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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 Trên thế giới, môi trường đang trở thành một vấn đề thu hút sự quan tâm 

hàng đầu không chỉ của người dân mà còn của các chuyên gia nghiên cứu trong 

nhiều lĩnh vực khi mà những thảm họa môi trường trong những thập niên gần 

đây đang đe dọa ngày càng nghiêm trọng môi trường sống của mọi loài sinh vật 

trên trái đất. Các vấn đề về khủng hoảng môi trường và hậu quả của biến đổi khí 

hậu đã không còn chỉ được bàn thảo tại các diễn đàn chính trị và học thuật.  

Nhận thức được mức độ dễ tổn thương của môi trường, Việt Nam đã có 

những bước đi sớm trong xây dựng lộ trình chính sách, chương trình hành động 

đi kèm các giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường và ứng phó với những tác 

động của biến đổi khí hậu. Với những tác động hiện hữu của ô nhiễm môi 

trường và hiện tượng biến đổi khí hậu trong những năm qua, vấn đề này cũng đã 

nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.  

Hệ thống khung pháp luật về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu của Việt Nam đã được hình thành ở các cấp độ từ cao tới thấp một cách 

nhất quán, cụ thể: Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 24-

NQ/TW ngày 3/6/2013 tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó 

với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, 

trong số các Luật được Quốc hội thông qua, vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu 

cũng được đề cập theo từng khuôn khổ, phạm vi của từng bộ Luật tương ứng 

như: Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2014; Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả năm 2010; Luật Tài nguyên nước năm 2012... Đây là những cơ 

sở quan trọng trong việc thúc đẩy lồng ghép việc bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu vào các hoạt động chuyên ngành cũng như các chính sách 

phát triển ở địa phương.  

Tuy nhiên trong các quan điểm, chủ trương, Luật, Chiến lược nêu trên mới 

chỉ tập trung nhấn mạnh vai trò của Nhà nước và chính quyền địa phương trong 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mà chưa nhấn mạnh đến vai 

trò của các bên liên quan khác trong đó có các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo. 

Trong bối cảnh, tác động môi trường và ảnh hưởng thiệt hại do BĐKH gây ra 

ngày càng lớn, ngân sách để khắc phục hậu quả, cũng như để xây dựng các dự 
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án, chương trình giảm nhẹ cũng rất lớn vượt qua khả năng chi trả của Trung 

ương và chính quyền địa phương (chỉ đáp ứng được 23,2% so với nhu cầu thực 

tế. Mặt khác, khi Việt Nam bước vào quỹ đạo các quốc gia có mức thu nhập 

trung bình thấp, thì các nguồn viện trợ, hỗ trợ phát triển chính thức ODA ngày 

càng giảm, hiện ODA chiếm 31% tổng số chi ngân sách ứng phó với BĐKH. Do 

đó, sự thiếu hụt nguồn lực để bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH trong 

ngắn hạn và dài hạn là rất lớn. 

Trong bối cảnh đó, việc huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một yêu cầu cấp thiết đặt ra.  

Như chúng ta  đã biết, Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo ngoài 

nhu cầu tinh thần của đông đảo quần chúng, còn chứa đựng nhiều giá trị đạo 

đức, lối sống và đã là nguồn lực cho sự phát triển con người- xã hội. Điều này 

đã được Đảng ta khẳng định về mặt nhận thức và có những văn bản pháp quy để 

triển khai thực hiện. Trong những năm qua, bên cạnh việc lên tiếng thường 

xuyên trước vấn đề suy thoái môi trường tự nhiên thì các tổ chức tôn giáo cũng 

chú trọng việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các tín đồ, đồng thời có 

những chương trình quy mô như thả cá, trồng cây xanh, bảo vệ rừng, v.v… để 

nâng cao vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và 

chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang 

tham gia tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội, an sinh xã hội, cứu trợ xã 

hội… góp phần không nhỏ trong việc khắc phục phần nào hậu quả của các đợt 

thiên tai, hạn hán, lũ lụt… nói riêng, của biến đổi khí hậu nói chung. Các tổ chức 

tôn giáo, ngoài khả năng huy động một nguồn lực vật chất to lớn trong xã hội 

góp phần khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu như 

vừa nêu trên, còn có khả năng điều chỉnh nhận thức, hành vi, ứng xử của tín đồ 

nói riêng, xã hội nói chung trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên. Đây 

chính là điểm mạnh của các tổ chức tôn giáo cần được khai thác, phát huy. 

Từ thực tế trên, việc biên soạn một tài liệu về Tôn giáo với bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Tài liệu 

này thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết 

định  phê duyệt số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nội 

dung của nhiệm vụ sẽ là nguồn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
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chúng, hệ thống thông tin cơ sở về dân tộc, tôn giáo cho các cơ quan hữu quan 

của Đảng và Nhà nước ta, các cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước từ Trung 

ương đến địa phương về lĩnh vực chính sách tôn giáo và cũng nhằm đáp ứng nhu 

cầu nghiên cứu, hiểu biết của toàn xã hội Việt Nam. 

Với mục đích và yêu cầu nêu trên, tài liệu có các nội dung cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về tôn giáo với bảo vệ môi trường và ứng 

phó biến đổi khí hậu 

Chương 2: Quan điểm của các tôn giáo ở việt nam về bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu 

Chương 3: Thực trạng hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu của các tổ chức tôn giáo ở việt nam 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÔN GIÁO VỚI BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

 

1.1. Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

1.1.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Ở Việt Nam, Có thể khẳng định rằng, mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã có cả một hệ thống các quan điểm của về bảo vệ môi trường rất 

xuyên suốt, nhất quán đồng thời thường xuyên tổng kết, bổ sung, hoàn thiện các 

quan điểm cho phù hợp với thực tế phát triển đất nước cũng như xu thế thời đại.  

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 

(1991) đề ra định hướng “Tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi trường, giữ gìn 

cân bằng sinh thái cho thế hệ hiện tại và mai sau.” 

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VII xác định 

tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn 

hóa, bảo vệ môi trường. Đồng thời vấn đề môi trường cũng được đưa vào thành 

một mục trong phần các chính sách về văn hóa, giáo dục, khoa học, tài nguyên 

và môi trường với nội dung như sau: “Bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài nguyên, 

cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng huỷ hoại đang diễn ra nghiêm trọng, 

chống xu hướng chạy theo tốc độ tăng trưởng và lợi ích trước mắt, gây hại cho 

môi trường. Tích cực phòng chống thiên tai.  

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê. 

Đối với các nguồn tài nguyên tái tạo, khai thác phải đi đôi với bảo vệ, tận 

dụng những ưu thế của thiên nhiên nhiệt đới để bồi dưỡng, phục hồi và phát 

triển chúng; giữ gìn quỹ gien sinh vật. Giữ cho được vốn rừng, nhất là rừng đầu 

nguồn và phục hồi độ che phủ của rừng lên khoảng 40% vào năm 2000. Sử dụng 

hợp lý tài nguyên đất, hạn chế việc dùng đất canh tác vào các mục đích phi nông 

nghiệp; chống xói mòn và thoái hoá đất. Lập quy hoạch khai thác và sử dụng tài 

nguyên nước; giải quyết nguồn nước cho công nghiệp và sinh hoạt ở thành thị 
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và một số vùng nông thôn; thường xuyên kiểm tra các hệ thống xử lý nước thải, 

khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên biển,ngăn chặn nguy cơ làm cạn kiệt 

nguồn hải sản; chủ động phòng ngừa ô nhiễm biển khi phát triển công nghiệp 

dầu khí. Khai thác và sử dụng tổng hợp, có hiệu quả nhất tài nguyên khoáng sản. 

Tất cả các xí nghiệp phải có luận chứng xử lý chất thải, không gây ô nhiễm hoặc 

gây tiếng ồn lớn cho các khu dân cư. Có biện pháp giảm bụi trong các thành 

phố. 

Nhà nước quy định cụ thể quyền sở hữu, quyền và trách nhiệm sử dụng tài 

nguyên để chấm dứt tình trạng tài nguyên vô chủ. Ban hành Luật bảo vệ thiên 

nhiên. Giáo dục và tuyên truyền sâu rộng việc bảo vệ tài nguyên và môi trường 

ngay từ lứa tuổi trẻ em. Xây dựng tổ chức bảo vệ tài nguyên và môi trường từ 

trung ương đến địa phương, kết hợp với phong trào quần chúng trong lĩnh vực 

này. Sớm tham gia và phối hợp hoạt động với các tổ chức quốc tế và khu vực 

trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và cảnh quan”1.  

Việc xác định bảo vệ môi trường là một bộ phận trong chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2000 là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn 

trong việc đánh giá vị trí của bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển kinh 

tế xã hội ở Việt Nam. 

Chỉ thị 36/1998/CT-TW của Bộ Chính trị ngày 25/6/1998 thể hiện rõ quan 

điểm: “- Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. 

- Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường 

lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các 

ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với 

xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. 

- Kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững.”2 

 
1 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VII, Chiến lược ổn định và phát triển kinh 

tế xã hội đến năm 2000. Truy cập tại https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-

hoi-dang/lan-thu-vii/chien-luoc-on-dinh-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-den-nam-2000-1559  
2 Chỉ thị 36/1998/CT-TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-36-1998-CT-TW-tang-cuong-

cong-tac-bao-ve-moi-truong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-47395.aspx  

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vii/chien-luoc-on-dinh-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-den-nam-2000-1559
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vii/chien-luoc-on-dinh-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-den-nam-2000-1559
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-36-1998-CT-TW-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-47395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-36-1998-CT-TW-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-thoi-ky-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-47395.aspx
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Nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 về bảo vệ 

môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của 

bộ Chính trị nhấn mạnh: Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. 

Đồng thời chỉ rõ 5 quan điểm sau: “1- Bảo vệ môi trường là một trong những 

vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc 

sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn 

định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 

2- Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ 

bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, qui hoạch, 

kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. 

Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ 

môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 

3- Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia 

đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí 

quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, 

sống hài hoà với tự nhiên của cha ông ta. 

4- Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế 

tác động xấu đối với môi trường là chính kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục 

suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên; kết hợp giữa sự đầu tư 

của Nhà nước với đẩy mạnh huy động nguồn lực trong xã hội và mở rộng hợp 

tác quốc tế; kết hợp giữa công nghệ hiện đại với các phương pháp truyền thống. 

5- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa 

ngành và liên vùng rất cao, vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các 

cấp uỷ đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.”3 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 

(bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Bảo vệ môi trường là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân. 

Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục 

 
3 Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-

cua-dang/nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-15112004-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thoi-ky-day-

manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-278  

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-15112004-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-278
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-15112004-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-278
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-41-nqtw-ngay-15112004-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-ve-moi-truong-trong-thoi-ky-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-278
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và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu 

dùng sạch. Coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng phó với 

quá trình biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Quản lý, bảo vệ, tái tạo và sử 

dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên quốc gia.” 

Xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ, văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII của 

Đảng, quan điểm phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu càng được chú trọng và nhấn mạnh hơn. Trong Kết luận số 56 – 

KL/TW của Bộ Chính trị  ngày 23 tháng 8 năm 2019 về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương VII khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khẳng định “Cần đặt yêu cầu về 

phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; môi trường không 

chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, nền tảng, yếu tố 

tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh đổi môi trường 

lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên 

các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực khuyến khích 

các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường” 

Gần đây nhất, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quan 

điểm chỉ đạo trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những 

năm tiếp theo về mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021-2025 và 

những năm tiếp theo là “chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và 

giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; quản 

lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo 

đảm phát triển bền vững” và để thực hiện được các định hướng nêu trên, chúng 

ta cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 

phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường4. 

Chúng ta có thể thấy rất rõ lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu được 

Đảng đặc biệt quan tâm. Trong sáu trọng tâm để thực hiện thật tốt hệ thống 

nhiệm vụ, giải pháp mà các văn kiện trình đại hội XIII đề ra để đưa đất nước 

bước vào giai đoạn phát triển mới, vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với 

 
4 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính Trị 

Quốc gia sự thật, Hà Nội, tr 37-39. 
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biến đổi khí hậu được đặt ở trọng tâm thứ sáu với nội dung như sau: “Quản lý 

chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải 

thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu.  

Xây dựng chiến lược, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên, trọng tâm là đất, nước, khoáng sản. Xây dựng hệ thống pháp 

luật, chính sách và cơ chế giám sát tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, 

dự báo, cảnh báo thiên tai, ô nhiễm và thảm họa môi trường, dịch bệnh. Ngăn 

chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi 

trường. Chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp 

nghiên cứu, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài 

nguyên, bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an 

ninh lương thực, an ninh năng lượng. 

Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi 

trường. Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 

cácbon thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng 

hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Nâng cao tính chống chịu và khả 

năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hệ thống kết cấu hạ tầng và của nền 

kinh tế; thực hiện các giải pháp thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu 

trong nông, lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực khác của nền kinh tế”5. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 nêu rõ 

quan điểm phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 

2030 là “Phát huy tối đa lợi thế của các vùng, miền; phát triển hài hòa giữa văn 

hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”6. Định hướng 

phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là : “Chủ động thích ứng có hiệu quả 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, 

khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ 

môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại 

bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, 

bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 

 
5 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính Trị Quốc 

gia sự thật, Hà Nội, Tr 52. 
6 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính Trị Quốc 

gia sự thật, Hà Nội, Tr 214. 
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hoàn, thân thiện với môi trường” và “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối 

quan hệ lớn: …giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội, bảo vệ môi trường…Trong nhận thức và giải quyết các mối 

quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận 

cốt lõi trong đường lối đổi mới của Đảng, cần chú trọng hơn đến: bảo đảm định 

hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; 

phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”7. 

Đồng thời việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

được đưa vào là một trong 10 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021 – 2030.  

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra các chỉ tiêu chủ yến giai đoạn 

2021-2025, trong đó có các chỉ tiêu về môi trường: 

- Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-

100% và nông thôn là 93-95%. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đạt 90%. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%. 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt ở mức 42%. 

Trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu và chỉ tiêu 

ở mức cao nhất, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án để kịp thời thích 

ứng với những biến động của tình hình”8. 

Chỉ tiêu chủ yếu về môi trường đến năm 2030 là “Tỷ lệ che phủ rừng ổn 

định ở mức 42%. Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các 

sông đạt trên 70%. Giảm 9% lượng phát khí thải nhà kính. 100% các cơ sở sản 

xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường. Tăng diện tích các khu bảo tồn 

biển, ven biển đạt 3-5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia”9. 

 
7 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính Trị Quốc 

gia sự thật, Hà Nội, Tr 116-120. 
8 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb Chính Trị 

Quốc gia sự thật, Hà Nội, Tr 96. 
9 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính Trị Quốc 

gia sự thật, Hà Nội, Tr 219. 
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Có thể thấy một điều đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là, để đạt 

được những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, 

cần có sự tham gia của rất nhiều lực lượng bao gồm ngành Tài nguyên và Môi 

trường, với tư cách là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về tài nguyên và 

môi trường, và chủ thể khác như các ngành, các cấp, địa phương, tổ chức, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sự chung tay, tích 

cực của toàn dân...  

Đối với các tôn giáo, Đảng thể hiện quan điểm “vận động, đoàn kết, tập 

hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích 

cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Phát huy những giá trị văn 

hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển 

đất nước”10. 

1.1.2. Chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

Ở Việt Nam hệ thống pháp luật về môi trường xuất hiện chậm. Có thể nói 

trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam thì luật về môi trường là lĩnh 

vực mới nhất. Giai đoạn trước năm 1986, luật môi trường với tư cách là một lĩnh 

vực riêng chưa xuất hiện. Điều đáng chú ý nhất trong giai đoạn này là việc bảo 

vệ môi trường được quy định trong điều 36 Hiến pháp năm 1980 “Các cơ quan 

nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân đều có 

nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ cải tạo môi trường sống”. 

Tuy nhiên, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam trong bối cảnh cải cách kinh tế 

sâu sắc bằng việc chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa đã làm thay đổi nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Việc phát triển 

kinh tế đã mang lại những thành tựu vượt bậc, nhưng bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ 

môi trường dần trở thành thách thức lớn của xã hội. Với nhu cầu đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững của đất nước thì vấn đề bảo vệ môi trường đã được đẩy lên 

thành một trong những ưu tiên chiến lược của Việt Nam. 

Như đã phân tích ở trên, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt 

Nam lần thứ VII, bảo vệ môi trường được xác định là một bộ phận trong chiến 

 
10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính Trị 

Quốc gia sự thật, Hà Nội, Tr 171. 
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lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2000. Điều này tạo điều 

kiện cho quá trình thể chế hóa việc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng 

các chính sách kinh tế xã hội cụ thể hoặc trong việc ban hành pháp luật. 

Một trong những sự kiện hết sức quan trọng đối với sự phát triển của hệ 

thống pháp luật về bảo vệ môi trường là việc đưa bảo vệ môi trường nghĩa vụ 

hiến định trong Hiến pháp năm 1992 tại điều 29 quy định “Cơ quan Nhà nước, 

đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các 

quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và huỷ hoại môi 

trường”11. Đây chính là cơ sở hiến định cho việc đưa nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường vào các lĩnh vực cụ thể khác của đời sống kinh tế, xã hội. 

Hiến pháp là đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam. Các quy định của Hiến pháp là nguồn của tất cả các ngành luật 

nói chung và luật môi trường nói riêng. Hiến pháp năm 2013 có những quy định 

tạo cơ sở hiến định cho việc xác định nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo vệ môi 

trường, điều 63 quy định “1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản 

lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên 

nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 

khí hậu. 2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, 

sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm 

môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học 

phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.”12 

Nhà nước Việt Nam đã khẳng định sự quan tâm đến lĩnh vực môi trường 

bằng việc thông qua Luật bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 của 

Quốc hội. Từ đó đến nay, pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những bước 

phát triển rất nhanh.  

Luật bảo vệ môi trường đã trải qua 3 lần sửa đổi bổ sung vào năm 2005, 

2014 và 2020. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực 

ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bộ luật này gồm 16 chương 171 điều có nhiều điểm 

 
11 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-

hanh-chinh/Hien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-nam-38238.aspx  
12 Hiến pháp năm 2013,  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-

215627.aspx  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-nam-38238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1992-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-nam-38238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
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mới so với luật môi trường năm 2014. Nhìn chung luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 đã quy định cơ bản về các vấn đề như định nghĩa khái niệm liên quan đến 

môi trường, quy định các nguyên tắc, chính sách, hoạt động bảo vệ môi trường 

được nhà nước khuyến khích và các hành vi bị nghiêm cấm; Xác định trách 

nhiệm bảo vệ môi trường đối với các ngành, các lĩnh vực, đối với từng địa bàn, 

khu vực; quy định về các biện pháp quản lý môi trường; Quy định rõ trách 

nhiệm của các chủ thể trong bảo vệ môi trường như trách nhiệm của Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức 

cá nhân khác… 

Việc luật môi trường liên tục được sửa đổi, bổ sung cho thấy Nhà nước 

Việt Nam rất chú trọng tới việc bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho phù hợp với thực tế phát triển đất 

nước và bối cảnh quốc tế. Điểm đáng chú ý là Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung vai trò của cộng đồng dân cư 

trong bảo vệ môi trường. Điều 4 quy định “Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và 

cá nhân.” Điều 5 quy định “Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”13. Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 đã bổ sung các quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu, 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, trong đó xác định nội dung 

và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về thích ứng với biến đổi khí hậu và 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bổ sung quy định về lồng ghép nội dung ứng 

phó với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, thực hiện cam kết 

quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn. Luật đã lần đầu tiên chế định 

về tổ chức và phát triển thị trường các-bon như là công cụ để thúc đẩy giảm phát 

thải khí nhà kính trong nước, góp phần thực hiện đóng góp về giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính do Việt Nam cam kết khi tham gia Thỏa thuận Paris về biến 

đổi khí hậu. 

 
13 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=

202613  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613
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Ngoài Luật Bảo vệ môi trường là nguồn cơ bản nhất của pháp luật về môi 

trường ở Việt Nam còn có các bộ luật về các lĩnh vực khác có chứa đựng một số 

quy định về bảo vệ môi trường như: Luật Thủy sản năm 2003; Luật bảo vệ và 

phát triển rừng năm 2004, Luật dầu khí năm 2008; Luật Đa dạng sinh học năm 

2008; Luật khoáng sản năm 2010; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật tài 

nguyên nước năm 2012; Luật đất đai năm 2013… 

Ngoài ra, còn rất nhiều các văn bản dưới luật quy định về các lĩnh vực bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gồm: Pháp lệnh của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội; Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; Quyết định, chỉ thị, 

thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan trực 

thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đến nay, có thể nói, hệ thống pháp luật về môi trường ở Việt Nam đã đề 

cập đến hầu hết các yếu tố và các vấn đề của môi trường và bảo vệ môi trường 

từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong khai thác, sử dụng 

và bảo vệ các yếu tố khác nhau của môi trường. Đồng thời hệ thống tiêu chuẩn 

môi trường cũng được ban hành một cách chi tiết để làm cơ sở pháp lý cho việc 

xác định trách nhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật môi trường. 

Đối với các tổ chức tôn giáo, khoản 1 điều 30 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

quy định “tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận”. Về hoạt động của tổ chức tôn giáo 

liên quan đến các lĩnh vực ngoài xã hội điều 55 Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới 

chỉ có quy định một cách chung chung là: “Được tham gia các hoạt động giáo 

dục, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan”14. Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo chưa có quy định về việc các tôn giáo tham gia bảo vệ môi 

trường.  Các văn bản pháp quy liên quan đến môi trường và biến đối khí hậu 

hiện nay hầu như cũng chưa chú ý đến vai trò của các tổ chức tôn giáo. Tuy 

nhiên, khoản 1 điều 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định trách nhiệm của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam là “tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng 

bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.  

 
14 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-tin-nguong-ton-

giao-2016-322934.aspx?tab=2  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-tin-nguong-ton-giao-2016-322934.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-tin-nguong-ton-giao-2016-322934.aspx?tab=2
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Đối với việc phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam có vai trò rất lớn của Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2015, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với bộ Tài nguyên môi trường và các tổ chức 

tôn giáo thực hiện chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng kết sau 5 năm thực hiện chương 

trình đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận và cần tiếp tục phát huy. 

1.2. Vai trò của tôn giáo đối với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

Tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu là một trong những 

thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI và ngày càng trở nên 

nghiêm trọng hơn. Ngày nay, môi trường được coi là điều kiện, nền tảng và cơ 

sở duy nhất đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tại Hội nghị 

Johannesburg năm 2002, quan điểm về phát triển bền vững đã được bổ sung và 

làm rõ, theo đó,  “phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt 

chẽ, hợp lý và hài hoà giữa ba mặt của sự phát triển, đó là: phát triển kinh tế, 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Muốn phát triển bền vững thì phải 

đồng thời thực hiện 3 mục tiêu: (1) Phát triển có hiệu quả về kinh tế; (2) Phát 

triển hài hòa các mặt xã hội, nâng cao mức sống, trình độ sống của các tầng lớp 

dân cư và (3) Cải thiện môi trường, bảo đảm phát triển lâu dài vững chắc cho thế 

hệ hôm nay và mai sau. Môi trường trở thành một trong những vấn đề được 

quan tâm hàng đầu trong các diễn đàn song phương và đa phương giữa các tổ 

chức, quốc gia trên thế giới, thu hút sự quan tâm và tham gia của tất cả các tổ 

chức chính trị, xã hội, trong đó có tôn giáo. Trên toàn thế giới đã hình thành liên 

minh toàn cầu cùng nhau hành động để bảo vệ môi trường, chống lại khí hậu, 

bao gồm các quan chức chính phủ, nhà khoa học, lãnh đạo tôn giáo, doanh nhân, 

nhà hoạt động xã hội dân sự,… và tất cả đều công nhận rằng tương lai của con 

người và trái đất đang bị đe dọa15. Theo Nguyễn Quốc Tuấn, một xã hội có thể 

được giả định chia làm năm tiểu hệ thống cơ bản sau: 1). Kinh tế, 2). Văn hóa 

(Con người sáng tạo), 3). Nhà nước - Thể chế chính trị, 4). Tôn giáo (Tâm linh), 

5). Hệ sinh thái và môi trường. Năm tiểu hệ thống này không tồn tại một cách 

 
15 TTXVN (2016), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc các nước chống lại biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí 

hậu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Truy cập tại http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/2972/Tong-thu-ky-LHQ-hoi-

thuc-cac-nuoc-chong-lai-BDKH.html  

http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/2972/Tong-thu-ky-LHQ-hoi-thuc-cac-nuoc-chong-lai-BDKH.html
http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/2972/Tong-thu-ky-LHQ-hoi-thuc-cac-nuoc-chong-lai-BDKH.html
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riêng rẽ mà có sự liên hệ, tương tác và xung đột, biểu lộ bằng sự cân bằng hoặc 

mất cân bằng, tùy vào thời điểm và không gian trong lịch sử16. Trong những 

năm qua, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều động thái thể hiện vai trò tích cực của 

mình trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nguyên 

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki Moon đã từng tuyên bố rằng, các cộng đồng 

tôn giáo là yếu tố quan trọng cho những nỗ lực toàn cầu trong việc giải quyết 

thách thức về khí hậu17. Những hoạt động trực tiếp của các tổ chức tôn giáo 

trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu có thể kể đến như truyền 

thông nâng cao nhận thức, định hướng và điều chỉnh hành vi của tín đồ trong 

mối quan hệ với môi trường xung quanh, tổ chức các hoạt động thu hút sự tham 

gia của tín đồ để giải quyết các vấn đề môi trường hiện tại. Đây cũng là nguồn 

lực quan trọng đóng góp vào ngân sách của các quốc gia trong việc giải quyết 

các vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tôn giáo đã cho thấy 

sự tích cực của mình khi tham gia vào các chương trình phát triển bền vững tại 

nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. 

Thứ nhất, tôn giáo góp phần nâng cao nhận thức và điều chỉnh hành vi 

của con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên 

Trong lịch sử phát triển của mình, từng có giai đoạn tôn giáo được xem như 

đi ngược lại với sự tiến bộ của nền khoa học, công nghệ. “Có một thời người ta 

cho rằng ở đâu con người có thể nhìn tới và với tay tới thì ở đấy thần thánh hoá 

ra thừa, và ngờ tưởng ánh sáng của khoa học chiếu đến đâu thì bóng đêm của tín 

ngưỡng, tôn giáo có thể lùi đến đấy”18. Nhưng đằng sau những thành tựu kỳ diệu 

trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhờ tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ, con người hiện đại đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mình 

tạo ra, trực tiếp nhất là ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng trở 

nên nghiêm trọng. Phát triển bền vững xã hội trở thàng một yêu cầu cấp thiết và 

tiên quyết đối với tất cả các quốc gia, dân tộc. Trong khi đó tôn giáo là thể chế 

có sức mạnh lớn lao trong việc kết nối các cộng đồng rộng lớn để nói lên tiếng 

nói chung. Tư tưởng tôn giáo tác động đến toàn bộ hoạt động sống của con 

 
16 Nguyễn Quốc Tuấn (2014), Triển khai lý thuyết thực thể tôn giáo, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, Số 10, tr. 8. 
17 Đỗ Lan Hiền (2018), Tôn giáo học sinh thái – Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận 

chính trị Online, Truy cập tại http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-

thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html ngày 20 tháng 10 năm 2021 
18 Nguyễn Đức Lữ (2012), Về sự phát triển của các tôn giáo hiện nay và nguyên nhân của nó, Học viện Ngoại 

giao, Truy cập tại https://dav.edu.vn/so-22-ve-su-phat-trien-cua-cac-ton-giao-hien-nay-va-nguyen-nhan-cua-no/ 

ngày 29 tháng 10 năm 2021. 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html
https://dav.edu.vn/so-22-ve-su-phat-trien-cua-cac-ton-giao-hien-nay-va-nguyen-nhan-cua-no/
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người, bao gồm cả đời sống tôn giáo và đời sống thế tục. Do đó, tôn giáo có 

tiếng nói quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi của tín 

đồ trong ứng xử với môi trường. 

Theo Alister E. Mc Grath các tôn giáo từ nguyên thủy cho tới hiện đại luôn 

coi trọng và bảo vệ môi trường, nhắc nhở con người sống hài hòa với tự nhiên19. 

Trong những hình thức tôn giáo sơ khai nhất như Tô-tem giáo, tự nhiên là một 

phần không thể tách rời trong đời sống con người. Các nghi lễ của Tô-tem giáo 

thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa con người với môi trường sống, sự kết nối tâm 

linh giữa con người với “vật thể tinh thần” thuộc thế giới tự nhiên. Chủ thể 

thiêng trong Tô-tem giáo thuộc về thế giới tự nhiên, thường là cây cối hoặc động 

vật. Ở các hình thức tôn giáo sau này, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên 

vẫn được coi trọng trong sự hài hòa, thể hiện trong kinh sách, giáo lý của các tôn 

giáo. Vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu chỉ mới diễn ra một vài 

thập kỷ trở lại đây nên không được đề cập đến trực tiếp trong kinh điển của các 

tôn giáo nhưng các triết lý tôn giáo đều nhấn mạnh đến việc hướng con người 

sống thuận theo tự nhiên, tuân theo quy luật của tự nhiên. Các học thuyết tôn 

giáo xem việc phá rừng, ô nhiễm không khí và nước, cũng như các vấn đề môi 

trường khác như là khởi nguyên bởi những người mang những thói xấu trên, 

được thúc đẩy thêm bởi lợi ích kinh tế và vật chất, quá trình công nghiệp hóa, và 

sự đề cao tiêu dùng. Nhiều tôn giáo gắn các sự kiện, hiện tượng bất thường trong 

tự nhiên với quyền lực của đấng thiêng, tạo nên sự sùng kính, niềm tin của tín 

đồ, qua đó điều chỉnh nhận thức và hành vi của họ trong ứng xử với tự nhiên. 

Khi những vấn nạn về môi trường trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn thì các 

phong trào tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ môi 

trường đã xuất hiện thường xuyên hơn, lan mạnh trong cộng đồng tín đồ và đem 

lại hiệu quả tích cực ở nhiều quốc gia trên thế giới.  Với chức năng xã hội hóa, 

các tôn giáo đã trang bị kiến thức, tri thức, kinh nghiệm cho tín đồ và tổ chức 

các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc 

điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo và mỗi khu vực. Các hoạt động truyền thông 

bảo vệ môi trường của các tôn giáo thường gắn với giáo lý của mỗi tôn giáo nên 

thường thu hút được sự tham gia của đông đảo tín đồ, hình thành nên nhiều mô 

 
19 Đỗ Lan Hiền (2018), Tôn giáo học sinh thái – Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận 

chính trị Online, Truy cập tại http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-

thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html ngày 20 tháng 10 năm 2021. 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html
http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2361-ton-giao-hoc-sinh-thai-thuc-tien-tren-the-gioi-va-o-viet-nam-hien-nay.html
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hình điển hình, tạo ra sự đồng thuận cao trong cộng đồng tín đồ. Truyền thông 

về môi trường của các tôn giáo đã góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức và ý 

thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng 

đồng tín đồ. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy tôn giáo trong nhiều trường hợp là lực lượng 

tạo ra sự thay đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Các tôn giáo tạo ra sự thay đổi thông qua 

hệ thống niềm tin và thực hành tôn giáo, thống nhất các niềm tin tôn giáo với 

quan điểm sống và các hành động xã hội của con người20. Mặc dù mỗi tôn giáo 

xây dựng cho mình hệ thống giáo lý gắn với những đấng thiêng không phải luôn 

giống nhau, nhưng điểm chung là các giáo lý này đều hướng tới răn dạy con 

người giảm bớt sự ích kỷ, chung sống trong tình yêu thương rộng mở, đề cao sự 

hòa hợp, lòng khoan dung và tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Tôn 

giáo đã góp phần xây dựng “khung nhận thức” cho một cộng đồng chung đức 

tin. Giáo lý các tôn giáo đều đề cao lối sống trách nhiệm giữa con người với 

nhau và với môi trường tự nhiên. Khi vấn đề môi trường ngày càng trở nên 

nghiêm trọng hơn thì các tôn giáo đã dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề này, 

hướng cộng đồng của mình xây dựng một lối sống tôn trọng môi trường. Các 

chuẩn mực đạo đức của tôn giáo nói chung đều định hướng hành vi tín đồ, điển 

hình như ngăn ngừa việc sử dụng hóa chất gây hại cho sức khỏe con người hay 

môi trường sống và hạn chế tình trạng khai thác kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, hay giảm thiểu chất thải có hại cho môi sinh,…  

Nhiều tôn giáo tích cực truyền đi những thông điệp về bảo vệ môi trường 

gắn với những buổi giảng đạo, sinh hoạt giáo lý hàng tuần, trong các dịp lễ hay 

tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề. Bên cạnh đó, chức sắc, nhà tu hành tôn 

giáo thường xuyên vận động tín đồ trồng cây xanh ở cơ sở thờ tự; vệ sinh môi 

trường trước, trong và sau các dịp lễ lớn, hưởng ứng các hoạt động vì môi 

trường do chính quyền tổ chức.  

Sự tham gia của tôn giáo vào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu không chỉ dừng lại ở việc truyền thông nâng cao nhận thức mà còn được 

ghi nhận ở việc tôn giáo này hướng hành vi của con người vào trong một hệ 

thống quy tắc được xã hội chấp nhận mà cụ thể ở đây là hành vi ứng xử với môi 

trường tự nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Để đảm bảo việc tín đồ tuân 

 
20 Dương Ngọc Dũng (2016), Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học, NXB Hồng Đức, tr. 517 
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thủ những chuẩn mực về mặt đạo đức thì các tôn giáo còn có chức năng kiểm 

soát đối với các hành vi của tín đồ. Các cộng đồng tôn giáo bị chi phối bởi một 

loạt các quy tắc xác định những hành vi được chấp nhận hoặc hành vi bị lên án 

và đưa ra chế tài dựa vào niềm tin cho rằng hành vi đúng sẽ nhận được phần 

thưởng và hành vi sai sẽ bị các đấng siêu nhiên trừng phạt. Những hình phạt của 

tôn giáo được viện dẫn đến thần linh là chế tài để kiểm soát tín đồ một cách 

mạnh mẽ hơn cả các hình phạt trần thế. Các chế tài kiểm soát khác như tẩy chay, 

lên án những người không tuân thủ cũng góp phần điều chỉnh hành vi của tín đồ. 

Nhờ vậy, tôn giáo là một trong những nguồn lực quan trọng hình thành các quan 

điểm và góp phần định hình hành động “xã hội và “điều khiển” tiến trình lịch 

sử”21. Việc đi ngược lại những quy tắc ứng xử với môi trường gắn với việc đi 

ngược lại với quy tắc đạo đức của tôn giáo có thể khiến cho các tín đồ phải nhận 

sự trừng phạt trực tiếp từ đấng thiêng, ví dụ như hạn hán, mất mùa, lũ lụt, dịch 

bệnh,… Có rất nhiều tiêu chuẩn văn hóa quan trọng đã được niềm tin tôn giáo 

ban cho tính hợp pháp thiêng liêng22, trong trường hợp này chính là ứng xử của 

con người với môi trường. 

Ở Việt Nam, trong những năm vừa qua, các tôn giáo đã cho thấy vai trò 

tích cực của mình trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 

thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ 

xóa bỏ những tập quán, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm tăng 

biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp; tổ chức các lớp tập 

huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu của các tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng và nhân rộng những 

mô hình cộng đồng tôn giáo và người dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu; Xây dựng các mô hình tự quản về môi trường ở khu dân cư 

tôn giáo gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững; Quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát, phản 

biện xã hội,… Thông qua các tổ chức tôn giáo, Nhà nước có thể tuyên truyền 

quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề môi trường và chống 

biến đổi khí hậu vì đây ngày càng trở thành kênh truyền thông quan trọng đối 

 
21 Dương Ngọc Dũng (2016), Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội học, NXB Hồng Đức, tr. 524. 
22 Giuse Hoàng Thanh Phong (2014), Émile Durkheim Và Góc Nhìn Xã Hội Học Về Tôn Giáo. Truy cập tại 

https://dongten.net/2014/11/08/lap-truong-ve-ton-giao-cua-emile-durkheim/ ngày 21 tháng 10 năm 2021 

https://dongten.net/2014/11/08/lap-truong-ve-ton-giao-cua-emile-durkheim/
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với những địa bàn có đông bà con tôn giáo sinh sống, là cầu nối giữa Nhà nước 

và nhân dân.  

Thứ hai, tôn giáo góp phần tạo ra một cộng đồng cùng chung ý thức bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Một trong những chức năng điển hình của tôn giáo chính là tạo ra sự gắn 

kết và thống nhất chung giữa các thành viên của một cộng đồng hay tổ chức tôn 

giáo nhờ việc cùng chia sẻ một niềm tin chung và cùng nhau thực hành các nghi 

lễ của tôn giáo đó. Theo E. Durkheim, những thành tố cơ bản cấu thành nên tôn 

giáo đó chính là niềm tin và nghi lễ gắn liền với cái thiêng, nhờ đó, tôn giáo có 

chức năng tạo nên sự cố kết xã hội23. Nhờ có các giá trị và tiêu chuẩn chung mà 

tôn giáo thúc đẩy rất mạnh tinh thần đoàn kết các thành viên trong xã hội. Đúng 

hơn, sự đoàn kết mà tôn giáo tạo ra là sự đoàn kết dựa trên niềm tin và các ràng 

buộc tôn giáo thường tốt hơn so với sự ràng buộc đến từ các thiết chế khác ở 

tính liên kết các cá nhân trong xã hội24. Tính liên kết giữa các thành viên của 

một cộng đồng tôn giáo trên cơ sở niềm tin và những hoạt động tôn giáo được 

thực hiện cùng nhau là một điểm quan trọng giúp phân biệt các nhóm xã hội 

được cấu thành từ tôn giáo với các tổ chức khác. Tôn giáo là cầu nối giữa những 

nhóm xã hội rất khác biệt nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau bởi niềm tin tôn giáo, 

từ đó tạo ra sự đoàn kết trong những nhóm lớn. Cũng nhờ niềm tin chung và tạo 

ra sự gắn kết trong một nhóm và giữa các nhóm mà tôn giáo có khả năng tạo ra 

sự thay đổi lớn khi thông điệp của họ thúc đẩy sự thay đổi và nỗ lực cải thiện 

tình trạng hiện tại trong một cộng đồng lớn. Các tổ chức tôn giáo coi trọng xây 

dựng cộng đồng tôn giáo có ý thức, nếp sống, văn hoá gần gũi, thân thiện với 

môi trường, vì lợi ích lâu dài của toàn xã hội. Chính những giá trị về nhân sinh 

quan trong các tôn giáo đã tạo cho tín đồ có chung những nhận thức và cách ứng 

xử hợp lý với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, khi các tôn 

giáo tham gia bảo vệ môi trường, họ đã tạo ra những cộng đồng rộng lớn cùng 

chung lý tưởng, niềm tin và hành động mạnh mẽ để tạo ra những sự chuyển biến 

trong vấn đề này. Bên cạnh đó, các cộng đồng tôn giáo cũng tạo sức ép về dư 

luận, tạo sự đồng thuận trong việc phản đối các hành vi xâm hại, tàn phá môi 

 
23 Trần Thị Thúy Hằng (2014), Tôn giáo theo quan điểm của Emile Durkheim, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 

Trường Đại học Khoa học Huế, tập 2, số 2, tr.162. 
24 Giuse Hoàng Thanh Phong (2014), Émile Durkheim Và Góc Nhìn Xã Hội Học Về Tôn Giáo. Truy cập tại 

https://dongten.net/2014/11/08/lap-truong-ve-ton-giao-cua-emile-durkheim/ ngày 21 tháng 10 năm 2021. 

https://dongten.net/2014/11/08/lap-truong-ve-ton-giao-cua-emile-durkheim/
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trường. Tiếng nói của một cá nhân có thể không tạo nên sức ép đối với các hành 

động xâm hại môi trường nhưng tiếng nói của một tập thể lại tạo ra sức ảnh 

hưởng đáng kể. Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường trên cơ sở niềm 

tin và thực hành đạo đức nên nó ít bị tham nhũng, vụ lợi, và làm thiếu trách 

nhiệm.  

Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường hiện nay, những thông điệp về 

môi trường của các cộng đồng tôn giáo đã tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ không 

chỉ trong phạm vi một cộng đồng tôn giáo đơn lẻ mà còn lan tỏa tới các cộng 

đồng bên ngoài khác. Khi các cộng đồng tôn giáo cùng chung nhận thức và hành 

động trong ứng xử với môi trường thì sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cộng 

đồng tín đồ cũng như sự cộng hưởng từ các cộng đồng khác. Mặc dù tôn giáo 

được xây dựng trên cơ sở niềm tin về cái thiêng, không phải luôn nhận biết được 

nhưng sức mạnh của một cộng đồng tôn giáo lại có thể nhận biết được. Sự gắn 

kết chặt chẽ những người cùng đức tin luôn có sức sống bền vững và tạo nên 

những mối tương quan trong quan hệ xã hội, góp phần vào đồng thuận, tiến bộ 

xã hội. Phong trào bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của các cộng 

đồng tôn giáo đã tạo sức lan toả lớn trong xã hội, góp phần vào nỗ lực quyết tâm 

chung của các quốc gia, khu vực trên thế giới trong vấn đề môi trường. 

Bên cạnh những cộng đồng là thuộc về các tổ chức tôn giáo riêng biệt (sinh 

hoạt theo từng tôn giáo hay khu vực) thì trong vài thập kỷ qua, nhiều liên minh, 

mạng lưới, tổ chức thành lập trên cơ sở niềm tin tôn giáo đã tập hợp nhiều người 

thuộc các thành phần tôn giáo, dân tộc và các quốc gia khác nhau trên thế giới 

cùng hoạt động vì môi trường. Các liên minh, mạng lưới, tổ chức mang tính toàn 

cầu này đã có nhiều hoạt động tích cực, cụ thể góp phần vào việc bảo vệ môi 

trường như tạo xu thế du lịch sinh thái, cứu các giống loài đang bị tiệt chủng, 

thành lập các dự án thử nghiệm về quản lý tài nguyên bền vững, ứng dụng các 

kỹ thuật nông nghiệp phi máy móc, cũng như phát triển các công nghệ thay thế 

vốn tiêu tốn ít năng lượng hơn với chi phí thấp hơn,...  

Thứ ba, tôn giáo là nguồn lực vật chất to lớn trong xã hội góp phần khắc 

phục phần nào hậu quả của các sự cố ô nhiễm môi trường và biến đổi khí 

hậu 

Kể từ khi xuất hiện, tôn giáo luôn được biết đến trong việc hỗ trợ những 

người yếu thế, người nghèo trong xã hội. Truyền thống tôn giáo luôn đóng vai 
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trò trung tâm trong việc hỗ trợ người nghèo và người chịu thiệt thòi thông qua 

việc cung cấp dịch vụ cung cấp các nguồn lực tinh thần, tạo cơ chế phục hồi ở cả 

cấp độ cá nhân và cộng đồng25. Trong xã hội hiện đại, với những khủng hoảng 

về môi trường và biến đổi khí hậu toàn nhân loại đang phải đối mặt, tôn giáo 

tiếp tục cho thấy vai trò to lớn của nó như một nguồn lực không chỉ trên phương 

diện tinh thần mà còn ở cả phương diện vật chất. Nhiều mạng lưới, tổ chức tôn 

giáo đã cùng nhau lên tiếng và vận động tài chính cho các chương trình bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những tổ chức này đã trở thành 

đầu mối quan trọng và đáng tin cậy cho việc huy động các nguồn lực tài chính 

nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, khắc phục các sự cố môi 

trường, chống biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn thế giới. Một nhân tố quan 

trọng giúp cho các tổ chức tôn giáo có được sự tin cậy, ủng hộ của người dân 

khi huy động nguồn lực vật chất cho các hoạt động bảo vệ môi trường chính là 

người lãnh đạo tôn giáo. Nhiều lãnh đạo tôn giáo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới 

cộng đồng rộng lớn hơn phạm vi tôn giáo của mình. Ngày nay, trong bối cảnh đa 

dạng của các phương tiện truyền thông đại chúng thì việc tận dụng các kênh, 

phương thức truyền thông đã giúp các lãnh đạo tôn giáo gia tăng sự ủng hộ của 

cộng đồng trong các hoạt động vì môi trường. Với uy tín và sức ảnh hưởng của 

mình, họ có thể huy động được những nguồn tài trợ khổng lồ trong và ngoài 

cộng đồng tôn giáo để góp sức cho hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Nguồn kinh phí do các tổ chức, mạng lưới, liên minh, tổ chức 

tôn giáo huy động được đã góp phần không nhỏ vào các hoạt động bảo vệ môi 

trường hiện nay.  

Các nhà lý thuyết cấu trúc – chức năng cho rằng bên cạnh việc thỏa mãn 

nhu cầu tâm linh của con người, tôn giáo còn thực hiện những chức năng khác 

nhau như nhận thức, xã hội hóa, giao tiếp, kiểm soát xã hội. Nhưng những chức 

năng này của tôn giáo sẽ mất đi khi nó được chuyển vào các thiết chế xã hội thế 

tục khác (như khoa học, luật pháp, giáo dục,…)26. Tuy nhiên, thực tế ngày nay 

đã cho thấy trong những bối cảnh khác nhau, tôn giáo vẫn tiếp tục cho thấy vai 

trò của nó trên nhiều phương diện. Khi toàn nhân loại đang phải đối mặt với các 

 
25 Emma Tomalin, Jorg Haustein và Shabaana Kidy (2020), Tôn giáo và các mục tiêu phát triển bền vững, in 

trong Tôn giáo và phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 104. 
26 Nguyễn Nguyên Hồng (2010), Lược sử xã hội học tôn giáo trường phái cấu trúc – chức năng, Tạp chí Xã hội 

học, Số 2, tr.72 
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vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng thì tôn giáo cũng đã thể hiện vai trò 

tích cực của mình trêm nhiều phương diện như: cung cấp kiến thức, định hướng 

thái độ của tín đồ đối với môi trường, lên án những hành vi xâm hại tới môi 

trường, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và kêu gọi nguồn lực vật chất 

từ cộng đồng để ủng hộ cho các hoạt động này. 

Ở Việt Nam, các tôn giáo đã có nhiều động thái cho thấy sự tích cực chung 

tay vào việc giải quyết những vấn đề trong bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu trên cả ba phương diện: nhận thức, nhân lực và nguồn lực vật 

chất. Việc khuyến khích tôn giáo tham gia vào bảo vệ môi trường và chống biến 

đổi khí hậu, xem đây như một nguồn lực quan trọng sẽ giúp cho thiết chế này 

phát huy được vai trò của nó. 

1.3. Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu – 

kinh nghiệm ở một số quốc gia 

1.3.1. Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 

Trường hợp nước Mỹ 

Từ lâu nước Mỹ đã có tham vọng đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề 

mang tính toàn cầu như nghèo đói, bệnh tật, và không thể bỏ qua một vấn đề 

mang tính toàn cầu khác là ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Mới gần 

đây ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Joe Biden đã theo đuổi một chương 

trình nghị sự táo bạo để giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí hậu, đầu tiên 

bằng cách đề nghị nước Mỹ tham gia lại hiệp định khí hậu Paris27. Một tuần sau 

khi nhậm chức, tổng thống Joe Biden đã kí lệnh “Giải quyết cuộc Khủng hoảng 

Khí hậu ở nước Mỹ và Toàn cầu” (Tackle the Climate Crisis at Home and 

Abroad). Vào ngày trái đất (Earth Day), 22 tháng 4, ông đã triệu tập các nhà 

lãnh đạo thế giới để yêu cầu các hành động mang tính tập thể trong việc giải 

quyết các nhu cầu cấp bách về biến đổi khí hậu. Trong Hội nghị thượng đỉnh 

này, tổng thống Joe Biden tuyên bố nước Mỹ sẽ đặt mục tiêu giảm lượng khí 

thải làm nóng trái đất từ 50 đến 52% vào năm 2030 so với năm 200528. Chính 

 
27. Nathan Rott (2021), Biden Moves To Have U.S. Rejoin Climate Accord, NPR, xem tại: Biden Signs Order 

Rejoining Paris Climate Agreement : Inauguration Day: Live Updates : NPR. (Ngày truy cập: 29/8/2021) 
28. The White House (2021), FACT SHEET: President Biden Sets 2030 Greenhouse Gas Pollution Reduction 

Target Aimed at Creating Good-Paying Union Jobs and Securing U.S. Leadership on Clean Energy 

Technologies,” Press release, xem tại: FACT SHEET: President Biden Sets 2030 Greenhouse Gas Pollution 

Reduction Target Aimed at Creating Good-Paying Union Jobs and Securing U.S. Leadership on Clean Energy 

Technologies | The White House. (Ngày truy cập: 29/8/2021).  

https://www.npr.org/sections/inauguration-day-live-updates/2021/01/20/958923821/biden-moves-to-have-u-s-rejoin-climate-accord
https://www.npr.org/sections/inauguration-day-live-updates/2021/01/20/958923821/biden-moves-to-have-u-s-rejoin-climate-accord
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
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quyền tổng thống Joe Biden cũng dự thảo Kế hoạch tạo công ăn việc làm cho 

người dân Mỹ (American Jobs Plan), một phần trong dự thảo này là các khoản 

đầu tư lớn chưa từng có trong lịch sử vào các hành động vì khí hậu thông qua 

phát triển cơ sở hạ tầng, từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm có thu nhập cao 

đồng thời làm cho nền kinh tế Mỹ công bằng và bền vững hơn.  

Cũng trong Hội nghị thượng đỉnh này, giáo hoàng Fransis (Phan-xi-cô), 

người đứng đầu giáo hội Công giáo Rôma, đã khuyến khích các nhà lãnh đạo 

của các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu hãy “dấn thân vào trách nhiệm bảo vệ tự 

nhiên, bởi đó là món quà được ban tặng, cần phải bảo vệ và chữa lành”29. Điều 

này càng có ý nghĩa trong điều kiện thế giới phải đối mặt với những thách thức 

trong thời kỳ hậu đại dịch. Trong Hội nghị này, giáo hoàng Fransis đã đưa ra 

phát biểu mang tính chỉ dẫn, ít nhất là đối với người Công giáo, “chúng ta cần 

tiếp tục tiến về phía trước và cần lưu ý rằng chúng ta không thoát ra cuộc khủng 

hoảng khí hậu như cách chúng ta bước vào. Vấn đề có thể trở nên tốt hơn hoặc 

cũng có thể tồi tệ hơn. Mối quan tâm của chúng ta là cần phải làm môi trường 

sạch hơn, trong sạch hơn, và được bảo vệ. Chúng ta phải chăm sóc tự nhiên để 

tự nhiên bảo vệ lại chúng ta”30. 

Phần lớn những người Mỹ có tôn giáo chia sẻ mối quan tâm của giáo hoàng 

Fransis và tổng thống Joe Biden về việc cần có những hành động cấp bách đối 

với vấn đề biến đổi khí hậu. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện bởi 

Politico/Morning Consult vào tháng 4 năm 2021, có tới 60% người Kitô giáo, 

79% người Do thái, Phật giáo, Ấn Độ giáo, và Islam giáo tin rằng “thông qua dự 

luật để giải quyết các vấn đề khí hậu và những tác động của nó”31 nên là ưu tiên 

hàng đầu hoặc quan trọng của Quốc hội Mỹ. Có thể thấy có một sự đồng thuận 

rộng rãi giữa những người Mỹ tôn giáo rằng thế giới đang phải đối mặt với một 

cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Trong bối cảnh này, đặc biệt 

dựa trên nền tảng truyền thống tôn giáo vốn đã thúc đẩy người dân Mỹ trong sự 

tôn trọng tự nhiên, các cộng đồng đức tin đều dự phần chia sẻ trách nhiệm chung 

 
29. Vatican News (2021), Pope on Earth Day: ‘It is time to act!, xem tại: Care for nature, pope tells world leaders 

at climate summit (catholicnewsagency.com) (Ngày truy cập: 29/8/2021). 
30. Catholic News Agency, (2021) Care for nature, pope tells world leaders at climate summit. Xem tại: 

https://www.catholicnewsagency.com/news/247374/care-for-nature-pope-tells-world-leaders-at-climate-summit 

(Ngày truy cập 29/8/2021).  
31. Politico/Morning Consult (2021), National Tracking Poll #210419 Crosstabulation Results, xem tại: National 

Tracking Poll 210419 (morningconsult.com) (Ngày truy cập: 29/8/2021). 

https://www.catholicnewsagency.com/news/247374/care-for-nature-pope-tells-world-leaders-at-climate-summit
https://www.catholicnewsagency.com/news/247374/care-for-nature-pope-tells-world-leaders-at-climate-summit
https://www.catholicnewsagency.com/news/247374/care-for-nature-pope-tells-world-leaders-at-climate-summit
https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2021/04/07082047/210419_crosstabs_POLITICO_RVs_v1_SH.pdf
https://assets.morningconsult.com/wp-uploads/2021/04/07082047/210419_crosstabs_POLITICO_RVs_v1_SH.pdf
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trong các hành động/ chương trình bảo vệ môi trường và khí hậu. Dưới đây là 

một số ví dụ minh chứng cụ thể. 

Đầu tiên lãnh đạo các tôn giáo Mỹ kêu gọi xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng 

ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Hơn 3.400 lãnh đạo các tôn giáo đã ký một 

tuyên bố mới do Sức mạnh Liên tôn giáo và Ánh sáng (Interfaith Power & 

Light) tổ chức nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và các hành 

động vì khí hậu. Theo đó, với tư cách là những nhà lãnh đạo từ nhiều truyền 

thống đức tin đã thống nhất trong việc kêu gọi phục hồi kinh tế mạnh mẽ và xây 

dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra công ăn việc làm bền vững cho gia đình và cộng 

đồng, đồng thời phải quan tâm đến vấn đề khí hậu của nước Mỹ và các quốc gia 

khác. Đó là trách nhiệm đạo đức của nước Mỹ và nhiệm vụ thiêng liêng của 

những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, và đó còn là bảo vệ hệ sinh thái, 

hoạt động vì công lý môi trường, và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu32.  

Cụ thể hơn, kêu gọi của các nhà lãnh đạo tôn giáo này tập trung vào bốn ưu 

tiên. Thứ nhất, mở rộng năng lượng sạch, tái tạo và hiện đại hóa lưới điện của 

bằng cách thông qua Tiêu chuẩn năng lượng sạch quốc gia nhằm đạt được 100% 

điện tái tạo, không ô nhiễm vào năm 2035, đồng thời mở rộng đầu tư vào năng 

lượng gió và năng lượng mặt trời. Thứ hai, điện khí hóa giao thông vận tải và 

mở rộng giao thông công cộng. Theo đó, cần phải đầu tư vào xe điện do Mỹ sản 

xuất, xây dựng hệ thống các trạm sạc phổ rộng trên khắp cả nước và đảm bảo có 

giá cả phải chăng đối với tất cả mọi người dân. Bằng cách điện khí hóa và mở 

rộng phương tiện giao thông công cộng như vậy, các cộng đồng tôn giáo có thể 

tham gia vào giảm thiểu ô nhiễm. Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng nước sạch cho 

tất cả các cộng đồng. Mặc dù nước Mỹ phát triển nhưng thực tế vẫn còn có 

nhiều cộng đồng, đặc biệt ở các khu dân cư có thu nhập thấp và các cộng đồng 

bản địa, không được tiếp cận với nước sạch. Cho nên cần phải đầu tư vào các 

chương trình nước sạch cho các cộng đồng như vậy. Cuối cùng là phải tính đến 

sự công bằng trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm mục đích ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Những cộng đồng người da đen, bản địa và da mầu khác cũng như 

những cộng đồng có thu nhập thấp không những bị ảnh hưởng bởi đại dịch mà 

 
32. Interfaith Power & Light (2021) Faith Leaders from Across the Country Call on Congress to Act On Climate, 

Justice, and Jobs, Press release, Xem tại: Faith Leaders from Across the Country Call on Congress to Act On 

Climate, Justice, and Jobs (interfaithpowerandlight.org); Maria Capezio Crookes and others (2021), Letter to 

Members of Congress, Interfaith Power & Light and others, xem tại: 1. National Draft v6.docx 

(interfaithpowerandlight.org) (Ngày truy cập 29/8/2021). 

https://www.interfaithpowerandlight.org/2021/06/faith-leaders-from-across-the-country-call-on-congress-to-act-on-climate-justice-and-jobs/
https://www.interfaithpowerandlight.org/2021/06/faith-leaders-from-across-the-country-call-on-congress-to-act-on-climate-justice-and-jobs/
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2021/06/Faith-leaders-Letter-to-Congress-for-Bold-Infrastructure-Plan.pdf
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2021/06/Faith-leaders-Letter-to-Congress-for-Bold-Infrastructure-Plan.pdf
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còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm môi trường do quá trình công nghiệp hóa 

dựa trên nhiên liệu hóa thạch hơn một thế kỉ qua. Chính vì vậy các cộng đồng 

này cần phải là trung tâm của các chương trình đầu tư trong tương lai, nhận ít 

nhất là 40% các khoản đầu tư33. 

Bên cạnh lời kêu gọi liên tôn giáo nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng 

ứng phó với biến đổi khí hậu, thì các truyền thống tôn giáo khác cũng đưa ra 

những hành động và tiếng nói riêng từ góc độ của mình. Theo đó, tổ chức Kêu 

gọi hành động vì khí hậu của những người Do thái (A Jewish Call to Climate 

Action) đã bắt tay vào một chiến dịch phục hồi công bằng và môi trường xanh. 

Dựa trên động lực quá khứ luôn phải đối mặt với tàn phá, đổ vỡ và hủy diệt 

trong suốt lịch sử và trong bối cảnh hiện nay quốc gia đang chuyển từ cứu trợ 

Covid sang phục hồi nền kinh tế, tổ chức này kêu gọi mỗi người Do thái chỉ có 

một lần trong đời để biến đổi xã hội và phục hồi kinh tế34.  

Cũng trong năm 2021, hơn 100 lãnh đạo các tôn giáo bao gồm rất nhiều 

người đến từ cộng đồng Do thái giáo đã cùng nhau đưa ra một hành động đạo 

đức là kêu gọi Quốc hội đưa ra các phương án đầu tư nhằm đưa nước Mỹ đến 

con đường đạt 100% điện sạch. Hai trong số các nhà lãnh đạo đã tham gia sự 

kiện này là Mike Tidwell của Giáo hội Trưởng lão Takoma Park và giáo sĩ Do 

thái giáo Rabbi David Shneyer đã chia sẻ trên tờ Washington Post rằng “truyền 

thống đức tin của chúng ta dạy rằng trái đất là một món quà thiêng liêng và cộng 

đồng con người chỉ là một tổng thể khi không ai bị bỏ lại phía sau. Thế nhưng 

mất kiểm soát đối với biến đổi khí hậu đang nhạo báng những giới luật đạo đức 

này. Quốc hội, với sự ủng hộ ngày càng lớn của các cử tri tôn giáo Mỹ, phải chú 

ý đến những giá trị cổ xưa và khôn ngoan này và thông qua dự thảo tạo công ăn 

việc làm cho người dân Mỹ”35. 

Các hành động bảo vệ khí hậu và môi trường sống dựa trên đức tin không 

còn là điều gì đó quá mới mẻ ở nước Mỹ. Trước đó cộng đồng Do thái ở 

Houston bang Texas đã yêu cầu chính quyền địa phương ngừng chặt những cây 

 
33. Maria Capezio Crookes and others (2021), Letter to Members of Congress, Interfaith Power & Light and 

others, June 15, 2021, xem tại: 1. National Draft v6.docx (interfaithpowerandlight.org) (Ngày truy cập 29/8/2021 
34. Dayenu (2021), A Just, Green Recovery for America, xem: https://dayenu.org/just-green-recovery (Ngày truy 

cập 30/8/2021) 
35. Mike Tidwell and David Shneyer (2021), Opinion: We are faith leaders in Maryland. Congress must pass 

Biden’s American Jobs plan, The Washington Post, xem: 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/06/04/biden-american-jobs-plan-climate-change-faith-leaders/. 

(Ngày truy cập: 30/8/2021). 

https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2021/06/Faith-leaders-Letter-to-Congress-for-Bold-Infrastructure-Plan.pdf
https://dayenu.org/just-green-recovery
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/06/04/biden-american-jobs-plan-climate-change-faith-leaders/
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cổ thụ vì cho rằng sự phá bỏ như vậy vi phạm những nguyên tắc đạo đức của 

người Do thái. Các hoạt động của tổ chức “Redwood Rabbis” ở Bắc California 

là một phần trong nỗ lực bảo vệ môi trường lớn hơn của cộng đồng Do thái giáo 

ở Mỹ. Trong những nỗ lực này, nổi lên vai trò của hai tổ chức:  

Thứ nhất là trung tâm Shalom đứng đầu bởi nhà hoạt động xã hội kỳ cựu và 

giáo sĩ Do thái Arthur Waskow từ lâu đã mang lại sự hiện diện của người Do 

thái trong các vấn đề môi trường quan trọng. Các hoạt động của trung tâm này 

bao gồm từ nỗ lực xây dựng mối quan hệ hòa bình giữa những người Do thái và 

người Palestine đến việc quảng bá tư tưởng bảo vệ môi trường. Theo họ thì kích 

động chiến tranh gây nguy hiểm cho trái đất, làm gia tăng dịch bệnh, phá hoại 

nền chính trị Hoa Kỳ, và phá vỡ các dân tộc bản địa ở Châu Phi, Châu Mỹ 

Latinh và Châu Á36.  

Thứ hai là tổ chức Liên minh về Môi trường và Đời sống của người Do thái 

(The Coalition on the Environment and Jewish Life) bao gồm những giáo sĩ Do 

thái lỗi lạc, lãnh đạo các giáo phái, và các nghị sĩ người Do thái đã tập trung ở 

Washington, DC, để đưa ra sự ứng phó đặc biệt của người Do thái Mỹ đối với 

cuộc khủng hoảng môi trường. Một năm sau đó, tổ chức này được thành lập như 

một dự án chung của Hội đồng Do thái về các vấn đề chung (the Jewish Council 

for Public Affairs), Trung tâm hành động Tôn giáo của Do thái giáo cải cách 

(the Religious Action Center of Reform Judaism), Chủng viện thần học Do thái 

(the Jewish Theological Seminary), và một số tổ chức khác. Tổ chức này hiện là 

một tổ chức quốc gia về quan tâm môi trường, giáo dục và hoạt động của người 

Do thái, có chi nhánh ở 25 tiểu bang nước Mỹ và ở Canada, các văn phòng quốc 

gia được đặt ở Thành phố New York, San Francisco và Washington, ngân sách 

hàng năm lên đến gần 1 triệu đô la. Tổ chức này đã nhận được sự hỗ trợ về mặt 

thể chế của 29 tổ chức Do thái ở các quốc gia, trong đó có những tổ chức lớn 

mạnh nhất. Trên phạm vi quốc gia, tổ chức này đã thúc đẩy hãng sản xuất ô tô 

cho ra đời những chiếc xe sạch hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời đưa ra 

hướng dẫn sử dụng năng lượng miễn phí cho cộng đồng để làm cho các giáo 

đường Do thái giáo trở nên xanh sạch hơn. Hành động của các chi nhánh địa 

phương không thể kể đến vai trò của nhóm ở Boston trong việc công khai các 

 
36. Dẫn theo: Roger S. Gottlieb (2006), Religious Environmentalism in Action, In Roger S. Gottlieb (Edited), 

The Oxford Handbook of Religion and Ecology, Oxford University Press, page 469.  
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vấn đề công lý môi trường, sự trợ giúp của nhóm ở Philadelphia trong việc tổ 

chức một cuộc biểu tình chống lại chính sách môi trường kém hiệu quả của 

chính quyền tổng thống Bush, và tám hành động vì môi trường như tắt máy điều 

hòa nhiệt độ, bỏ qua một chuyến đi bằng ô tô (tức sử dụng phương tiện giao 

thông công cộng, và tái chế rác thải, v.v… của nhóm ở Vancouver37. 

 Năm 2009, cộng đồng Do thái và lãnh đạo tôn giáo khác đã thông qua dự 

án “lo-watt Shabbat”38 để bảo tồn năng lượng39. Như vậy, có thể thấy các tổ 

chức dựa trên đức tin là một trong những người ủng hộ kiên định nhất cho công 

lý môi trường, và nhiều nhóm tôn giáo khác vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải quyết 

các vấn đề về môi trường. Chẳng hạn, hơn 1.200 tổ chức trên toàn cầu đã cam 

kết thoái hóa vốn tổng cộng lên tới hơn 14.5 nghìn tỉ đô la khỏi các công ty sử 

dụng nhiên liệu hóa thạch40. Điều đáng lưu ý là 1/3 số tổ chức này hoạt động 

dựa trên đức tin. Giáo hội Thống nhất của Chúa Kitô (the United Church of 

Christ), Giáo hội Giám lý Thống nhất (the United Methodist Church), Giáo hội 

Giám nhiệm (the Episcopal Church) đều cắt ít nhất một phần tài trợ của giáo hội 

đối với những công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong một tuyên bố chung 

được đưa ra vào năm 2020, Tổng giám mục danh dự Desmond Tutu đồng thời là 

cựu phó chủ tịch Al Gore cho rằng “bất cứ tổ chức nào cam kết hoạt động có 

trách nhiệm trong thập kỉ mới này đều cần có nghĩa vụ đạo đức phải ngừng tham 

gia tài trợ cho sự tàn phá tương lai của nền văn minh nhân loại”41. 

Trước đó, tháng 2/ 2006, một nhóm 86 nhà lãnh đạo Tin Lành dưới sự bảo 

trợ của Sáng kiến Khí hậu Phúc âm (the Evangelical Climate Initiative) đã thách 

thức chính quyền Bush về sự nóng lên của trái đất bằng “Lời kêu gọi hành động 

Phúc âm” (Evangelical Call to Action). Các khía cạnh đạo đức tôn giáo của biến 

đổi khí hậu là chủ đề chính trong những tuyên bố của nhóm này42. Theo những 

người này, thế giới là của Đức Chúa Trời và thiệt hại mà con người gây ra cho 

 
37. Dẫn theo: Roger S. Gottlieb (2006), Ibid, page 470 
38. Các gia đình và cộng đồng Do thái giáo tìm cách tiết kiệm năng lượng trong ngày lễ Sa-bát hàng tuần. Họ cho 

rằng đây là thời gian để sống chậm lại và lưu ý mọi người đều là một phần trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. 
39. Center for American Progress (2009), 21 Ways Faith Groups Are Combating Global Warming, xem tại: 21 

Ways Faith Groups Are Combating Global Warming - Center for American Progress (Ngày truy cập: 

30/8/2021). 
40. Tobias Müller (2021), People of faith are allies to stall climate change, Nature, xem tại: People of faith are 

allies to stall climate change (nature.com) (Ngày truy cập: 1/9/2021) 
41. Reuters Staff (2021), South Africa’s Desmond Tutu and Al Gore urge end to fossil fuels, Reuters, xem tại: 

South Africa's Desmond Tutu and Al Gore urge end to fossil fuels | Reuters (Ngày truy cập 1/9/2021). 
42. Christian and Climate (2016), Climate Change an Evangelical Call To Action, xem tại: 

http://www.christiansandclimate.org/ (Ngày truy cập: 1/9/2020.  

https://www.americanprogress.org/issues/religion/news/2009/04/22/5913/21-ways-faith-groups-are-combating-global-warming/
https://www.americanprogress.org/issues/religion/news/2009/04/22/5913/21-ways-faith-groups-are-combating-global-warming/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00808-3
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00808-3
https://www.reuters.com/article/us-climatechange-tutu-gore-idUKKBN1Z62CJ
http://www.christiansandclimate.org/
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thế giới của Đức Chúa Trời là một sự xúc phạm chống lại chính Đức Chúa 

Trời43. Quan điểm này có liên hệ với điều răn “yêu Chúa và yêu những gì Chúa 

yêu”, cần phải trân trọng món quà tạo hóa này và trao lại nó cho thế hệ tương 

lai. Như vậy, Lời kêu gọi hành động của Sáng kiến Khí hậu Phúc âm và các 

sáng kiến tương tự khác lập luận rằng Đức Chúa Trời tạo ra trái đất tốt lành và 

con người cần phải bảo vệ sự tốt lành này của trái đất.  

Chính vì vậy chủ đề quan tâm được thảo luận nóng bỏng giữa các tôn giáo 

ở Mỹ là làm thế nào để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Sáng 

kiến Khí hậu Phúc âm đưa ra các biện pháp từ thay đổi chính sách, các quy định 

của chính phủ và đổi mới công nghệ đến thích ứng và thay đổi hành vi. Các 

mạng lưới ở cấp độ quốc gia và địa phương và hiệp hội các giáo hội tổ chức các 

chiến dịch công khai, chẳng hạn như đưa ra các tuyên bố thu hút sự chú ý của 

giới truyền thông và bằng cách phát triển quảng cáo gây ảnh hưởng đến các tác 

nhân khác thông qua vận động hành lang các công ty và chính trị gia. Bên cạnh 

đó, họ còn chuẩn bị và phân phát các tài liệu thông tin và giáo dục về biến đổi 

khí hậu, và đưa ra cách làm thế nào để các nhà thờ địa phương có thể tiết kiệm 

năng lượng, thông qua đó để giáo dục bản thân và các thành viên, đồng thời thúc 

giục các nhà thờ và các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành tấm gương điển hình 

đáng học tập trong việc bảo vệ môi trường. Nhiều tài liệu cho thấy (ít nhất một 

số) nhà thờ ở địa phương đã thể hiện được vai trò này. Ví dụ, Hội đồng giáo hội 

Maine cho biết các nhà thờ trên toàn tiểu bang đã vượt qua thử thách, thực hiện 

việc điều tiết năng lượng, tổ chức các hội thảo và chương trình thờ phượng đặc 

biệt tập trung vào biến đổi khí hậu, cam kết giảm thiểu những góp phần của họ 

vào sự nóng lên toàn cầu và gửi đi thông điệp quan tâm bảo vệ môi trường tới 

các quan chức được bầu và công chúng nói chung thông qua các lá thư, các cuộc 

hội họp và các bài báo trên các phương tiện thông tin đại chúng44. Các ví dụ thú 

vị khác là “Trung tâm Liên tôn giáo về trách nhiệm doanh nghiệp” (Interfaith 

Center on Corporate Responsibility) và Dự án tái tạo (The Regeneration Project) 

với chiến lược “Sức mạnh Liên tôn giáo và Ánh sáng” (Interfaith Power and 

 
43. Christian and Climate (2016), Climate Change an Evangelical Call To Action, xem tại: 

http://www.christiansandclimate.org/ (Ngày truy cập: 1/9/2020). 
44. Arjan (J.A.) Wardekker, Arthur C. Petersen and Jeroen P. van der Sluijs (2008), Religious positions on 

climate change and climate policy in the United States, In Carvalho, Anabela (ed.) (2008) Communicating 

Climate Change: Discourses, Mediations and Perceptions, Braga: Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade, Universidade do Minho, page 62..  

http://www.christiansandclimate.org/
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Light) đã ra đời và hợp tác với nhiều nhà cung cấp năng lượng xanh tôn giáo ở 

nhiều tiểu bang trong nỗ lực bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh các giáo hội Tin Lành, Tuyên bố Islam giáo về Biến đổi khí hậu 

toàn cầu (the Islamic Declaration on Global Climate Change) được ban hành tại 

một hội nghị chuyên đề do Cứu trợ Islam giáo toàn cầu (Islamic Relief 

Worldwide), Tổ chức Islam giáo về Sinh thái và Khoa học Môi trường (the 

Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science), và Đức tin Xanh 

(GreenFaith) tổ chức năm 2015. Tuyên bố này kêu gọi người Islam giáo trên 

khắp thế giới cần hành động vì sự biến đổi khí hậu phù hợp với đức tin của 

mình, thừa nhận sự tiêu cực mà con người đã gây ra cho trái đất trong quá trình 

theo đuổi tăng trưởng kinh tế không ngừng45. 

Bên cạnh những tôn giáo lớn với độ phủ rộng trên phạm vi quốc gia, thì 

hoạt động vì môi trường dựa trên đức tin còn bắt nguồn sâu xa ở cấp độ địa 

phương, đặc biệt là trong các cộng đồng trực tiếp chứng kiến những tác hại mà 

cuộc khủng hoảng môi trường gây ra đối với môi trường sống của họ. Ví dụ như 

một chiến dịch dựa trên đức tin đang diễn ra ở Minnesota cố gắng ngăn cản việc 

xây dựng đường ống dẫn dầu từ Canada đến hồ Superior. Hơn 500 nhà lãnh đạo 

tôn giáo đã ký vào một bản kiến nghị do Sức mạnh Liên tôn giáo và Ánh sáng 

và Chiến dịch vì người nghèo ở Minnesota đứng ra tổ chức nhằm phản đối việc 

tiếp tục xây dựng đường ống dẫn dầu bởi nó sẽ dẫn đến những nguy cơ ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường46.  

Các tổ chức có nền tảng đức tin cũng đang làm việc ở cấp độ tiểu bang để 

xây dựng luật khí hậu quốc gia. Tại Arizona, một liên minh các nhóm đã làm 

việc với nhau trong suốt cuộc bầu cử năm 2020 để đưa ra những hướng dẫn bầu 

cho những ai quan tâm đến vấn đề môi trường. Tại một sự kiện hướng dẫn bầu 

cử, giám mục Deborah Hutterer của giáo hội Tin lành Luther ở Mỹ nói về sự cần 

thiết bảo vệ môi trường; theo đó, “truyền thống Luther có ý tưởng chăm sóc tạo 

vật, mỗi con người đều phụ thuộc lẫn nhau, và thực tế không quan tâm đến tạo 

 
45. The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (2015), Islamic Declaration on Global 

Climate Change, xem tại: Islamic Declaration on Global Climate Change - IFEES (Ngày truy cập: 3/9/2021). 
46. Minnesota Interfaith Power & Light (2021), More Than 500 Faith Leaders and Clergy Call on President 

Biden to Stop the Line 3 Tar Sands Pipeline in Minnesota, Press release, 

https://www.interfaithpowerandlight.org/2021/03/15753/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1

5753 (Ngày truy cập: 4/9/2021).. 

https://www.ifees.org.uk/about/islamic-declaration-on-global-climate-change/
https://www.interfaithpowerandlight.org/2021/03/15753/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=15753
https://www.interfaithpowerandlight.org/2021/03/15753/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=15753
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hóa đã dẫn đến chối bỏ những người hàng xóm của mình. Cuộc sống của chúng 

ta phụ thuộc vào sự sống chung quanh chúng ta”47.   

Năm 2019, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Kitô (The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) đã đưa ra một bài xã luận nhấn 

mạnh sự ủng hộ của đức tin đối với hành động vì môi trường. Đức tin mang đến 

cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu một tiếng nói đạo đức và thúc đẩy những 

người thờ phượng đưa ra lựa chọn cá nhân vì sự tôn trọng đối với trái đất chứ 

không phải vì lòng trung thành chính trị. Gần như tất cả các tôn giáo trên thế 

giới đều tán thành các học thuyết khẳng định sự thiêng liêng của trái đất và 

khuyến khích các tín đồ hành động theo đó. Các tôn giáo dành tình người cho 

những nạn nhân hạn hán, lũ lụt, và coi họ không phải là những con số khô cứng 

mà là những con người với giá trị thiêng liêng48. 

Từ những lập luận và ví dụ minh chứng ở trên có thể thấy vấn đề biến đổi 

khí hậu đã và đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các cộng đồng tôn 

giáo ở Mỹ. Phần lớn các nhóm tôn giáo ở Mỹ coi biến đổi khí hậu là một vấn đề 

đạo đức. Các cộng đồng tôn giáo ở Mỹ đóng một vai trò tích cực trong việc ứng 

phó với biến đổi khí hậu bằng việc từ kêu gọi vận động hành lanh ở cấp độ tiểu 

bang và quốc gia nhằm xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ môi trường đến 

những hành động cụ thể để nêu gương và giáo dục các thành viên. Tất nhiên 

giữa các nhóm tôn giáo ở Mỹ cũng có những quan điểm khác biệt về khí hậu, từ 

đó dẫn đến những hành động khác nhau. Sự khác biệt này đến từ logic đơn giản 

rằng các quan điểm tôn giáo khác nhau, hay nói chung là các triết lý sống khác 

nhau, có thể dẫn đến cách tiếp cận khác nhau về vấn đề môi trường. Tuy nhiên, 

sự khác biệt này không đủ ngăn trở các cộng đồng tôn giáo ở Mỹ cùng nhau dự 

phần chia sẻ trách nhiệm chung trong việc ưu tiên các hành động vì khí hậu. 

1.3.2. Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 

Trường hợp một số quốc gia châu Á 

Trong mấy thập niên vừa qua khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt 

là khu vực Đông Nam Á, là một trong những khu vực phát triển năng động 

 
47. Erin Stone (2020), Faith communities urge voters to cast their ballots with climate in mind,” Arizona 

Republic, xem tại: Religious leaders urge people to vote with climate in mind (azcentral.com) (Ngày truy cập: 

4/9)  
48. Deseret News Editorial Board (2019), In our opinion: Faith groups can be the moral compass on climate 

change, Deseret News, xem tại: In our opinion: Faith groups can be the moral compass on climate change - 

Deseret News (Ngày truy cập 4/9/2021)..  

https://eu.azcentral.com/story/news/local/arizona-environment/2020/10/25/religious-leaders-urge-people-vote-climate-mind/3722717001/
https://www.deseret.com/2019/8/15/20806436/in-our-opinion-faith-groups-can-be-the-moral-compass-on-climate-change
https://www.deseret.com/2019/8/15/20806436/in-our-opinion-faith-groups-can-be-the-moral-compass-on-climate-change
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chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc. Tuy nhiên, chính quá trình phát 

triển các khu công nghiệp, quá trình đô thị hóa nhanh chóng thiếu đi chiến lược 

quy hoạch hợp lý, và quá trình phát triển giao thông vận tải, v.v… lại đẩy khu 

vực này vào tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những quốc gia đang 

phát triển cũng là những quốc gia dễ bị tổn thương nhất vì ít có khả năng thích 

ứng nhất với biến đổi khí hậu.  

Trước hết là trường hợp của Singapore. Singapore là một trong những quốc 

gia đa dạng tôn giáo bậc nhất trên toàn cầu. Hơn nữa Chính phủ Singapore đã 

chủ trương theo đuổi chính sách hài hòa tôn giáo, tạo điều kiện cho mọi tôn giáo 

đóng góp vào phát triển xã hội.  

Người Islam giáo tham gia bảo vệ môi trường ở Singapore. Tháng 3 năm 

2013, Hội đồng Tôn giáo Islam giáo Singapore (Majlis Ugama Islam Singapura) 

đã phát đi bài giảng với tiêu đề rằng “Lòng biết ơn trong việc bảo vệ môi 

trường” (Graciousness in Environmental Preservation). Thông điệp được phổ 

biến đến tất cả các giáo đường Islam giáo ở Singapore nhắc nhở rằng trái đất và 

các nguồn tài nguyên là món quà của Thượng đế Alla, do đó người Islam giáo 

có trách nhiệm sử dụng những nguồn tài nguyên này một cách khôn ngoan, 

không lãng phí, và theo cách bền vững. Những bài giảng như thế này khuyến 

khích tất cả người Islam giáo Singapore hướng đến cuộc sống bền vững tạo ra 

sự đồng thuận lớn về hành vi đối với môi trường trong cộng đồng Islam giáo. Có 

thể nói các nhà lãnh đạo Islam giáo ở Singapore đã nhận thấy có một sự liên 

quan giữa hành vi bảo vệ môi trường và đạo đức của người Islam giáo. Thánh 

đường Islam giáo mới nhất ở Singapore, AlMawaddah, xây dựng vào năm 2009 

với các tính năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường như ống 

năng lượng mặt trời, tường xanh, và một khu vườn được thiết kế trên sân thượng 

để trồng cây xanh49. 

Cộng đồng Islam giáo ở Singapore còn tăng cường sự tham gia của mình 

vào các hoạt động môi trường thông qua các sáng kiến tôn giáo. Chẳng hạn, vào 

tháng 10 năm 2009, Young AMP, một nhóm thanh niên của Hiệp hội Nghề 

nghiệp Islam giáo (the Association of Muslim Professionals), đã tổ chức sự kiện 

“Người Islam giáo và Môi trường” (Muslims and the Environment) kết hợp với 

 
49. Chiam, Augustin, Benjamin Ho, Jie Qi Lee, and Lin Seidler (2013), Religions in a New Urban Landscape: A 

Religious Field Study in Punggol East. Singapore. 
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“Ngày hành động vì khí hậu toàn cầu” (International Climate Day of Action). 

Cũng trong năm này Young AMP xuất bản cuốn sách “Igniting Thought, 

Unleashing Youth” (tạm dịch Khơi dậy tư tưởng, bừng sáng tuổi trẻ) nói về 

những hoạt động tích cực của giới trẻ trong cộng đồng Islam giáo. Trong đó có 

một chương sách nói về lời dy trong kinh Koran khuyến khích người Islam giáo 

sống vì môi trường50. Như vậy, có thể nói chủ yếu người Islam giáo Singapore 

tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường bằng cách tạo ra nhận thức về 

môi trường cho các thành viên của mình. Sự kiện ở trên diễn ra cùng với thời 

gian xây dựng thánh đường AlMawaddah và trước bài giảng về tính bền vững 

vài năm cho thấy có vẻ ý thức về môi trường đã hình thành ở một số người 

Islam giáo trong nhiều năm và cuối cùng đã xuất hiện trong cộng đồng Islam 

giáo ở Singapore.  

Bên cạnh Islam giáo, Phật giáo ở Singapore cũng chung tay bảo vệ môi 

trường của quốc gia này theo những cách riêng. Trong rất nhiều các tổ chức thì 

chắc chắn Tzu Chi là một nhóm Phật giáo năng động trong các sáng kiến vì môi 

trường. Tổ chức Tzu Chi lần đầu tiên xuất hiện ở Đài Loan và nhấn mạnh vào 

các hoạt động xã hội. Tổ chức này thành lập chi nhánh tại Singapore vào năm 

1987 và cũng thành lập các phòng khám miễn phí tại đây. Bài giảng của Sư thầy 

Cheng Yen ở Đài Loan năm 1990 đã khởi động bước tiến của tổ chức này vào 

các hoạt động môi trường. Tổ chức này đã xây dựng 26 điểm tái chế công cộng 

trên 19 khu phố, và phân gom, tái chế, cũng như phân loại rác vào chủ nhật và 

thứ hai hàng tuần. Họ cũng đưa các doanh nhân Singapore đến Đài Loan thăm 

các trạm tái chế Tzu Chi và truyền cảm hứng cho các doanh nhân này xây dựng 

doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Họ cũng quảng bá chế độ ăn chay 

của các tín đồ và tổ chức hội thảo với các tổ chức cơ sở địa phương để nâng cao 

nhận thức và nêu bật lợi ích của việc ăn chay đối với môi trường, sức khỏe cá 

nhân và sự lành mạnh của cộng đồng51. Như vậy, có lẽ Phật giáo ở Singapore 

không thực sự đi đầu trong mối quan tâm về các vấn đề môi trường nhưng ít 

nhất cũng có một tổ chức Phật giáo tích cực trong các hoạt động vì môi trường, 

và thông qua hoạt động của tổ chức này ít nhiều người Phật tử áp dụng được 

những giáo lý của tôn giáo mình trong việc tạo ra một môi trường sống tốt lành.  

 
50. Dẫn theo: Benjamin Ho (2012), Religious Environmentalism in Singapore: An Overview.  
51. Dẫn theo: Benjamin Ho (2012), Religious Environmentalism in Singapore: An Overview.  

 



 30 

Có lẽ khác nhiều quốc gia khác, Kitô giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời 

sống xã hội, nhưng ở Singapore mặc dù Kitô giáo là tôn giáo lớn thứ hai sau 

Phật giáo, các hoạt động vì môi trường vẫn của tôn giáo này rất khiêm tốn ở 

mức độ quy mô tổ chức. Thay vào đó, hoạt động chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ lẻ 

như cắt giảm việc sử dụng xốp, giảm lãng phí, và giảm tiêu thụ những sản phẩm 

nhựa không thân thiện với môi trường. Một vài giáo xứ Công giáo có cửa hàng 

bán và tái chế quần áo và sách báo cũ. Rõ ràng những giáo xứ này đã tham gia 

vào bảo vệ môi trường qua các hoạt động hàng ngày nhưng nó không nâng cấp 

các hoạt động này lên như một nỗ lực tập thể giữa các nhà thờ hoặc giữa các 

giáo hội trong Kitô giáo. 

Trong số các tôn giáo thiểu số ở Singapore, tôn giáo Baha’i có nhiều hoạt 

động tích cực nhất đối với môi trường ở quốc gia này. Từ những năm 1990 tôn 

giáo này đã tổ chức hàng loạt các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về các vấn 

đề môi trường. Năm 1990, họ tổ chức triển lãm “Nghệ thuật Thiên nhiên” (The 

Arts for Nature), số tiền thu được từ cuộc triển lãm này dành cho chiến dịch 

“Cứu những con Rùa” (Save the Turtles) của Hiệp hội tự nhiên Malayan 

(Malayan Nature Society). Những tín đồ Baha’i cũng thường xuyên tham gia 

các hoạt động dọn dẹp ven biển và khu bảo tồn thiên nhiên, đồng thời khởi 

sướng các sự kiện môi trường như tổ chức kỉ niệm ngày Trái đất giữa các khu 

vực52. Chỉ với những hoạt động này ứng với số lượng người Baha’i rất nhỏ ở 

Singapore, người ta có thể lập luận rằng một nhóm tôn giáo nhỏ cũng hoàn toàn 

có thể tạo ra những tác động tích cực nhất định đến môi trường. Sự kiên định và 

nỗ lực của người Baha’i ở Singapore trong vấn đề này cung cấp một mô hình 

đáng học hỏi cho các tôn giáo lớn hơn và cho cộng đồng tôn giáo khác ở quốc 

gia khác.  

Từ những điều trên, có thể thấy hoạt động vì môi trường là một hợp phần 

trong việc thực hành đức tin tôn giáo ở Singapore. Nếu như các cộng đồng tôn 

giáo ở Mỹ tham gia vào bảo vệ môi trường bằng cách chủ yếu là vận động hành 

lang chính trị để thay đổi chính sách về vấn đề này, thì trong bối cảnh Singapore 

là một nhà nước thế tục, các cộng đồng tôn giáo ở Singapore không tìm kiếm sự 

thay đổi chính sách môi trường, mà thay vào đó họ tập trung vào những hành 

động thực tế để qua đó truyền đạt các giá trị đạo đức tôn giáo về môi trường. 

 
52. Dẫn theo: Benjamin Ho (2012), Religious Environmentalism in Singapore: An Overview. 
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Tiếp theo là cộng đồng tôn giáo Đài Loan trong nỗ lực ứng phó với thực 

trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu không thể phủ nhận. Đài Loan là 

một nền kinh tế phát triển khác ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhưng sự 

phát triển kinh tế nhanh chóng vào những năm 1990 đã dẫn đến sự suy thoái môi 

trường ở quốc gia này. Chất lượng không khí vượt mức nguy hiểm cho phép, đất 

bị ô nhiễm, đối mặt với những dòng sông chết, và rác thải không có chỗ chôn 

lấp53. Đứng trước thực trạng đe dọa đến môi trường sống này, hàng loạt các tổ 

chức, trong đó có rất nhiều tổ chức của các tôn giáo Phật giáo và Kitô giáo đã 

đứng lên hành động vì môi trường để có một quốc đảo Đài Loan với vẻ đẹp tự 

nhiên như ngày nay. 

Hiện nay hơn 1/3 người trưởng thành ở Đài Loan tự nhận mình theo Phật 

giáo, lớn hơn tất cả các tôn giáo khác, khiến cho Phật giáo trở thành một nguồn 

lực văn hóa đáng kể. Các nhóm Phật giáo luôn đi đầu trong các nỗ lực bảo vệ 

môi trường. Đứng đầu và có ảnh hưởng nhất là tổ chức Từ bi Phật giáo Tzu-Chi 

được thành lập như một hiệp hội thiện nguyện đường phố vào những năm 1960 

bởi nữ tu Phật giáo Cheng Yen. Bắt đầu với một nhóm 30 người, tổ chức này đã 

trở thành một tổ chức lớn ở Đài Loan và hiện diện ở một số quốc gia khác như 

Singapore như đã nêu ở trên.  

Các nguyên tắc hướng dẫn của Tzu-Chi được lấy trực tiếp từ các giáo lý 

đạo đức của Phật giáo Đại thừa. Với nền tảng đạo đức này, Cheng Yen muốn 

đưa những hiểu biết của Phật giáo vào để giải quyết các vấn đề xã hội. Theo đó 

trước hết bà kêu gọi sự thay đổi từ mỗi cá nhân “Bảo vệ môi trường phải bắt đầu 

từ cái tâm… nếu mọi người bỏ được, tham, sân, si, kiêu ngạo thì mọi người có 

thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung sức mở mang được mảnh đất xanh sạch”54. 

Hơn nữa, theo bà, môi trường trong sạch là một yếu tố thiết yếu cho sức khỏe 

thể chất, nó là kết quả thanh lọc tinh thần được dậy bởi thiền định Phật giáo. 

Lời kêu gọi rõ ràng về bảo vệ môi trường của Cheng Yen bắt đầu từ những 

năm 1990 và từ đó tập trung vào việc tái chế, tránh sử dụng các sản phẩm gây ô 

nhiễm. Nhờ vào uy tín của mình, Tzu-Chi đã huy động được sự ủng hộ rộng rãi. 

Từ tháng 7 năm 1990 đến tháng 11 năm 1996 đã có tới 6.000 đến 7.000 người 

 
The Conversion (2020), How Taiwan uses Buddhist literature for environmental education, xem tại: 

https://theconversation.com/how-taiwan-uses-buddhist-literature-for-environmental-education-129970 (Ngày 

truy cập: 6/9/2021). 
54. Dẫn theo: Roger S. Gottlieb (2006), Ibid, page 485.  

https://theconversation.com/how-taiwan-uses-buddhist-literature-for-environmental-education-129970
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mỗi tháng tham gia vào các chương trình tái chế. Khoảng 275.000 tấn giấy, lon 

nhôm và lon kim loại khác được thu thập và xử lý mỗi tháng, cứu sống gần 

30.000 cây xanh. Con số đáng nể nhất là chỉ 6 giờ đồng hồ trong một ngày năm 

1992 có tới 176 tấn giấy vụn đã được thu gom55. Như vậy, nguyên tắc thực hiện 

của Tzu-Chi cũng giống một số tổ chức tôn giáo khác là thu gom giấy vụn, sử 

dụng chất tẩy rửa hữu cơ, giảm thiểu việc sử dụng phương tiện đi lại cá nhân 

thay vào đó sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các nữ tu của Tzu-Chi 

đã thu lượm giấy vụn từ thùng rác, gỗ vụn từ các cửa hàng gỗ, và thanh gỗ từ 

các công trường xây dựng. Những loại rác này sẽ được phân loại và tái chế bởi 

các tình nguyện viên môi trường của Tzu-Chi. 

Mặc dù có những đóng góp không thể phủ nhận, nhưng hoạt động của tổ 

chức này cũng bị chỉ trích là còn một số hạn chế. Tầm nhìn của Tzu-Chi tập 

trung vào lòng từ bi và sự dấn thân quên mình, nhưng không tập trung vào sự 

thay đổi chính trị xã hội. Nó giúp làm sạch các công viên hay bãi rác nhưng lại 

không đi đến tận cùng của sự việc là trừng phạt những người gây ra ô nhiễm. 

Như vậy, nó tập trung vào sự chuyển hóa cá nhân hơn là thay đổi xã hội, thậm 

chí còn bị quy kết là đã để chính phủ và các nghành công nghiệp tiếp tục gây ô 

nhiễm hơn là đương đầu trực tiếp bằng cách tìm kiếm sự thay đổi về mặt chính 

sách môi trường.  

Thậm chí Trung Quốc, một quốc gia chưa thực sự cởi mở với tôn giáo, thì 

những nguyên tắc đạo đức của Phật giáo và Đạo giáo vẫn ít nhiều đóng góp vào 

bảo vệ các loại động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Trung Quốc có lẽ từ lâu 

đã nổi tiếng với các loại thuốc truyền thống sử dụng các thành phần như mật 

gấu, sừng tê giác. Nhưng dựa trên lập luận rằng việc sử dụng các loài có nguy cơ 

tuyệt chủng vi phạm nguyên tắc cân bằng tự nhiên của Phật giáo và Đạo giáo, do 

đó làm tổn hại đến môi trường và tinh thần của con người, cho nên các thầy 

thuốc Đạo giáo đang dần thay đổi các đơn thuốc truyền thống. Với uy quyền 

mang tính thiêng của mình, bước đi này của các thầy Đạo giáo sẽ cứu một số 

loài giảm nguy cơ tuyệt chủng, từ đó góp phần cân bằng sinh thái. 

1.3.3. Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu: 

Trường hợp châu Phi 

 
55. Dẫn theo: Roger S. Gottlieb (2006), Ibid, page 485. 
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Không thể phủ nhận được châu Phi là một khu vực trũng nhất trên toàn cầu 

về khía cạnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Các quốc gia ở châu lục 

này ngày càng dễ bị tổn thương do tình trạng biến đổi khí hậu và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán kéo dài, v.v… Thiếu hụt nguồn nước sẽ 

dẫn đến một thảm họa sinh thái khó lường và tình trạng biến đổi khí hậu làm cho 

đời sống nhiều người dân châu lục này rơi vào tình trạng nghèo đói, bất ổn; 

chính vì vậy các nhà lãnh đạo châu Phi đang kêu gọi các nước trong khu vực và 

các cộng đồng quốc tế cũng như bản địa dành ưu tiên cho cuộc chiến chống biến 

đổi khí hậu.  

Trước hết là trường hợp của Zimbabwe. Các giáo hội Kitô châu Phi độc lập 

(Independent African Christian churches) cùng với các tôn giáo bản địa châu Phi 

đã tìm thấy nhau trong nỗ lực bảo vệ cảnh quan cũng như môi trường ở khu vực 

nam Zimbabwe. Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Bảo tồn Sinh thái Zimbabwe 

(Zimbabwean Institute of Religious Research and Ecological Conservation) 

đóng một vai trò quan trọng trong việc đảo ngược sự suy giảm sinh thái và 

truyền động lực cho người dân châu Phi hành động để bảo vệ chính họ. Tổ chức 

này là sáng kiến của Marthinus L. Daneel, một giáo sư thần học, ông thiết lập 

mối quan hệ với cả những người Kitô giáo và những người theo tôn giáo truyền 

thống khi nghiên cứu vai trò của tôn giáo đối với cuộc đấu tranh giành độc lập 

Zimbabwe những năm 1980. Dưới lời kêu gọi của Marthinus L. Daneel và với 

mối đe dọa khủng hoảng môi trường chung, những người Kitô giáo và những 

người theo tôn giáo bản địa đã cùng nhau xây dựng tổ chức này phát triển rộng 

rãi với 40 nhân viên làm việc toàn thời gian, 150 nhà thờ với gần 2 triệu tín đồ, 

80 câu lạc bộ phụ nữ và 30 câu lạc bộ thanh niên. Họ đã trồng được 8 triệu cây 

xanh trong hàng nghìn khoảng rừng, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường 

và áp dụng các biện pháp trừng phạt tôn giáo đối với hành động gây tổn hại đến 

động vật hoang dã và nguồn nước, đặt các vấn đề sinh thái vào khuôn khổ hành 

động xã hội và giải phóng chính trị, đồng thời đánh thức người dân chủ động 

hành động56.  

Rõ ràng đây là một nỗ lực đại kết vì môi trường nổi bật bởi nó là sự kết hợp 

của các tôn giáo khác nhau. Nó không chỉ là vấn đề những người Tin Lành 

 
56. M. L. Daneel (2005), African Earthkeeping Churches,” In Taylor (2005), Encyclopedia of Religion and 

Nature, Continuum.  
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Giám Lý bắt tay với những người Công giáo, hay người Kitô giáo với người Do 

thái giáo, mà Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Bảo tồn Sinh thái Zimbabwe còn là 

sự hợp tác giữa những người Kitô giáo với những tôn giáo bản địa có đức tin vô 

cùng khác biệt. Nếu như một thế kỷ trước thì đây là sự hợp tác không thể tưởng 

tượng được bởi những người Kitô giáo thường nhìn tôn giáo truyền thống là thứ 

gì đó thấp kém hơn mình, nhưng trong bối cảnh hành động vì môi trường hầu 

hết các tín đồ Kitô giáo bảo vệ môi trường đã giữ một thái độ tôn trọng với 

những người ngoại đạo. Như Daneel đã nói trong đánh giá ban đầu về mối quan 

hệ hợp tác này là “các tôn giáo nên tiến hành cuộc chiến chống phá rừng dựa 

trên niềm tin của chính họ, và các nhà thờ nên làm như vậy dựa trên các nguyên 

tắc của Kitô giáo. Mỗi phong trào nên có bản sắc tôn giáo riêng, nhưng cần công 

nhận giá trị đóng góp của nhau”57. Kết quả là những khác biệt hay xung đột giữa 

các giáo hội trong Kitô giáo không biến mất, nhưng nó có xu hướng dịu đi trở 

nên bình thường trong bối cảnh diễn ra các cuộc hội họp, nỗ lực vì môi trường 

sinh thái. 

Sự kết hợp giữa truyền thống và sự đổi mới, mối quan tâm của con người 

với các vấn đề sinh thái, chủ nghĩa đại kết và hành động chính trị như đã thấy ở 

Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Bảo tồn Sinh thái Zimbabwe không chỉ giới hạn ở 

một khu vực mà nó còn lan tỏa ra nhiều vùng khác ở quốc gia này. Chẳng hạn, 

nhiều giáo hội Nam Phi đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống 

phân biệt chủng tộc đang tham gia nhiều hơn vào các hoạt động sinh thái khác 

nhau58. Trong những năm 1990, Dự án Đức tin và Bảo vệ Trái đất (Faith and 

Earthkeeping Project) hoạt động ở hầu hết các tỉnh của Nam Phi, kích thích sự 

quan tâm đến môi trường trong giới tôn giáo. Tổ chức này đã làm việc với các 

tôn giáo để phát triển các dự án bảo tồn môi trường dự trên cộng đồng, như 

trồng cây, bảo vệ nguồn nước, phủ xanh đô thị, và tái chế rác thải. Tại thị trấn 

Philadelphia, giáo đoàn Cải cách Hà Lan đã thành công trong việc đi đầu cuộc 

đấu tranh chống lại việc xây dựng một cơ sở thải độc. Tại một vùng nông thôn 

nghèo, giám mục Anh giáo Geoff Davies, sau gần một thập kỷ cố gắng đưa mối 

quan tâm sinh thái vào trung tâm của giáo hội, đã xây dựng Chương trình Nông 

 
57. Martinus L. Daneel (2001), African Earthkeepers: Wholistic Interfaith Mission, Maryknoll, NY: Orbis Books, 

page 55.  
58. Ernst Conradi, Charity Majiza, Jim Cochrane, Weliel T. Sigabi, Victor Molobi, and David Field (2001), 

Seeking Eco-Justice in the South African Context, In Dieter Hessel and Larry Rasmussen (Ed.), Earth Habitat: 

Eco-Injustice and the Church's Response, ed. Minneapolis: Fortress.  
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nghiệp Bền vững và Giáo dục Môi trường nhằm hỗ trợ các cộng đồng địa 

phương trong việc gây dựng các khu vườn bền vững và đưa ra các lời khuyên 

chăm sóc trái đất, cải tạo đất đai, và tái chế rác thải. Với những kết quả này, 

Geoff Davies thường được biết đến là “Giám mục Xanh” (Green Bishop) cũng 

thu hút được sự chú ý của công chúng khi đưa ra những lời chỉ trích xây dựng 

tuyến đường cao tốc của Chính phủ sẽ gây ra cuộc thảm họa sinh thái. 

Tiếp đến là trường hợp của Kenya, một quốc gia Đông Phi vốn cũng chịu 

nhiều suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng trong những thập niên gần đây. 

Theo như Clemence Makamure thì cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu hiện 

nay về cơ bản là cuộc khủng hoảng về đạo đức và tôn giáo59. Nếu vấn đề liên 

quan đến tôn giáo thì tốt hơn hết cũng cần một giải pháp tôn giáo. Vậy tôn giáo 

đã đóng vai trò như thế nào, hay nói cách khác là đã đưa ra giải pháp gì giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại Kenya để đem lại một môi trường đáng 

sống cho thế hệ tương lai? 

Henry Okullu trong cuốn sách Giáo hội và Chính trị ở Đông Phi (Church 

and Politics in East Africa) năm 1974 đã lập luận rằng giáo hội có tầm quan 

trọng hàng đầu vì nó là lương tâm của xã hội60. Giáo hội với tư cách là lương 

tâm của xã hội như vậy cần phải hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình là 

đưa thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng môi trường như hiện nay. Bước đầu tiên 

cần phải làm là lên án sự tàn phá môi trường, lạm dụng thiên nhiên, và rao giảng 

Phúc âm xanh. Là một tổ chức tôn giáo với nền tảng đạo đức có thể cảm hóa xã 

hội về vấn đề môi trường, giáo hội Kenya đã làm nhiệm vụ của mình là nói về 

các vấn đề biến đổi khí hậu, phát thải khí làm suy giảm tầng ô-zôn, và ủng hộ 

các biện pháp bảo vệ môi trường thông qua các hội thảo, hội nghị, khóa tu, 

v.v… Hiệu quả nhất là thông qua các buổi giảng lễ ngày chủ nhật. Mặc dù giáo 

hội Kenya đã lên tiếng lên án nhà nước đã tạo điều kiện cho ô nhiễm môi trường 

trên diện rộng, nhưng những kết quả đạt được từ việc này còn khá khiêm tốn. 

Một cách khác mà giáo hội Kenya cảnh báo công chúng về sự tàn phá môi 

trường là thông qua ngôn ngữ thần học về tội lỗi. Về khía cạnh này ý kiến của 

một nhà lãnh đạo Chính thống giáo rất đáng lưu ý, rằng “phạm tội chống lại thế 

 
59. Clemence, Makamure (2013), “Environmental Issues in Africa Theological Education.” In Isapel Apawo 

Phiri and Dietrich Werner (Ed.) Handbook of Theological Education in Africa, 714-721,. Dorpspruit: Cluster 

Publications. 
60. Henry Okullu (1974) Church and Politics in East Africa, Nairobi: Uzima Press.  
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giới tự nhiên là một tội lỗi, là làm cho các loài tuyệt chủng và phá hủy sự đa 

dạng sinh học của sự sáng tạo của Chúa… là làm suy giảm tính toàn vẹn của trái 

đất bằng cách gây ra những thay đổi trong khí hậu, tước bỏ rừng tự nhiên của 

trái đất hoặc phá hủy các vùng đất ngập nước của nó… là làm ô nhiễm nước, 

không khí hoặc cuộc sống trên trái đất bằng các chất độc hại, [tất cả] những điều 

này đều là tội lỗi”61. Ngôn ngữ thần học, với sự phân tầng các hành vi tội lỗi như 

vậy, có thể là một công cụ hữu hiệu trong việc giảm thiểu môi trường, đặc biệt ở 

Kenya. 

Hơn nữa, do nhu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường, các tổ chức giáo hội 

trên khắp thế giới đã bắt đầu xúc tiến các nghiên cứu về môi trường từ những 

năm 1960. Những hoạt động này bao gồm những khóa học về thần học môi 

trường, những khóa học về tôn giáo môi trường, thần học sinh thái và đạo đức 

môi trường, bên cạnh những khóa học khác. Ở Kenya, sự phát triển này đã giành 

được nhiều sự chú ý từ các chủng viện và trường đại học của giáo hội, nơi các 

nghiên cứu như vậy hiện được giảng dạy cho các sinh viên thần học. Mục tiêu 

của việc giảng dạy như vậy là để cảm hóa xã hội về môi trường và sự bảo tồn 

môi trường. Các giáo hội ở Kenya đang dần dần được thừa nhận đóng một vai 

trò trung tâm trong việc bảo tồn môi trường của một hành tinh đang trên bờ vực 

của sự hủy diệt. 

Giáo hội, theo quan điểm thần học Kitô giáo là thân thể của Chúa Kitô trên 

trái đất, nên cần phải hợp tác với các tổ chức trên thế giới có cùng quan điểm về 

môi trường đang vận động bảo vệ Trái đất. Quan hệ đối tác và mạng lưới của 

giáo hội với các tổ chức vì môi trường khác sẽ nâng cao chất lượng hành động 

của giáo hội. Trong những năm 1980, 1990, các giáo hội ở Kenya ít tham gia 

vào mạng lưới này. Tuy nhiên, hiện mạng lưới môi trường giữa các giáo hội với 

các cơ quan thế tục khác đang ngày càng được mở rộng, với việc giáo hội thành 

lập các bộ phận môi trường để giải quyết vấn đề toàn cầu này. Sau Chiến dịch 

Thế giới Xanh (Green World Campaign), nhiều giáo hội khác nhau đang thiết 

lập quan hệ đối tác và liên kết với các tổ chức nỗ lực hết sức để cứu Trái đất. 

Chẳng hạn giáo hội Anh giáo là một ví dụ điển hình. Năm 2018, giáo hội Anh 

giáo Kenya là một trong ba giáo khu trong giáo hội Anh giáo toàn cầu đi đầu 

trong Phong trào Anh giáo Xanh (Green Anglicans Movement). Tất cả những nỗ 

 
61. Roger S. Gottlieb (2006), Ibid, page 13.  
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lực của giáo hội Anh giáo Kenya đều đáng khen ngợi. Giáo hội Anh giáo đã hỗ 

trợ những người thúc đẩy và bảo tồn thiên nhiên trong cuộc đấu tranh lâu dài 

này. Với các chiến dịch và phong trào này, các nhà thờ đã tích cực trồng cây, 

chống xói mòn đất, ngăn chặn việc thải các chất độc hại ra môi trường, và thúc 

đẩy canh tác có trách nhiệm để tái tạo đất, cũng như nhiều nỗ lực đáng nghi 

nhận khác62.  

Như vậy, có thể thấy hành động vì khí hậu của các cộng đồng tôn giáo ở 

châu Phi không chỉ là một hợp phần của thực hành đức tin tôn giáo mà nó còn 

nằm trong khung khuôn khổ đấu tranh xã hội chính trị rộng lớn hơn. Sự gia tăng 

dân số, nạn phá rừng vì lợi nhuận, xói mòn đất, hạn hán kéo dài hàng thập kỷ là 

một điều gì đó mới mẻ với châu lục này. Để đáp lại, các nhà lãnh đạo tôn giáo 

đã cố gắng thay đổi hệ giá trị sinh thái tôn giáo thành một chương trình cải cách 

môi trường hiện đại. 

Tiểu kết 

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang diễn ra là một thực tế không 

thể chối cãi. Thật không quá khi nói rằng hai thập niên đầu của thế kỷ 21 được 

đặc trưng bởi những thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh mang tính toàn cầu. 

Đứng trước thực trạng cấp bách này, Việt Nam đã có những bước đi sớm trong 

xây dựng lộ trình chính sách, chương trình hành động đi kèm các giải pháp cụ 

thể để bảo vệ môi trường và ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu.  

Hệ thống quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật về Bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Nhà nước Việt Nam đã được hình 

thành ở các cấp độ từ cao tới thấp một cách nhất quán tạo cơ sở quan trọng trong 

việc thúc đẩy lồng ghép việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

vào các hoạt động chuyên ngành cũng như các chính sách phát triển ở địa 

phương.  

Tuy nhiên trong các quan điểm, chủ trương, Luật, Chiến lược nêu trên mới 

chỉ tập trung nhấn mạnh vai trò của Nhà nước và chính quyền địa phương trong 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mà chưa có những quy định 

cụ thể nhằm phát huy vai trò của các bên liên quan khác đặc biệt là các tổ chức 

tôn giáo. 

 
62. George K Kiarie (2020), Environmental Degradation: What is the Role of the Church in Environmental 

Conservation in Kenya from 1963-2019?, Studia Historiae Ecclesiasticae.  
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Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo ngoài đáp ứng nhu cầu tinh 

thần của đông đảo quần chúng, còn chứa đựng nhiều giá trị đạo đức, lối sống và 

đã là nguồn lực cho sự phát triển con người- xã hội. Điều này đã được Đảng ta 

khẳng định về mặt nhận thức và có những văn bản pháp quy để triển khai thực 

hiện. 

Từ bài học kinh nghiệm về cách thức các cộng đồng tôn giáo ở một số quốc 

gia phản ứng lại trước nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu chung của toàn nhân loại cho thấy, tôn giáo cung cấp những chỉ dẫn đạo đức 

để phản ứng lại cuộc khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu. Hầu hết các 

truyền thống tôn giáo đều đồng thuận rằng đây là một vấn đề đạo đức. Dường 

như mọi kinh sách thiêng liêng của các tôn giáo đều đặt ra nhiệm vụ cho tín đồ 

tôn giáo cần phải bảo vệ tạo vật. Những mệnh lệnh đạo đức này yêu cầu những 

người có tôn giáo cần hành động quyết liệt để giải quyết cuộc khủng hoảng biến 

đổi khí hậu. Những hành động này đi từ việc kêu gọi, vận động hành lang chính 

trị nhằm tìm kiếm những thay đổi về mặt chính sách môi trường đến những hành 

động thiết thực hàng ngày như xây dựng các khu vườn bền vững, đi xe đạp đến 

nhà thờ, sử dụng bản tin điện tử và cốc sinh thái thay thế cho bản tin giấy và cốc 

nhựa nhằm giảm thiểu rác thải, v.v… 

Qua những phân tích trên có thể thấy khủng hoảng môi trường và biến đổi 

khí hậu là cơ hội để các cuộc đối thoại liên tôn giáo được diễn ra như trường hợp 

của nước Mỹ và Zimbabwe. Các tôn giáo đã cởi mở hơn trong việc bắt tay với 

các cộng đồng đức tin khác trong nhiệm vụ chung này. Tất nhiên, kêu gọi liên 

tôn cũng không thể bỏ qua những khác biệt tôn giáo, không nên quá gượng ép 

các tôn giáo vào một khuôn khổ thô cứng nào đó để tránh lãng phí những nguồn 

lực không cần thiết. Và đặc biệt hơn cần có cái nhìn lịch sử cụ thể rằng các tôn 

giáo cũng không thể thoát ra được bối cảnh chính trị, kinh tế-xã hội ở quốc gia 

mà nó đang tồn tại. Điều này có nghĩa là cần phải chú ý đến các yếu tố đặc thù 

mang tính địa phương của từng quốc gia. Qua đó để thấy được thể chế chính trị 

cũng là một nhân tố quan trọng góp phần làm cho hoạt động của tôn giáo được 

mở rộng hay bó hẹp hơn. 

Phản ứng lại với cuộc khủng hoảng môi trường và biến đổi hiện nay không 

chỉ là nhiệm vụ riêng của tôn giáo mà nó còn phải được chia sẻ bởi các tổ chức 

thế tục khác. Các tôn giáo hoàn toàn có thể kết hợp với các tổ chức thế tục khác 
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trong nhiệm vụ chung này như trường hợp của Kenya. Tôn giáo tham gia vào 

các vấn đề hiện tại cùng với các tổ chức thế tục khác cũng là một trong những 

cách làm cho tôn giáo phù hợp với xã hội hiện đại. Cuối cùng thì cần xóa bỏ đi 

những hạn chế hiểu biết của công chúng nói chung đối với tôn giáo, nói cách 

khác xã hội cần phải đạt được một nhận thức chung rằng tôn giáo là một nguồn 

lực văn hóa xã hội.  
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CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM CỦA CÁC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

2.1. Vấn đề môi trường trong kinh điển của các tôn giáo 

2.1.1. Môi trường trong Kinh điển Phật giáo 

Trong kinh điển Phật giáo, vũ trụ là một thể thống nhất, là một khối toàn 

thể, như được bao phủ bởi một chiếc lưới mà chỉ cần một mắt lưới bị tách ra thì 

chiếc lưới cũng bị hư hoại theo63. Vũ trụ quan của Phật giáo quan niệm có ba 

giới (Tam giới) là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Ở Sắc giới, chúng sinh do 

hóa sinh nên vẫn còn hình dạng thân người được cấu tạo bằng bốn "chủng tử" là 

Đất – Nước – Gió – Lửa (Tứ đại). Chúng sinh, theo kinh điển Phật giáo bao gồm 

tất cả các loài sinh từ trứng, sinh từ thai, sinh ở chỗ ẩm ướt,…sống trong ba cõi 

này vẫn trong vòng luân hồi sinh tử. Thậm chí Phật giáo Đại Thừa còn tin rằng 

vũ trụ là nơi hiện hữu của tất cả Đức Phật và Bồ Tát. Ở một mức độ nào đó, vũ 

trụ với Phật giáo Đại Thừa như một chốn linh thiêng. Thiên nhiên và các nơi 

chốn thiên nhiên cũng được coi là những nơi lý tưởng cho sự tu tập, phát triển 

tâm linh của Phật giáo64.  

Thuyết Duyên khởi, luật Nhân quả của Phật giáo cho rằng con người và 

giới tự nhiên có sự liên kết, tương hỗ lẫn nhau. Môi trường tự nhiên là một trong 

những yếu tố bất khả phân ly đối với sự sống. Giữa môi trường và sự sống của 

con người luôn có mối quan hệ khăng khít bền chặt, không thể tách rời, theo đó 

mọi sự vật đều giới hạn, tương đối, và phụ thuộc lẫn nhau. Mối quan hệ giữa 

con người với môi trường thiên nhiên chính là mối quan hệ nhân quả. Mối quan 

hệ này tích cực hay tiêu cực đều có sự liên quan đến sự tồn vong của hai bên. 

Nguyên tắc của Lý duyên khởi gồm: 

"Do cái này có mặt nên cái kia có mặt 

Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt 

Do cái này sinh nên cái kia sinh 

 
63 Xem Samantha Ilangakoon (Thích nữ Hương Nhũ dịch) (2014), Quan điểm Phật giáo về sinh thái in trong 

Thích Nhật Từ, Thích Đức Thiện (chủ biên) (2014), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường, Nxb Tôn giáo, Hà 

Nội, tr.112.  
64 Xem Samantha Ilangakoon (Thích nữ Hương Nhũ dịch) (2014), Quan điểm Phật giáo về sinh thái in trong 

Thích Nhật Từ, Thích Đức Thiện (chủ biên) (2014), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường, Nxb Tôn giáo, Hà 

Nội, tr.112. 
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Do cái này diệt nên cái kia diệt"65 

Kinh điển Phật giáo cho rằng con người có trí tuệ và thông minh hơn 

muông thú nhưng không chủ trương xem con người là trung tâm của muôn loài. 

Thuyết Vô ngã của Phật giáo cho rằng mọi sự vật đều không ổn định, liên tục 

thay đổi trong từng giây từng phút. Vì thế không có bất cứ một người nào là 

trung tâm của vụ trụ cả66. Song, vì con người là có tri thức nên bản thân mỗi 

người phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình và với môi trường xung 

quanh. Phật giáo gợi ý rằng, để bảo vệ môi trường thì con người cần đề cao tâm 

thanh tịnh; đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường 

thiên nhiên cũng chính là tôn trọng môi trường thiên nhiên. Quan điểm của Phật 

giáo cho rằng, những hành động gây tổn hại đến môi trường, vạn vật đều do tâm 

không thanh tịnh, vì thế, giáo lý Phật giáo thường khuyên tín đồ:  

"Không làm mọi điều ác 

Thành tựu các hạnh lành 

Tâm ý giữ trong sạch. 

Chính lời chư phật dạy"67 

Tu tâm dưỡng tính, hình thành các phẩm chất tốt đẹp thể hiện qua hành 

động và lời nói cụ thể của con người sẽ hình thành một lối sống thân thiện với 

thiên nhiên. Ngược lại, một con người với phẩm chất xấu thì sẽ không tránh 

khỏi khai thác tận diệt giới tự nhiên. Triết lý Duyên khởi của Phật giáo khẳng 

định, không có thiên nhiên thì con người không có môi trường sống. Nếu môi 

trường sống bị phá hoại thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và 

tinh thần của con người. Con người sống dựa vào tự nhiên nên cần có thái độ 

ứng xử với tự nhiên theo tinh thần trung đạo, nghĩa là thân thiện với môi trường 

thông qua hành động ứng xử hàng ngày.  

Phật giáo chủ trương con người cần tôn trọng và bảo vệ môi trường tự 

nhiên, muôn vật vì chúng sinh đều hữu tình, đều là bà con quyến thuộc của 

nhau. Trong Kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: “Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ 

nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời, ta đều thác sinh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh 

trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha 

 
65 Thích Chơn Thiện (1993), Phật học khái luận, Ban Giáo dục Tăng ni ấn hành, tr.138 
66 Xem Indu Girish (Thích nữ Tín Liên dịch): Mối tương hợp giữa đạo Phật và sinh thái  in trong Thích Nhật 

Từ, Thích Đức Thiện (chủ biên) (2014): Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.157.  
67 Thích Minh Châu (2016), Kinh Pháp Cú, Nxb. Phương Đông, Hà Nội, tr.85. 
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mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta”68. Chúng sinh ở đây bao gồm tất cả mọi 

loài động vật hữu tình trong đó có cả loài người, có cảm giác, có hệ thần kinh, 

có tình cảm, biết đau đớn và sung sướng. Chúng sinh cần được ứng xử bình 

đẳng như nhau, được tôn trọng quyền sống như nhau. Bản thân mỗi sự vật, theo 

quan điểm của Phật giáo, cũng có giá trị nội tại đem tới sự lợi lạc đối với các sự 

vật và chúng sinh khác. Tín đồ Phật giáo không được tùy tiện đổ nước lên đất 

nếu biết trong nước có sinh vật sống. Phật tử cũng không được phép chặt đốn 

cây cối, giết hại sinh vật, đào đất vô cớ nếu không sẽ bị mắc tội Ba dật đề (Ba 

dật đề là tập hợp nhiều điều cấm của Phật giáo, trong đó có cấm giết hại các sinh 

vật, cấm chặt phá cây, cấm cố ý uống nước có côn trùng, cấm đào đất…v.v). 

Trong mùa mưa, các tu sĩ Phật giáo cũng không được đi lại vì như thế có thể làm 

tổn hại đến chồi non, cây nhỏ, và các loài côn trùng. Giáo lý Phật giáo không 

khuyến khích người Phật tử làm các nghề giết mổ và đánh bắt cá.  

Đối với tín đồ Phật giáo, thực hiện giới cấm sát sinh là một phần trong quá 

trình tu tập giải thoát, đồng thời còn là nguyên tắc đạo đức. Đa số các hệ phái 

Phật giáo đề cao việc cấm sát sinh và ăn chay. Nhưng trong một số trường hợp 

được phép nhằm đảm bảo sức khỏe, nhưng không được thờ ơ với sự đau khổ của 

sinh vật. Bởi nếu thờ ơ với sự đau khổ của chúng sinh sẽ không thể tăng trưởng 

lòng từ bi với muôn loài. Trên bình diện này, tinh thần từ bi không sát sinh, ăn 

chay, có thể nói là một giải pháp góp phần vào bảo vệ môi trường hiện nay. Về 

căn bản, Phật giáo quan niệm con người không nên làm tổn hại các loài động vật 

và cần mở rộng tình thương (từ bi) của mình tới tất cả muôn loài, không phân 

biệt loài vật nào: 

 “Mong tất cả những ai 

Hữu tình có mạng sống 

Kẻ yếu hay kẻ mạnh 

Không bỏ sót một ai 

Kẻ dài hay kẻ lớn 

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ 

Loài được thấy, không thấy 

Loài sống xa, không xa 

Các loài hiện đang sống 

 
68 Thích Trí Tịnh (dịch) (1985), Kinh Phạm Võng, Phật học viện Quốc tế, tr.30. 
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Các loài sẽ được sanh (sinh) 

Mong mọi loài chúng sanh (sinh) 

Sống hạnh phúc an lạc”69. 

2.1.2. Môi trường trong kinh điển Công giáo và Tin Lành  

Theo Kinh thánh của Công giáo và Tin Lành, môi trường tự nhiên từ các 

thành phần cấu tạo cho tới các quy luật hoạt động đều do Thiên Chúa/ Chúa Trời 

sáng tạo ra. Sách Sáng thế của Kinh thánh Cựu ước cho rằng, trời đất, bóng tối, 

ánh sáng, nước, cây cối, sinh vật trên đất và dưới nước, và con người đều do 

Thiên Chúa/ Chúa Trời sáng tạo ra trong sáu ngày (xem St/ Sáng thế 1, 26)70. 

Thiên Chúa/ Chúa Trời còn tạo ra môi sinh cho con người và các loài sinh vật. 

Con người được giao quyền “làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò 

trên mặt đất” và có “mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ 

cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực…”. Còn với mọi thú vật, chim 

trời và mọi vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí thì sẽ được Thiên Chúa/ Chúa 

Trời ban cho mọi thứ cỏ xanh để làm lương thực (Sáng Thế 1, 28-30)71. Các 

thành phần của môi trường tự nhiên từ hiện tượng thời tiết như mây lơ lửng, gió 

nam, đến dòng sông, nguồn nước giữa sa mạc đều là các thành phần của môi 

trường do Thiên Chúa/ Chúa Trời sáng tạo ra. Vẻ đẹp của thiên nhiên như bông 

hoa huệ ngoài đồng, sự sinh tồn của các sinh vật như chim trời cho tới thực tại 

sống của muôn loài cũng đều do Thiên Chúa/ Chúa Trời định đoạt và ban cho.  

Con người mặc dù được trao quyền thống trị giới tự nhiên, được “làm con 

Thiên Chúa” nhưng con người không phải cứ thoải mái khai thác, chinh phục 

giới tự nhiên một cách ngạo mạn. Ngược lại, con người và giới tự nhiên có mối 

quan hệ gắn bó với nhau, thậm chí con người còn là một thành phần của giới tự 

nhiên và giới tự nhiên là mái nhà chung của muôn loài chứ không riêng của con 

người. Giới tự nhiên cung cấp nguồn lợi cho sự sống của con người, con người 

cần bảo vệ giới tự nhiên. Cùng với sự khai thác giới tự nhiên, con người cần 

phải chăm sóc giới tự nhiên như trong sách Sáng Thế (2,15) có nói: Thiên Chúa/ 

 
69 Dẫn theo Thích Nhật Từ, Thích Đức Thiện (chủ biên) (2014), Phật giáo góp phần bảo vệ môi trường, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr.160.  
70 Xem Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh (1998), Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước, Nxb 

Thành phố Hồ Chí Minh, tr.33-34; Hội Kinh thánh Việt Nam (2015), Kinh thánh Cựu ước và Tân ước Bản dịch 

mới, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 2-3. 
71 Xem Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh (1998), Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước, Sđd, 

tr.34; Hội Kinh thánh Việt Nam (2015), Kinh thánh Cựu ước và Tân ước Bản dịch mới, Sđd, tr.2. 
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Chúa Trời đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để canh tác và chăm sóc vườn. 

Con người phải có trách nhiệm nuôi nấng các loài sinh vật để chúng nảy nở trên 

mặt đất. Việc canh tác đất đai cũng cần phải có thời gian để cho đất nghỉ. Các 

hoa lợi trên đất trong thời gian nghỉ canh tác sẽ dành cho các loài thú vật. Săn 

bắt thú vật hoang dã dù được phép nhưng không được tận diệt, bắt chim nhưng 

phải bảo vệ chim mẹ. Việc luân chuyển đất tự nhiên thành đất nông nghiệp cần 

phải chú ý tới việc đảm bảo nhu cầu sinh sống của các loài vật. Con người cũng 

không được làm đất đai bị ô nhiễm. Kinh điển của Công giáo và Tin Lành cũng 

đề cập tới mối quan hệ giữa tăng dân số và vấn đề môi trường. Thiên Chúa/ 

Chúa Trời cảnh báo việc sinh con cái là quà tặng dành cho con người (Tv/ 

Thánh thi 127, 3) nhưng nếu việc tăng dân số quá mức dẫn tới phá hủy môi 

trường thì cũng sẽ bị trừng phạt (Gr/ Giê-rê-mi 2, 7; Kh/ Khải huyền 11, 18)72. 

Đất đai được các Kitô hữu tin là quà tặng của Thiên Chúa/ Chúa Trời dành cho 

con người. Nhưng đó không phải là quà tặng vĩnh viễn hay quà tặng dành cho sự 

lãng phí. Đất đai không chỉ dành cho thế hệ hiện tại, hay một dân tộc mà dành 

cho cả những người khác xét theo cả khía cạnh thời gian và không gian (Lv 19, 

18, Mc 12, 31; Rm 13, 9). Đất đai dành cho cả hàng ngàn thế hệ tương lai (Xuất 

hành 34, 7; Đnl/ Phục truyền 7, 9, Tv/ Thánh thi 105, 8)73. 

 Trong quá trình khai thác, chinh phục giới tự nhiên, con người có những 

giới hạn của mình và cần phải khai thác hợp lý các nguồn lực tự nhiên chứ 

không phải có sức mạnh toàn năng hay có thể khai thác thỏa thích các nguồn lực 

tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nhiều hiện tượng tự nhiên như 

sấm sét, lũ lụt, bão và biển đều nằm ngoài tầm kiểm soát của con người và đôi 

khi còn được xem như là các hình phạt mà Thiên Chúa/Chúa Trời dành cho các 

tội lỗi của con người. Kinh Thánh của Công giáo và Tin Lành khẳng định, Thiên 

Chúa/ Chúa Trời đã trao cho con người việc bá chủ mặt đất (St/ Sáng thế 1, 28) 

nhưng điều đó không có nghĩa là con người được quyền lạm dụng bừa bãi thiên 

nhiên. Con người cần phải biết đối xử với thiên nhiên cũng giống như Thiên 

Chúa/ Chúa Trời đối với giới tự nhiên vì chính Ngài đã tạo dựng nó do tình 

 
72 Xem Gray W.Fick (2008), Food, Farming and Faith [Thực phẩm, Canh tác và Đức tin], State University of 

New York Press, tr.37. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh (1998), Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và 

Tân ước, Sđd, tr. 48-49, 1167, 1179, 1187, 1192, 1147, 1481, 2297, 212. Hội Kinh thánh Việt Nam (2015), Kinh 

thánh Cựu ước và Tân ước Bản dịch mới, Sđd, tr. 11-12, 55, 677, 831, 1384. 
73 Xem Gray W.Fick (2008), Food, Farming and Faith [Thực phẩm, Canh tác và Đức tin], Sđd, tr.46. 
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thương và chăm sóc nó cách âu yếm74. Con người phải khai thác tự nhiên theo 

quy luật mà Thiên Chúa/ Chúa Trời đặt ra cho giới tự nhiên và tôn trọng giới tự 

nhiên, bởi giới tự nhiên chính là để vinh danh Thiên Chúa/ Chúa Trời. 

2.1.3. Môi trường trong kinh điển của Islam (Hồi giáo) 

Giáo thuyết của Islam có khái niệm trung tâm là Tawhid (Thượng Đế là 

độc nhất). Thượng Đế chính là Đấng Tạo Hóa, tạo ra vạn vật, từ giới tự nhiên, 

động vật, con người và các thứ khác. Trong Kinh Qur’an đã nói rõ:  

“1-Đấng Rất mực Độ lượng (Allah)! 

2- Đã dạy (Kinh) Qur’an.  

3- Đã tạo hóa con người.  

4- Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt.  

5- Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6- Thảo mộc (hay tinh tú) và cây cối (cả hai) đều quì lạy Ngài.  

7- Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân.  

8- Để các người không được vượt quá mức cân bằng.  

9- Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu;  

10- Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc.  

11- Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt.  

12- Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ).  

13- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi (Jinn và con người) mà hai 

ngươi phủ nhận?” (Ar-Rhaman 55: 1-16)75.  

Nguyên lý Tawhid trong Islam đòi hỏi các thứ được tạo ra không chỉ bởi 

Thượng Đế mà còn có sự phụ thuộc vào một nguồn sống chính là Thượng Đế. 

Kinh Qur’an viết: “Allah! Không có Thượng Đế nào khác, chỉ một mình Ngài 

(là Thượng Đế), Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng vạn vật” (Âl-

Imrân, 3: 2). Vạn vật được Thượng Đế tạo ra nhưng không phải tồn tại độc lập 

tách biệt với Thượng Đế. “Allah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các 

người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại” (Ar-Rum, 30: 11)76.  

 
74 Phương Nam (1999), Thần học sinh thái, Thời sự Thần học – Số 17 – Tháng 9, tr.50-59, 

https://tsthdm.blogspot.com/2013/03/than-hoc-sinh-thai.html, truy cập ngày 6/3/2020.  
75 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad về việc xuất bản 

Thiên Kinh Qur’an, bản PDF, tr. 531.  
76 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 405.  

https://tsthdm.blogspot.com/2013/03/than-hoc-sinh-thai.html
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Quan điểm của Islam cho rằng, con người khác biệt với các thành phần 

khác của vũ trụ và có một vị trí đặc biệt so với các thành phần khác của vũ trụ. 

Con người được đặt làm đại diện của Thượng Đế trên trái đất (Xem Al-Baqara, 

2:30). Con người tồn tại trong khoảng thời gian có giới hạn trên trái đất nhưng 

tất cả những gì họ cần để sinh tồn đều có sẵn trên trái đất. Khi Adam và vợ 

Adam rơi xuống khỏi Thiên đàng thì sẽ có một nơi ở và một cuộc sống suốt một 

thời gian trên trái đất (xem Al-Baqara, 2:36). Giới tự nhiên trên trái đất được tạo 

ra là để cho con người sử dụng và làm đầy đủ cho cuộc sống của con người. 

“Ngài là Đấng đã làm ra trái đất cho các người sử dụng. Do đó, hãy băng qua 

các nẻo đường của nó và dùng thực phẩm của Ngài (Allah). Và sự phục sinh sẽ 

trở về với Ngài.” (Al-Mulk, 67: 15).  

Tuy nhiên, ở một cấp độ khác thì con người là một phần của vũ trụ này. Tất 

cả các yếu tố trong vũ trụ bổ sung cho nhau trong một chỉnh thể được tích hợp 

lại. Do đó nếu chỉ nhìn nhận quan điểm của Islam về giới tự nhiên theo một 

chiều thì không đúng mà cần phải nhìn thấy tính phức hợp và tổng thể. Từ đó 

mới hiểu được Islam là một tôn giáo tôn trọng vũ trụ và giới tự nhiên77. Trong 

Kinh Qur’an, Islam khẳng định, việc tạo ra trái đất và vũ trụ còn lớn hơn cả việc 

tạo ra con người: “Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc 

tạo hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết” (Ghafir, 40: 57)78. Tất cả 

mọi thứ của môi trường tự nhiên từ các ngọn núi, biển cả, cây cối, mặt trời, mặt 

trăng, các vì sao…v.v cũng như các sinh vật sống đều để tôn vinh Thượng Đế. 

Do đó “tất cả mọi hiện tượng tự nhiên phải được tôn trọng vì đó là một tạo hóa 

của Thượng Đế, và/hoặc là một dấu hiệu của Thượng Đế, và để dâng hiến cho 

Thượng Đế”79.  

Trái đất, môi trường tự nhiên được tạo ra phục vụ con người nhưng không 

phải vì thế mà con người có thể không cần quan tâm hay tự do phá vỡ sự cân 

bằng của tự nhiên. Con người không thể chỉ biết khai thác, phá hủy môi trường 

mà không cần chú ý tới sự bền vững của tự nhiên. Mặc dù trái đất do con người 

khai thác vì con người được đại diện cho Thượng Đế trên trái đất. Nhưng con 

 
77 Xem Nawal Ammar (2001), Islam and Deep Ecology in trong David Landis Barnhill and Roger S. Gottieb 

(2001): Deep Ecology and World religions New Essays on Sacred Ground, State University of New York Press, 

tr.194.  
78 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 473.  
79 Ghazi bin Muhammad, Reza Shah-Kazemi and Aftab Ahmed (2010), The Holy Qur’an and the environment, 

The Royal AAL AL-BAYT Institute for Islamic thought, file PDF, tr. 11-12.  
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người cũng chỉ là những người quản lý đơn thuần chứ không phải chủ sở hữu 

trái đất. Chủ quyền đối với trái đất, môi trường tự nhiên theo Islam chỉ có một 

mình Thượng Đế80. Kinh Qur’an viết: “Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng 

Allah cai trị các tầng trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không 

có một vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác.” (Al-Baqarah, 2:107)81. Ẩn 

đằng sau các hiện tượng tự nhiên đều có bóng dáng và sức mạnh của Thượng Đế 

mà Kinh Qur’an xem đó như là các dấu hiệu của Ngài: “Và trong các Dấu hiệu 

của Ngài có điểm này: Ngài gởi những luồng gió bay đi như những người mang 

tin mừng (về trận mưa sắp đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của 

Ngài và để cho những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-

huy của Ngài và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để cho các 

người tạ ơn Ngài.” (Ar-Rum, 30: 46)82. Gió thổi, làm dịch chuyển các đám mây, 

làm mưa rơi hồi sinh đất khô cằn…v.v tất cả đều là do Thượng Đế làm (Xem 

Ar-Rum, 30: 48-50).  

Trật tự của giới tự nhiên không thay đổi nhưng con người thì lại có tự do 

lựa chọn bất tuân theo lời của Thượng Đế. Sự tự do hành động của con người có 

thể dẫn tới phá hủy môi trường tự nhiên. Giáo thuyết của Islam cũng cảnh báo 

những hành động “tội ác” của con người làm phá vỡ giới tự nhiên sẽ phải lãnh 

nhận những hậu quả và buộc con người phải thức tỉnh trở lại với lời dạy của 

Thượng Đế. Trong Kinh Qur’an nói: “Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là 

vì những hành vi thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) 

cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm để may ra họ còn có dịp 

(tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh).” (Ar-Rum, 30:41)83.  

Những người làm việc thiện sẽ được Thượng Đế ban mưa thuận gió hòa 

(Thiên lộc), còn những người bất tuân, không tin thì sẽ không được Thượng Đế 

thương và bị trừng phạt. Các hình phạt của Thượng Đế có thể diễn ra dưới các 

hình thức mà ngày nay gọi là các thiên tai như: cuồng phong có mưa đá, tiếng 

thét dữ dội như sấm sét, sạt lở đất, lũ lụt. Kinh Qur’an đã viết lại sự trừng phạt 

 
80 Xem Ghazi bin Muhammad, Reza Shah-Kazemi and Aftab Ahmed: The Holy Qur’an and the environment, 

Tlđd, tr.21.  
81 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 17.  
82 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 409.  
83 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 408.  
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của Thượng Đế đối với những người “ngạo mạn trên trái đất” như sau: “TA đã 

bắt phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. Trong bọn chúng, có kẻ đã 

bị TA trừng phạt bằng một trận cuồng phong có mưa đá (như đối với người dân 

của Lut); có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với 

người dân Thamdud); có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách nhấn chìm dưới nước 

(như Firaun và Haman). Và Allah không phải là Đấng đã hãm hại chúng mà 

chính chúng đã tự làm hại bản thân mình.” (Al-Ankabut, 29:40)84.  

Giáo thuyết của Islam đưa ra các gợi ý về những giải pháp đối với các vấn 

đề môi trường. Giới tự nhiên do Thượng Đế tạo ra, con người cần có sự kính sợ 

Thượng Đế. Con người không nên phá vỡ sự cân bằng vốn dĩ đã được Thượng 

Đế định đặt trong giới tự nhiên. “Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã 

thiết lập chiếc Cân. Để các người không được vượt quá mức cân bằng.” (Ar-

Rahman, 55: 7-8)85. Con người cần đi lại khiêm nhường trên trái đất, không 

được sử dụng các nguồn lực tự nhiên một cách phung phí, và phải biết sử dụng 

đúng theo quy luật của giới tự nhiên (ăn trái khi chín, con nào ăn thịt thì để ăn 

thịt, con nào chuyên chở thì để chuyên chở): “Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho 

sản xuất các ngôi vườn có hàng dậu và không có hàng dậu, và chà là, và rẫy 

trồng đủ loại hoa mầu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạt) 

nhưng khác nhau (về mặt phẩm chất). Hãy ăn trái của chúng khi trái chín nhưng 

hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí bởi vì Allah 

không yêu thương những kẻ phung phí. Và trong loài thú nuôi, có con dùng để 

chuyên chở và có con dùng để ăn thịt. Hãy ăn thịt con nào Allah cung cấp cho 

các người nhưng chớ dẫm theo bước chân của Shaytàn bởi vì nó là kẻ thù công 

khai của các ngươi.” (Al-An’am, 6: 141-142)86. Con người cũng không nên ăn 

uống quá độ (xem Al-Araf, 7:31). Quan điểm của Islam là nhằm hướng tới sự 

cân bằng về sinh thái, tôn trọng các quy luật của giới tự nhiên do Thượng Đế đã 

sắp đặt.  

2.1.4. Môi trường trong kinh điển của các tôn giáo khác 

Môi trường trong kinh điển của Cao Đài  

 
84 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 401.  
85 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 531.  
86 Xem Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ với sự cộng tác của Abdull Halim Ahmed (2004), Thiên Kinh 

Qur’an và Bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ, Tlđd, tr. 146.  
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Quan điểm về môi trường tự nhiên trong giáo thuyết của Cao Đài là sự tích 

hợp quan điểm của nhiều học thuyết khác nhau, bao gồm cả Tam giáo (Nho 

giáo, Phật giáo, Đạo giáo) và một phần từ Kitô giáo. Theo quan điểm của Cao 

Đài, vũ trụ và vạn vật, kể cả con người là do Thượng Đế (còn gọi là Đấng Chí 

Tôn, Thầy, Trời) tạo ra: “Lập Thiên bàn để thờ Đấng Chí Tôn là Tạo Hóa. Đấng 

ấy sanh hóa chúng ta, lại gầy dựng Kiền Khôn Thế Giới, sanh sản muôn vật, cho 

chúng ta hưởng nhờ, thì chúng ta để thờ kính Đấng ấy”87. Thượng Đế khai sinh 

ra trời đất, cả Tiên, Phật và vận hành giới tự nhiên: “…Khai Thiên Địa vốn 

Thầy, sanh Tiên, Phật cũng Thầy; Thầy đã nói một Chơn Thần mà biến Càn 

Khôn Thế Giới và cả nhơn loại. Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy. Các con là 

chư Phật, chư Phật là các con. Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có 

chư Thần, Thánh, Tiên, Phật. Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế 

Giới, nên mới gọi là Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn Khôn Vạn Vật rồi mới có 

người, nên gọi là Tăng…” (Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển I)88.  

Sự vận động của vạn vật đều do Thượng Đế tác động vào thông qua quy 

luật Âm Dương: “Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn 

Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái 

Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ 

Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế 

Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn 

trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.” (Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển II)89. “Hình 

chất con người cũng có nguồn gốc từ thế giới tự nhiên.  

Con người cũng giống như các sinh vật khác phải “ăn uống mới nuôi sự 

sống”, lục phủ ngũ tạng con người cũng từ khối vật chất mà thành và cũng phải 

hoạt động theo quy luật của thiên nhiên (xem Thánh ngôn hiệp tuyển, quyển I)90. 

Cao Đài với triết lý về Đạo Trời và đồng nhất Trời với Thượng Đế, khuyên con 

người tu dưỡng theo Đạo Trời, tuân theo quy luật tự nhiên đã trở thành nền tảng 

 
87 Nguyễn Văn Kinh (1970), Giảng đạo yếu ngôn, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây-Ninh, Lưu hành nội 

bộ, tr. 30.  
88 Xem Đại đạo Tam kỳ phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, Ấn bản Năm nhâm 

tý bản PDF, tr.103.  
89 Xem Đại đạo Tam kỳ phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, Ấn bản Năm nhâm 

tý, bản PDF, tr.352.  
90 Xem Đại đạo Tam kỳ phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh (1972), Thánh ngôn hiệp tuyển trọn bộ, Ấn bản Năm nhâm 

tý, bản PDF, tr.159.  



 50 

cho sự hòa hợp giữa con người và môi trường, tạo nên sự hợp nhất giữa Thiên 

và Nhân.  

Môi trường trong kinh điển của Phật giáo Hòa Hảo  

Giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo được thể hiện trong bộ “Sấm giảng thi văn 

toàn bộ” của Đức Huỳnh Giáo Chủ (Huỳnh Phú Sổ). Giáo lý của tôn giáo này đề 

cập tới nhiều vấn đề của môi trường và lối sống của con người trong mối quan 

hệ với môi trường. Trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, “Trời” được xem là 

một lực lượng thiêng, có thể cứu vớt khổ ải cho những ai ăn ở hiền lành, phạt tội 

những người làm việc ác.  

 “Tuy lưới Trời thưa rộng thinh thinh,  

 Chớ chẳng lọt những người hung ác.  

 Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác,  

 Quỉ Vô Thường dắt xuống Diêm Đình.  

 Sổ sách kia tội phước đinh ninh,  

 Phạt với thưởng hai đường tỏ rõ”91.  

Thời tiết của Trời cũng có lúc thất thường: “Trời còn có lúc tối mưa sớm 

nắng”; “Trời dông gió sái mùa sái tiết, Nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi”. 

Nhưng Trời cũng là đấng ban mưa thuận gió hòa, con người và vạn vật được an 

hòa nên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải tu cầu Trời.  

“Tu cầu thuận gió hòa mưa,  

An hòa nhơn vật phước thừa trời ban”92.  

Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho rằng, con người không nên đối xử với sinh 

vật một cách tàn nhẫn dù là vì miếng ăn hay vì lý do gì đi nữa. Vì con vật sinh ra 

là để nuôi con người. Nên con người chỉ chỉ cần dùng sinh vật để phục vụ cho 

cuộc sống của mình theo những nhu cầu cần thiết chứ không được quá đáng và 

cũng không nên hoang phí thực phẩm. Phật giáo Hòa Hảo cho rằng con vật cũng 

có linh hôn, và lên án việc dùng thú vật để tế lễ vì mê tín dị đoan và xem việc 

giết các thú vật là trò tiêu khiển: “…họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của 

mình; kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước. Họ bắt 

thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sanh 

 
91 Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Kệ Dân Quyển Nhì, Lưu hành nội bộ, tr.71.  
92Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Kệ Dân Quyển Nhì, Lưu hành nội bộ, tr.167.  
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vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại 

vậy”93. Con người cần dung dưỡng các loài vật, nhất là các gia súc như trâu, bò, 

ngựa, chó, mèo vì các loài vật này giúp ích cho con người trong sinh hoạt hằng 

ngày. Kinh điển Phật giáo Hòa Hảo cũng giống như Kinh điển Phật giáo phản 

đối sự sát sinh vô cớ.  

Các yếu tố của thế giới tự nhiên có mối quan hệ khăng khít với nhau. Đất là 

môi trường để con người canh tác, sinh sống. Nước lớn thì cát tan, gió dông thì 

cây rung, chim thì chọn cây để đứng. Rừng là nơi các loài sinh vật ở. Nếu con 

người làm chuyện ác, thậm chí còn bị loài vật như rắn, hổ, ác thú ở trong rừng 

trừng trị:  

“Hổ lang ác thú muôn bầy,  

Lớp bay lớp chạy sau nầy đa đoan.  

Ai mà ăn ở nghinh ngang,  

Đón đường nó bắt xé tan xác hồn.”94 

Hay: 

“Ai mà ăn ở ngược xuôi,  

Bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là.  

Rắn to tên gọi mãng xà,  

Trên rừng nó xuống nó tha dương trần.”95. 

Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đưa ra các lời khuyên răn để tín đồ thực hành 

một lối sống lành mạnh, tiết kiệm, yêu thương lẫn nhau, tôn trọng giới tự nhiên 

và các loài vật, không thực hành đốt vàng mã, và phải sống đạo đức:  

“Điều thứ nhứt: Ta chẳng nên uống rượu, cờ-bạc, á-phiện, chơi bời theo 

đàng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam-cang ngũ-thường. 

Điều thứ nhì: Ta chẳng nên lười-biếng, phải cần-kiệm, sốt-sắng, lo làm ăn 

và lo tu-hiền chơn chất, chẳng nên gây-gổ lẫn nhau, hãy tha-thứ tội-lỗi cho nhau 

trong khi nóng giận. 

 
93 Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Kệ Dân Quyển Nhì, Lưu hành nội bộ, tr.186.  
94 Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Kệ Dân Quyển Nhì, Lưu hành nội bộ, tr. 85-86.  
95 Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, Kệ Dân Quyển Nhì, Lưu hành nội bộ, tr. 86.  
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Điều thứ ba: Ta chẳng nên ăn-xài chưng dọn cho thái-quá và lợi-dụng tiền-

tài mà đành quên nhơn-nghĩa và đạo-lý, đừng ích-kỷ và xu-phụng kẻ giàu sang, 

phụ người nghèo khó. 

Điều thứ tư: Ta chẳng nên kêu Trời, Phật, Thần, Thánh mà sai hay hoặc 

nguyền-rủa, vì Thần Thánh không can phạm đến ta. 

Điều thứ năm: Ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát-sanh hại 

vật mà cúng Thần Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối-lộ mà tha 

tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiếng mà 

làm hết bịnh là Tà-Thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. 

Điều thứ sáu: Ta không nên đốt giấy tiền vàng-bạc, giấy quần áo mà tốn 

tiền vô-lý, vì cõi Diêm-Vương không bao giờ ăn hối-lộ của ta, mà cũng không 

xài được nữa, phải để tiền lãng-phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói 

rách, tàn-tật. 

Điều thứ bẩy: Đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo-đức, ta phải suy 

xét cho minh-lý rồi sẽ phán-đoán việc ấy. 

Điều thứ tám: Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu-

dắt lẫn nhau vào con đường đạo-đức, nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi 

cõi Tây-Phương an-dưỡng mà học Đạo cho hoàn-toàn đặng trở lại cứu-vớt 

chúng-sanh. Tất cả thiện-nam tín-nữ trong tôn-giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên 

thường coi kệ giảng mà giữ-gìn phong-hóa nước nhà, giữ những tục-lệ chơn-

chánh, bỏ tất cả những sự dị-đoan mê-tín thái-quá mà làm cho đạo-đức suy-

đồi”96. 

Trong ứng xử với môi trường tự nhiên, kinh điển Phật giáo Hòa Hảo cho 

rằng, con người cần sống và hành động để mang lại “cái phước lợi cho toàn thể 

chúng sanh (sinh)”, bao gồm loài người và các loài có sự sống. Chúng sinh phải 

nương tự vào nhau để tồn tại. Điều đó cũng gần với quan điểm bảo vệ môi 

trường hiện nay là cần phải giữ gìn đa dạng sinh học để có thể phát triển bền 

vững97.  

Môi trường trong kinh điển của Bàlamôn giáo 

 
96 Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương - Phật giáo Hòa Hỏa (1966), Sấm giảng thi văn, Tôn chỉ hành đạo 

Quyển sáu, Lưu hành nội bộ, tr.216-217.  
97 Dạ Yến (ghi) (2015), Phật giáo Hòa Hảo: Bảo vệ môi trường là bổn phận, nguồn: http://daidoanket.vn/phat-

giao-hoa-hao-bao-ve-moi-truong-la-bon-phan-77884.html  

http://daidoanket.vn/phat-giao-hoa-hao-bao-ve-moi-truong-la-bon-phan-77884.html
http://daidoanket.vn/phat-giao-hoa-hao-bao-ve-moi-truong-la-bon-phan-77884.html
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Theo quan niệm của Bàlamôn giáo, Brahma (Phạm Thiên) là đấng sáng tạo 

nên thế giới và là chúa tể các thần, là nguồn gốc của vũ trụ, có quyền năng vô 

biên. Brahma có ba ngôi thống nhất với ba vị thần tượng trưng cho ba giai đoạn 

của sự sống: Brahma (thần sáng tạo), Vishnu (thần bảo tồn) và Shiva (thần phá 

hủy). Bàlamôn giáo lấy kinh Veda làm nền tảng, chia ra làm bốn loại là: 

Rigveda (nghĩa đen là “tri thức”), Samaveda, Jadzhuveda và Atharvaveda.  

Theo kinh điển của Bàlamôn giáo, sau khi sáng tạo ra vũ trụ Đấng tạo hóa 

đi vào từng vật thể và giúp cho các sự vật duy trì sự tương tác với nhau. Cho nên 

trong vạn vật từ cây cỏ tới thú vật đều có linh hồn và đều là sự hóa thân của các 

vị thần. Trái đất được tôn thờ như là người vợ của Đấng tạo hóa. Tất cả các sinh 

vật trên Trái đất được xem như là con cái của Đấng tạo hóa và Trái đất. Trái đất 

như một người mẹ, nuôi dưỡng, che chở con người mà nếu không có Trái đất thì 

con người không thể tồn tại. Chỉ có Đấng tạo hóa mới có quyền năng tuyệt đối 

với mọi vật, vì thế con người không có sự thống trị đối với các sinh vật và người 

khác. Kinh Veda cho rằng, tất cả các sinh vật đều có giá trị bình đẳng và có 

quyền tồn tại như sau. Trái đất không phải là nơi dành riêng cho con người mà 

còn dành cho cả các sinh vật khác98. Atharvaveda khẳng định, Trái đất không 

những cho các chủng tộc khác nhau của con người còn cho các sinh vật khác. 

Trái đất rộng lớn cung cấp nhiều loại thảo mộc, đại dương, sông suối, đồi núi, có 

trách nhiệm đem tới thức ăn và sự thịnh vượng cho con người.   

Sự cân bằng của giới tự nhiên đều do các vị thần đảm trách. Theo Rigveda, 

các vị thần như Mitra, Varuna, Indra, Maruts và Aditya có trách nhiệm duy trì 

sự cân bằng về mặt chức năng của tất cả các sự vật như đồi núi, hồ, trời và đất, 

rừng hay nước. Các thần Indra, Surya và Agni còn là sự nhân cách hóa bầu khí 

quyển nước, là nguồn của hơi ấm, ánh sáng và lửa. Trong khi bình minh, gió và 

một số hiện tượng tự nhiên còn là sự thể hiện của các thần Ushas, Vayu và 

Maruts.  

Kinh Veda cho rằng bất kỳ sự thay đổi nào trong tự nhiên đều do các hoạt 

động vô kỷ luật của con người, từ đó dẫn tới sự mất cân bằng trong thời tiết, 

mưa, mùa vụ và có thể gây ô nhiễm cho trái đất, không khí và nước. Con người 

cần cẩn thận kiềm chế bản thân khỏi các hoạt động gây hại cho tự nhiên. Như 

 
98 O.P. Dwivedi (1993), Human responsibility and the Environment: A Hindu Perspective, Journal of Hindu-

Christian Studies, Vol. 6, tr.3.  
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vậy, sự tồn tại tốt đẹp của người Mẹ Trái đất phụ thuộc vào chính sự bảo tồn và 

dinh dưỡng của môi trường. Kinh Veda cũng cho rằng duy trì các chu kỳ của các 

mùa cũng rất quan trọng. Con người cần tôn trọng giới tự nhiên và tất các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, đồi núi, rừng, các loài vật. Trong đó, kinh 

Veda rất nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nước. Nước chính là nguồn sống của 

tất cả cây cối và đem lại sức khỏe tốt. Nước có thể thanh tẩy, tiêu diệt bệnh tật99.  

Môi trường trong kinh điển của tôn giáo Baha’i 

Tôn giáo Baha’i quan niệm, Thượng Đế sáng tạo và cai quản cả vũ trụ. 

Cũng chính Thượng Đế đã chọn con người đứng trên tất cả tạo vật mà Ngài tạo 

ra100. Tuy bỏ các quy định về việc đòi hỏi phải đọc Kinh cầu nguyện khi các 

hiện tượng tự nhiên bất thường nhưng giáo thuyết của Baha’i cũng khẳng định 

con người tuy đứng trên các tạo vật khác song vẫn có những giới hạn. Các biến 

cố tự nhiên khủng khiếp chính là những lời cảnh báo để con người nhớ tới sức 

mạnh và sự uy nghi của Thượng Đế101. Thượng Đế mới là đấng bao trùm mọi 

tạo vật và con người phải tuân theo lệnh của Thượng Đế chứ không được đuổi 

theo các vọng tưởng hão huyền. Cõi trời và Trái đất chính là nơi ban thức ăn cho 

con người102. Bất cứ cái gì trên cõi trời và trái đất cũng đều là sự biểu hiện tự 

thân các danh và đặc tính của Thượng Đế103. Ánh nắng Mặt trời, mưa rào mùa 

xuân đem tới sự sống cho thế giới như là ân phúc của Thượng Đế.  

Giáo lý tôn giáo Baha’i cũng khuyên rắn tín đồ thực hiện một lối sống tốt 

đẹp, thân thiện với môi trường như lời dạy của Đức Baha’u’llah: Thế giới này có 

thể tốt hơn nhờ những hành động cao quí và trong sạch, nhờ hạnh kiểm đoan 

chính và đáng ca ngợi. Đồng thời, con người đều phải tuân phục nghiêm ngặt 

những gì được Thượng Đế ban và làm theo ý chí của Thượng Đế vì vạn vật ở 

trên các cõi trời và ở dưới đất đều thấm nhuần ý chí của đấng thiêng liêng. 

 
99 Xem Dr. Nimisha Sarma (2015), Environmental Awareness at the time of Vedas, Veda-Vidyā, Vol.26, July-

December, ISSB-2230-8962, tr.222-223.  
100 Xem Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam, Đức BAHA’U’LLAH: Thánh Kinh Thiêng liêng nhất, 

KITAB-I-AQDAS, file PDF, tr.96, http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-

Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf, truy cập ngày 19/10/2021.  
101 Xem Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam, Đức BAHA’U’LLAH: Thánh Kinh Thiêng liêng nhất, 

KITAB-I-AQDAS, file PDF, tr.16, http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-

Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf, truy cập ngày 19/10/2021. 
102 Xem Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam, Đức BAHA’U’LLAH: Thánh Kinh Thiêng liêng nhất, 

KITAB-I-AQDAS, file PDF, , tr.57, http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-

Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf, truy cập ngày 19/10/2021. 
103 Xem Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam, Đức BAHA’U’LLAH: Thánh Kinh Thiêng liêng nhất, 

KITAB-I-AQDAS, file PDF, tr.82, http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-

Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf, truy cập ngày 19/10/2021. 

http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tha%CC%81nh-Kinh-Thie%CC%82ng-Lie%CC%82ng-Nha%CC%82%CC%81t-Kitab-i-Aqdas.pdf
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Thánh thư của Đức Baha’u’llah dạy: “Khởi đầu mọi sự là nhận biết về Thượng 

Đế, và kết cuộc mọi sự là tuân tùng nghiêm ngặt bất cứ điều gì được ban xuống 

từ Vương quốc của Ý chí Thiêng liêng vốn thấm nhuần vạn vật ở trên các cõi 

trời và vạn vật ở dưới đất.”104 

Giáo lý của tôn giáo Baha’i đề cao lối sống có trách nhiệm với cộng đồng. 

Mục đích sống của con người là hiến mình cho việc nâng cao hạnh phúc và sự 

bình an của con cái loài người. Mọi người cần phải giao tiếp với nhau bằng lòng 

nhân hậu và yêu thương tột cùng. Loài người sống trên trái đất là một như là trái 

cùng một cây, lá cùng một cành. Do đó tất cả loài người đều phải thống nhất và 

có trách nhiệm chung với những vấn đề về môi trường.  

Môi trường trong kinh điển của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Quan điểm về môi trường trong kinh điển của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt 

Nam có những tương đồng với Phật giáo. Theo giáo lý của Tịnh độ Cư sĩ Phật 

hội Việt Nam, vạn vật trong thế gian cũng đều do nhân duyên mà sinh ra và 

cũng do nhân duyên mà chia lì, diệt vong. Nhưng sinh và diệt lại không tách rời 

riêng biệt mà phải nương vào nhau mà có.  

Tôn chỉ của Tịnh độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam là Phước Huệ Song Tu. Mục 

tiêu trong giáo thuyết của tôn giáo này là nhằm thực hiện chủ nghĩa từ bi, bác ái 

của nhà Phật, lấy Phòng thuốc nam phước thiện làm phương tiện giúp người, 

chữa bệnh cho dân, đồng thời, bảo tồn và phát triển nền y học cổ truyền của 

nước nhà. Giáo lý của Tịnh độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam hướng con người tới lối 

sống lành mạnh: “Lành nhỏ cũng không bỏ, dữ nhỏ cũng không làm”.  

Môi trường trong kinh điển của Bửu sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa  

Kinh điển các tôn giáo nội sinh như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa cũng thể hiện các triết lý của Phật giáo trong quan niệm về giới tự nhiên 

và lối sống của con người sao cho hài hòa với tự nhiên. Giáo lý của hai tôn giáo 

này có điểm chung là nhấn mạnh tới việc “học Phật, tu thân”. Với Bửu Sơn Kỳ 

Hương, người tín đồ phải thực hiện “ngũ đại giới cấm”, trong đó có các giới cấm 

như cấm sát sinh, cấm tham lam, trộm cắp, hưởng thụ của phi nghĩa…đều 

hướng tới một lối sống thân thiện với môi trường chứ không phải là một lối sống 

chạy theo sự tiêu dùng hoang phí và hủy hoại muôn loài. Với Tứ Ân Hiếu 

 
104 Xem Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’I Việt Nam, Trích thánh thư của Đức BAHA’U’LLAH, file PDF, tr.2. 

http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tri%CC%81ch-Tha%CC%81nh-thu%CC%9B-

cu%CC%89a-Du%CC%9B%CC%81c-Bahaullah-Gleanings.pdf, truy cập ngày 19/10/2021.  

http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tri%CC%81ch-Tha%CC%81nh-thu%CC%9B-cu%CC%89a-Du%CC%9B%CC%81c-Bahaullah-Gleanings.pdf
http://bahai.org.vn/wp177/wp-content/uploads/2021/01/Tri%CC%81ch-Tha%CC%81nh-thu%CC%9B-cu%CC%89a-Du%CC%9B%CC%81c-Bahaullah-Gleanings.pdf
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Nghĩa, người tín đồ để được học Phật thì phải thực hiện Thập nhị lệ sự (12 điều 

tuân), trong đó phải cúng kiếng trời đất và thực hiện lối sống đạo đức trong các 

mối quan hệ với tổ tiên, cha mẹ, đất nước, thầy giáo, bạn bè, dòng họ, bà con 

xóm giềng, vợ chồng và con cái.  

Cốt lõi của cả Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa chính là thuyết 

Tứ Ân (Ân cha mẹ, Ân đất nước, Ân Tam bảo, Ân đồng bào và nhân loại). Kinh 

điển của Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn phát triển thêm khi cho rằng con người cần phải 

nhớ tới “Tứ đại trọng ân” là bốn ân lớn như: đất, nước, gió, lửa. Vì đây là bốn 

nguyên tố hình thành nên vạn vật, trong đó có con người. Cho nên tín đồ phải 

kính thờ để luôn tưởng nhớ đến nguồn gốc hình thành ra vạn vật trong đó có 

cuộc sống và đạo lý105.  Giáo lý Tứ Ấn Hiếu Nghĩa khuyên răn tín đồ phải biết 

tôn trọng tự nhiên và muôn loài, nếu không con người sẽ phải chịu tai họa: “Tất 

cả loài cầm thú đều là có mạng sống, nếu không việc chi chớ đừng nên sát hại 

những sanh linh, tất cả các loài trên trái đất đều có mang mạng sống như nhau, 

tại sao nở trương cung. Cỏ cây, hoa lá đừng nên bẻ nhánh, tuy mùa Đông khô 

cằn xơ xác, nhưng sẽ đâm chồi nẩy hoa vào mùa Xuân. Vạn vật đều nhờ vào trời 

đất, nương theo thời gian sanh ra và lớn lên sống cùng nhân loại. Nếu chúng 

sanh nghe theo, thương tiếc vạn vật thì phước tất nhiên đến và tai họa phải 

lùi…”106. 

Môi trường trong kinh điển của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn 

Hệ thống kinh sách căn bản của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn gồm Kinh 

Cứu Khổ, Kinh Phổ Môn, Triết Thánh Đạo và Luật Đạo. Tiếp thu các yếu tố tư 

tưởng của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn quan 

niệm con người và các sự vật hình thành nên là do có sự tương tác của âm 

dương, ngũ hành tương sinh, tương khắc. Thế giới của sự sống còn chịu sự tác 

động của quy luật sinh tử luân hồi và nhân quả nghiệp báo. Con người do trời, 

đất sinh ra và nuôi dưỡng.  

Hiếu được coi là nguyên lý tất yếu của trời đất, con người cần phải thực 

hiện ba loại đạo Hiếu: Hiếu Thiên (hiếu với trời); Hiếu Địa (hiếu với đất); Hiếu 

Nhân (hiếu với người). Có thực hiện được như vậy thì thế giới tự nhiên mới đem 

 
105 Xem Nguyễn Phước Tài (2013), Mối quan hệ trong tư tưởng giáo lý của các tôn giáo từ Bửu Sơn Kỳ Hương, 

Tứ Ân Hiếu Nghĩa đến Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Phần C: 

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, số 29, tr.82.  
106 Dịch nghĩa đoạn nội dung trong Kinh Đào viên Minh Thánh của Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Lưu hành nội 

bộ, tr.26-27.  
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tới mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, con người được nuôi dưỡng: Hiếu chi ư 

thiên tắc phong Võ Thuận Thì (Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận); Hiếu 

chí ư địa sinh hoá vạn vật (Hiếu cảm đến đất thì vạn vật hóa thành); Hiếu chí 

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nuôi dưỡng người (Hiếu cảm đến Kim, Mộc, Thủy, 

Hỏa, Thổ thì con người được nuôi dưỡng). Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn cũng 

đề cao thuyết Tứ Ân (Ân đất nước; Ân tổ tiên, cha mẹ; Ân Tam Bảo, Phật Pháp 

Tăng; Ân đồng bào và nhân loại), khuyến khích con người làm lành, tránh dữ.  

Môi trường trong kinh điển của Minh Sư đạo 

Kinh điển của Minh Sư đạo là sự tổng hợp của nhiều kinh điển trong Tam 

giáo (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo). Trong quan điểm của giáo lý Minh Sư 

đạo, thế giới có ba cõi: Thượng giới, Trung giới và Hạ giới. Trong đó, Hạ giới là 

cõi âm phủ, Trung giới là thế giới của chúng sinh, Thượng giới là cõi trời do 

Ngọc Hoàng Thượng đế ngự trị. Không những thế Ngọc Hoàng Thượng đế còn 

cai quản hai thế giới còn lại. Trong giải thích về nguồn gốc của vũ trụ, kinh điển 

Minh Sư đạo dựa theo quan điểm của Lão Tử khi cho rằng, Đạo chính là chân lý 

thuyệt đối, là nguồn gốc của vũ trụ và là bản nguyên của trời đất và vạn vật. Vạn 

vật được tự nhiên sinh ra, muốn được phát triển và trưởng thành tốt cần phải 

tuân theo quy luật của tự nhiên – quy luật của Đạo. Con người cũng cần sống 

thuận theo tự nhiên, cần phải tu tâm luyện tính.  

Quá trình tạo lập vũ trụ theo giáo lý của Minh Sư đạo là theo quy luật của 

dịch lý:Vô cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ 

tượng, Tứ tượng sinh Ngũ hành, Ngũ hành cấu tạo nên vạn vật. Đặc tính của Vô 

cực là sinh động nên dùng hình tượng người mẹ tượng trưng là Diêu Trì Kim 

Mẫu. Còn Thái cực tức khí Dương sinh là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có thể nói, 

quan điểm của Minh Sư đạo về Đấng Tạo hóa mang đặc điểm của người nữ, đó 

cũng là đặc trưng của Minh Sư đạo trong nhìn nhận về vũ trụ.  

Sự vận hành của vạn vật, trời đất được chia làm ba kỳ (tam nguyên): 

Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên. Trong đó Thượng nguyên là thời 

kỳ Đức Vô Cực Diêu Trì Kim Mẫu (bà mẹ cõi Tây Phương) bắt đầu tạo lập, sinh 

hóa ra trời đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, vạn vật và con người. Con người 

do Đức Vô Cực Diêu Trì Kim Mẫu đưa xuống sinh ở trần gian nhưng phải giữ 

các vật báu gọi là Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm Sỉ, còn không giữ đủ 

thì khó trở về với Diêu Trì Kim Mẫu và phải chịu luân hồi đau khổ. Sự vận hành 



 58 

của trời đất, vạn vật và con người trong kinh điển của Minh Sư đạo có đặc điểm 

của thuyết cứu thế. Đến đời Mạt kiếp thì Bồ Tát Di lạc sẽ xuống trần lập hội 

Long Hoa, cứu vớt mọi người. Như vậy, trong quan điểm về môi trường tự 

nhiên, kinh điển của Minh Sư đạo nhấn mạnh tới mối quan hệ khăng khít giữa 

con người và trời đất, vũ trụ. Tất cả đều phải vận hành theo luật của tự nhiên và 

được hình thành, chi phối bởi đấng thiêng.  

Môi trường trong kinh điển của Minh Lý đạo 

Giống với Minh Sư đạo, kinh điển của Minh Lý đạo cũng dựa trên nền tảng 

giáo lý của Tam giáo (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo). Đạo (còn gọi là Đại) tồn 

tại trước trời, đất chính là nguyên nhân sinh ra trời đất, vũ trụ, vạn vật và con 

người. Muốn sống theo Đạo, hiệp cùng Trời thì con người phải tu học, tùy theo 

trình độ, hoàn cảnh, phước đức của người học. Minh Lý đạo cũng khuyến khích 

tinh thần từ bi, bác ái, bình đẳng, thực hiện nhiều giới luật để con người ăn ngay 

ở lành, thân thiện với môi trường tự nhiên.  

2.2. Quan điểm của một số giáo hội tôn giáo ở Việt Nam về bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

2.2.1. Quan điểm nhìn nhận sự khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu 

hiện nay của các tôn giáo ở Việt Nam 

Các tôn giáo ở Việt Nam nhìn nhận rất rõ về sự khủng hoảng của môi 

trường và sự biến đổi của khí hậu hiện nay trên phạm vi toàn cầu nói chung và ở 

Việt Nam nói riêng. 

Công giáo cho thấy quan điểm này từ năm 1971, Trong Tông thư 

Octogesima adveniens (Bát thập niên), Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói đến hậu 

quả bi đát về sinh thái do hoạt động thiếu kiểm soát của con người: “Do khai 

thác thiên nhiên một cách thiếu suy nghĩ, nguy cơ xảy đến là thiên nhiên bị hủy 

hoại và đến lượt con người trở thành nạn nhân của sự hủy hoại đó. Không chỉ 

môi trường vật chất trở thành một mối đe dọa thường xuyên: ô nhiễm và rác 

thải, những căn bệnh mới, sức mạnh hủy diệt tuyệt đối; nhưng chính con người 

cũng không còn làm chủ được khung cảnh sống như thế, nó tạo ra cho ngày mai 

một môi trường mà có lẽ họ không chịu đựng nổi”107.  

 
107 Đức Cleo XIII- Đức Gioan Phaolô II, Các Thông điệp xã hội, Tông thư Octogesima adveniens (Bát thập 

niên), số 21, (Sách lưu hành nội bộ), tr. 414 
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Trong một bài diễn văn về môi trường và sức khỏe, giáo hoàng Gioan 

Phaolô II đã lên tiếng về vấn đề con người và môi trường: “Khuynh hướng khai 

thác “bệnh hoạn” các tài nguyên thiên nhiên chính là hậu quả của một quá trình 

lịch sử và văn hóa lâu dài. Kỷ nguyên hiện đại đã chứng kiến khả năng ngày 

càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh 

chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm, thậm chí 

hiện nay nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường: vai trò 

làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn chốn ở của môi 

trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh 

công nghiệp đem lại ngày càng mạnh mẽ nên đôi khi thế cân bằng giữa con 

người và môi trường dường như lên tới mức nguy kịch”108. 

Thông điệp Laudato Si’ (Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta) đã dành 

cả chương 1 để nói về tình trạng hiện nay của Trái đất với tiêu đề là ngôi nhà 

chung của chúng ta trong đó, Giáo hoàng Phanxicô đã nêu ra các khía cạnh khác 

nhau của cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay và nguyên nhân của sự khủng 

hoảng này. Đó là vấn đề ô nhiễm trong khí quyển, ô nhiễm do chất thải, ô nhiễm 

nguồn nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người, biến đổi khí 

hậu là một vấn đề toàn cầu, sự đa dạng sinh học đang mất dần… những điều này 

cho thấy chưa bao giờ chúng ta lại làm tổn thương nặng nề và đối xử tệ hại với 

ngôi nhà chung của chúng ta như trong suốt hai trăm năm qua. 

Phật giáo “Khẳng định rằng sự thay đổi khí hậu và các hình thức phá hoại 

môi sinh khác gây thiệt hại đến phúc lợi con người, ...việc lạm dụng các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, một khuynh hướng xã hội hiện đại vốn gây nên sự mất 

cân bằng sinh thái, đang làm gia tăng mối đe dọa về sự thay đổi khí hậu và thậm 

chí tận diệt đời sống trên hành tinh này”109. 

Năm 2011, Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ nêu rõ trong Thông điệp Phật 

đản: "Thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang đứng trước nhiều khó 

khăn tác hại do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, môi trường, nguồn tài 

nguyên ngày càng một cạn kiệt, nhiệt độ trái đất gia tăng, hạn hán, lũ lụt, dịch 

 
108 Dẫn theo, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Bác ái xã hội (2007), Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo 

hội Công giáo, Nxb Tôn giáo, tr 320. 
109 (2008), Tuyên bố Hà Nội Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2008 tại Việt Nam, Truy cập tại 

http://www.baophuyen.com.vn/76/24687/tuyen-bo-ha-noi-dai-le-phat-dan-lien-hiep-quoc-2008-tai-viet-

nam.html 
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bệnh, sóng thần, động đất, nước biển dâng, ... đang là những thảm họa đe dọa 

đến sự an nguy của sự sống con người"110. 

Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho thấy rõ quan điểm khi nhìn 

nhận về sự khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu ngày nay: “Nhân loại 

chúng ta đang sống trong thời đại mà hàng ngày con người phải đối diện với 

khủng hoảng, thách thức nghiêm trọng về môi trường và biến đổi khí hậu. Hệ 

lụy của nó vô cùng nguy hiểm, phá hủy môi trường sống xung quanh chúng ta, 

làm đảo lộn cuộc sống muôn loài ở khắp nơi trên trái đất này, làm tiêu tan những 

thành quả mà con người đã dày công xây dựng trên các mặt vật chất và tinh 

thần. Lũ lụt, sóng thần, hạn hán, động đất, dịch bệnh hiểm nghèo HIV/AIDS, 

SAR, MERD… đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên khắp hành tinh 

vì hậu quả của hành động phá hủy môi trường và tốc độ gia tăng của biến đổi 

khí hậu”111. 

Cộng đồng đạo Tin Lành tại Việt Nam nhìn nhận: “Loài người chúng ta 

đang sống trong thời kỳ, mà cả thế giới phải đối diện với sự ô nhiễm và suy 

thoái môi trường, nó đã làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự suy thoái môi trường 

nghiêm trọng này, do chính con người đã và đang gây ra, nó làm mất đi sự cân 

bằng sinh thái như vốn đã có.  Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe 

và cuộc sống của con người, như bệnh tật ngày một gia thêm, thời tiết đảo lộn, 

động thực vật bị hủy diệt, hệ sinh học bị đe dọa nghiêm trọng...”112   

Đạo Cao Đài cho rằng: “Do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và sự gia 

tăng của biến đổi khí hậu mà nhân loại trên toàn cầu luôn phải chịu biết bao hậu 

quả như: lũ lụt, hạn hán, động đất, bệnh tật… và nhân loại có nguy cơ hủy diệt 

trong tương lai. Sự việc trên phần lớn là do con người chúng ta tạo ra. Lũ lụt 

nhiều có nguyên nhân là do diện tích rừng bị thu hẹp, môi trường sinh thái 

không cân đối. Trái đất nóng lên do lượng nước ngầm bị giảm, nguy cơ con 

người sẽ thiếu nước sinh hoạt trong thời gian tới. Nước biển dâng cao do 

lượng băng tuyết nam cực và bắc cực bị tan chảy. Nhiệt độ ngày một tăng lên 

sẽ biến một số nơi đất đai bị sa mạc hóa. Sự phát triển công nghiệp quá mức 

của các nước làm cho bầu khí quyển phải hứng chịu một lượng khí khải độc 

 
110 Thích Phổ Tuệ (2011), Thông điệp Phật đản 2011. 
111 Thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
112 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng Tin Lành Việt Nam. 
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hại, môi trường ô nhiễm mà con người là chủ nhân phải chịu tất cả hậu quả 

của nó”113. 

Giáo hội Minh Sư đạo ghi nhận: “Thiên nhiên đã ban tặng muôn loài trên 

trái đất chúng ta, đây là một tài sản vô giá. Tuy nhiên do sự tác động của con 

người làm mất đi sự cân đối, giờ đây nhân loại phải đối mặt với những thách 

thức sống còn và chính chúng ta phải tìm giải pháp khắc phục”114. 

Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam cho rằng: “Vấn đề môi trường và 

biến đổi khí hậu hiện nay cũng là vấn đề thuộc tầm cỡ đạo đức gây nên bởi con 

người vì những động cơ ích kỷ của một thiểu số mà không để ý đến hạnh phúc 

chung của toàn khối. Ngoài việc đốt nhiên liệu hóa thạch của các nước công 

nghiệp, nạn phá rừng, thay đổi sử dụng đất và việc lạm dụng đất trong nông 

nghiệp cũng thải carbon dioxide vào không khí. Mức tăng của khí carbon 

dioxide trong không khí là nguyên nhân chính của sự ấm lên toàn cầu”115. 

Cộng đồng Hồi giáo (Islam, Bàni) ở Việt Nam cho rằng: “Nhân loại ngày 

nay, hơn bao giờ hết đang đứng trước những thảm họa do chính mình gây ra, 

nếu không có sự phối hợp của toàn cầu để giải quyết thì nguy cơ tuyệt chủng 

không phải là một tương lai quá xa xôi. Những thảm họa đó là: Đất đai, không 

khí, nguồn nước bị ô nhễm và suy thoái, biến đổi khí hậu gia tăng, giảm tính đa 

dạng động thực vật, diện tích rừng giảm sút, nguồn nước ngọt bị đe dọa, ô 

nhiễm hóa chất, đô thị hóa vô tổ chức, diện tích mặt biển và đại dương sẽ tăng 

quá mức, mặt biển bị ô nhiễm, lỗ thủng tầng ozôn ngày càng rộng ra ở vùng 

cực”116. 

Như vậy các tôn giáo ở Việt Nam đều cho rằng tình trạng ô nhiễm môi 

trường và biến đổi khí hậu ngày nay là rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế 

giới cũng như ở Việt Nam. Tình trạng ô nhiễm môi trường và những thảm họa 

thiên tai ngày nay chúng ta đang phải hứng chịu là do chính hành động của con 

người đem lại. Cần phải có sự chung tay của các cá nhân, các cộng đồng, các 

quốc gia trên toàn cầu mới có thể cải thiện được vấn đề khủng hoảng môi trường 

và biến đổi khí hậu hiện nay. 

 
113 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của đạo Cao Đài Việt Nam. 
114 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Minh Sư đạo. 
115 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo BaHa’i Việt Nam. 
116 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam. 
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2.2.2. Quan điểm về mối tương quan giữa con người và môi trường tự nhiên, 

cần tôn trọng sự sống và cấu trúc tự nhiên 

Các tôn giáo đa phần đều cho rằng con người có mối liên hệ mật thiết với 

môi trường tự nhiên. Con người là một phần của cấu trúc tự nhiên, không thể 

tách rời. Nếu con người hủy hoại thiên nhiên cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại 

chính cuộc sống của mình. 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã sử dụng thuật ngữ “sinh thái nhân bản”117. 

Ngài viết: “Thiên Chúa không những đã ban trái đất cho con người mà còn ban 

con người cho con người. Vì thế con người phải tôn trọng không những thiên 

nhiên qua “sinh thái thiên nhiên” mà còn phải tôn trọng đời sống luân lý xứng 

đáng với con người, qua “sinh thái nhân bản”. Cả hai đều liên hệ chặt chẽ với 

nhau: nếu không tôn trọng thiên nhiên thì sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội; 

đồng thời, nếu không tôn trọng sinh thái của những tương quan nhân bản và xã 

hội thì môi trường cũng sẽ bị xáo trộn”118. 

Năm 2015, trong Thông điệp Laudato Si’ (Chăm sóc ngôi nhà chung của 

chúng ta), Giáo hoàng Phanxicô đã khẳng định quan điểm của Giáo hội về mối 

liên hệ giữa con người và thiên nhiên: “Chúng ta không phải là Thiên Chúa. Trái 

đất đã có trước chúng ta và được ban cho chúng ta. Điều này cho phép trả lời 

một kết án đối với suy nghĩ theo Do Thái giáo và Kitô giáo: Người ta nói rằng, 

trình thuật sáng thế mời gọi con người “thống trị” trái đất (x. St 1,28), việc bóc 

lột khủng khiếp thiên nhiên qua cách trình bày con người như chủ và tàn phá. 

Đấy không phải là cách giải thích Thánh Kinh đúng đắn, như Giáo hội hiểu. 

Thật sự, đôi khi, những người Kitô hữu chúng tôi giải thích sai Thánh Kinh, 

nhưng ngày hôm nay chúng tôi phải xác nhận rõ ràng, từ sự kiện được sáng tạo 

theo hình ảnh của Thiên Chúa và với mệnh lệnh cai quản trái đất, từ đó đưa đến 

quyền thống trị các tạo vật khác. Điều quan trọng, phải đọc Thánh Kinh trong 

mạch văn của nó, với sự chú giải thích hợp, và phải nhớ rằng, các bản văn này 

mời chúng ta “canh tác” và “gìn giữ” ngôi vườn của Thiên Chúa (x. St 2,15). 

Thuật ngữ “canh tác” có nghĩa là trồng trọt, khai hoang hay làm việc, và thuật 

ngữ “gìn giữ” có nghĩa là bảo vệ, cứu giúp, giữ gìn, chăm sóc, canh chừng. Điều 

này đưa đến sự liên kết hỗ tương giữa con người và thiên nhiên. Mỗi cộng đoàn 

 
117 Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen gentium (1964), số 36, 41 và 48. 
118 Dẫn theo Giampaolo Crepaldi (2015), Vấn đề môi trường trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Thời sự thần 

học, số 69, tháng 8, tr. 191-201. 
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được quyền thu nhặt từ trái đất những gì cần thiết để sống, nhưng có trách nhiệm 

bảo vệ và làm cho sự phì nhiêu được tiếp tục dành cho thế hệ tương lai. Dứt 

khoát “trái đất thuộc về Thiên Chúa” (Tv 24,1), “trái đất và tất cả những gì sống 

trên trái đất” (Đnl 10,14) đều thuộc về Người. Vì lý do đó, Thiên Chúa phủ nhận 

tất cả ý đồ chiếm hữu tuyệt đối: “Đất thì không được bán đứt, vì đất là của Ta, 

còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà Ta” (Lv 25,23)119. 

Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, “Mỗi thụ tạo đều có sự tốt lành 

và hoàn hảo riêng của nó. Về mỗi công trình của sáu ngày, sách Thánh đều viết: 

Và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp, chính nhờ việc tạo dựng, mà mọi sự vật được 

thiết lập với sự bền vững, chân thật và tốt lành riêng, và theo những định luật và 

trật tự riêng. Các thụ tạo khác nhau, trong bản chất riêng của mình, mỗi thụ tạo 

một cách, đều phản chiếu một tia sáng của sự khôn ngoan vô biên và sự tốt lành 

vô biên của Thiên chúa. Chính vì vậy con người phải tôn trọng sự tốt lành riêng 

của từng thụ tạo, tránh không được sử dụng các sự vật một cách vô trật tự, vì 

làm như vậy là coi thường Đấng tạo hóa và kéo theo những hậu quả nguy hại 

cho con người và cho môi trường của con người”120. 

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: “Không phải chỉ có trái đất 

được Thiên Chúa ban cho con người và con người phải sử dụng nó trong sự tôn 

trọng ý hướng nguyên thủy, tốt đẹp của Đấng Tạo hóa, nhưng cả con người 

cũng được Ngài ban cho chính mình và như vậy, con người phải tôn trọng cấu 

trúc tự nhiên và luân lý mà mình đã lãnh nhận”121. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cho rằng: “Trách nhiệm với trái đất do 

Thiên Chúa tạo nên cũng có nghĩa là con người, được phú bẩm sự thông minh, 

phải tôn trọng các quy luật của tự nhiên và thế quân bình mỏng manh tồn tại 

giữa các loài thụ tạo của thế giới này, vì “Người ra lệnh, là hết thảy được tạo 

thành; Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, 

luật đó chẳng hề qua” (Tv 148,5b-6). Các lề luật có trong Kinh Thánh đều đào 

 
119 Thông điệp Laudato Si (Chăm sóc/ Bảo vệ ngôi nhà chung) của Giáo hoàng Phanxicô, số 67, bản dịch của 

Linh mục Aug. Nguyễn Văn Trinh. Truy cập tại 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/06Laudato_Si/04BanDich-

chaAugustinoNguyenVanTrinh.htm  
120 Hội đồng giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo lý đức tin (2011), Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Nxb. Tôn 

giáo, tr. 113. 
121 Đức Cleo XIII- Đức Gioan Phaolô II, Các Thông điệp xã hội, Thông điệp Centesimus Annus (Bách Chu 

niên), số 38, (Sách lưu hành nội bộ), tr.777. 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/06Laudato_Si/04BanDich-chaAugustinoNguyenVanTrinh.htm
http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/06Laudato_Si/04BanDich-chaAugustinoNguyenVanTrinh.htm
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sâu các mối tương quan, không chỉ giữa các cá nhân mà còn với các thực thể 

sống khác”122. 

Giáo hội Phật giáo thể hiện quan điểm cho thấy rõ mối tương quan giữa 

con người và thiên nhiên “...Đức Phật, bậc Đạo sư đại giác ngộ đã đem đến cho 

nhân loại thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp, an lạc tâm hồn giữa con người, vũ 

trụ xung quanh chúng ta, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Lý Duyên 

khởi của Phật giáo khẳng định mối tương quan giữa các hiện tượng tự nhiên, 

nhân sinh và vũ trụ... Ý thức được điều này, con người sẽ cẩn trọng trong hành 

động của mình khi tác động đến thiên nhiên...”123. 

Trong Thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 

2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ rõ: “Đức Phật cũng đã cống hiến cho 

nhân loại một học thuyết vô cùng giá trị, đó là Học thuyết Duyên khởi. Lý 

Duyên khởi của Phật giáo khẳng định mối tương quan giữa các hiện tượng tự 

nhiên, nhân sinh và vũ trụ: Cái này có thì cái kia có; cái này sinh thì cái kia sinh; 

cái này diệt thì cái kia diệt. Các Pháp tùy thuộc vào nhau mà sinh khởi, hủy hoại 

thiên nhiên đồng nghĩa với với hủy hoại môi trường sống của con người. Ý thức 

được điều này, con người sẽ cẩn trọng trong hành động của mình khi tác động 

đến thiên nhiên”124.  

Cộng đồng đạo Tin Lành tại Việt Nam cho rằng: “Theo Thánh Kinh, ban 

đầu Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên thế giới tuyệt vời này đã có sự cân bằng giữa 

thiên nhiên và con người, rồi Ngài còn căn dặn tổ tiên loài người tiếp tục trồng 

và giữ vườn. Sáng Thế Ký 1: 15 chép  Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở 

vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Ngoài việc quan tâm bảo vệ sinh 

thái, Đấng Tạo Hóa còn quan tâm đến việc quản trị các loài, như chim trời và cá 

biển cùng các vật sống trên đất.  Trong Sáng Thế Ký 1: 28b có chép:  Hãy làm 

cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật 

sống hành động trên đất. Đất phục tùng nghĩa là, không để đồi hoang đất trống, 

mà phải trồng cây để bảo vệ môi trường, kế đó Đấng Tạo Hóa còn phán dặn, hãy 

quản trị chim trời cá biển cùng các vật sống, chứ không phải hủy diệt hay khai 

thác cho cạn kiệt. Con người đang làm hại đến môi trường sống của chính mình 

 
122 Thông điệp Laudato Si (Chăm sóc/ Bảo vệ ngôi nhà chung) của Giáo hoàng Phanxicô, số 68, bản dịch của 

Linh mục Aug. Nguyễn Văn Trinh.  
123 Thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
124 Thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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qua việc tiếp tục hủy hoại môi trường, như chặt phá rừng, săn bắt động vật, đánh 

bắt thủy hải sản không có kế hoạch. Đó không phải là quản trị mà đang làm biến 

đổi khí hậu và môi trường sinh thái nó làm ảnh hưởng trực tiếp sự sống của con 

người”125. 

Phật giáo Hòa Hảo kế thừa quan điểm của Phật giáo cho rằng con người 

cũng như các loài động, thực vật có quan hệ mật thiết với nhau và môi trường 

xung quanh: ““Chúng sanh” bao gồm loài người và các loài có sự sống. Theo quan 

điểm của Phật giáo mà Phật giáo Hòa Hảo tôn trọng, kế thừa thì chúng sanh muốn 

tồn tại và phát triển thì phải nương tựa vào nhau, lệ thuộc vào nhau. Nói theo ngôn 

ngữ hiện đại thì con người cần phải giữ gìn đa dạng sinh học để có cuộc sống bình 

an, phát triển bền vững”126. 

2.2.3. Quan điểm về trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

Đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi trường hiện nay, các tôn 

giáo ở Việt Nam xác định rất rõ việc phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường của 

các tôn giáo nói riêng và toàn xã hội nói chung. Môi trường thiên nhiên là môi 

trường sống của tất cả mọi người chứ không dành riêng cho cá nhân hay quốc 

gia nào, cũng không chỉ dành cho thế hệ hiện tại mà còn dành cho cả thế hệ 

tương lai. Do vậy, tất cả mọi người, mọi tổ chức xã hội, mọi quốc gia trong đó 

có các tôn giáo, đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ 

môi trường sống của mình, bảo vệ thiên nhiên. 

Giáo hội Công giáo thể hiện rõ quan điểm phải có trách nhiệm bảo vệ môi 

trường của mình trong các thông điệp, bài phát biểu, diễn văn tham dự các hội 

nghị có liên quan đến vấn đề môi trường. 

Năm 2009, trong thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong chân lý), Đức 

Giáo hoàng Benedict XVI khẳng định “Ngày nay đề tài phát triển gắn chặt với các 

trách nhiệm; những trách nhiệm này xuất phát từ mối liên hệ của con người với môi 

trường tự nhiên. Môi trường này được Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người. Đối 

với chúng ta, việc sử dụng môi trường đặt chúng ta trước một trách nhiệm đối với 

các người nghèo, với thế hệ tương lai và toàn thể nhân loại… Trách nhiệm này 

mang tính toàn cầu, không phải chỉ đụng chạm đến năng lượng, nhưng là toàn thể 

 
125 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng Tin Lành Việt Nam. 
126 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Phật giáo Hòa Hảo.  
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tạo thành, mà chúng ta không được phép trao lại cho những thế hệ tiếp nối một 

công trình tạo dựng đã bị bóc lột các tài nguyên. Chắc chắn con người có thể thực 

hiện việc quản lý đầy trách nhiệm đối với thiên nhiên, để bảo vệ, hưởng dùng và 

canh tác bằng những hình thức mới nhờ sự trợ giúp của kỹ thuật tân tiến, để trái đất 

có thể đón nhận và nuôi toàn dân đang sống. Có đủ chỗ cho mọi người trên trái đất 

của chúng ta: toàn thể gia đình nhân loại có thể tìm nơi đây những nguồn tài 

nguyên cần thiết để có thể sống đúng đắn nhờ vào thiên nhiên, là quà tặng của 

Thiên Chúa cho con cái của Người, nhờ cố gắng làm việc và sức sáng tạo của 

mình. Dù vậy, chúng ta cũng phải ý thức về trách nhiệm lớn lao là phải để lại trái 

đất này cho những thế hệ mới trong một tình trạng như thế nào để họ có thể sống 

xứng đáng và tiếp tục canh tác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chung tay quyết 

định, sau khi đã xem xét với ý thức trách nhiệm, theo con đường nào với mục đích 

củng cố giao ước giữa con người với môi trường, như phản ảnh tình yêu sáng tạo 

của Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta hiện hữu nhờ Người và đang tiến về Người”. 

Chúng ta hy vọng rằng, cộng đồng quốc tế và từng chính quyền phải ngăn chặn 

một cách hữu hiệu các hình thức khai phá tai hại làm môi trường bị bóc lột. Các 

nhà chức trách hiện hành phải cố gắng hết sức, để những giá trị kinh tế và xã hội 

cho việc sử dụng các tài nguyên tự nhiên phải được công khai, cũng như những 

người hưởng dùng phải mang trách nhiệm, chứ không phải các dân tộc khác hay 

các thế hệ tương lai: việc bảo vệ môi trường, tài nguyên và khí hậu đòi buộc tất cả 

những người có trách nhiệm trên toàn thế giới phải hành động chung với nhau và 

cho thấy quyết định làm việc cách chính đáng, trong sự tôn trọng luật lệ và liên đới 

với các vùng yếu kém nhất trên hành tinh của chúng ta. Một trong những trách 

nhiệm lớn nhất của kinh tế là việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên, chứ 

không phải phung phí, không bao giờ quên rằng ý niệm về hiệu năng không trung 

lập về mặt giá trị.” Và “Giáo hội có trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và 

phải làm cho trách nhiệm này được chấp nhận cách công khai. Nếu thực hiện điều 

này, Giáo hội không những bảo vệ trái đất, nước và không khí như những quà tặng 

của sáng tạo thuộc về mọi người, mà trên hết Giáo hội bảo vệ con người khỏi việc 

tự hủy hoại chính mình. Cần phải có sự hiểu biết đúng đắn về môi trường sinh thái 

của con người. Thật vậy, sự suy thoái của thiên nhiên liên hệ mật thiết với nền văn 

hóa đã định hình cho đời sống chung của con người. Khi môi sinh nhân bản được 

tôn trọng trong xã hội, thì môi sinh đích thực cũng sẽ được hưởng lợi. Cũng như 
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các nhân đức nhân bản liên hệ với nhau và sự yếu kém của một nhân đức cũng làm 

suy yếu các nhân đức khác, cũng thế, hệ thống môi sinh cũng được đặt nền trên sự 

tôn trọng một chương trình có ảnh hưởng đến cuộc sống chung lành mạnh giữa xã 

hội cũng như mối liên hệ tốt đẹp với thiên nhiên”127. 

Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã nhấn mạnh tới trách nhiệm của Giáo hội 

trong việc bảo vệ môi trường trong Sứ điệp Ngày hòa bình thế giới năm 2010: 

“Giáo hội có một trách nhiệm đối với thiên nhiên và cảm thấy phải thi hành 

trách nhiệm ấy, cả trong lĩnh vực công cộng để bảo vệ đất đai, nước và không 

khí như là những món quà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người và nhất là để 

bảo vệ con người chống lại nguy cơ hủy diệt chính mình. Thực vậy, sự suy thoái 

thiên nhiên có liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa hình thành sự sống chung của 

con người, vì thế “khi môi sinh nhân sự” được tôn trọng trong xã hội, thì cả môi 

sinh thiên nhiên cũng được lợi ích theo”128.  

Giáo hoàng Benedict XVI cũng đã khẳng định cần phải có sự liên kết giữa 

các thế hệ trong trách nhiệm bảo vệ môi trường: “Thực vậy, dường như cần cấp 

thiết đạt tới một tình liên đới chân thành giữa các thế hệ. Không thể dồn cho các 

thế hệ tương lai những tổn phí do việc sử dụng các tài nguyên môi sinh chung 

“trong tư cách là những người thừa kế của các thế hệ trước đây và được hưởng 

công trình của những người đồng thời, chúng ta có nghĩa vụ đối với tất cả mọi 

người và không thể không quan tâm tới những người sẽ đến sau chúng ta để nới 

rộng gia đình nhân loại. Tình liên đới đại đồng, vốn là một sự kiện và là một 

điều ích lợi cho chúng ta, cũng là một nghĩa vụ. Đây là một trách nhiệm của các 

thế hệ hiện tại đối với các thế hệ tương lai, và cũng là trách nhiệm của mỗi quốc 

gia và cộng đồng quốc tế”. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phải 

làm sao để những lợi ích hiện thời không kéo theo những hậu quả tiêu cực cho 

các sinh vật, con người và những vật khác, hiện tại và tương lai; việc bảo tồn tài 

sản riêng không ngăn cản tiêu đích chung của các tài nguyên cho tất cả mọi 

người; sự can thiệp của con người không được làm thương tổn sự phong phú của 

trái đất, để mưu ích ngày nay và trong tương lai”129. 

 
127 Đức Giáo hoàng Benedict XVI (2009), Thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong chân lý). 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/02CaritasInVeritate.htm  
128 Sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm 2010, số 12 https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-

01012010/ 
129 Sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm 2010, số 8, https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-

01012010/ 

http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/ThongDiep/02CaritasInVeritate.htm
https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
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Trách nhiệm đối với môi trường không chỉ liên quan đến nhu cầu hiện tại 

mà còn mở rộng tới các nhu cầu tương lai. “Chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ 

trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người lao động 

đương thời, chính vì thế chúng ta có bổn phận đối với hết mọi người và không 

thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối 

mở rộng gia đình nhân loại. Đây là một trách nhiệm mà các thế hệ hiện nay phải 

có đối với các thế hệ tương lai, một trách nhiệm cũng liên hệ tới mỗi quốc gia và 

cộng đồng nhân loại”130.  

Giáo hội cũng cho rằng trách nhiệm đối với môi trường phải được thể hiện 

trên bình diện pháp lý: “Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần đặt ra những 

luật lệ thống nhất, cho phép các quốc gia kiểm soát hữu hiệu hơn các hoạt động 

có thể gây hậu quả tiêu cực trên môi trường và cho phép các quốc gia bảo vệ hệ 

sinh thái bằng cách ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra. Quốc gia cũng cần nỗ 

lực tích cực trong lãnh thổ mình để ngăn chặn những phá hoại khí quyển và sinh 

quyển, bằng cách kiểm soát cẩn thận cùng với các công việc khác, ảnh hưởng 

của những tiến bộ mới về khoa học và công nghệ và bảo đảm cho những công 

dân nước mình không phải chịu những chất ô nhiễm nguy hiểm hay những chất 

thải độc hại”131. Mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đã phát triển phải ý thức bổn 

phận cấp thiết là xem xét lại cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Tìm 

ra những phương cách mới để làm giảm tác động ảnh hưởng trên môi trường do 

việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, là điều rất được cổ vũ. 

Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo có hai xu hướng, nếu con người 

sử dụng tiến bộ của khoa học công nghệ một cách hợp lý, tôn trọng thiên nhiên 

trong quá trình “canh tác”, khai thác thì môi trường thiên nhiên được bảo vệ và 

tránh được tình trạng khủng hoảng. Như vậy, Giáo hội nhấn mạnh tới mối 

tương quan hài hòa giữa con người và thiên nhiên trong quá trình con người tác 

động đến thiên nhiên. Xu hướng thứ hai, do sự lạm quyền, khai thác thiên 

nhiên một cách ích kỷ, đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà ngày nay 

chính con người đang phải đối mặt, đó là khủng hoảng môi trường, thiên tai, 

bão lũ, hạn hán, biến đổi khí hậu, trái đất đang nóng dần, ô nhiễm, mất dần sự 

 
130 Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Bác ái xã hội (2007), Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công 

giáo, Nxb Tôn giáo, tr 324. 
131 Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Bác ái xã hội (2007), Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công 

giáo, Nxb Tôn giáo, tr 325. 
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đa dạng sinh học….và con người trở thành nạn nhân của những gì mình tạo ra. 

Cách thức để thực hiện được trách nhiệm bảo vệ môi trường và cứu vãn môi 

sinh, quan trọng nhất là phải thay đổi lối sống từ cá nhân đến xã hội dựa trên 

cơ sở giáo dục ý thức. Sự thay đổi lối sống trước tiên là hình thành lối sống 

thanh đạm, điều độ và tự chủ, cần phải loại bỏ suy nghĩ tiêu thụ. Đồng thời 

phải hướng đến xây dựng các hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghiệp 

biết tôn trọng trật tự sáng tạo và không lạm dụng, tàn phá thiên nhiên. Trong 

Thông Điệp Laudato Si’, giáo hoàng Phanxicô cũng đề ra một số biện pháp để 

bảo vệ môi trường. Theo giáo hoàng thay vì nhấn mạnh tới những luật lệ, ràng 

buộc để bảo vệ môi trường, thì nên chú ý để giáo dục ý thức cho mỗi người, 

hình thành một “công dân sinh thái”. Có vô số những thói quen nhỏ nhưng có 

tác động to lớn đối với môi trường, do vậy, nếu chúng ta từ bỏ và hình thành 

lối sống tiết giản và thanh đạm thì sẽ đem lại sự tốt đẹp cho môi trường và cho 

chính cuộc sống của chính con người. 

Giáo hội Công giáo cũng cho rằng cần có sự liên kết giữa các quốc gia 

trong trách nhiệm bảo vệ môi trường “Ngoài sự liên đới chân thành giữa các thế 

hệ, cũng cần tái khẳng định nghĩa vụ luân lý cấp thiết phải canh tân tình liên đới 

trong cùng thế hệ với nhau, đặc biệt là trong các quan hệ giữa những quốc gia 

đang trên đường phát triển và những nước công nghệ cao: “Cộng đồng quốc tế 

có nghĩa vụ không thể tránh né cần tìm ra những con đường chính thức để qui 

định sự khai thác các tài nguyên không thể hồi hại, với sự tham gia của các nước 

nghèo, để cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai””132. 

Với tư tưởng giáo lý từ bi hỷ xả, trên tinh thần ứng xử hài hòa, thân thiện 

và tôn trọng môi trường thiên nhiên, vấn đề môi trường được Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam rất quan tâm. Trong thư của Đại hội gửi tăng, ni, phật tử trong và 

ngoài nước ngày 4 tháng 11 năm 1992 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 1992-1997 đã ghi: “Giáo hội nhận định 

rằng hạnh phúc được tìm thấy trong sự bình an, thanh tịnh của tâm linh và môi 

trường sinh thái lành mạnh. Giáo hội ủng hộ các phong trào bảo vệ môi trường, 

chống các hành vi gây tác hại cho thiên nhiên, xã hội và vạn loài chúng sinh trên 

hành tinh này. Giáo hội luôn khuyến khích một đời sống có đạo đức trong sáng, 

 
132 Sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm 2010, số 8, https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-

01012010/ 

https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
https://gxdaminh.net/su-diep-ngay-hoa-binh-the-gioi-01012010/
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tránh những hành động gây ô nhiễm môi trường tâm linh như tham dục, sân hận 

và si muội đưa đến tổn hại cho tình đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới”133. 

Năm 2011, đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày 

càng nghiêm trọng, trong Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ 

nêu rõ: "Hơn lúc nào hết, tôi kêu gọi mỗi Tăng ni, Phật tử chúng ta cần phải hiểu 

rõ bản chất của giáo lý Phật đà về luật vô thường, về tôn trọng sự sống và mối 

liên hệ hữu cơ giữa con người và thiên nhiên, để chúng ta với cộng đồng xã hội 

bảo vệ môi trường xã hội và sự an nguy của trái đất, đó là việc làm thiết thực để 

kính dâng ngày đản sinh Đức Từ Phụ của chúng ta"134. 

Năm 2019, Thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi rõ: “...Chúng tôi kêu gọi mỗi người 

bằng hành động thiết thực, cam kết bảo vệ môi trường bền vững, đó cũng là sự 

bảo vệ chính mình. Hãy cùng nhau làm cho môi trường xung quanh chúng ta 

xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn...”135 

Năm 2019, trong Tuyên bố Hà Nam 2019 nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp 

Quốc lần thứ 16, ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Tam 

Chúc, Hà Nam, Việt Nam, Phật giáo đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:  

“Tạo sức sống về sự hội nhập của ba trụ cột Phật giáo về phát triển gồm 

có bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội; Truyền bá câu 

chuyện cuộc đời Đức Phật với tư cách là người dành phần lớn cuộc đời mình 

sống hài hòa với thiên nhiên như nhu cầu không thể thiếu, hơn là sự gắn kết 

với thiên nhiên để tận dụng vì lòng tham, từ đó, đề cao việc bảo vệ thiên 

nhiên và hạn chế việc khai thác một cách vô ý thức các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên; Vận dụng tinh thần Phật giáo, nhấn mạnh đạo lý duyên khởi - vạn 

vật nương tựa lẫn nhau sinh tồn để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và 

sự hòa hợp giữa con người với thế giới tự nhiên; Khuyến khích việc chuyển 

đổi năng lượng, thay thế những năng lượng phát thải lớn gây ô nhiễm hoặc làm 

cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên bằng những năng lượng sạch và an toàn; Hợp 

tác với các nhà doanh nghiệp để phát triển nguồn thực phẩm thay thế an toàn mà 

 
133 Văn phòng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2012), Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ đại hội đến 

đại hội (1981-2012), Nxb Tôn giáo, Tr 264. 
134 Thích Phổ Tuệ (2011), Thông điệp Phật đản 2011. 
135 Thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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không lệ thuộc vào chất đạm động vật; Cổ súy sự hội nhập của trí tuệ và từ 

bi trong việc chăm sóc môi trường, phát triển sức mạnh tổng hợp giữa các cá 

nhân, trường học và cộng đồng”136. 

Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong 

Thông điệp: “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, chúng tôi kêu gọi tất cả các tôn giáo, 

cũng như mọi người dân trên toàn thế giới và Việt Nam hãy chung sức, đồng 

lòng, có ngay những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường sống của chúng 

ta và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dừng ngay việc chặn phá rừng bừa bãi, thay 

đổi cách sống, từ việc ăn, uống, đồ dùng sinh hoạt gia đình và nhiều thứ khác có 

ảnh hưởng đến việc hủy hoại môi trường. Bảo vệ môi tường là bảo vệ sự sống 

của chính mình, của mọi người và bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta”137.   

Đạo Cao Đài tại Việt Nam cho thấy quan điểm cần ứng xử với môi trường 

thiên nhiên bằng tình thương yêu, đồng thời khẳng định trách nhiệm chung tay 

cùng cộng đồng bảo vệ môi trường: “Để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu hiện nay, các Hội Thánh Cao Đài thống nhất hướng dẫn toàn đạo thực 

hiện trong mọi sinh hoạt đời sống hàng ngày góp phần cùng cộng đồng  bảo vệ môi 

trường và thực hiện theo Đức Chí Tôn dạy: “ Sự thương yêu là giềng bảo sinh của 

càn khôn thế giới. Bởi thương yêu mà vạn loại hòa bình càn khôn an tịnh, đặng an 

tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, không thù nghịch lẫn nhau, mới không tàn hại 

lẫn nhau, không tàn hại lẫn nhau mới giữ bền cơ sinh hóa”. Theo lời dạy của Đức 

Chí Tôn con người sống phải lấy sự thương yêu làm nền tảng, hòa bình là yếu tố 

bảo vệ sự sống của con người. Hòa bình giữa các quốc gia, hòa bình với các dân 

tộc xem nhau là đồng loại, là con chung của Thượng Đế, hòa bình và thương yêu 

cả muôn loài trong thiên nhiên để đảm bảo cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường 

khắc phục ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay”138. 

Phật giáo Hòa Hảo khẳng định: “nếp sống đạo của người tín đồ Phật giáo 

Hòa Hảo, không tách rời cuộc sống đời thường và bổn phận phải bảo vệ môi 

trường tốt đẹp, an toàn và bền vững cho cuộc sống”139. 

 
136 Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (2019), Toàn văn Tuyên bố Hà Nam 2019, Truy cập tại 

https://phatgiao.org.vn/toan-vantuyen-boha-nam2019-tai-le-be-mac-dai-le-vesak-2019-d35029.html  
137 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng Tin Lành Việt Nam. 
138 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của đạo Cao Đài Việt Nam. 
139 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Phật giáo Hòa Hảo. 

https://phatgiao.org.vn/toan-vantuyen-boha-nam2019-tai-le-be-mac-dai-le-vesak-2019-d35029.html
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Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam kêu gọi tín đồ “nêu lên tấm 

gương “Thiểu dục tri túc, sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên,” mục 

tiêu là đưa đời sống con người đến chỗ chân–thiện–mỹ. Thiểu dục là không chạy 

theo lòng tham muốn ích kỷ của cá nhân. Tri túc là tự biết đủ với những gì mình 

đang có trong hiện tại. Sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, là sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, không gây hại môi trường. Ta đối xử với môi trường thiên 

nhiên như thế nào, thì môi trường thiên nhiên sẽ đáp trả tương ứng. Cá nhân và 

cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, chính là bảo vệ đời sống cộng 

đồng trong hiện tại cũng như trong tương lai”140. 

Minh Lý đạo nhận thức rằng: “Cứu môi trường sống đang trong nguy cơ bị 

hủy diệt là “cứu chính mình”. Đó là một sứ mạng cao cả không chỉ có thể thực 

hiện bằng một cá thể hay một tập thể, một tổ chức chính phủ mà là một công 

việc trọng đại của của cả nhân loại không phân biệt sắc tộc, quốc gia, tín 

ngưỡng...Lành mạnh hóa môi trường sống, chung tay ứng phó với biển đổi khí 

hậu là mệnh lệnh của lương tâm nhân loại! Hãy cùng hành động từ một trái tim 

chân thành ngay từ hôm nay vì lợi ích sinh tồn của nhân loại ngày mai!”141. 

Giáo hội Minh Sư đạo bày tỏ: “Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm hàng 

đầu mà nhân loại chúng ta đang đối mặt và đặc biệt quan tâm. Chúng ta phải có 

những giải pháp cấp bách để nghiêm túc khắc phục bằng các biện pháp, như: cải 

thiện môi trường, sống hợp vệ sinh, giữ cho môi trường sống luôn xanh - sạch - 

đẹp, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, phủ xanh rừng ngập mặn,... từ 

góc độ của cá nhân, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới... việc bảo vệ môi 

trường là việc làm cụ thể trong đời sống của nhân loại, không phân biệt giai cấp, 

tôn giáo trong xã hội, mọi người đều phải ý thức và tham gia, đây là việc làm 

thiết thực nhằm mang lại ích lợi cho các thế hệ tương lai. Bảo vệ môi trường và 

khắc phục mọi hậu quả đã gây ra là tự chúng ta cứu lấy chúng ta. Hãy chung tay 

bảo vệ môi trường, việc làm mà mọi người đều phải góp sức và trân trọng. 

Muốn không có biến đổi khí hậu phải bảo vệ môi trường”142. 

Ban Trị sự Bửu Sơn Kỳ Hương cho rằng những hiện tượng khí hậu xảy ra 

thất thường, khắc nghiệt ứng với lời dạy của Phật thầy Tây An, do vậy “ngay từ 

 
140 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt 

Nam. 
141 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Minh Lý đạo. 
142 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Minh sư đạo. 
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lúc bây giờ chúng tôi thỉnh cầu, kêu gọi đến tất cả các tổ chức, tất cả mọi người 

hãy vì một môi trường sống bền vững của chúng ta, hãy chung tay bảo vệ môi 

trường, ứng phó với sự biến đổi khí hậu; hãy cứu lấy hành tinh của chung ta để 

hôm nay và con cháu chúng ta mai sau có một môi trường sống xanh,  sạch và 

bền vững”143. 

Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam cho rằng: “sự chung tay của các cộng 

đồng tôn giáo là giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất góp phần nâng cao các giá 

trị đạo đức nhằm chặn đứng sự hủy hoại môi trường và hiện tượng khí hậu cực 

đoan... Chúng tôi đề nghị cộng đồng các tôn giáo cần tiến hành giáo dục cộng 

đồng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu dựa trên các nguyên lý tâm linh, 

nhằm nâng cao sự hiểu biết về những vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu và 

tạo nên sự cam kết của mỗi người và mọi người ngay tại địa phương mình bằng 

những hành động thiết thực nhất cho một hành tinh tốt đẹp hơn”144. 

Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê Su Ki Tô khẳng định rất rõ 

quan điểm về trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu của mình qua thông điệp: “Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày 

sau của Chúa Giê Su Ki Tô ở  Việt Nam cam kết là thành viên tích cực trong 

khối đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam để cùng chung tay, góp sức thực hiện bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự tồn tại và phát triển 

của muôn loài”145. 

Tiểu kết  

Nhìn chung, kinh điển của các tôn giáo dù là tôn giáo ngoại nhập hay nội 

sinh ở Việt Nam đều thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề của môi trường và ứng 

xử của con người với môi trường xung quanh. Các tôn giáo đều xem thế giới tự 

nhiên, rộng lớn hơn là vũ trụ, đều tồn tại khách quan với con người, không phải 

do con người sáng tạo ra và con người cũng không thể hoàn toàn thống trị, khai 

thác một cách tự do, thái quá giới tự nhiên. Thậm chí với giáo thuyết của nhiều 

tôn giáo, muôn loài tồn tại trong môi trường tự nhiên được xem như là những 

sinh linh, có tính chất thiêng liêng. Các hiện tượng tự nhiên trong quan điểm của 

nhiều tôn giáo còn giống như sự biểu hiện các đặc tính của các vị thần hay đều 

 
143 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Ban Trị sự Bửu Sơn Kỳ Hương. 
144 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam. 
145 Thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của 

Chúa Giê Su Ki Tô. 
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ẩn chứa sự thiêng liêng ở trong đó. Trái đất và nguồn tài nguyên thiên nhiên là 

nơi ở, nuôi dưỡng con người và Trái đất cũng là mái nhà chung của muôn loài. 

Con người cần có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc môi trường tự nhiên và thực 

hiện lối sống tương thân tương ái, thực hiện các hành động lành mạnh, tiết kiệm, 

tránh hoang phí. Kinh điển các tôn giáo cũng đưa ra những lời cảnh báo nếu con 

người làm mất cân bằng môi trường tự nhiên thì sẽ phải gánh chịu các hậu quả 

theo luật nhân quả hoặc chịu sự trừng phạt của các đấng thiêng.  

Các quan điểm trong kinh điển các tôn giáo ở trên chính là nền tảng để hình 

thành nền đạo đức học sinh thái của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam. Mặc dù 

mang màu sắc tôn giáo nhưng cốt yếu các lời răn dạy trong các kinh điển tôn 

giáo này đều thể hiện quan điểm tôn trọng môi trường và khuyến khích lối sống 

thân thiện với môi trường nên có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ và chăm sóc môi trường, tương thân 

tương ái giữa con người với con người, giữa con người với giới tự nhiên cũng là 

nghĩa vụ và bổn phận tự thân của mỗi tín đồ tôn giáo. Bởi đó cũng chính là thực 

hiện các lời răn dạy của các đấng thiêng liêng. Các lời răn dạy về môi trường 

trong các kinh điển của các tôn giáo vì thế mà có sức nặng, đem lại hiệu quả lớn 

trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu của chính cộng đồng các tôn giáo.  

Chúng ta có thể thấy rất rõ giáo hội các tôn giáo ở Việt Nam đã thể hiện 

quan điểm nhận thức rất rõ về tình trạng khủng hoảng môi trường và biến đổi 

khí hậu hiện nay trên phạm vi toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Các 

giáo hội cũng chỉ rõ mối tương quan giữa con người với môi trường tự nhiên. 

Con người là một phần trong cấu trúc tự nhiên, do vậy việc bảo vệ môi trường 

chính là bảo vệ cuộc sống của con người chúng ta. Từ việc nhìn nhận sự khủng 

hoảng môi trường và biến đối khí hậu và mối tương quan giữa con người với 

môi trường tự nhiên, các tôn giáo đã xác định rất rõ trách nhiệm trong việc bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ thuộc về cá nhân mà 

còn là trách nhiệm chung của cộng đồng nhân loại trên toàn thế giới trong đó có 

các tôn giáo. 
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CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CÁC TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM 

 

3.1. Hoạt động thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến 

đổi khí hậu 

 Dựa trên cơ sở kinh sách, giáo lý, đường hướng hoạt động của các tổ chức 

tôn giáo và quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các tổ chức 

tôn giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt 

động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Một trong những hoạt 

động đang được tăng cường nhằm hướng tới nâng cao nhận thức và biến đổi 

hành vi cho cộng đồng các tín đồ tôn giáo chính là hoạt động thông tin tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức tôn 

giáo ở Việt Nam đã và đang triển khai rất nhiều cách thức, áp dụng nhiều 

phương tiện để cho công tác này có được hiệu lực, hiệu quả hơn. Hầu hết các tổ 

chức tôn giáo đều đã đặt vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động thông tin tuyên truyền của tổ 

chức mình.  

Cụ thể, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xuất phát từ nhận thức cần có 

những hành động cấp bách trước tình hình môi trường và biến đổi khí hậu trên 

thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, Ban Thông tin Truyền thông Trung 

ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập và ra mắt chuyên mục “Phật 

giáo và môi trường bền vững” và đẩy mạnh công tác truyền thông trên các trang 

thông tin của Giáo hội như Phatgiao.org.vn, Giác Ngộ Online, Phật sự Online, 

Mạng xã hội Phật giáo Butta và Kênh truyền hình An Viên…Trên cổng thông 

tin điện tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phatgiao.org.vn, chuyên mục 

“Phật giáo và môi trường bền vững” (gọi tắt là Môi trường) còn được đưa lên 

trang chủ và trở thành một trong những chuyên mục quan trọng. Các tin tức về 

các vấn đề của môi trường và biến đổi khí hậu được cổng thông tin điện tử này 

cập nhật thường xuyên, liên tục và đa dạng. Nhiều bài viết chuyên khảo về Phật 

giáo với môi trường và biến đổi khí hậu đã được đăng tải rộng rãi trên Tạp chí 

Văn hóa Phật giáo (cả ấn bản giấy và điện tử). Các bài viết đã góp phần làm 

sáng tỏ hơn lời Đức Phật dạy về môi trường và đưa ra lời khuyên hữu ích với 
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các cộng đồng trong việc thực hiện một lối sống thân thiện với tự nhiên, bảo vệ 

hệ sinh thái, khẳng định sự cộng sinh giữa con người và giới tự nhiên cũng 

giống như thuyết Duyên khởi của Phật giáo: “Con người phải luôn yêu thiên 

nhiên và môi trường sống. Vì sự sống còn của thiên nhiên là sự sống còn của 

con người”146. Ngoài ra, nhiều Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, 

thành phố còn phối hợp với các nhà khoa học, nhà quản lý để tổ chức các cuộc 

hội thảo, tọa đàm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người 

dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như: Trong 2 ngày 13-14 

tháng 11 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp với trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh) tổ chức hội thảo quốc tế “Phật giáo vùng Mê-kông: Lịch sử và phát 

triển”, trong đó nhấn mạnh một trong những chủ đề quan trọng là Phật giáo 

tham gia vào các vấn đề bảo vệ môi trường và ứng xử với môi trường vùng Mê-

kông147; Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố 

Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các tổ chức tôn giáo khác 

tổ chức thành công hội thảo về chủ đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu nhằm tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân và quần chúng tín đồ, Phật 

tử về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Đạo 

Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ đã tổ chức thành công triển lãm văn hóa về bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”148. Giáo hội Phật giáo, các cơ sở 

tự, viện, đào tạo của Phật giáo còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các cơ quan quản lý và các nhà khoa học tổ chức nhiều hội nghị tập huấn 

về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu thu hút nhiều tăng 

ni, Phật tử tham gia. Ví dụ, ngày 13 tháng 6 năm 2020 có hơn 900 tăng ni, Phật 

tử tham gia hội nghị này tại Học Viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí 

Minh cơ sở 2 Lê Minh Xuân. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam còn liên kết với 

nhiều tổ chức để thực hiện các dự án bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Điển hình như dự án “Cộng đồng Phật giáo tham 

gia bảo tồn, phát triển rừng ngập mặn ven biển cù lao Lợi Quan, tỉnh Tiền 

 
146 Xem Thích Trung Định (2021), Phật giáo và môi trường sinh thái, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Số 368, tr.16.  
147 Xem Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM (2015), 

Phật giáo vùng Mê-Kông: Ý thức môi trường và toàn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  
148 Xem Thích Đức Thiện (2020), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 353, tr.11.  
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Giang” do chùa Phú Thới và chùa Phước Hưng ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang, phối hợp với tổ chức MFF thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 

đến ngày 30 tháng 6 năm 2013. Dự án đã biên tập 500 quyển sách mỏng và 5000 

tờ rơi, trang bị tủ sách với trên 200 đầu sách, báo, tạp chí có liên quan đến Phật 

giáo và môi trường, rừng, biển…v.v149. Thông qua các hoạt động này của dự án 

đã góp phần thông tin, nâng cao nhận thức của người dân và tín đồ Phật giáo về 

vai trò của việc bảo tồn rừng ngập mặn ven biển, cũng như bảo vệ môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Với Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, hoạt động thông tin tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã và đang được chú 

trọng, đẩy mạnh ở tất cả các cấp độ tổ chức từ cấp giáo phận cho tới từng xứ, họ 

đạo trên khắp mọi miền của đất nước. Hầu hết các giáo phận, giáo xứ Công giáo 

ở Việt Nam hiện nay đều có trang mạng điện tử và đều có quan tâm đến vấn đề 

bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Trên cổng thông tin điện tử 

https://www.hdgmvietnam.com có nhiều tin bài phân tích, truyền tải các nội 

dung trong quan điểm của Công giáo về môi trường. Cùng với việc tăng cường 

các công cụ công nghệ mới để truyền thông về môi trường, Giáo hội Công giáo 

ở Việt Nam còn ấn bản rất nhiều sách chuyên khảo, các bài viết trên tập san (ví 

dụ như Tập san Hiệp Thông) để làm sáng tỏ và thông tin các vấn đề về bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, trên cổng thông tin điện tử 

http://caritasvietnam.org của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam (tổ chức 

hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam), các thông 

tin về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đã được cập nhật thường 

xuyên và trở thành một nội dung chính trong chuyên mục “Hoạt động” của 

trang tin.  

Hình thức tọa đàm, hội thảo, hội nghị tập huấn cũng được tổ chức Giáo hội 

Công giáo các cấp ở Việt Nam sử dụng để đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên 

truyền và vận động người Công giáo tham gia bảo vệ môi trường. Ngay sau khi 

Giáo hoàng Phanxicô ra Thông điệp về Môi trường, ngày 28/11/2015, tại hội 

trường lớn Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Ban 

 
149 Xem Mangroves for the Future Investing in Coastal Ecosystems, Cộng đồng Phật giáo tham gia bảo tồn, phát 

triển rừng ngập mặn ven biển Cù Lao Lợi Quan, tỉnh Tiền Giang, nguồn: 

http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Sach-SGF-07-250813-FINAL.pdf, truy cập 

ngày 25/10/2021.  

http://www.mangrovesforthefuture.org/assets/Repository/Documents/Sach-SGF-07-250813-FINAL.pdf
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Bác ái xã hội-Caritas đã tổ chức hội thảo “Người Công giáo với vấn đề bảo vệ 

môi trường”. Hội thảo này đã quy tụ nhiều chức sắc, nhà khoa học và nhà quản 

lý đưa ra những nhận thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường. Hội thảo còn 

giới thiệu sách “Laudato Si’- Thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của 

chúng ta” của Giáo hoàng Phanxicô, do Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas Việt 

Nam dịch, để tăng thêm tư liệu cho việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu. Trong các ngày từ 04-09/11/2019, Giáo hội Công giáo ở 

Việt Nam cũng cử 6 thành viên tham dự hội thảo với chủ đề “Khơi gợi mối quan 

tâm về biến đổi khí hậu nơi các chủng viện: Dành cho các Giám mục và các 

Nhà đào tạo tại các Chủng viện tại Châu Á” diễn ra ở Hua Hin, Giáo phận Surat 

Thani, Thái Lan. Cuộc hội thảo nhằm kêu gọi việc đưa nội dung bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào trong chương trình giảng dạy, đào tạo linh 

mục ở các chủng viện, xung quanh 5 chủ đề như: (1) Văn kiện “Định hướng căn 

bản cho Việc đào tạo linh mục” đối với sự biến đổi khí hậu và việc đào tạo tại 

chủng viện; (2) Khoa học và lịch sử về sự biến đổi khí hậu; (3) Thông điệp 

Laudato Si’ và những áp dụng trong việc đào tạo tại chủng viện; (4) Sự biến đổi 

khí hậu: giáo dục và phương pháp luận trong việc đào tạo tại chủng viện; và (5) 

Phụ nữ và sự biến đổi khí hậu: vượt quá những quy định giới tính. Các đại diện 

của Công giáo ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau (Việt Nam, 

Bangladesh, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Sri Lanka, 

Đài Loan, Thái Lan) tham gia hội thảo cũng đã cam kết về việc đưa vấn đề biến 

đổi khí hậu vào trong các chương trình đào tạo của chủng viện với mục tiêu là 

góp phần hình thành nên đội ngũ linh mục tương lai có được sự phát triển về các 

niềm tin, thái độ và các mẫu thức hành vi mới trong nỗ lực vì một thế giới bền 

vững150. Các tọa đàm, diễn đàn cũng được tổ chức Công giáo khai thác để tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường. Ví dụ, trong các ngày 15-16 tháng 10 năm 2020, 

văn phòng Caritas Đà Lạt đã tổ chức diễn đàn “Người giáo dân trong sứ mạng 

chăm sóc ngôi nhà chung”. Các thành viên tham gia thảo luận nhiều vấn đề liên 

quan tới môi trường đất, nước, không khí, tìm hiểu các tác động tiêu cực từ quá 

trình lao động sản xuất của con người đối với thiên nhiên. Đồng thời cùng tìm 

hiểu trang bị những kiến thức và kĩ năng về môi trường. Bên cạnh đó, các buổi 

 
150 Xem Văn phòng Giáo sĩ và Văn phòng Phát triển Con người của FABC (2019),  Đào tạo Chủng sinh châu Á: 

Hội thảo về Biến đổi Khí hậu – Văn bản Cam kết, Nguồn: https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/dao-tao-

chung-sinh-chau-a-hoi-thao-ve-su-bien-doi-khi-hau-van-ban-cam-ket-35559.   

https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/dao-tao-chung-sinh-chau-a-hoi-thao-ve-su-bien-doi-khi-hau-van-ban-cam-ket-35559
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/dao-tao-chung-sinh-chau-a-hoi-thao-ve-su-bien-doi-khi-hau-van-ban-cam-ket-35559
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giảng lễ tại nhà thờ Công giáo ở Việt Nam cũng được lồng ghép với các nội 

dung bảo vệ sự sống của con người và môi trường sinh thái.  Các linh mục tại 

các xứ, họ đạo đều tuyên truyền bảo vệ môi trường theo tinh thần của thông điệp 

Laudato Si của Giáo hoàng Phanxico năm 2015. Tại một số nơi, các tổ chức 

Công giáo còn phối hợp với các cơ quan Nhà nước như phòng Tài Nguyên và 

Môi trường cấp phát tờ rơi đến các hộ gia đình về các giải pháp bảo vệ môi 

trường. Nhiều giáo xứ còn thành lập các câu lạc bộ, các đội tuyên truyền trực 

tiếp về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, chẳng hạn như 

đội tuyên truyền của giáo xứ Giang Soi, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội. 

Đối với các cháu thiếu nhi trong các giờ học giáo lý hay giáo dục nhân bản, luôn 

được các nữ tu, giáo lý viên giáo dục rèn luyện cho các cháu ý thức và thói quen 

giữ gìn vệ sinh chung ngay từ nhỏ151…v.v.  Ngày 6/6/2017, tại Hội trường Tòa 

Giám mục Hải Phòng, Caritas Việt Nam khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao 

nhận thức bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu qua thông điệp Laudato SI” 

cho Caritas 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội152. Ban Dự án nước sạch của 

Caritas Việt Nam tổ chức nhiều khóa tập huấn “Tiết kiệm và Bảo vệ nguồn nước 

sạch” cho các thành viên đến từ 12 Caritas giáo phận ở các miền Bắc, Trung, 

Nam, diễn ra trong 3 ngày (ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2019), tại Tòa 

Giám mục Thái Bình…và còn nhiều khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu khác do Caritas Việt Nam của Giáo hội 

Công giáo thực hiện. 

Các tổ chức tôn giáo khác ở Việt Nam cũng áp dụng đa dạng các phương 

tiện và hình thức để thông tin truyền thông tới cộng cồng đồng tôn giáo của 

mình về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cộng đồng Islam ở 

Việt Nam thường tổ chức lồng ghép chương trình phối hợp hành động về bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong rao giảng giáo lý, giáo luật 

vào ngày thứ sáu hàng tuần, các buổi hành lễ ở các thánh đường Islam153. Các 

 
151 Xem Ban thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố Hà Nội (2020), Báo cáo kết quả 02 năm triển khai 

thực hiện xây dựng Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Ủy ban ĐKCG 

Việt nam Thành phố (2018-2020), Lưu hành nội bộ, Hà Nội.  
152 Xem VP. Caritas Việt Nam (2017), Tập huấn bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu Giáo tỉnh Hà Nội tại Hải 

Phòng, https://caritasvietnam.org/tap-huan-bao-ve-moi-truong-va-bien-doi-khi-hau-giao-tinh-ha-noi-tai-hai-

phong/ 
153 Xem Nguyễn Tường (2021), Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, http://btgcp.gov.vn/cong-tac-ton-

giao/chuong-trinh-phoi-hop-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giua-uy-ban-mttq-viet-nam-

tinh-ninh-thuan-va-cac-to-chuc-ton-giao-tren-dia-ban-postEp3A5Mm3.html.  

https://caritasvietnam.org/tap-huan-bao-ve-moi-truong-va-bien-doi-khi-hau-giao-tinh-ha-noi-tai-hai-phong/
https://caritasvietnam.org/tap-huan-bao-ve-moi-truong-va-bien-doi-khi-hau-giao-tinh-ha-noi-tai-hai-phong/
http://btgcp.gov.vn/cong-tac-ton-giao/chuong-trinh-phoi-hop-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giua-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-ninh-thuan-va-cac-to-chuc-ton-giao-tren-dia-ban-postEp3A5Mm3.html
http://btgcp.gov.vn/cong-tac-ton-giao/chuong-trinh-phoi-hop-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giua-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-ninh-thuan-va-cac-to-chuc-ton-giao-tren-dia-ban-postEp3A5Mm3.html
http://btgcp.gov.vn/cong-tac-ton-giao/chuong-trinh-phoi-hop-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-giua-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-ninh-thuan-va-cac-to-chuc-ton-giao-tren-dia-ban-postEp3A5Mm3.html
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hội thánh Tin lành ở Việt Nam lồng ghép, diễn giải các nội dung Kinh thánh và 

bảo vệ môi trường trong các bài giảng tại các buổi lễ, sinh hoạt chung tại nhà 

thờ và hội nhóm. Nhiều nơi các tổ chức Tin lành còn tham gia các cuộc hội thảo, 

tọa đàm và phát hành các tin bài trên các trang mạng của mình để thông tin 

tuyên truyền về các vấn đề môi trường, khí hậu. Nhiều hội thánh Tin Lành đã 

mở các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu cho các tín đồ. Chẳng hạn như Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam miền Bắc trong năm 2017 đã mở các lớp tuận huấn về y tế và cải tạo môi 

trường sống cho bà con tín hữu, kêu gọi và tuyên truyền các tín hữu vùng núi 

phía Bắc bảo vệ rừng, trồng rừng và giữ rừng154. Tổ chức Phật giáo Hòa Hảo ở 

Việt Nam phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp lồng ghép các nội 

dung tuyên truyền về môi trường trong việc vận động thực hiện các phong trào 

thi đua yêu nước. Một số nơi như ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo còn thường xuyên đến các hộ gia đình tín 

đồ để nhắc nhở, động viên, hướng dẫn họ làm tốt việc bảo vệ môi trường155. Ban 

trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo còn tiến hành lập kế hoạch, tuyên 

truyền và triển khai các chuyên đề bảo vệ mội trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu cho các chức viện ở các cấp. Trong năm 2018, Ban Trị sự Trung ương 

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức được 06 lớp chuyên đề này với 1.186 

người tham dự, giúp cho việc nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu156. Các hội thánh Cao Đài ở 

Việt Nam tiến hành nhiều phương thức thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện hiệu quả cam kết với Ban Thường trực 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Chẳng hạn như Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã tổ chức các khóa học 

cho các chức sắc tôn giáo của mình về nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu. Trong các sinh hoạt đạo tràng của hội thánh, các chức sắc đều 

trích lời dạy trong kinh sách về môi trường và lồng ghép các nội dung chủ 

 
154 Xem Mục sư Bùi Văn Sản – Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc (2018), Báo cáo kết quả triển 

khai Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017, Lưu hành nội bộ, tr.1. 
155 Xem Nguyễn Linh (2021), Lan tỏa các mô hình bảo vệ môi trường trong đồng bào tôn giáo tỉnh Hậu Giang, 

Nguồn: http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/lan-toa-cac-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-trong-dong-

bao-ton-giao-tinh-hau-giang-postMqvwXjmO.html.  
156 Xem Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2019), Thông báo kết quả triển khai chương trình 

phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2018, An Hòa Tự, tr.1-2. 

http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/lan-toa-cac-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-trong-dong-bao-ton-giao-tinh-hau-giang-postMqvwXjmO.html
http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/lan-toa-cac-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-trong-dong-bao-ton-giao-tinh-hau-giang-postMqvwXjmO.html
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trương chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường157. Tôn giáo Baha’i cũng phối 

hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nhiều địa phương tổ chức các lớp 

tập huấn, tuyên truyền trong các buổi gặp mặt hàng tháng để chia sẻ công tác 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời tôn giáo này cũng 

tiến hành biên soạn tài liệu để phổ biến tới cộng đồng của mình để nâng cao 

nhận thức về các vấn đề trong hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng với 

những biến đổi khí hậu.  

Các cộng đồng tôn giáo khác như Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam, Minh 

Lý Đạo-Tam tông miếu, Minh Sư Đạo, Phật giáo hiếu nghĩa Tà Lơn, cộng đồng 

tôn giáo của người Chăm Bà Ni, Chăm Bà La Môn, Hội Thánh hữu ngày sau 

của Chúa Giê su Ki tô, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, Bửu Sơn Kỳ Hương…v.v 

cũng đều chú trọng tới thông tin tuyên truyền cho các tín đồ, chức sắc của mình 

về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Ví dụ, trong năm 2016 – năm đầu tiên cộng đồng Bửu Sơn Kỳ Hương ở xã 

Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cam kết tham gia mô 

hình điểm khu dân cư về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đã 

phối hợp với đại diện chính quyền cấp phát hơn 800 bản tuyên truyền và cam 

kết đến từng hộ dân để mọi người hiểu hơn và cùng tham gia158.  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài, có những diễn biến rất phức 

tạp trên thế giới và ở Việt Nam, các tổ chức tôn giáo còn tập trung thông tin 

nhanh về tình hình, tác hại của dịch bệnh và những biện pháp phòng ngừa dịch 

bệnh. Cùng với việc tuân thủ thông điệp 5K (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ 

khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế), tham gia tiêm vaccine, các tổ chức tôn 

giáo còn tuyên truyền vận động tín đồ, người dân thực hiện lối sống vệ sinh sạch 

sẽ, thu gom rác thải, bỏ khẩu trang đúng nơi quy định, thực hiện các hoạt động 

khác làm trong lành môi trường sống để nâng cao sức khỏe và góp phần đẩy lùi 

dịch bệnh.   

Nhìn chung, trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), các tổ 

chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều ứng dụng các phương tiện truyền thông 

hiện đại, đặc biệt là mạng internet, để giảng giải, truyền tải các nội dung kinh 

 
157 Xem Châu Loan (2019), Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên: Khuyến khích các hoạt động từ thiện, bác ái, bảo vệ 

môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, Tạp chí Môi trường, số 9, tr.38.  
158Xem Diễm Quỳnh (2020), Điểm sáng tự quản bảo vệ môi trường, http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-

hoi/202012/diem-sang-tu-quan-bao-ve-moi-truong-915591/index.htm 

http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/diem-sang-tu-quan-bao-ve-moi-truong-915591/index.htm
http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/diem-sang-tu-quan-bao-ve-moi-truong-915591/index.htm
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điển, giáo lý của tôn giáo mình liên quan tới việc bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu. Cùng với đó là các hình thức thông tin tuyên truyền thường 

quen sử dụng trước đây cũng được áp dụng triệt để, linh hoạt, phù hợp với từng 

đối tượng chức sắc, tín đồ tôn giáo và quần chúng nhân dân. Qua các phương 

tiện và hình thức thông tin tuyên truyền, các quan điểm của tôn giáo về môi 

trường đã được mềm hóa, phổ cập bằng ngôn ngữ phổ thông cho số đông quần 

chúng tín đồ. Các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo tôn giáo và các nhà quản lý đã được 

kết nối thông qua các tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học về chủ đề môi trường 

và biến đổi khí hậu. Cùng với đấy là việc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi 

trường vào trong các thông điệp, thông bạch, thông báo, các lớp đào tạo, huấn 

luyện nhân sự, các buổi lễ và các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, các tổ tuyên 

truyền trực tiếp của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo còn phối hợp với 

chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể để lồng ghép các nội 

dung về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào các phong trào như 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp 

đạo”…, thực hiện các hội nghị tập huấn phổ biến về kiến thức và kỹ năng bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Chẳng hạn ở Thành phố Hà Nội, trong 

các năm 2016-2019, các tổ chức tôn giáo đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể tổ chức 199 lớp tập huấn tại địa 

phương về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với 58.503 người 

tham gia, tổ chức 615 chương trình hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu với 237.056 người tham gia159. Các tổ chức tôn giáo cũng phối 

hợp với các ban ngành tiến hành tổ chức các sự kiện ví dụ như tổ chức triển lãm, 

diễu hành đi xe đạp, phát tờ rơi tới tận các hộ gia đình tuyên truyền về bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Hoạt động truyền thông về môi trường 

đã trở thành nội dung thường xuyên, liên tục diễn ra ở nhiều cơ sở thờ tự của các 

tôn giáo, thu hút cả các tín đồ tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Số liệu tổng 

hợp thống kê từ 46 tỉnh thành được Tổng cục Môi trường công bố từ năm 2011 

cho thấy có tới 67% cơ sở thờ tự thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về môi trường cho đồng bào tôn giáo. Đối tượng được truyền thông về 

môi trường bao gồm cả tín đồ tôn giáo (chiếm 72%) và các thành phần khác 

 
159 Theo Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội (2018), Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện 

công tác phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Lưu hành nội bộ.  
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trong dân cư (28%). Hình thức truyền thông về môi trường của các tổ chức tôn 

giáo cũng ngày càng đa dạng, từ nói chuyện chuyên đề, sản xuất các băng, đĩa, 

sản phẩm nghe nhìn, cung cấp sách, tài liệu, gắn nội dung bảo vệ môi trường với 

các buổi giảng đạo và trong các ngày lễ tôn giáo160.  

Với sự tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như hiện nay thì tần suất 

và sự nhanh nhạy trong truyền thông về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

của các tôn giáo càng đạt được hiệu quả hơn. Bằng những hoạt động thông tin 

tuyền truyền cụ thể như vậy, tri thức, quan điểm về vấn đề môi trường và biến 

đổi khí hậu của các tôn giáo đã được tổng hợp có hệ thống, phân tích và diễn 

giải một cách chi tiết, cung cấp các kiến thức vừa dễ hiểu, dễ nhớ lại vừa dễ ứng 

dụng, từ đó tác động hiệu quả tới thái độ, hành vi tích cực của các cá nhân và 

cộng đồng tôn giáo trong thực tiễn hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến 

đổi khí hậu tại Việt Nam.  

Các kênh truyền thông và hoạt động tuyên truyền cụ thể của các tổ chức 

tôn giáo còn góp phần quan trọng cho việc thông tin tuyên truyền, lan tỏa đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu trong các cộng đồng tôn giáo. Với hình thức lồng ghép 

các nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với các lời răn dạy 

của các đấng thiêng liêng và các lãnh đạo tôn giáo nên hiệu quả tuyên truyền về 

các nội dung này trở nên có hiệu lực, hiệu quả rất đáng kể đối với cộng đồng tín 

đồ. Khi có thêm các nội dung tôn giáo thì việc thực hiện các chính sách bảo vệ 

môi trường trở nên mềm dẻo hơn, dễ gần, dễ nhớ và dễ đi sâu vào nhận thức của 

các tín đồ. Hơn nữa, chính các cộng đồng tôn giáo cũng nhận thức được việc bảo 

vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu không chỉ là trách nhiệm của công 

dân mà còn là trách nhiệm với chính niềm tin và các lời răn dạy tôn giáo của 

mình. Hoạt động thông tin tuyên truyền như thế của các tổ chức tôn giáo có ý 

nghĩa giống như việc khai mở, thay đổi về nhận thức theo hướng tích cực, từ đó 

tác động tới những hành động cụ thể và sự nhiệt huyết tham gia của các cộng 

đồng tín đồ tôn giáo vào các hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong hoạt động thông tin tuyên truyền 

về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu còn đang tạo ra sự liên kết giữa 

 
160 Xem Trần Linh Chi, Nguyễn Song Tùng (2014), Truyền thông môi trường trong tôn giáo ở Việt Nam hiện 

nay, Nghiên cứu Tôn giáo, Số 01 (127), tr.122-123.  
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các tôn giáo với nhau và giữa tổ chức tôn giáo với các nhà quản lý, hoạch định 

chính sách. Chẳng hạn như ngày 24 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố Hà 

Nội đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà 

Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục 

Công giáo Hà Nội, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng tổ 

chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”. Có nơi như ở tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với các 

tôn giáo còn hình thành cả câu lạc bộ “Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu” để trao đổi thông tin, tuyên truyền vận động 

và tổ chức các hoạt động cụ thể. Những hình thức hoạt động thông tin tuyên 

truyền này được các tôn giáo triển khai đang góp phần hình thành khung nhận 

thức chung, nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của các cộng đồng 

tôn giáo ở Việt Nam. Các hoạt động này đã và đang tạo nên sự thống nhất về ý 

chí, hành động, tạo ra sức mạnh đoàn kết, tập thể trong việc phát huy nguồn lực 

của các cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 

hậu. 

3.2. Hoạt động cải thiện chất lượng môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu  

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đang tham gia tích cực vào hoạt động 

trồng cây, gây rừng, phủ xanh môi trường sống đem lại không khí trong lành và 

hạn chế các yếu tố gây biến đổi khí hậu. Đồng thời các hoạt động này còn góp 

phần quan trọng vào bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, bão, lũ lụt, bảo vệ 

sự sống của các loài, và đảm bảo sự đa dạng về giống loài của thế giới thiên 

nhiên.  

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của các tổ chức tôn giáo góp phần 

vào cải thiện chất lượng môi trường, tăng cường thích ứng và giảm nhẹ biến đổi 

khí hậu là tham gia trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc và các khu đô thị. 

Cây xanh khi có mật độ càng nhiều sẽ mang lại những lợi ích rất lớn đối với bảo 

vệ, nâng cao chất lượng môi trường và chống lại các tác động xấu do biến đổi 

khí hậu gây ra. Cây xanh có thể hấp thụ khí thải độc hại từ các phương tiện giao 

thông, nhà máy, hạn chế bụi mịn và giảm bớt khí CO2 – loại khí thải gây hiệu 

ứng nhà kính. Trồng cây xanh được xem là giải pháp hữu hiệu và là một “liên 

minh” quan trọng với các chính sách và các hoạt động thực hiện giảm khí phát 
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thải trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Phủ xanh đất trống đồi trọc 

giúp cho việc bảo vệ đất không bị xói mòn, bạc màu, tăng khả năng bảo vệ sự 

sống cho con người và các loài khỏi các thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt, 

hạn hán. Trồng cây, gây rừng còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi 

các hệ sinh thái, giúp cho môi trường thiên nhiên được phát triển bền vững. 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc trồng thêm cây xanh, cộng đồng các tôn giáo 

đều có những hành động thiết thực và phát động nhiều phong trào, mô hình thực 

tế để xanh hóa khuôn viên cơ sở thờ tự và các không gian công cộng cũng như 

các khu vực đất trồng, đồi núi hoang vu.  

Trong nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang phát động, 

thực hiện các phong trào trồng cây, gây rừng trong toàn bộ Tăng, Ni và nhân 

dân Phật tử. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam, Trung tâm phát triển Thế giới thêm xanh kết hợp Trung tâm 

Tình nguyện Quốc gia và các đơn vị địa phương tiến hành chương trình “Trồng 

cây hoa ngọc lan tại các chùa, di tích ở 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng phụ 

cận” từ ngày 11 tháng 5 năm 2016 – 15 tháng 5 năm 2016. Chương trình đã thực 

hiện trồng 1000 cây hoa ngọc lan tại các di tích lịch sử, đền, chùa tạo môi 

trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho các khu di tích. Đặc biệt, Chương trình 

“Chung tay trồng rừng Việt Nam” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với 

Trung tâm Phát triển Thế giới thêm xanh thực hiện trong năm 2019, đã trồng và 

trao tặng gần 2 triệu cây giống lâm nghiệp cho hộ nghèo vùng bị cháy rừng ở 

các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên…Trong nhiều năm qua, 

hệ thống tự viện của Tông phong Tịnh Độ Non Bồng ở nhiều địa phương đã tiếp 

nhận và ký kết giao ước tự trồng rừng, phủ xanh đồi trọc hoang vu với diện tích 

phủ khoảng hơn 1.000 ha tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, 

Đồng Nai…161. Tông phong Tịnh Độ Non Bồng với 180 chùa, tịnh xá, tịnh thất 

ở khắp miền Tây và Đông Nam bộ còn phát động toàn thể tăng ni trong tông 

môn tích cực trồng cây, gây rừng, ký kết giao ước để phủ xanh đất hoang vu162.  

Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có hoạt 

động trồng cây, gây rừng đã trở thành chương trình hoạt động Phật sự hàng năm 

 
161 Xem thêm Thích Đức Thiện (2020), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 353, tr.10-11.  
162 Xem Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020), Tài liệu Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr.46.  
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của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng Chính 

phủ trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 

tháng 12 năm 2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công 

tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Ban Thường trực Hội đồng 

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Tăng Ni các Ban, Viện Trung ương, 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự 

viện, các cơ sở giáo dục Phật giáo tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, bảo vệ và 

trồng cây gây rừng, nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng 

thời tiết và môi trường cực đoan. Trong ngày 31 tháng 03 năm 2021, riêng tại 

Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội đã phát động Tết trồng cây với 10.000 

cây xanh được trồng tại khuôn viên của Học viện. Đồng thời để hưởng ứng lời 

kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố 

còn phối hợp với các cơ quan và ban ngành thực hiện chương trình dự án “Chùa 

Xanh” để phủ xanh các chùa, đền, khu di tích văn hóa còn có diện tích đất trống 

rộng. Nhiều loại cây thân gỗ lâu năm, có bóng mát đã được các chùa, cơ sở tự 

viện lựa chọn như cây đại, bồ đề, sung, mít, gạo, thông, tùng, tre, trúc, muỗm, 

sấu, huệ, lan, sen. Chương trình “Chùa xanh” bắt đầu được triển khai từ tháng 4 

năm 2021. Ngày 03 tháng 04 năm 2021, đã có 1.100 cây xanh được trồng tại 

chùa Thắng Phúc (Tiên Lãng, Hải Phòng), ngày 17 tháng 04 năm 2021 có 1.115 

cây xanh được trồng tại chùa Đại Tuệ (Nam Đàn, Nghệ An), ngày 24 tháng 04 

năm 2021 có 1.015 cây xanh được trồng tại chùa Đồng (Quảng Xương, Thanh 

Hóa)163.  

Với trường hợp Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, theo lời mời gọi của 

Thông điệp về môi trường Laudato Si của Giáo hoàng Phanxicô, và thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cộng đồng Công giáo Việt Nam 

trên khắp các vùng, miền đang tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng cây xanh 

bóng mát. Các cây xanh ngày càng được phủ rộng ở khuôn viên nhà thờ, đường 

làng, nghĩa trang. Nhiều nơi còn trồng hoa ở ven đường tạo cảnh quan môi 

trường đạt các tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp. Chẳng hạn tại Giáo phận Hà 

Nội, nhiều nơi đã trở thành điểm sáng trong việc thực hiện xanh hóa khuôn viên 

và không gian quanh nhà thờ. Điển hình như: tại Giáo họ Bến Cốc, huyện Sóc 

 
163 Xem NL (2021), Dự án “Chùa Xanh” với mục tiêu phủ xanh di tích, đền, chùa trên cả nước, Nguồn: 

http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/du-an-chua-xanh-voi-muc-tieu-phu-xanh-di-tich-den-chua-

tren-ca-nuoc-postypXXQEp1.html . 

http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/du-an-chua-xanh-voi-muc-tieu-phu-xanh-di-tich-den-chua-tren-ca-nuoc-postypXXQEp1.html
http://btgcp.gov.vn/doi-song-tin-nguong-ton-giao/du-an-chua-xanh-voi-muc-tieu-phu-xanh-di-tich-den-chua-tren-ca-nuoc-postypXXQEp1.html
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Sơn, giáo dân đóng góp để trồng cây bóng mát hai bên đường trị giá 50 triệu 

đồng. Giáo họ Chằm Hạ, huyện Phú Xuyên giao cho Hội Bà Thánh Anna phối 

hợp với Chi hội Phụ nữ thôn trồng và chăm sóc đường hoa các loại dọc ven 

đường và trong khuân viên nhà thờ dài 500m. Giáo họ Đồng Trì xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì đã trồng trên 200 cây xanh và đường hoa các loại dài trên 1000 

mét, Giáo dân và nhân dân tự nguyện đóng góp mỗi hộ 30.000 đồng hàng năm 

để chăm sóc hoa và cây xanh đã trồng164. Cộng đồng Công giáo ở các địa 

phương khác cũng xuất hiện nhiều tấm gương trong phong trào trồng cây xanh. 

Giáo xứ Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt vận động bà con giáo dân 

trồng cây xanh, hoa trong khuôn viên và trước nhà. Nhiều gia đình còn đầu tư tài 

chính và công sức để trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trước nhà. Cây 

xanh trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ được chăm sóc thường xuyên và được 

phủ xanh bằng các loại cây thông, bạch đàn, tùng liễu. Hưởng ứng lời kêu gọi 

của Giáo hoàng Phanxicô và phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” của tỉnh Thừa 

Thiên Huế phát động, chức sắc và giáo dân tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam 

thường xuyên chăm sóc cây xanh quanh khuôn viên nhà thờ. Linh mục và Hội 

đồng giáo xứ chính tòa còn mua thêm cây xanh về trồng để tạo một không gian 

phủ đầy bóng mát bởi cây xanh. Nhiều giáo xứ, giáo họ còn thành lập cả các tổ 

chức để chăm sóc cây xanh. Ví dụ như ở giáo xứ Nam Thái (quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh) có Ban cây xanh (thành lập từ năm 1994) để chuyên lo 

về cây cối trong khuôn viên nhà thờ. Tại nhà thờ giáo xứ Vườn Xoài (quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh) cũng thành lập Ban cây xanh vào năm 2011 gồm các 

thành viên và có lịch phân công phụ trách, chăm sóc, trông coi cây xanh từng 

khu vực165.  

Trồng cây xanh cũng là hoạt động được các cộng đồng tôn giáo khác ở Việt 

Nam thực hiện thường xuyên. Phủ xanh không gian khuôn viên cơ sở thờ tự, 

đường làng, ngõ xóm, phố phường và hưởng ứng các phong trào Tết trồng cây, 

Chủ nhật xanh…được quần chúng tín đồ các tôn giáo tham gia tích cực. Có thể 

nói việc trồng cây xanh, gây rừng và bảo vệ rừng của các cộng đồng tôn giáo đã 

và đang góp phần vào việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 
164 Xem Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội (2020), Báo cáo kết quả 02 

năm triển khai thực hiện xây dựng Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt nam Thành phố (2018-2020), tháng 07, Lưu hành nội bộ, Hà Nội. 
165 Xem Phú Khang (2016), Trong khu vườn nhà Chúa, Nguồn: http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/trong-

khu-vuon-nha-chua_a2991 . 

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/trong-khu-vuon-nha-chua_a2991
http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/trong-khu-vuon-nha-chua_a2991
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Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam còn đang tích cực tham gia những hoạt 

động khác có ý nghĩa quan trọng với cải thiện chất lượng môi trường, tăng 

cường sự thích ứng và giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu. Điển hình là 

các hoạt động như: quét dọn rác thải, thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định, thay 

đổi các biện pháp xử lý rác thải thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài 

nguyên, hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trồng trọt và chăn nuôi, vận 

động cộng đồng tín đồ thay đổi lối sống và phong tục để hạn chế các ảnh hưởng 

xấu tới môi trường. Những hoạt động này được các tôn giáo triển khai đồng bộ, 

hình thành nên các hành vi và lối sống tốt đẹp, tạo nên các phong trào bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang lan rộng tới từng cá 

nhân, gia đình, cơ sở thờ tự và cộng đồng của các tôn giáo.  

Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và người dân bỏ rác đúng nơi quy 

định, thu gom, phân loại, tái chế và xử lý rác thải, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa 

làm cho môi trường trở nên sạch đẹp, an toàn hơn.  

Một trong những vấn nạn đối với môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay 

chính là rác và khí thải quá lớn đang gây sức ép đến sức chịu đựng của môi 

trường. Ở Việt Nam, mỗi năm, người dân thải ra môi trường rất nhiều rác thuộc 

các loại. Theo ước tính vào năm 2018 của Trung tâm tư vấn phát triển bền vững 

Đà Nẵng thì dân số Việt Nam có số lượng rác thải mỗi ngày lên tới khoảng 

120.000 tấn. Trong đó có khoảng 18.000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày, nhiều gấp 

đôi so với số rác thải nhựa xả ra mỗi ngày của các nước có thu nhập trung bình 

thấp khác. Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa nếu không được xử lý có thể gây ô 

nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, cả ở môi trường đất, nước và không khí. Để 

hạn chế rác thải tự do, nhất là các rác thải có chứa độc tố và các thành phần khó 

phân hủy gây hại cho môi trường, các cộng đồng tôn giáo đã phối hợp với các 

ban ngành, đoàn thể của các địa phương vận động quần chúng nhân dân tham 

gia thu gom rác, tập trung rác và xử lý rác theo đúng quy định. Sự tham gia của 

các tổ chức tôn giáo đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực dồi dào và sự hưởng 

ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân vào việc làm sạch rác ở các nơi công 

cộng được nhanh và hiệu quả. Chẳng hạn, trong năm 2016, Ban hộ tự chùa Cẩm 

Thanh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thanh chỉ 

trong một buổi đã vận động được trên 60 người là tín đồ Phật giáo, cán bộ và 

nhân dân thôn Thanh Nhứt thống nhất đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi 
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trường; qua đó đã thu gom trên 01 tấn rác thải các loại và đã tập kết vào nhà 

chứa rác của thôn chờ xe công trình công cộng thành phố chở đi. Hay trong 

tháng 05 năm 2017, các chức sắc và tín đồ Thánh thất Cao Đài truyền giáo tại 

phường Cẩm Phô đã ký cam kết xây dựng mô hình “Đoạn đường tự quản sáng, 

xanh, sạch, đẹp), thực hiện không vứt bừa bãi rác thải độc hại như chai, lọ đựng 

thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật, thực hiện tốt việc thu gom phân loại rác thải tại 

nguồn166. Việc phân loại rác tại nguồn không những giúp cho việc xử lý rác thải 

được dễ dàng và giảm chi phí mà còn góp phần vào việc tái chế, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên và nâng cao thu nhập cho người dân cũng như cộng đồng. Ví 

dụ các chi hội phụ nữ người Công giáo thuộc Hội phụ nữ phường 7, Đà Lạt, 

Lâm Đồng đã thực hiện thu gom rác của hơn 500 hộ dân của phường để phân 

loại bán lấy tiền. Ở một số giáo xứ Lâm Đồng, mỗi hộ gia đình còn có một 

thùng rác riêng chuyên để các rác thải có thể tái tạo được; hằng tháng vào Chủ 

nhật đầu tháng, Ban bác ái xã hội của giáo xứ đi thu gom, về phân loại, bán phế 

liệu; mỗi tháng cũng được từ 3 đến 5 triệu đồng. Số tiền này đem giúp cho các 

hộ nghèo167. Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang và một số tỉnh thành vùng 

đồng bằng sông Cửu Long còn triển khai các mô hình phân loại và thu gom rác 

hiệu quả như: “Thu gom rác từng hộ gia đình”, “Xây dựng bể chứa bao, vỏ chai 

thuốc bảo vệ thực vật”, sau đó có người đến thu gom đem đi tiêu hủy. Các mô 

hình này trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay là phổ biến, ngày càng được nhiều 

người đến tham quan, học tập168. Các tổ chức tôn giáo khác ở Việt Nam cũng 

tham gia tích cực vận động quần chúng tín đồ và nhân dân thường xuyên chú 

trọng tới việc đổ rác đúng giờ, thu gom, xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, 

khuyến khích các nhóm tình nguyện tham gia dọn rác, làm sạch các điểm đen về 

rác thải. Một số cơ sở tôn giáo còn cho xây dựng lò đốt rác ngay tại khuôn viên 

cơ sở thợ tự của mình.  

 
166 BBT (2017), Hội An: Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, 

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=69&NID=5717&hoi-an-phat-huy-vai-tro-cua-

cac-to-chuc-ton-giao-trong-cong-tac-bao-ve-moi-

truong&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachmoiChangePage=3&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachkhacChangePage=9 
167 Xem Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (2018), Về việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu của đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng in trong Văn kiện Đại hội đại biểu Người Công 

giáo Việt nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023), Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam, Hà Nội, tr.84. 
168 Xem Nguyễn Tấn Đạt (2019), Phật giáo Hòa Hảo với sứ mệnh bảo vệ môi trường, Tạp chí Môi trường, Số 9, 

tr.36.  

http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=69&NID=5717&hoi-an-phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-ton-giao-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachmoiChangePage=3&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachkhacChangePage=9
http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=69&NID=5717&hoi-an-phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-ton-giao-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachmoiChangePage=3&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachkhacChangePage=9
http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=69&NID=5717&hoi-an-phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-ton-giao-trong-cong-tac-bao-ve-moi-truong&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachmoiChangePage=3&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachkhacChangePage=9


 90 

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động điều 

chỉnh nhiều thói quen thực hành liên quan đến tôn giáo và lối sống sinh hoạt 

thường ngày của tín đồ theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thích 

ứng và giảm thiểu tác nhân gây ra biến đổi khí hậu.  

Trong thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, một bộ phận không nhỏ người dân 

vẫn giữ các thói quen có thể gây hại cho môi trường, trong đó đáng chú ý là tập 

tục đốt vàng mã. Hàng năm người dân ở Việt Nam tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng 

vào việc đốt vàng mã. Mỗi lần đốt vàng mã sẽ tạo ra khói bụi gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới môi trường không khí. Chưa kể là nhiều người lại có quan niệm đốt 

vàng mã xong là phải đổ tro xuống ao, hồ, sông…thì linh hồn người quá cố mới 

được siêu thoát dễ dàng. Hành vi này trực tiếp làm ô nhiễm môi trường nước. 

Không những thế đốt vàng mã còn dẫn đến nguy cơ cháy nhà cửa, thậm chí là 

cháy rừng, gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường tự nhiên. Nhằm góp phần 

thay đổi hành vi đốt vàng mã, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khuyến cáo các 

tín đồ Phật giáo và người dân không đốt vàng mã, hạn chế nhang khói trong các 

dịp lễ Phật giáo hoặc các thực hành có liên quan đến Phật giáo như lễ cầu an, lễ 

cầu siêu, ngày rằm, lễ Vu Lan…v.v. Ngày 6 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Trị 

sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành Công văn số 016/CV-

HĐTS gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố hướng 

dẫn việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an phục vụ nhu cầu xã hội trong dịp 

Tết cổ truyền Xuân Canh Tý 2020. Công văn này đã nhấn mạnh việc thực hành 

các nghi lễ đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm và không đốt vàng mã. Do đó, các 

điểm nóng về đốt vàng mã ở các chùa tại Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước 

không còn sôi động như các năm trước vào mỗi dịp lễ tiết như ngày rằm, mùng 

một, nhất là ngày rằm tháng 7 - liên quan đến lễ Vu Lan Báo Hiếu của Phật giáo. 

Nhiều tăng ni đã vận động Phật tử khi đến chùa không đốt vàng mã bảo vệ môi 

trường. Điển hình như ở chùa Huy Văn (Hà Nội), sư trụ trì kết hợp giáo lý Nhân 

quả của Phật giáo nhằm giảng dạy cho tín đồ Phật tử làm việc thiện, tích phúc là 

cách báo hiếu chứ không phải là đốt vàng mã, điều này đã làm thay đổi nhận 

thức của nhiều tín đồ Phật tử. Các chùa Phật giáo ở các quận huyện ở Hà Nội 

như Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê 

Linh đã tích cực tuyên truyền cho cả tín đồ giảm đốt hương, vàng mã không chỉ 

ở nơi thờ tự mà cả ở trong gia đình. Chùa Từ Đàm, chùa Báo Quốc,... ở Huế hầu 
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như không có hiện tượng đốt vàng mã; Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ rất lâu 

chùa Liên Hoa (phường 8, quận 11) đã thực hiện bảo vệ môi trường bằng cách 

không đốt vàng mã bằng thông báo trên bảng. Việc không đốt vàng mã trong các 

cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, đặc biệt là cơ sở chùa, tự viện Phật giáo đã 

có những chuyển biến rõ rệt trong năm 2020. Điều này góp phần lớn vào việc 

bảo vệ môi trường. Bởi theo ước tính, vào nhiều dịp lễ của không ít tín ngưỡng 

và tôn giáo, nhân dân đã đốt hàng nghìn tấn vàng mã, hương các loại, tiêu tốn 

nhiều tỉ đồng và gây ô nhiễm môi trường nặng nề, đặc biệt là trong các cơ sở thờ 

tự. Tính đến tháng 8 năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những phức 

tạp, các  chùa, tự viện của Phật giáo đều ngưng tổ chức trực tiếp các nghi lễ và 

khuyến khích chuyển sang hình thức cúng lễ trực tuyến. Cách thức này vừa đảm 

bảo phòng chống dịch, đáp ứng nhu cầu tâm linh tôn giáo của tín đồ Phật giáo 

lại vừa hạn chế được tục đốt vàng mã. Ở hầu hết các chùa cũng cho xây các lò 

hóa vàng mã để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn về phòng cháy chữa 

cháy.  

Theo những lời dạy trong kinh sách, giáo lý của mình, các tổ chức tôn giáo 

ở Việt Nam đều khuyên răn tín đồ thực hành lối sống tiết kiệm, khuyến khích sử 

dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái chế được, sử dụng được 

nhiều lần và hạn chế sử dụng các sản phẩm phát thải gây hiệu ứng nhà kính. 

Trong các ngày lễ tôn giáo, tổ chức tôn giáo khuyến khích sử dụng các loại cốc, 

hoa dùng cho nhiều lần, tiết kiệm điện, nước. Quần chúng tín đồ và nhân dân 

được vận động hạn chế sử dụng túi nilon, không sử dụng bếp than tổ ong gây 

tổn hại tới sức khỏe con người và phát thải CO2 ra môi trường gây hiệu ứng nhà 

kính, sử dụng các sản phẩm hương đốt sạch, sử dụng nước rửa chén bằng chế 

phẩm sinh học an toàn...v.v. Trong Thư chung gửi cộng đồng dân Chúa năm 

2015 và 2016, Giáo hội Công giáo Việt Nam kêu gọi các tín đồ Công giáo thay 

đổi thái độ và lối sống để làm sao hài hòa với thế giới tự nhiên hơn, tôn trọng và 

chăm sóc thế giới tự nhiên bằng các hành vi cụ thể hằng ngày như tiết kiệm 

nước, gas, điện, giữ vệ sinh chung, không đốt rác hay xả rác ở nơi công cộng, 

không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hóa chất hay thuốc trừ sâu trong 

sản xuất và trong canh tác nông nghiệp. Trong ngày 1 tháng 9 năm 2016, tất cả 

các giáo xứ của Công giáo tổ chức “Ngày cầu nguyện vì môi trường” nhằm chia 

sẻ sự ăn năn về các hành vi lãng phí, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quá mức, xả 
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các chất độc hại, gây thiệt hại các sinh vật và cây cối, đồng thời cùng nhau nhìn 

nhận lại lối sống của mình để hướng tới thay đổi cho hài hòa với môi trường 

hơn169. Thánh thất Cao Đài Thủ Đô (Hà Nội) thường xuyên vận động tín đồ và 

người dân không sử dụng bếp than tổ ong, không sử dụng chất độc, chất cấm 

trong chăn nuôi và chế biến đồ ăn. Ngay tại gia đình, các tín đồ Cao Đài cũng 

phải biết tiết kiệm năng lượng điện, thực hành ăn chay bảo vệ môi trường, hạn 

chế sử dụng túi nilon và khuyến khích dùng hương sạch, tuyệt đối không sử 

dụng vàng mã. Giáo hội Tịnh độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam đẩy mạnh mô hình 

trồng cây thuốc nam ở khuôn viên cơ sở thờ tự và vườn của từng gia đình tín đồ. 

Tại chi hội Hưng Thắng Tự ở Bãi Dâu, Thành phố Vũng Tàu còn là trung tâm 

bảo tồn nguồn gen, giống cây trồng dược liệu quý với diện tích hơn 6 ha. Giáo 

hội khuyến khích tín đồ khai thác có chừng mực cây thuốc trong thiên nhiên, 

thực hành tiết kiệm điện, nước, giảm ăn thịt động vật, không vứt rác, túi nilon 

bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần để gói thuốc, thay 

vào đó cần sử dụng nhiều các loại giấy hoặc bao bì làm bằng vật liệu dễ tiêu 

hủy, có thể tái sử dụng nhiều lần, sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng 

phân bón hóa học và thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp170. Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam cũng khuyến khích tín đồ và người dân thực hành lối sống giản 

dị, tiết kiệm, gạt bỏ lòng tham và sự ích kỷ, thực hiện sự cân bằng, hài hòa trong 

cuộc sống. Đồng thời nhiều tín đồ Phật giáo hiện nay đang đẩy mạnh việc thực 

hành ăn chay, giảm áp lực lên ngành chăn nuôi và qua đó cũng góp phần giảm 

các hoạt động sản sinh ra hiệu ứng nhà kính. Bởi theo ước tính vào năm 2015 

của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc (viết tắt là FAO) thì riêng ngành chăn 

nuôi đã phát thải ra 14,5% khí thải gây hiệu ứng nhà kính, lớn hơn cả các 

phương tiện giao thông đường bộ trên thế giới. Các hành vi và lôi sống lành 

mạnh được các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam triển khai sâu rộng trong quần 

chúng tín đồ và người dân đã và đang góp phần làm các tác động bất lợi đối với 

môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.  

 
169 Xem Nguyễn Thị Thịnh (2018), Tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề môi trường sinh thái, Tập san Hiệp 

Thông, Số 107 tháng 7&8, http://caritasvietnam.org/ton-giao-trong-viec-giai-quyet-van-de-moi-truong-sinh-

thai/. 
170 Xem Lê Đức Thắng – Tổng Thư ký Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (2019), Tịnh độ Cư sĩ Phật 

hội Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân tộc, vì môi trường và sức khỏe cộng đồng, 

Tạp chí Môi trường, Số 9, tr.34.  
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Còn nhiều ví dụ khác nữa của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia vào hình 

thành một lối sống thân thiện với môi trường. Nhìn chung các tổ chức tôn giáo 

đều khuyên răn tín đồ hình thành một nếp sống tôn trọng môi trường và giới tự 

nhiên, thực hành sự tiết kiệm, không phô trương, lãng phí của cải, nhằm sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ và cải thiện 

chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) vốn dĩ đã và đang chịu nhiều áp 

lực do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra.  

3.3. Hoạt động khắc phục hậu quả rủi ro thiên tai  

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam tham gia chăm sóc đời sống tinh thần, 

tâm linh tôn giáo, xoa dịu các nỗi đau, mất mát do thiên tai và dịch bệnh gây ra, 

giúp cho việc ổn định tâm lý và phục hồi đời sống của người dân tốt hơn sau 

những thảm họa. 

Các thảm họa do thiên tai như bão, lũ lụt, dịch bệnh, sạt lở đất, hạn hán và 

nắng nóng bất thường, cháy rừng, rét đậm rét hại kéo dài…v.v có tác động lớn 

tới toàn bộ đời sống cộng đồng bị ảnh hưởng cả về mặt đời sống tinh thần và vật 

chất. Về đời sống tinh thần, những thảm họa tàn khốc có thể khiến người dân trở 

nên căng thẳng, đau buồn, mất niềm tin và hy vọng, suy sụp và mất phương 

hướng. Việc khắc phục các rủi ro thiên tai, hồi phục lại sức sống của các cộng 

đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi các thảm họa vì thế cần phải chú ý tới cả khía 

cạnh hỗ trợ về mặt tinh thần. Trong những hoàn cảnh này, vai trò của các tổ 

chức tôn giáo ở Việt Nam góp phần rất quan trọng trong việc hỗ trợ về mặt tinh 

thần, an ủi và chăm sóc đời sống tâm linh cho những người dân đang phải chịu 

đựng các hậu quả do rủi ro thiên tai gây ra.  

Là một thành tố của văn hóa, các tôn giáo ở Việt Nam có ảnh hưởng khá 

lớn tới đời sống tinh thần đối với quần chúng tín đồ trong các hoàn cảnh thiên 

tai. Tôn giáo sẽ tác động tới cách nhìn nhận của các cộng đồng đối với những 

thảm họa, cách họ phản ứng với các thiên tai, cũng như việc họ phục hồi như thế 

nào sau thiên tai. Sự chú ý tới chăm sóc về đời sống tâm linh, tinh thần, thấu 

hiểu các cảm xúc và tâm lý của các nạn nhân vùng chịu ảnh hưởng có vai trò 

quan trọng dài hạn đối với khắc phục rủi ro thiên tai và phục hồi lại cuộc sống. 

Chăm sóc, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh tôn giáo từ đó giúp cho các cá 

nhân, gia đình và cộng đồng củng cố niềm tin, có thêm hy vọng và phục hồi sức 

sống của họ sau khi bị ảnh hưởng bởi các thiên tai. Sự tham gia trợ giúp của các 
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tổ chức tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo đem lại những suy nghĩ tích cực như 

cảm thấy có sự gắn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, cảm thấy được an ủi 

và có chỗ dựa, cảm thấy cần có tinh thần trách nhiệm và nhận thấy ý nghĩa của 

cuộc sống.  

Trong thực tế nhiều năm nay đã cho thấy, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam 

đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động trấn an về mặt tinh thần, chăm 

sóc đời sống tâm linh tôn giáo cho người dân mỗi khi gặp thiên tai bão lũ và 

dịch bệnh. Tại Việt Nam, nhất là ở miền Trung thường diễn ra lũ lụt, gây nên 

những thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Trận lũ lụt lịch sử gần đây nhất là 

vào tháng 10 năm 2020 với 02 đợt mưa lũ lớn kéo dài ở khu vực miền Trung từ 

ngày 06-13 tháng 10 năm 2020 và từ ngày 16-20 tháng 10 năm 2020. Các đợt 

mưa lũ và bão số 9 trong tháng 10 năm 2020 đã làm 237 người chết, mất tích, 

thiệt hại về kinh tế khoảng 28.005 tỷ đồng171. Nhiều lãnh đạo và tổ chức của các 

tôn giáo ở Việt Nam đã đồng loạt kêu gọi cộng đồng tín đồ hãy cầu nguyện cho 

đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung trong năm 2020, cầu xin những đấng thiêng 

liêng của mình chở che, đem lại bình an cho người dân, an ủi những gia đình bị 

thiệt hại nặng nề và cầu nguyện cho các đấng thiêng tôn giáo đón nhận vong linh 

những người xấu số bị thiệt mạng trong thiên tai. Hoạt động cầu nguyện này đã 

được các tổ chức tôn giáo triển khai rộng khắp ở nhiều cơ sở tôn giáo khác nhau 

trên cả nước. Trong đêm ngày 17 tháng 10 năm 2020, Tu viện Khánh An của 

Phật giáo ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện hướng 

về đồng bào lũ lụt miền Trung. Các tín đồ Phật giáo đã cầu xin Đức Phật và Đức 

Bồ Tát Quán Thế Âm mang lại bình an cho mọi người. Các thành viên tham gia 

buổi lễ cũng bày tỏ sự đồng cảm, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với 

những người dân ở vùng lũ lụt. Ngày 25 năm 10 năm 2020, tại Thiền viện Vạn 

Hạnh (Phù Đổng Thiên Vương, P8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nhiều 

chức sắc Phật giáo và hơn 300 tín đồ Phật giáo đã tham gia buổi lễ cầu nguyện 

quốc thái dân an và cầu siêu cho các chiến sĩ, nạn nhân tử vong trong thiên tai ở 

các tỉnh miền Trung. Từ ngày 21-22 tháng 11 năm 2020, tại chùa An Giạ ở xã 

Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Phật giáo đã trang nghiêm tổ 

chức Đại Pháp đàn cầu nguyện “Miền Trung Thân Thương”. Trong đó có các 

 
171 Xem Tổng cục Phòng chống thiên tai (2020), Thiệt hại do thiên tai từ đầu năm 2020 và trong tháng 10/2020 

(cập nhật đến ngày 6/11/2020), http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/thiet-hai-do-thien-tai-tu-dau-nam-

2020-va-trong-thang-10-2020-cap-nhat-den-ngay-6-11-2020-.aspx.  

http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/thiet-hai-do-thien-tai-tu-dau-nam-2020-va-trong-thang-10-2020-cap-nhat-den-ngay-6-11-2020-.aspx
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/thiet-hai-do-thien-tai-tu-dau-nam-2020-va-trong-thang-10-2020-cap-nhat-den-ngay-6-11-2020-.aspx
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nghi lễ cầu siêu cho nạn nhân và các chiến sĩ đã tử nạn trong khi tham gia chống 

bão lũ. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam của 

Giáo hội Công giáo đã ra Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân 

lũ lụt. Các giáo phận Công giáo trên cả nước cũng đồng loạt ra thư kêu gọi cầu 

nguyện và cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trong các thánh lễ diễn ra vào 

thời điểm này cũng có nội dung cầu nguyện, xin Thiên Chúa thương xót đón 

nhận những người đã qua đời và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi 

của người thân. Trong thư kêu gọi Về việc cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ 

lụt của Ban điều hành Tổng hội Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam ngày 

16 tháng 10 năm 2020, cũng kêu gọi toàn thể tín đồ của hội thánh dốc lòng 

kiêng ăn cầu nguyện để Đức Chúa Trời cứu giúp đồng bào miền Trung khỏi 

thảm họa lũ lụt. Các tổ chức tôn giáo khác cũng đều thực hiện các hoạt động 

nghi lễ tưởng niệm, cầu nguyện xin tai qua nạn khỏi cho đồng bào miền Trung 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ lịch sử năm 2020…v.v. 

Cùng với các hoạt động nghi lễ, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam còn cử 

các đại diện lãnh đạo tôn giáo của mình trực tiếp tới thăm hỏi, an ủi và trao quà 

cho các gia đình và cộng đồng vùng gặp thiên tai. Sự hiện diện của lãnh đạo tôn 

giáo ở tuyến đầu trong khắc phục các thảm họa, trở thành một trong những 

người chăm sóc đáng tin cậy đối với những người dân đang tìm kiếm sự hỗ trợ 

và mong muốn được chữa lành về mặt tinh thần. Chức sắc tôn giáo và các thành 

viên của tổ chức tôn giáo trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với các tín đồ và người dân, 

thể hiện sự chăm sóc tâm hồn, lòng trắc ẩn và đồng cảm với những người gặp 

thảm họa thiên tai, đem tới sự thoải mái, sự vững vàng và cả sự định hướng về 

đời sống tinh thần, tâm linh tôn giáo. Sự hiện diện của các chức sắc tôn giáo 

giúp cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng đang bị tổn thương do thiên tai vơi 

bớt đi lo lắng, căng thẳng, từ đó giúp họ có thể phục hồi tốt hơn đời sống của 

mình. Trong đợt bão, mưa lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2020, Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn bao gồm các chức sắc và tín đồ Phật giáo từ các 

vùng miền đi cứu trợ. Tới các điểm lũ lụt, các đoàn Phật giáo còn tổ chức trì 

tụng kinh cầu bình an cho nhân dân vùng lũ. Nhiều tăng ni Phật giáo không 

ngần ngại dầm mình trong nước tới tận nơi gặp gỡ, chia sẻ và động viên mọi 

người. Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, chia 

sẻ với đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Trong các đoàn có sự hiện diện của 
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nhiều chức sắc cấp cao của Giáo hội như các Giám mục, linh mục của Hội đồng 

Giám mục Việt Nam, các giám mục, linh mục của các giáo phận và giáo xứ. 

Nhiều giáo hội Tin lành ở Việt Nam cũng cử các đại diện của mình tới tận nơi 

thăm hỏi người dân vùng lũ. Ví dụ, trong tháng 10 năm 2020, Mục sư Nguyễn 

Hữu Thượng Thanh – đại diện cho Tin Lành tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng trực 

tiếp đến huyện Quảng Điền trao quà cứu trợ và động viên tinh thần người dân. 

Tháng 11 năm 2020, Hội thánh Liên hữu Cơ Đốc Việt Nam cũng cử đoàn cứu 

trợ tới nhiều nơi của tỉnh Quảng Ngãi để trực tiếp phát quà và động viên tín đồ 

cũng như người dân gặp thiên tai ở đây. Các tổ chức tôn giáo khác cũng cử 

nhiều đoàn thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con vùng lũ lụt, thể hiện sự 

ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát và sự động viên, đồng hành cùng 

người dân vùng lũ lụt vượt qua khó khăn.  

Hoạt động hỗ trợ tinh thần, chăm sóc đời sống tâm linh của các tôn giáo ở 

Việt Nam càng có ý nghĩa hơn đối với người dân ở trong hoàn cảnh dịch bệnh 

Covid-19 như hiện nay. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức 

tạp ở Việt Nam, nhất là khi có biến thể Delta xuất hiện, đã khiến số bệnh nhân 

không qua khỏi tăng cao. Việc thực hiện các nghi lễ an táng cho người quá cố 

trong thời điểm này có nhiều hạn chế hơn so với phong tục thường diễn ra trước 

đây. Các nạn nhân tử vong vì Covid-19 ra đi khi không có người thân bên cạnh, 

không có lễ tang. Chính vì thế những người thân trong gia đình, dòng họ và 

hàng xóm, bạn bè sẽ thấy đau buồn, xót xa hơn. Nhờ có sự tham gia của các tổ 

chức tôn giáo, thành tâm cầu nguyện và tận tình làm các nghi lễ an táng cho các 

nạn nhân này nên người dân cảm thấy an tâm hơn về mặt tâm linh tôn giáo và 

vơi bớt đi nỗi đau buồn. Hơn nữa, việc các tôn giáo ở Việt Nam quan tâm tới an 

táng cho nạn nhân tử vong vì Covid-19 còn góp phần quan trọng vào bảo đảm 

vệ sinh môi trường. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị 

sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, 

thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu cho 

các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh theo nghi lễ trang 

nghiêm, truyền thống văn hoá dân tộc. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

các tỉnh, thành cũng phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp các chùa có 

tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm, quản lý chặt chẽ, 

có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của các nạn nhân tử vong do Covid-19 trong 
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thời gian này. Nhiều chùa Phật giáo ở khu vực phía Nam đã nhận giúp cho 

người nhà nạn nhân tro cốt, sau đó tu sĩ Phật giáo đã thực hiện các nghi lễ tụng 

kinh, cúng và an táng. Sau khi ổn định tro cốt, đại diện nhà chùa sẽ gửi ảnh cho 

gia đình, người thân biết và an tâm. Chùa Long Hoa ở số 44 Trần Minh Quyền, 

phường 11, quận 10 còn được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí 

Minh chọn làm nơi thờ tạm tro cốt của người dân qua đời vì Covid-19 mà chưa 

có thân nhân tiếp nhận, hoặc thân nhân đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, 

điều trị có nguyện vọng để tạm trong chùa theo tín ngưỡng tôn giáo. Ban Từ 

thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ 

trợ áo quan miễn phí cho cả người dân qua đời vì Covid-19 và những người dân 

không may qua đời trong lúc thực hiện giãn cách xã hội khi mà không có người 

thân bên cạnh hoặc người thân đang ở trong khu phong tỏa, cách ly hoặc khu 

điều trị. Với những nạn nhân là người Công giáo không may tử vong vì Covid-

19 cũng có nhiều thiệt thòi. Họ qua đời trong thời điểm người thân, gia đình và 

cộng đồng đang phải giãn cách xã hội, nhà thờ phải ngưng tổ chức lễ thì sẽ 

không có thánh lễ cuối cùng cho người qua đời – thánh lễ An táng được thực 

hiện trong nhà thờ. Các linh mục phải dâng thánh lễ riêng cầu nguyện cho linh 

hồn người đã mất và cho tang gia. Để đảm bảo phòng dịch Covid-19, ngay cả 

các bệnh nhân mắc Covid-19 đang lúc hấp hối cũng không được nhận bí tích 

xức dầu của các linh mục. Tuy nhiên, theo sự chấp thuận của chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh, Tòa Tổng giám mục Công giáo Thành phố đã tổ chức một 

nhóm linh mục luân phiên nhau tới bệnh viện dã chiến để cử hành nghi thức 

cuối cùng cho bệnh nhân là tín đồ Công giáo qua đời do Covid-19 trước khi hỏa 

táng172. Để đồng hành tâm linh, hỗ trợ về mặt tinh thần, một nhóm linh mục 

Công giáo của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã được thành lập, mở các đường dây 

hỗ trợ từ xa qua số điện thoại, các mạng xã hội (Zalo, Viber, Whatsapp). Nhóm 

sẽ hỗ trợ tinh thần cho những bệnh nhân Covid-19 và cả người nhà bệnh nhân 

đang gặp khủng hoảng tinh thần, bằng cách: lắng nghe, động viên, cùng cầu 

nguyện, dâng thánh lễ cho gia đình và người qua đời. Các công việc hỗ trợ tinh 

thần này đều được thực hiện một cách phi lợi nhuận. Những việc làm hỗ trợ như 

vậy thực sự rất có ý nghĩa về mặt tâm linh tôn giáo, đem lại sự an ủi cho người 

 
172 Xem Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh (2021), Thông báo V/v tích cực tham gia phòng chống 

dịch, ngày 19 tháng 07.  
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Công giáo, làm vơi bớt đi nỗi đau buồn của gia quyến, dòng họ và bạn bè, và 

khẳng định sự đồng hành của tổ chức tôn giáo đối với tín đồ trong mọi hoàn 

cảnh khó khăn, giúp cho người sống thấy được an tâm và cố gắng vượt qua 

những mất mát. Tro cốt người qua đời cũng được gửi về nhiều giáo xứ sau khi 

đã hỏa táng theo quy định của các cơ quan chính quyền.  

Sự chung tay, phối hợp của các tổ chức tôn giáo với các ban ngành, đoàn 

thể trong việc tiếp nhận tro cốt, an táng cho người nhiễm Covid-19 qua đời, tạo 

nên sự đồng thuận, an tâm cho người dân, góp phần quan trọng vào việc đảm 

bảo vệ sinh môi trường trong thời dịch bệnh, tránh được tình trạng an táng tự 

phát tạo ra những nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.  

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam tăng cường phối hợp với các ban, ngành 

của chính quyền, Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể hỗ trợ vật 

chất cho người dân khắc phục các rủi ro do các thiên tai, sự cố môi trường và 

các hiện tượng thời tiết bất thường, khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra. 

Hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhiệt độ tăng, các hiện 

tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xuất hiện nhiều hơn. Từ năm 2000 đến 

nay, khô hạn gay gắt hầu như năm nào cũng xảy ra. Lượng mưa thiếu hụt khiến 

hạn hán diễn ra ở nhiều vùng tại các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam 

Bộ. Ở miền Bắc lại xuất nhiều các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Mưa trái mùa và 

mưa lớn dị thường xảy ra ở nhiều nơi. Hoạt động và ảnh hưởng của bão và áp 

thấp nhiệt đới đến nước ta trong những năm gần đây có những diễn biến bất 

thường. Nước biển dâng gây ra tình trạng xâm nhập mặn ở một số khu vực173. 

Trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trong những năm gần đây 

vẫn không có xu hướng giảm. Ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và 

không khí đang gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống của người dân. Trước thực 

trạng này, các tổ chức tôn giáo đã phối với các ban, ngành, đoàn thể trong và 

ngoài nước thực hiện nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ về cơ sở vật chất và 

tài chính nhằm giúp nhân dân khắc phục những rủi ro do ô nhiễm môi trường, 

biến đổi khí hậu và dịch bệnh gây ra.  

 
173 Xem Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Quốc Hội Khóa XIV (2017), Ứng phó với biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb Thanh Niên, tr.58-65.  
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Để giúp đỡ người dân khắc phục được khó khăn khan hiếm nguồn nước 

sạch sinh hoạt do hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt và xâm nhập 

mặn gây ra, nhiều tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang triển khai rất hiệu 

quả các hoạt động cung cấp trang thiết bị, vật tư để lọc nước, tiến hành khoan 

giếng, tài trợ các dụng cụ như lu để dự trữ nước sạch dùng cho sinh hoạt và tiến 

hành trồng rừng ngập mặn giảm thiểu xâm nhập mặn.  

Điển hình như Ủy ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam của Giáo hội Công 

giáo Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động khoan giếng cung cấp nước sạch 

cho người dân ở vùng sâu, vùng xa và những nơi bị thiếu nước sinh hoạt do mùa 

khô kéo dài. Với sự hỗ trợ của các tổ chức Catholic Relief Service (CRS), 

Porticus, CHARIS, Rhein Donau Stiftung (RDS) và các nhà tài trợ khác, từ năm 

2011 đến nay, Caritas Việt Nam đã lắp đặt 49 hệ thống lọc nước tinh khiết cung 

cấp nước sạch cho người dân ở 49 giáo xứ Công giáo, trong đó có 11 hệ thống 

lọc nước nhỏ và 38 hệ thống lọc nước sạch (công nghệ RO) với công suất từ 

500-1000 lít/giờ174. Hệ thống cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân ở 

các vùng bị hạn hán kéo dài được Caritas Việt Nam và các giáo phận Công giáo 

đẩy mạnh ở khắp các vùng miền, nhất là những nơi dễ bị tổn thương do biến đổi 

khí hậu và ô nhiễm môi trường, như ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây 

Nam Bộ. Các giáo xứ Bình Hải, Phú Hòa ở tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 2 nhà 

máy nước sạch khử trùng qua tia cực tím với công suất 2.000 lít/ngày đêm có 

tổng trị giá hơn 700 triệu đồng phục vụ nhu cầu nước sạch cho tín đồ và nhân 

dân175. Nhà máy cấp nước sạch giáo xứ Kẻ Rừa tại xã Hà Vinh, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa do Linh mục Phạm văn Châu thực hiện từ tháng 2 năm 

2016 với sự tài trợ của tổ chức VNHelp của Mỹ. Mục tiêu ban đầu của dự án là 

cấp nước sạch cho giáo xứ Kẻ Rừa gồm 2 thôn với dân số là gần 2.000 người, 

chiều dài đường ống lắp đặt là 25 km. Nhưng tới năm 2021 chiều dài đường ống 

đã là 60 km, 100% nước sạch về các thôn với khoảng 6.800 người sử dụng 

tương ứng với 85% dân số. Quy trình lọc nước bằng công nghệ làm mềm nước 

với phương pháp trao đổi ion đã cho nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh. Người 

 
174 Xem Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam (2019), Dự án nước: nâng cao điều kiện sống và sức khỏe qua 

việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng nghèo tại Việt Nam, http://caritasvietnam.org/du-an-nang-cao-dieu-kien-

song-va-suc-khoe-qua-viec-cung-cap-nuoc-sach-voi-nguoi-dan-ngheo-tai-viet-nam/. 
175 Xem Hoàng Bảo (2021), Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường, 

http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-

84919.html, truy cập ngày 26/8/2021.  

http://caritasvietnam.org/du-an-nang-cao-dieu-kien-song-va-suc-khoe-qua-viec-cung-cap-nuoc-sach-voi-nguoi-dan-ngheo-tai-viet-nam/
http://caritasvietnam.org/du-an-nang-cao-dieu-kien-song-va-suc-khoe-qua-viec-cung-cap-nuoc-sach-voi-nguoi-dan-ngheo-tai-viet-nam/
http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-84919.html
http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-84919.html
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dân giờ tại đây không phải sử dụng nước ao, hồ hay nước giếng bị nhiễm đá vôi 

nữa176. Do địa bàn Giáo phận Công giáo Vinh có thời tiết khắc nghiệt, hằng năm 

vào mùa mưa thường hay lụt lội gây ô nhiễm nguồn nước ăn uống và sinh hoạt. 

Hơn nữa chất thải sinh hoạt và hoạt động sản xuất nên ô nhiễm nguồn nước càng 

nghiêm trọng. Trước nhu cầu cần có nước sạch của nhiều giáo xứ, Caritas Việt 

Nam và các nhà tài trợ đã phối hợp với Caritas Giáo phận Vinh thực hiện dự án 

lắp đặt hệ thống nước lọc tinh khiết tại các giáo xứ Khe Gát, Yên Giang, Mỹ 

Lộc, Kẻ Mui, Kẻ Đọng, Làng Rào, Sơn La, Yên Hòa. Dự án bắt đầu từ tháng 4 

năm 2018 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018, Ban Caritas Giáo phận đã lắp đặt 8 hệ 

thống lọc nước tinh khiết tại một số giáo xứ177. 

Ở vùng Tây Nguyên, theo số liệu thống kê vào tháng 6 năm 2012, Caritas 

Việt Nam đã khoan 3 giếng nước tại làng Grông, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, 

đủ cung cấp cho 20 bệnh nhân phong trong làng. Do làng nằm trong rừng sâu, 

nguồn nước tự nhiên thường bị cạn vào mùa khô, người dân không có nước sinh 

hoạt178. Biến đổi khí hậu là một trong những tác nhân chính khiến hạn hán ở 

nhiều nơi kéo dài. Chẳng hạn như ở Tây Nguyên có năm hạn hán kéo dài hơn 4 

tháng. Ban Caritas của Giáo phận Công giáo KonTum đã phối hợp với tổ chức 

ASIF ở Úc, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam thực hiện “Dự án Giếng Sạch Trao 

Buôn” kéo dài trong các năm 2020-2021. Dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 

1 tiến hành khoan 100 giếng tại 2 tỉnh Gia Lai và Kontum, đặt bồn chứa nước 

sạch; Giai đoạn 2 người dân cùng đóng góp và nhận bàn giao tiếp quản, duy trì 

giếng. Tính đến cuối tháng 12/2020, dự án đã khoan được tổng cộng 15 giếng và 

giúp đỡ 15.000 người dân được tiếp cận nguồn nước sạch179. Mùa hè sông suối 

cạn khô, lại ô nhiễm, người dân tộc ở Tây Nguyên phải đi bộ vài cây số để lấy 

nước. Các nữ tu dòng Đa Minh Rosa Lima vận động xin trợ giúp giếng khoan để 

sử dụng cho cả làng. Tính đến 7/2021, các nữ tu dòng Đa Minh Rosa Lima đã 

 
176 Xem Thanh Tâm (2021), Hiệu quả của nhà máy cấp nước sạch Giáo xứ Kẻ Rừa, 

https://dttg.baotainguyenmoitruong.vn/hieu-qua-cua-nha-may-cap-nuoc-sach-giao-xu-ke-rua-328838.html.  
177 Maria Nguyễn Thị Mùi (2018), Caritas Vinh: Lắp hệ thống lọc nước tinh khiết cho một số giáo xứ trong giáo 

phận, http://gpvinh.com/caritas-vinh-lap-he-thong-loc-nuoc-tinh-khiet-cho-mot-so-giao-xu-trong-giao-phan-

1867  
178 Phóng viên ucanews .com từ Kontum (2012), Caritas đào giếng và làm giày cho bệnh nhân phong, 

http://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/thoi-su/Caritas-dao-gieng-va-lam-giay-cho-benh-nhan-

phong-1656.html  
179 Giếng sạch trao buôn được ASIF hỗ trợ từ tháng Ba, 2020. Nguồn: https://asif.foundation/vi/project/du-an-

gieng-sach-trao-buon-2/  

https://dttg.baotainguyenmoitruong.vn/hieu-qua-cua-nha-may-cap-nuoc-sach-giao-xu-ke-rua-328838.html
http://gpvinh.com/caritas-vinh-lap-he-thong-loc-nuoc-tinh-khiet-cho-mot-so-giao-xu-trong-giao-phan-1867
http://gpvinh.com/caritas-vinh-lap-he-thong-loc-nuoc-tinh-khiet-cho-mot-so-giao-xu-trong-giao-phan-1867
http://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/thoi-su/Caritas-dao-gieng-va-lam-giay-cho-benh-nhan-phong-1656.html
http://gxvinhhuong.net/giao-xu-vinh-huong-online/thoi-su/Caritas-dao-gieng-va-lam-giay-cho-benh-nhan-phong-1656.html
https://asif.foundation/vi/project/du-an-gieng-sach-trao-buon-2/
https://asif.foundation/vi/project/du-an-gieng-sach-trao-buon-2/
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làm được 18 cái giếng. Trong đó 16 cái giếng ở Tây Nguyên cho 16 làng và 2 

giếng cho 2 làng của người dân tộc thiểu số ở Đà Lạt180.  

Khí hậu khô hạn, triều cường, xâm nhập mặn khiến cho người dân ở một số 

nơi miền Tây Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, nước ngọt ngày càng trở nên khan 

hiếm. Trong tháng 4/2020, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã vận động các nhà 

hảo tâm liên hệ với các công ty sản xuất lu chứa nước, mua 1.000 lu nước loại 

dung tích 120 lít/lu để gửi đến các hộ gia đình thuộc diện nghèo ở vùng ngập 

mặn. Số lu nước đã được tập kết ở khuôn viên các nhà thờ giáo xứ và từ đó phân 

phối đến nhiều hộ dân thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre181.  

Các tổ chức Tin lành ở Việt Nam cũng tham gia tích cực vào khắc phục rủi 

ro thiên tai, thể hiện bằng việc đóng góp tài chính, thực hiện các dự án, xây cầu, 

làm đường và khoan giếng. Năm 2013, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt 

Nam cứu trợ thiên tai ở miền Trung là 2,0 tỷ đồng, xây dựng 20 cây cầu bê tông 

vùng nông thôn tại 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang với tổng giá trị 12 tỷ đồng, 

khoan 180 giếng nước với tổng giá trị 3,4 tỷ đồng. Giáo hội Cơ đốc Phục lâm 

Việt Nam hỗ trợ khoan 80 giếng nước cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông 

Cửu Long và Tây Nguyên, tổ chức khám, chữa bệnh cho 345 người dân ở Đồng 

Nai… với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Năm 2014, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão 

Việt Nam dành 2 tỷ đồng hỗ trợ cho việc xây dựng cầu bê tông, khoan giếng ở 

một số địa phương phía Nam. Hội thánh Mennonite Việt Nam hỗ trợ 300 triệu 

đồng khắc phục thiên tai ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc 

Việt Nam hỗ trợ hơn 600 triệu đồng giúp tín đồ là người Mông khắc phục hậu 

quả vụ sập cầu treo ở Lai Châu182. Tại Làng 34, thuộc xã Thuận Hòa, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, mỗi năm có hơn 7 tháng nắng khiến khô hạn 

kéo dài, người dân thiếu nước sinh hoạt, phải đi lấy nước suối cách làng đến 3 

km về dùng. Năm 2013, Ủy ban Y tế xã hội – Tổng liên hội Hội thánh Tin lành 

Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Hội thánh Tin Lành địa phương khoan một giếng 

sâu 51 mét với kinh phí khoảng 37 triệu đồng, tính cả tiền khoan giếng, mua 

 
180 Xem Sr. Minh Du O.P (2021), Những giếng nước nghĩa tình cho anh chị em dân tộc ở Tây Nguyên, 

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/nhung-cai-gieng-nghia-tinh-cho-anh-chi-em-tay-

nguyen.html  
181 Xem Caritas TGP Sài Gòn (2020), Những chiếc lu nước chuyển trao tình thương, 

https://caritassaigon.vn/caritas-tgp-sai-gon-nhung-chiec-lu-nuoc-chuyen-trao-tinh-thuong/  
182 Xem Nguyễn Công (2020), Để tôn giáo thực sự đồng hành với đất nước, 

http://thinhvuongvietnam.com/Content/de-ton-giao-thuc-su-dong-hanh-cung-voi-dat-nuoc-64410  

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/nhung-cai-gieng-nghia-tinh-cho-anh-chi-em-tay-nguyen.html
https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/nhung-cai-gieng-nghia-tinh-cho-anh-chi-em-tay-nguyen.html
https://caritassaigon.vn/caritas-tgp-sai-gon-nhung-chiec-lu-nuoc-chuyen-trao-tinh-thuong/
http://thinhvuongvietnam.com/Content/de-ton-giao-thuc-su-dong-hanh-cung-voi-dat-nuoc-64410
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máy bơm và bồn chứa nước183. Tháng 4 năm 2018, Ủy ban Y tế - Xã hội của 

Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã quyết định hỗ trợ kinh phí 

250.000.000 đồng cho các Hội Thánh địa phương để khoan 10 giếng nước ở các 

khu vực thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại tỉnh Đắk Nông. Cụ thể các giếng 

nước được đặt tại các địa điểm như Điểm Nhóm Philơte, Chi hội Dak Rmoăn, 

Cộng đồng Bu Bong, Điểm Nhóm Bu So 2, Điểm Nhóm Bu Mblanh (B) 

(VaYo), Điểm Nhóm Giàng Châu, Điểm Nhóm Đăk Hà, Chi Hội Đăk Săk, Chi 

Hội Bon Rlông, và Cộng đồng Bon Rcập. Nước sạch từ các giếng không chỉ 

cung cấp cho người Tin Lành mà cả các đồng bào không theo đạo Tin Lành184. 

Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, Ủy ban Y tế Xã hội Tổng liên hội 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã triển khai dự án nước sạch tại tỉnh Quảng Trị, 

làm được 8 giếng đào, 12 giếng khoan, 24 bể chứa nước, 1 bể lọc và 19 bộ lọc 

nước Sawyer, với kinh phí: 489.035.000 đồng185. Theo số liệu tính đến tháng 11 

năm 2020, dự án nước sạch, công trình vệ sinh của Hội thánh Tin Lành Quảng 

Trị đã làm 20 giếng khoan nước, 10 giếng nước đào, 30 bể chứa, 01 bể lọc, 30 

bộ lọc nước, 15 nhà vệ sinh với số tiền 1,75 tỷ đồng186. Tại tỉnh Tiền Giang, Ban 

đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) trong các năm 2016-2017 đã 

phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ các địa 

phương ở Cai Lậy bị xâm nhập mặn bằng việc xây dựng 35 hỗ chứa nước bằng 

xi măng với dung tích mỗi hồ 5 mét khối, có trị giá 6 triệu đồng mỗi hồ187. 

Hoạt động chống xâm nhập mặn, khắc phục các hậu quả do hạn hán cũng 

được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đẩy mạnh. Ngày 30 tháng 03 năm 2020, Ban 

Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào bị 

thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh và công tác phòng chống 

dịch Covid-19. Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk 

ủng hộ 60 triệu đồng. Ngày 29 tháng 03 năm 2020, Chùa Giác Ngộ phối hợp với 

 
183 Xem Ủy ban Y tế - Xã hội (2013), Nước sạch cho Làng 34, https://httlvn.org/nuoc-sach-cho-lang-34.html  
184 Xem Ủy ban Y tế - Xã hội (2018), Công tác y tế-xã hội tỉnh Đăk Nông từ đầu năm 2018, 

https://httlvn.org/cong-tac-y-te-xa-hoi-tinh-dak-nong-tu-dau-nam-2018.html  
185 Xem Ủy ban Y tế - Xã hội (2016), Lễ cảm tạ Chúa và tổng kết các hoạt động y tế-xã hội tại tỉnh Quảng Trị, 

https://httlvn.org/le-cam-ta-chua-va-tong-ket-cac-hoat-dong-y-te-xa-hoi-tai-tinh-quang-tri.html  
186 Nguyễn Thị Mỹ Vân (2020), Hiệu quả vận động các tôn giáo tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh Quảng Trị, http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-

hoc/Nghien-cuu-trao-doi/hieu-qua-van-dong-cac-ton-giao-tham-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-

nong-thon-moi-do-thi-van-minh-o-tinh-quang-tri-294.html  
187 Xem Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang (2018), Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện 

Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu, Tiền Giang, Lưu hành nội bộ, tr.5. 

https://httlvn.org/nuoc-sach-cho-lang-34.html
https://httlvn.org/cong-tac-y-te-xa-hoi-tinh-dak-nong-tu-dau-nam-2018.html
https://httlvn.org/le-cam-ta-chua-va-tong-ket-cac-hoat-dong-y-te-xa-hoi-tai-tinh-quang-tri.html
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/hieu-qua-van-dong-cac-ton-giao-tham-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-o-tinh-quang-tri-294.html
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/hieu-qua-van-dong-cac-ton-giao-tham-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-o-tinh-quang-tri-294.html
http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/hieu-qua-van-dong-cac-ton-giao-tham-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-o-tinh-quang-tri-294.html
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Quỹ đạo Phật ngày nay tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 200 triệu đồng hỗ 

trợ người dân bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Trước đó, Chùa Giác Ngộ 

phối hợp Quỹ Đạo Phật ngày nay đến thăm và hỗ trợ 125 bồn chứa nước với 

dung tích 1.000 lít và 7 máy lọc nước cho người dân vùng hạn mặn tại các xã 

Tân Phú, Quới Thành, Tiên Thủy, Thanh Tân, Thạnh Ngãi huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng188. Chùa Thiên Phước, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

làm 50 giếng nước và tặng 38 bồn nước cho các điểm trường, xã khó khăn; xây 

dựng 2 cây cầu với tổng kinh phí 5,820 tỷ đồng189. Tại nhiều nơi, cộng đồng 

Phật giáo còn tiến hành các hoạt động chống xâm nhập mặn bằng cách tăng 

cường trồng rừng ngập mặn. Chẳng hạn như ngày 16 tháng 09 năm 2019 tại đê 

Quang Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hơn 400 thanh 

nhiên Phật tử thuộc các Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Miền Bắc kết 

hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Lân và Đoàn thanh niên huyện Tiền Hải 

đã ra quân trồng hơn 8.000 cây bần trên diện tích 6 ha nhằm phục hồi rừng ngập 

mặn190. Với mô hình “Nhân dân và phật tử chùa Hải Giác nói không với túi ni-

lông và trồng cây chống xâm nhập mặn bảo vệ môi trường thôn Hải Triều”, 

người dân thôn Hải Triều (xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và các 

phật tử chùa Hải Giác đã trồng hơn 5.000 cây đước để phục hồi, phát triển rừng 

ngập mặn, bảo vệ vùng đất ven biển191.  

Phật giáo Hòa Hảo và nhiều tôn giáo nội sinh khác ở Việt Nam cũng tích 

cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đối khí hậu. Trong mùa khô năm 

2016 nhiều tỉnh tiếp giáp với biển ở miền Nam bị tình trạng xâm nhập mặn, 

thiếu nước ngọt sinh hoạt, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang lúc đó đã 

dùng xà lan chở hàng ngàn mét khối nước ngọt đã qua khử trùng xuống tận nơi 

phục vụ nhân dân192. Trong năm 2017, do ảnh hưởng xâm nhập mặn, Thường 

 
188 Long Hồ (2020), Chùa Giác Ngộ hỗ trợ trên 1 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập 

mặn, https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/chua-giac-ngo-ho-tro-tren-1-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-va-han-

han-xam-nhap-man-1491863647.  
189 Xem Hoàng Bảo (2021), Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường, 

http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-

84919.html, truy cập ngày 26/8/2021.  
190 Xem Nguyễn Chương (2019), Clip: Hàng trăm bạn trẻ trồng 8000 cây bần phục hồi rừng ngập mặn, 

https://danviet.vn/clip-hang-tram-ban-tre-trong-8000-cay-ban-phuc-hoi-rung-ngap-man-77771014686.htm.  
191 Xem Báo Khánh Hòa (2020), Các cơ sở tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường, 

http://mattrankhanhhoa.org.vn/chitiettin/id/1473/Cac-co-so-ton-giao-chung-tay-bao-ve-moi-truong.  
192 Xem Minh Hiển (2016), Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo: Góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội đất nước, 

https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1400&CatID=63. 

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/chua-giac-ngo-ho-tro-tren-1-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-va-han-han-xam-nhap-man-1491863647
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/chua-giac-ngo-ho-tro-tren-1-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-va-han-han-xam-nhap-man-1491863647
http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-84919.html
http://baodaknong.org.vn/tai-nguyen-moi-truong/phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-84919.html
https://danviet.vn/clip-hang-tram-ban-tre-trong-8000-cay-ban-phuc-hoi-rung-ngap-man-77771014686.htm
http://mattrankhanhhoa.org.vn/chitiettin/id/1473/Cac-co-so-ton-giao-chung-tay-bao-ve-moi-truong
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trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức đoàn vận 

chuyển trên 3.000 mét khối nước ngọt đến cứu giúp nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre để có nước sinh hoạt193.  

Không chỉ trải qua nhiều đợt nắng nóng kéo dài, khô hạn, xâm nhập mặn, 

thiếu nước sinh hoạt ở nhiều vùng, hàng năm tại Việt Nam người dân ở nhiều 

nơi cũng phải đối diện với rất nhiều rủi ro thiên tai do mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, 

cháy rừng gây ra. Nhằm giúp người dân sinh sống ở vùng chịu ảnh hưởng phục 

hồi lại cuộc sống sau thiên tai, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang tích 

cực vận động ủng hộ tài chính, hiện vật với số lượng lớn. Quan trọng hơn, nhiều 

tổ chức tôn giáo còn thực hiện các trợ giúp mang tính bền vững, lâu dài hơn 

bằng các hoạt động hướng dẫn người dân làm ăn, trao cây giống, vật nuôi, 

chung tay với các ban ngành và đoàn thể xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu, đường 

và nhà vượt lũ để người dân phát triển kinh tế, cũng như để ứng phó, thích ứng 

với các thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu.   

Ủng hộ khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất đã trở thành phong 

trào được triển khai sâu rộng ở tất cả các tôn giáo tại Việt Nam. Mỗi khi có có 

các thảm họa thiên tai, các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo đã tích cực vận 

động sự đóng góp của tín đồ và các nhà hảo tâm nhằm san sẻ các khó khăn về 

đời sống đối với đồng bào bị ảnh hưởng. Con số tiền và hiện vật ủng hộ hằng 

năm của các tổ chức tôn giáo dành cho hoạt động này rất lớn. Riêng Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam, hoạt động cứu trợ đồng bào vùng bị lũ lụt, hạn hán, thiên 

tai đối với các tỉnh, thành năm 2018 ước tính lên tới hơn 38 tỷ đồng. Trong năm 

2019, các hoạt động này được triển khai ở 5 tỉnh thành khác nhau với số tiền ủng 

hộ hơn 6,5 tỷ đồng. Có thể theo dõi số lượng ủng hộ của Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam đối với công tác cứu trợ, khắc phục các rủi ro thiên tai cho người dân trong 

hai năm 2018 và 2019 cụ thể như sau:  

Bảng 1. Hoạt động cứu trợ đồng bào vùng bị lũ lụt, hạn hán, thiên tai của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành năm 2018194. 

 
193 Xem Nguyễn Tấn Đạt (2019), Phật giáo Hòa Hảo với sứ mệnh bảo vệ môi trường, Tạp chí Môi trường, Số 9, 

tr.35. 
194 Xem Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 Ban Từ thiện xã hội Trung Ương GHPGVN, nguồn: 

website Cơ sở dữ liệu số Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-

nam-2018-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-512.html 
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STT TỈNH, THÀNH 
HOẠT ĐỘNG 

TỪ THIỆN 
TỔNG TIỀN GHI CHÚ 

1 Khánh Hòa 8 7,747,000,000   

2 Quảng Ninh 1 2,000,000,000   

3 Lào Cai 1 6,000,000,000   

4 Hà Giang 3 526,000,000   

5 Bình Thuận 11 476,650,000   

6 Bến Tre 4 2,090,000,000   

7 Bắc Ninh 6 9,620,000,000   

8 Bạc Liêu 1 257,300,000   

9 Thái Bình 2 400,000,000   

10 Cần Thơ 2 200,000,000   

11 Hà Nam 5 56,000,000   

12 Bình Định 3 70,000,000   

13 Phú Thọ 2 600,000,000   

14 Quảng Trị 2 2,140,000,000   

15 Bình Phước 2 370,000,000   

16 Tây Ninh 1 300,000,000   

17 Đồng Nai 1 1,750,000,000   

18 Lâm Đồng 5 2,000,000,000   

19 Thừa Thiên Huế 4 1,500,000,000   

20 Gia Lai 2 108,200,000   

21 Hải Phòng 1 60,000,000 

Dựa theo báo 

cáo của tỉnh 

Sơn La 

22 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 75,000,000 

Dựa theo báo 

cáo của tỉnh 

Sơn La 

23 TP.HCM 1 500,000,000 

Dựa theo báo 

cáo của tỉnh 

Sơn La 

TỔNG CỘNG 69 38,846,150,000   
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Bảng 2. Hoạt động cứu trợ đồng bào vùng bị lũ lụt, hạn hán, thiên tai của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại một số tỉnh, thành năm 2019195. 

STT TỈNH, THÀNH SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN GHI CHÚ 

1 Bình Định 02 250,000,000   

2 Hải Phòng 03 500,000,000   

3 Quảng Trị  4,381,400,000   

4 Vĩnh Phúc  1,235,570,000   

5 Phú Thọ  200,000,000   

TỔNG CỘNG  6,566,970,000   

 

Trong đợt mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng vào tháng 10 năm 2020 ở miền 

Trung, Việt Nam gây thiệt hại lớn về người và tài sản, chỉ sau hơn một tháng 

kêu gọi, tính đến tháng 11 năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyên 

góp ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 

Trong đó có 160 triệu đồng được trao cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 

Quảng Bình để thực hiện chương trình xây dựng 2 nhà phao chống lũ, 840 triệu 

đồng để xây dựng 3 điểm trường mầm non, tiểu học thuộc các huyện Hướng 

Hóa, Đắkrông, và gần 1 tỉ đồng cho các cơ sở giáo dục các tỉnh: Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi196…Qua số liệu cụ thể thông qua báo cáo hoạt động từ 

thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở các tỉnh, thành gửi về, Ban Từ thiện Xã 

hội của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận được trong năm 

2020, Ban Từ thiện xã hội Trung ương, các Phân ban Trung ương và Ban Từ 

thiện Xã hội các tỉnh, thành đã ủng hộ được 2.384.725,018.000 đ (Hai ngàn ba 

trăm tám mươi bốn tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu không trăm mười tám ngàn 

đồng) cho các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 

khăn…197. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn tham gia tích cực vào các hoạt động khôi 

phục lại các khu rừng bị cháy. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Giáo hội Phật 

 
195 Xem Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 Ban Từ thiện xã hội Trung Ương GHPGVN, nguồn: 

website Cơ sở dữ liệu số Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
196 Xem Thiên Điểu (2020), Tăng ni, Phật tử quyên góp hơn 100 tỉ đồng gửi giúp đồng bào miền Trung, 

https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-

20201123202013381.htm.  
197 Xem Ngọc Hằng (2021), TP.HCM: Ban Từ thiện xã hội Trung ương tổng kết công tác Phật sự năm 2020, 

https://www.phatsuonline.vn/tp-hcm-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2020/.  

https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-20201123202013381.htm
https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-20201123202013381.htm
https://www.phatsuonline.vn/tp-hcm-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2020/
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giáo Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Phát triển thế giới thêm xanh trao 

tặng hơn 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp cho hộ nghèo vùng bị cháy rừng ở các 

tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên…Cụ thể: “75.000 cây giống 

keo lai và khoảng 1.000 cây giống sưa đỏ đã được trao tận tay những hộ dân 

nghèo bị thiệt hại do cháy rừng vừa qua tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An. Tại Hà Tĩnh, Ban Tổ chức đã bàn giao 200.000 cây 

giống cho các hộ dân bị thiệt hại do cháy rừng tại 2 xã Sơn Trung và Sơn Lễ, 

huyện Hương Sơn, 250.000 cây cho bà con huyện Hương Khê. Tại Phú Yên, 

hơn 500.000 cây giống cũng đã được trao tặng cho bà con nông dân các huyện 

Đồng Xuân, Phú Hòa, thị xã Sông cầu và Thành phố Tuy Hòa”198. Cùng với đó 

là hoạt động bảo vệ sự sống của các loài, bảo tồn nguồn gien cũng được Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam tích cực triển khai. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2018, 

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Thủy sản, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết kết quả triển khai thực hiện bản ghi nhớ 

hợp tác giữa Tổng cục và Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2017, đồng thời xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thả giống 

phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018. Theo chương trình: “Trung 

ương Giáo hội là đơn vị đứng ra chủ trì tổ chức sự kiện, tổ chức phóng sinh và 

tuyên truyền về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho Tăng Ni, Phật tử; Tổng 

cục Thủy sản chỉ đạo Chi cục thủy sản địa phương hướng dẫn điểm thả, kỹ thuật 

và con giống thả phóng sinh, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ 

giống thủy sản sau khi thả phóng sinh theo đúng quy định; đóng góp nguồn cá 

giống và tham dự buổi tổ chức thả phóng sinh nguồn lợi thủy sản. Thông qua 

hoạt động thả giống phóng sinh, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa 

dạng sinh học; qua đó ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sinh 

ngoại lai xâm hại ra môi trường; chủ động cung cấp và vận động Tăng Ni, Phật 

tử, người dân thả phóng sinh những giống thủy sản hữu ích cho môi trường sinh 

thái và đời sống xã hội”199.  

Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, nhất là ở khu vực miền Trung, đã trở thành 

chương trình hoạt động quan trọng của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Vào các 

 
198 Xem Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020), Tài liệu Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr.45.  
199 Xem Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2020), Tài liệu Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr.46.  
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ngày 28-31 tháng 10 năm 2016, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của 2 tỉnh An 

Giang, Kiên Giang đã tổ chức các đoàn đến các tỉnh miền Trung thăm hỏi, hỗ 

trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền lên đến 2.670.000.000 đồng200. 

Trong đợt lũ lịch sử vào tháng 10 năm 2020, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã vận 

động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với tổng số tiền và hiện 

vật trị giá đến hơn 21,5 tỷ dồng.  

Bảng 3. Kết quả tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung trong Giáo hội Phật 

giáo Hòa Hảo (từ ngày 20/10/2020 đến 17/11/2020)201 

STT Đơn vị Tiền 

Hiện vật 

(quy thành 

tiền) 

Tổng giá trị 

(Tiền + Hiện 

vật) 

Ghi chú 

1 

Ban trị 

sự Trung 

ương 

200.000.000  200.000.000  

2 
Tỉnh An 

Giang 
349.438.000 9.096.562.000 9.446.000.000 

Trong 

mỗi 

phần quà 

có tặng 

kèm tiền 

mặt 

3 

Thành 

phố Cần 

Thơ 

14.836.000 1.601.574.000 1.616.400.000 

Trong 

mỗi 

phần quà 

có tặng 

kèm tiền 

mặt 

4 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

 1.497.300.000 1.497.300.000 

Trong 

mỗi 

phần quà 

 
200 Xem Chánh Trị (2016), Chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung, 

https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1386&CatID=149.  
201 Xem Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (2020), Báo cáo kết quả tham gia ủng hộ đồng bào 

miền Trung trong Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (từ ngày 20/10/2020 đến 17/11/2020), Số 930/BC-BTSTƯ, ngày 

18 tháng 11.  

https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1386&CatID=149
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có tặng 

kèm tiền 

mặt 

5 

Tỉnh 

Vĩnh 

Long 

12.540.000 2.419.740.000 2.432.280.000 

Trong 

mỗi 

phần quà 

có tặng 

kèm tiền 

mặt 

6 
Tỉnh Cà 

Mau 
5.000.000 3.000.000 8.000.000  

7 
Tỉnh Bến 

Tre 
40.000.000 814.800.000 854.800.000  

8 

Tỉnh 

Kiên 

Giang 

 4.200.000.000 4.200.000.000 

Trong 

mỗi 

phần quà 

có tặng 

kèm tiền 

mặt. 

Một số 

Ban Trị 

sự xã đi 

cứu trợ 

chưa về, 

cập nhật 

thêm 

sau.  

9 

Tỉnh 

Tiền 

Giang 

 372.110.000 372.110.000  

10 
Tỉnh 

Long An 
2.000.000 18.000.000 20.000.000  

11 Tỉnh Sóc 1.000.000 11.500.000 12.500.000  
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Trăng 

12 
TP. Hồ 

Chí Minh 
37.000.000 13.000.000 50.000.000 

Hiện vật 

gồm 1 

tấn gạo 

13 
Tỉnh Bạc 

Liêu 
12.000.000  12.000.000  

14 
Tỉnh Hậu 

Giang 
 160.000.000 160.000.000  

15 

Tỉnh 

Đồng 

Nai 

 2.600.000 2.600.000  

16 

Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

 12.000.000 12.000.000  

17 

Tỉnh 

Bình 

Định 

 660.000.000 660.000.000  

 Tổng   21.545.190.000  

 

Mỗi khi có các thiên tai, Giáo hội Công giáo Việt Nam với đại diện là 

Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ 

khẩn cấp và đi liền với cả những chiến dịch lâu dài, hướng tới việc “an cư lạc 

nghiệp”, để phục hồi cuộc sống và thích ứng với thiên tai. Xác định cách thức 

làm như vậy, sau trận lũ vào tháng 10 năm 2016, Caritas giáo phận Vinh cùng 

với Caritas Việt Nam tiến hành các hỗ trợ khẩn cấp như cung cấp lương thực, 

thực phẩm cho người dân. Đồng thời sau đó, các tổ chức này của Công giáo còn 

hỗ trợ về con giống, cây giống, thực hiện các chương trình xây dựng, tu sửa kiên 

cố hóa nhà ở, chòi vượt lũ cho những gia đình khó khăn, những gia đình nhà cửa 

bị nước lũ cuốn trôi, hư hại và các chương trình như làm đường giao thông vượt 

lũ, nhà vượt lũ cộng đồng, giếng nước cộng đồng phục vụ cho người dân vùng 

lũ. Tính đến tháng 6 năm 2017, Caritas giáo phận Vinh và Caritas Việt Nam đã 

bàn giao 115 nhà ở và 1 chiếc cầu cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh và Quảng 

Bình đưa vào sử dụng. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, các tổ chức này đã hoàn 
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thiện được 15 giếng nước tập thể, 2 km đường giao thông và 1 hồ trữ nước sạch 

phục vụ đời sống dân sinh, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Các công 

trình cơ sở vật chất này giúp cho việc sinh sống của người dân vùng chịu rủi ro 

thiên tai được bền vững hơn. Người dân cũng thấy yên tâm khơn về nơi ăn chốn 

ở mỗi khi mùa mưa bão tới, giảm bớt lo lắng bị trôi nhà và lâm vào cảnh “màn 

trời chiếu đất”202. Trong tháng 03 năm 2018, Caritas Vinh đã lập dự án đề xuất 

hỗ trợ xây dựng 74 ngôi nhà hư hỏng nặng do trận bão số 10 năm 2017. Cũng 

trong tháng 3 năm 2018, Caritas Việt Nam và Caritas Vinh đã trực tiếp tới 7 

giáo xứ (Chúc A, Đá Nện, Lâm Sơn, Kim Lũ, Khe Ngang, Thủy Vực, Minh 

Cầm) gặp gỡ và hỗ trợ 1370 hộ dân bị thiệt hại nặng nề về cây trồng với tổng 

kinh phí 2.740.000.000 đồng203. 

Năm 2020, Caritas Việt Nam của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã hỗ trợ 

tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn ở Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế trong các dự án xây dựng nhà cửa, cung cấp cây giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản, hệ thống nước tinh khiết…Tính đến tháng 5/2021, Caritas Việt 

Nam đã giúp xây dựng mới và sửa chữa 114 căn nhà cho các hộ dân thuộc hai 

tỉnh này204, và có 641 hộ gia đình được Caritas Việt Nam hỗ trợ giống cây trồng, 

vật nuôi trong giai đoạn hậu thiên tai205. Ban An sinh xã hội Caritas Hà Tĩnh của 

Giáo phận Hà Tĩnh kêu gọi chương trình Khám - chữa bệnh, tư vấn và phát 

thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ (không phân biệt tôn giáo) trên địa bàn 39 

Giáo xứ chịu ảnh hưởng trong đợt lũ tháng 10 năm 2020, nhằm giúp người dân 

phục hồi sức khỏe sau những ngày chìm mình trong biển nước bị ô nhiễm bởi 

rác thải và xác chết động vật. Chương trình bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 

2020 với kinh phí dự kiến 30 triệu đồng cho mỗi giáo xứ206.  Nhằm ứng phó và 

thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoạn như mưa lũ, bão lũ, Caritas Việt 

Nam cùng với các Caritas giáo phận thực hiện còn đẩy mạnh chương trình xây 

 
202 Xem Tiến Khởi (2017), Caritas Việt nam và Caritas giáo phận Vinh nghiệm thu và trao nhà, giếng, đường 

giao thông cho người dân vùng lũ, http://gpvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13763  
203 Xem Maria Nguyễn Thị Mùi (2018), Caritas Vinh: Giám sát xây dựng nhà và hỗ trợ cho 1370 hộ dân bị thiệt 

hại cây trồng do bão số 10 năm 2017, http://gpvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14025  
204 Xem PTT. Caritas Việt Nam (2021), Caritas Việt Nam: Phóng sự hỗ trợ xây dựng nhà cửa sau bão lũ 2020 

tại TGP. Huế, http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-xay-dung-nha-cua-sau-bao-lu-tai-tgp-

hue/  
205 Xem PTT. Caritas Việt Nam (2021), Phóng sự hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi sau bão lũ 2020 tại TGP. 

Huế, http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-giong-cay-trong-vat-nuoi-sau-bao-lu-2020-tai-

tgp-hue/  
206 Xem Caritas Hà Tĩnh (2021), Thư ngỏ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ lụt, 

http://caritasvietnam.org/caritas-ha-tinh-thu-ngo-ho-tro-kham-chua-benh-cho-nguoi-dan-vung-lu-lut/  

http://gpvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13763
http://gpvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=14025
http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-xay-dung-nha-cua-sau-bao-lu-tai-tgp-hue/
http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-xay-dung-nha-cua-sau-bao-lu-tai-tgp-hue/
http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-giong-cay-trong-vat-nuoi-sau-bao-lu-2020-tai-tgp-hue/
http://caritasvietnam.org/caritas-viet-nam-phong-su-ho-tro-giong-cay-trong-vat-nuoi-sau-bao-lu-2020-tai-tgp-hue/
http://caritasvietnam.org/caritas-ha-tinh-thu-ngo-ho-tro-kham-chua-benh-cho-nguoi-dan-vung-lu-lut/
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nhà vượt lũ, nhà phao góp phần giảm thiểu các rủi ro do thiên tai lũ lụt gây ra. 

Tính đến tháng 6 năm 2017, Caritas giáo phận Vinh và Caritas Việt Nam 86 nhà 

vượt lũ, 1 nhà vượt lũ cộng đồng cho đồng bào miền Trung. Mới đây nhất là 

ngày 13 tháng 3 năm 2021, một nhà vượt lũ cộng đồng tại Giáo họ Tiên Nghĩa, 

Giáo xứ Liên Hòa, đã được Caritas Việt Nam và Caritas Hà Tĩnh khởi động xây 

dựng với thiết kế hai tầng, đa năng. Bình thường ngôi nhà sẽ được dùng để sinh 

hoạt cộng đồng nhưng khi mùa lũ về sẽ là nơi trú ngụ cho người dân. Đồng thời 

với cách thiết kế cầu thang trượt và rộng nên khi tránh lũ ở đây, người dân cũng 

có thể đưa các vật dụng và vật nuôi lên tầng hai một cách dễ dàng207.  

Các tổ chức tôn giáo khác ở Việt Nam tùy theo khả năng của mình cũng 

chung tay, góp phần có ý nghĩa vào công tác cứu trợ, khắc phục các hậu quả do 

rủi ro thiên tai gây ra. Trong năm 2018 Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan 

đã tổ chức phát thuốc miễn phí, hỗ trợ vốn, giống canh tác, quyên góp quần, áo, 

chăn, màn, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, giúp sửa chữa và 

xây dựng nhà ở, giúp đồng bào thị thiên tai lũ lụt; hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi 

với tổng số tiền lên tới 330.250.000 đồng. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Hội 

thánh Cao Đài tỉnh Tây Ninh đã tổ chức quyên góp cứu trợ đồng bào các tỉnh 

miền Trung bị bão lũ với số tiền 169 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác208. 

Từ năm 2015-2020, Ban Xã hội – Từ thiện của Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã vận động 

ủng hộ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với trị giá 30-50 triệu 

đồng/ căn; vận động trên 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ 

khuyến học, xây dựng cầu, đường, trường, trạm, hỗ trợ thân bằng, đồng đạo ốm 

đau, tang chế209. Ngày 24 tháng 10 năm 2020, cộng đồng Hồi giáo tại Thánh 

đường Jamiul Anwar (Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đã vận động 

quyên góp 33.534.000 đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai do 

 
207 Xem Fx. Trần Đình Cao (2021), Thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Nhà vượt lũ Cộng đồng thuộc Giáo 

họ Tiên Nghĩa, Giáo xứ Liên Hòa, https://giaophanhatinh.org/thanh-le-dat-vien-da-khoi-cong-xay-dung-nha-

vuot-lu-cong-dong-thuoc-giao-ho-tien-nghia-giao-xu-lien-hoa-12748. 
208 Xem MTTQ Tây Ninh (2020), Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh: Vận đồng tiền, quà ủng 

hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/ban-dai-dien-hoi-thanh-cao-dai-toa-

thanh-tay-ninh-van-dong-tien-qua-ung-ho-dong-bao-mien-trung-bi-bao-lu-35067.html 
209 Xem Ngô Chuẩn (2020), Tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa sống “tốt đời, đẹp đạo”, https://baoangiang.com.vn/tin-

do-tu-an-hieu-nghia-song-tot-doi-dep-dao--a290240.html 
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bão lũ210. Ngày 04 tháng 11 năm 2020, đại diện Hội đồng chức sắc Chăm 

Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận đã ủng số 10 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo” và 

10 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ để góp phần 

cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Thống kê đến 

hết ngày 12 tháng 11 năm 2020, Hội thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam đã 

quyên góp ủng độ được 398.700.000 đồng211 cho đồng bào bị lũ lụt ở miền 

Trung vào tháng 10 năm 2020. Hội đồng tinh thần Baha’i Hữu Bằng và Lê Đại 

Hành ở Hà Nội tham gia ủng hộ đồng bào chịu hậu quả thiên tai, lũ lụt trong 

những năm 2016-2017 với số tiền 200 triệu đồng, trong những năm 2017-2018 

với số tiền 250 triệu đồng, trong những năm 2018-2019 là 300 triệu đồng. Trong 

những năm 2019-2020, Hội đồng tinh thần Baha’i Hữu Bằng và Lê Đại Hành ở 

Hà Nội tham gia ủng hộ đồng bào chịu hậu quả thiên tai, lũ lụt vận động quyên 

góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

với số tiền lên đến 400 triệu đồng…v.v.  

3.4. Một số mô hình điển hình của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

Qua thực tiễn hoạt động tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu, cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu 

quả, tạo dựng nên nhiều mô hình tiêu biểu. Hoạt động bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu càng được mở rộng hơn khi các tổ chức tôn giáo đẩy 

mạnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành và đoàn thể ở Việt Nam. Năm 2015, 

các tổ chức tôn giáo đã tham gia tích cực vào hội nghị toàn quốc về “Phát huy 

vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu”. Tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo của 40 tổ chức thuộc 14 tôn giáo tại 

Việt Nam đã cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi 

trường giai đoạn 2015-2020. Chương trình này đã tạo sự chuyển biến tích cực, 

góp phần nâng cao nhận thức, sự quyết tâm của các lãnh đạo và tổ chức tôn giáo 

cũng như tạo điều kiện để cộng đồng các tôn giáo đào sâu hơn nữa các triết lý 

bảo vệ môi trường của mình ở Việt Nam.  

 
210 Xem Phước An (2020),  Đồng bào dân tộc Chăm chung tay hướng về miền Trung, 

http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinkhac/Lists/Posts/Post.aspx?CategoryId=3&ItemID=3819&P

ublishedDate=2020-10-27T14:00:00Z. 
211 Theo Mục sư Phạm Ngọc Điệp – Tổng thủ quỹ (2020), Danh sách ủng hộ bão lụt miền Trung năm 2020, Hội 

thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam, ngày 12 tháng 11, Lưu hành nội bộ.  
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Số liệu thống kê vào năm 2019, tức là chỉ sau 04 năm thực hiện chương 

trình phối hợp trên, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã xây dựng được 1.014 

mô hình phù hợp với điều kiện ở từng địa phương và tôn giáo212. Các mô hình 

này đã mang lại những đóng góp thiết thực cả về mặt nhận thức cũng như thái 

độ, hành vi, thói quen của cá nhân và cộng đồng tôn giáo trong việc tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các mô hình điển hình là các 

tấm gương tiêu biểu để từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại những bài học 

kinh nghiệm để áp dụng, triển khai rộng hơn trong cộng đồng các tôn giáo và 

nhân dân ở các địa phương khác nhau.  

3.4.1. Một số mô hình điển hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành trên cả nước đang triển khai 

xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, có thể kể đến tới các mô hình 

điểm điển hình cấp quốc gia như: tại chùa Pháp Vân, thành phố Hà Nội; chùa 

Hải Đức, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế; Môn phái Liên Tông Tịnh Độ 

Non Bồng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam…v.v. 

Chùa Pháp Vân, thành phố Hà Nội.  

Chùa Pháp Vân thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội. Các đóng góp của chùa Pháp Vân đối với bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu được trải rộng, hiệu quả trên nhiều phương diện từ các hoạt 

động thông tin truyền thông, cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục rủi ro 

thiên tai, tăng khả năng thích ứng với môi trường. Phạm vi hoạt động của mô 

hình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại chùa Pháp Vân không 

chỉ bó hẹp trong phạm vi thành phố Hà Nội mà còn được triển khai rộng rãi ở 

nhiều địa phương khác nhau.  

Từ năm 2013, chùa Pháp Vân đã tham gia lĩnh vực bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều hoạt động cụ thể. Nhưng để tổ chức các hoạt 

động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu một cách bài bản, có hiệu 

lực, hiệu quả, chùa Pháp Vân xác định đúng đắn công tác phát triển nguồn nhân 

lực là yếu tố then chốt và quyết định. Cho nên tháng 6 năm 2016, chùa đã thành 

lập Ban điều hành Pháp Vân xanh. Ban này có 20 thành viên nòng cốt và 4 

 
212 Xem Hương Diệp (2019), Biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng 

phó biến đổi khí hậu, http://mattran.org.vn/hoat-dong/bieu-duong-phat-huy-vai-tro-cua-cac-ton-giao-tham-gia-

bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-28357.html.  
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thành viên cố vấn là các giáo sư, chuyên gia hoạt động vì cộng đồng213. Dưới 

ban điều hành là các tổ, nhóm. Đặc biệt là nhà chùa đã thành lập các câu lạc bộ 

tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong 

đó Câu lạc bộ Môi trường xanh đang là tổ chức thu hút được sự tham gia của 

đông đảo các bạn trẻ là các đoàn viên thanh niên, sinh viên đến từ các trường 

Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Câu lạc bộ này do nhà sư trụ trì chùa 

Thượng tọa Thích Thanh Huân quyết định thành lập và hướng dẫn hoạt động. 

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của câu lạc bộ là giáo lý Phật giáo. Mục đích 

hoạt động của câu lạc bộ là hướng dẫn các thành viên tham gia bảo vệ môi 

trường. Cách thức phối hợp của chùa Pháp Vân trong công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu là dựa trên tam giác phối hợp: Mặt 

trận/Chính quyền – Nhà chùa – Người dân địa phương.  

Qua thực tiễn hoạt động, chùa Pháp Vân đã và đang cho thấy thế mạnh về 

tuyên truyền bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu 

quả đến đông đảo tín đồ Phật giáo và quần chúng nhân dân. Hình thức tuyên 

truyền mà Câu lạc bộ Môi trường xanh của chùa Pháp Vân đang tích cực thực 

hiện chính là tổ chức các khóa tu “Pháp Vân Xanh”. Tính đến tháng 7 năm 

2020, đã có 14 khóa tu “Pháp Vân Xanh” đã diễn ra ở chùa Pháp Vân. Mỗi khóa 

tu này có hàng trăm tín đồ Phật giáo, sinh viên các trường đại học tham gia. 

Cùng với việc tìm hiểu về giáo lý Phật giáo, các khóa tu đã kết hợp lồng ghép 

tuyên truyền nhiều nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 

Cụ thể như: “Nhà chùa đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động tăng ni, 

phật tử tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm giữ gìn sự 

cân bằng hệ môi trường sinh thái; Không sử dụng thuốc hóa học trong trồng trọt, 

chất cấm trong chăn nuôi; Không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng 

túi ni lông, thay thế bằng các loại túi thân thiện với môi trường trong sinh hoạt 

hàng ngày; Không đốt vàng mã tại các nơi thờ tự, gia đình; Nên hỏa thiêu khi 

gia đình có người thân qua đời thay vì cách mai táng truyền thống là địa táng; 

Hạn chế đi xe máy khi không cần thiết; Không bẻ cành, ngắt hoa, thường xuyên 

trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan”214. Cùng với khóa tu 

 
213 Xem Hương Lan (2019), Chùa Pháp Vân: Mô hình điểm của Phật giáo trong công tác bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Môi trường, Số 9, tr.31.  
214 Xem Hương Lan (2019), Chùa Pháp Vân: Mô hình điểm của Phật giáo trong công tác bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Môi trường, Số 9, tr.32.  
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“Pháp Vân Xanh”, nhà chùa còn tổ chức thường kỳ “Ngày ăn chay an lạc” nhằm 

tuyên truyền thông điệp ăn chay đem tới một lối sống an lạc và thuận với thế 

giới tự nhiên. Trong các bài thuyết giảng của nhà sư chùa Pháp Vân cũng 

thường lồng ghép giáo lý của Phật giáo đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ 

sự sống của muôn loài. Bên cạnh đó, công tác truyền thông về bảo vệ môi 

trường của nhà chùa còn được đẩy mạnh hơn bằng cách tham gia tích cực vào 

các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học và phát động các chương trình nâng cao 

nhận thức của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Điển hình như ngày 05 tháng 06 năm 2016, Câu lạc bộ Môi trường xanh phối 

với Câu lạc bộ An Lạc đã tổ chức Chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động 

vì môi trường” thu hút sự tham gia đông đảo của các thanh nhiên, sinh viên và 

tín đồ Phật giáo. Chương trình nằm kết nối các câu lạc bộ, các nhóm thiện 

nguyện và nhà hảo tâm để cùng nhau lan tỏa thông điệp của Ngày môi trường 

thế giới “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, cũng như cùng cộng 

tác để có các hoạt động thiết thực trong bảo vệ môi trường. Hay như trong ngày 

30 tháng 05 năm 2019, chùa Pháp Vân đã phối hợp với nhiều đơn vị và tổ chức 

tôn giáo tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Tôn giáo với cuộc sống an lành và 

môi trường tươi đẹp”.  

Cùng với hoạt động thông tin tuyên truyền, cộng đồng Phật giáo chùa Pháp 

Vân còn phát động và tổ chức nhiều đợt ra quân bảo vệ môi trường ở địa 

phương và các khu vực lân cận để mang lại một cảnh quan Xanh – Sạch –Đẹp  

từ nhà ra phố, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, đem lại cuộc sống 

trong lành hơn cho người dân. Đặc biệt, tháng 11 năm 2016, chùa Pháp Vân tổ 

chức lễ phát động “Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, 

chủ đề “Tử tế với môi trường” thông qua hoạt động vệ sinh môi trường khu vực 

hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là hoạt động 

thuộc Chiến dịch Xanh – Sạch thứ 2 trong kế hoạch chùa Pháp Vân xây dựng 

mô hình điểm Phật giáo phía Bắc về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu. Đồng thời hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Nhảy, vì sự tử tế”, với 

sự tham dự của Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam và 500 bạn đoàn viên, 

thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 

cùng tham gia dọn vệ sinh, san lấp hàng trăm m3 đất, thu dọn cành cây, rác thải 
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để trồng hoa, cây xanh ven mặt phía Đông hồ Linh Đàm”215. Cộng đồng Phật 

giáo chùa Pháp Vân cũng tích cực tham gia các hoạt động khắc phục các hậu 

quả do rủi ro thiên tai tại các địa bàn ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện, Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ 

An; huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai. Trong đợt lũ lụt 

lịch sử tháng 10 năm 2020, chùa Pháp Vân đã vận động các tín đồ Phật giáo 

đang tu học tại chùa Pháp Vân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và các 

tổ chức, cá nhân ủng hộ 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 700.000 đồng, 

bao gồm các nhu yếu phẩm để gửi tặng đồng bào vũng lũ lụt ở các xã Vinh Hà, 

xã Phú Gia và xã Phú Lương thuộc huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế216. 

Ngoài ra nhà chùa còn vận động, tổ chức quyên góp ủng hộ xây dựng cơ sở vật 

chất cầu, đường, trường học cho nhiều địa phương gặp khó khăn do thiên tai.  

Môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. 

Đây là cơ sở Phật giáo điển trình trong phong trào trồng cây gây rừng, một 

công tác có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu. Tính đến ngày 07 tháng 03 năm 2018, môn phái này bao gồm 180 tự 

viện, tịnh xá, tịnh thất ở khắp miền Tây và Đông Nam Bộ217. Các cơ sở tự viện 

của Môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

trong nhiều năm qua đã xây dựng được mô hình điển hình của Phật giáo tham 

gia vào công tác trồng cây, gây rừng. Phong trào trồng cây, gây rừng đã được 

hình thành từ rất sớm. Từ năm 1982, Quan Âm Tu viện tại tỉnh Đồng Nai đã tiếp 

nhận và ký kết giao ước tự trồng, tự hưởng 150 ha đất hoang hóa, khô cằn thành 

rừng xanh mát. Mỗi tăng ni trong tông môn được phát động trồng ít nhất 100 

cây tràm, điều, bạch đàn, sao...và chỉ sau 2 năm cây non đã mọc lên trên vùng 

đất hoang rộng lớn. Sau đó, Quan Âm Tu viện tiếp tục được Cục Kiểm lâm tỉnh 

Đồng Nai giao thêm đất rừng để quản lý. Năm 1984, Quan Âm Tu viện phát 

động phong trào trồng cây gây rừng, nhận đất và trồng rừng ở ấp 5 xã Long 

Phước, huyện Long Thành trải dài cho đến tận núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân 

 
215Hương Lan (2019), Chùa Pháp Vân: Mô hình điểm của Phật giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Môi trường, số 9. 
216 Nguyễn Thành Trung (2020), Hà Nội: Chùa Pháp Vân tặng 300 phần quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Thừa 

Thiên-Huế, https://www.phattuvietnam.net/ha-noi-chua-phap-van-tang-300-phan-qua-cho-dong-bao-vung-lu-

tinh-thua-thien-hue/. 
217 Xem Hòa thượng Thích Gia Quang – Trường trực Hội đồng Môn phong (2018), Danh sách các tự viện, tịnh 

xá trong Môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng (cập nhật đến ngày 7/3), https://lientongtinhdo.com/danh-

sach-tu-vien-trong-tong-phong-lien-tong-tinh-do-non-bong. 
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Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu218. Cho tới ngày nay, các cơ sở tự viện của Môn 

phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng đã mở rộng việc trồng rừng phủ xanh đất 

trống đồi núi hoang vu với diện tích khoảng hơn 1000 ha ở các tỉnh Lâm Đồng, 

Bình Phước, Bình Thuận.  

Bảng 4. Bảng thống kê công tác trồng rừng của Liên tông Tịnh Độ Non Bồng219 

CÁC TỰ VIỆN CỦA LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG ĐANG THAM 

GIA TRỒNG VÀ QUẢN LÝ RỪNG 

STT Cơ sở tự viện có hoạt động 

– dự án trồng rừng 

Diện tích 

(ha) 

Phân loại 

rừng 

Ghi chú 

1 Long Phước Thọ - Đồng Nai 40 Rừng bảo vệ  

2 
Bửu Hoa Ni viện – Đồng Nai 40 Rừng bảo vệ 

Có trồng 

cây ăn trái 

3 

Tổ đình Linh Sơn I, II – Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
256 Rừng bảo vệ 

Khai thác 

kinh tế 

không 

đáng kể 

4 
Hương Lâm Tịnh Viện  - Lộc 

Ninh – Bình Phước 
80 Rừng kinh tế 

Trồng 

tràm, xà 

cừ 

5 Trân Lợi – Hàm Thuận Nam 

– Bình Thuận 
261 Rừng bảo vệ Đất dự án 

6 

Tịnh thất Hải Hội – Lâm 

Đồng 
90 Rừng bảo vệ 

Khai thác 

kinh tế 

không 

đáng kể 

7 
Tịnh thất Công Đức Hoa – 

Lâm Đồng 
110 Rừng bảo vệ 

Khai thác 

kinh tế 

không 

 
218 Xem Thích Thiện Huy – Môn phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng (2017), Mô hình của Liên tông Tịnh độ 

Non Bồng trong công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường, in trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022), Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr. 582.  
219 Xem Thích Thiện Huy – Môn phong Liên tông Tịnh độ Non Bồng (2017), Mô hình của Liên tông Tịnh độ 

Non Bồng trong công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường, in trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII (2017-2022), Lưu hành nội bộ, Hà Nội, tr. 583. 
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đáng kể 

8 

Tịnh thất Hoa Nghiêm – Lâm 

Đồng 
20 Rừng kinh tế 

Có trồng 

quế khâu 

và cây cà 

phê 

9 

Tịnh thất Dược Sư II – Lâm 

Đồng 
16 Rừng kinh tế 

Có trồng 

quế khâu 

và cây cà 

phê 

 Tổng diện tích thống kê ở các 

tự viện đại diện đang tham 

gia – có dự án trồng rừng 

1023   

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức 

Trung tâm này được thành lập từ năm 2013 xuất phát từ việc nhận thấy 

Thừa Thiên-Huế là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do những tác 

động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Định hướng hoạt động của trung tâm là 

nhằm nghiên cứu ứng dụng, đào tạo năng lực, chăm sóc hỗ trợ và phục vụ cộng 

đồng, cũng như việc hướng tới hạnh phúc an lạc cho cộng đồng. Trung tâm hỗ 

trợ cộng đồng Hải Đức hoạt động ở ba lĩnh vực chính gồm: Biến đổi khí hậu; Y 

tế sức khỏe; An sinh xã hội. Ba lĩnh vực này đều có liên quan tới nhau. Việc ứng 

dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế cộng đồng, môi sinh, 

hướng tới giảm nhẹ và thích ứng với môi trường và biến đổi khí hậu. Trong khi 

an sinh xã hội cũng nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cải thiện đời 

sống và phát triển cộng đồng bền vững.  

Bảng 5. Sơ đồ tổ chức của Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức. 
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Hoạt động của trung tâm được tiến hành đa dạng từ nghiên cứu, tập huấn 

kỹ năng tới các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 

hậu. Cụ thể trung tâm đã tham gia cùng với tổ chức Nâng cao Năng lực Cộng 

đồng CYCAD biên soạn bộ cẩm nang “Chăm sóc Tâm lý, tâm linh và xã hội cho 

những chăm sóc viên”, biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn chăm sóc tâm lý tâm 

linh cho nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm  họa nhân tai và thiên tai”. Trung tâm 

còn liên kết với nhiều tổ chức, trường đại học, Hội Chữ thập đỏ, các y bác sĩ Tuệ 

Tĩnh đường để đào tạo cho các nhân viên, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến 

thức và các kỹ năng. Đặc biệt, trung tâm còn liên tục mở các lớp tập huấn về 

chăm sóc tâm lý tâm linh cho các nạn nhân do thảm họa nhân tai và thiên tai đối 

với nhân viên, tình nguyện viên, tăng ni sinh Học viện Phật giáo Huế, Trường 

trung cấp Phật học Huế và các đội Phản ứng nhanh.  Tính đến năm 2016, Trung 

tâm hỗ trợ Cộng đồng Hải Đức đã có nhiều hoạt động thực tế hỗ trợ cộng cồng. 

Điển hình như: “Cung cấp năng lượng tái tạo: sử dụng bình nước nóng năng 

lượng mặt trời cho 21 cơ sở từ thiện mầm non, dưỡng lão, trẻ mồ côi, khuyết tật 

trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 600 người 

hưởng lợi; Tổ chức 10 buổi truyền thông nhóm nhỏ nhằm nâng cao nhận thức 

cho cộng đồng với 500 người tham gia về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí 

hậu. Biên soạn và in ấn tờ rơi. Tổ chức khóa tập huấn viên bơi lợi cho 37 huynh 

trưởng Gia đình Phật tử do giáo viên đến từ Hiệp hội bơi lội Anh quốc hướng 

dẫn; Tổ chức dạy bơi tại cộng đồng cho 500 trẻ (từ 8-14 tuổi) là các học sinh và 

đoàn sinh ngành Oanh Gia đình Phật tử tại thị xã Hương Thủy và Thành phố 

Huế với sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức NCA, HueHelp và chính quyền địa 
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phương xã Thủy Bằng.”220. Tính đến năm 2018, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng 

Hải Đức tổ chức 02 cuộc tập huấn “Kiến thức và kỹ năng về quản lý rủi ro thiên 

tai và lập kế hoạch dựa vào cộng đồng” với 59 thành viên tham dự; Tổ chức 02 

cuộc tập huấn “Cứu hộ sơ cấp cứu và giới thiệu tiêu chuẩn cứu trợ tối thiểu” với 

60 thành viên tham dự; Tổ chức tập huấn Tâm lý tâm linh cho thành viên của 

đội ứng cứu khẩn cấp với 15 thành viên tham dự; Tổ chức 04 cuộc truyền thông 

với chủ đề “Bảo vệ môi trường và sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu” với 

250 thành viên tham dự và nhiều hoạt động khác221.  

Còn rất nhiều mô hình điển hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đáng được học hỏi và nhân rộng 

như: Mô hình "Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác bảo vệ môi trường" tại Chùa 

Long Quang, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Mô hình “Chủ động trong 

việc thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi trường; 

trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hạn 

chế khói nhang khi Phật tử lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tự viện, 

nơi ăn ở sinh hoạt để tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp” tại Thiền viện Trúc 

Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ; Mô hình "Chùa Xanh" bảo vệ môi 

trường tại chùa Xuân Trạch, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; mô hình 

“Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, hạn chế đốt vàng mã” trong các cơ sở 

thờ tự trên địa bàn quân Hai Bà Trưng và huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội; 

mô hình “Tác hại của việc đốt rơm rạ và các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ bằng 

chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ cung cấp chất dinh dưỡng cho 

đất đai tại các cơ sở thờ tự” trên địa bàn huyện Đông Anh, huyện Đan Phượng, 

thành phố Hà Nội; Mô hình "Câu lạc bộ Phật tử thu gom rác thải, xây dựng hố 

rác gia đình, làm hàng tào, cột cờ, trồng hoa kiểng”; "trồng cây xanh, thắp 

sáng đường quê, sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù lắng đọng, thu gom, xử lý 

rác thải" tại tỉnh Đồng Tháp. Trong năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở 

Thành phố Hồ Chí Minh có tới 57 mô hình tiêu biểu tham gia bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu. Các mô hình tiến hành nhiều hoạt động thiết thực 

 
220 Xem Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức (2018), Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức với công tác an sinh 

xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, , 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/74-trung-tam-ho-tro-cong-dong-hai-

duc-voi-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-228.html. 
221 Xem Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (2018), Thông báo kết quả triển khai 

Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) năm 2017, Lưu 

hành nội bộ, tr.2.  
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như: “Tổ chức quét dọn vệ sinh các tuyến đường, thu dọn rác thải, khơi thông 

cống rãnh vào ngày cuối tuần; Xóa điểm tập kết rác thải, Trồng cây xanh - cây 

cảnh, hoa cảnh trên các tuyến đường; Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu vào các buổi thuyết pháp cho Phật tử, hướng dẫn Tăng 

chúng trong khóa An cư kiết hạ”222. 

3.4.2. Một số mô hình điển hình của Công giáo 

Giáo hội Công giáo Việt Nam với 27 giáo phận, hàng nghìn giáo xứ và 

các cơ sở tu trì, hoạt động xã hội đang là nguồn lực lớn trong công tác bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các mô hình điển hình của người Công 

giáo tham gia vào công tác này cũng rất đa dạng và đạt được nhiều kết quả tích 

cực. Có thể kể đến một số mô hình điển hình như sau: 

Mô hình nhóm ve chai: 

Mô hình nhóm ve chai được Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Châu thành 

lập đầu tiên vào tháng 10 năm 1998  tại Vũng Tàu. Dần dần mô hình này được 

lan rộng ra nhiều nơi thuộc các tỉnh miền Bắc, miền Trung, và miền Nam. Cho 

tới nay, có tất cả 13 nhóm thuộc mô hình này đang hoạt động ổn định trên cả 

nước. Cụ thể là các nhóm: Ve chai Vũng Tàu; Ve chai Hàm Long (Hà Nội); Ve 

chai Huế; Ve chai Sài Gòn; Ve chai Nam Định; Ve chai Vĩnh Long; Ve chai Đà 

Nẵng; Ve chai Xuận Dục (Bùi Chu); Ve chai Phú Ốc (Nam Định); Ve chai 

Vinh; Ve chai Tâm An (Đắk Nông); Ve chai Quãng Ngãi; Đội sửa chữa nhà lưu 

động ve chai. Mục đích hoạt động của mô hình nhóm ve chai là để: Giúp đỡ 

người khác dựa trên tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dạy; Thu nhặt những đồ 

ve chai đã bỏ đi để bán lấy tiền giúp đỡ cho những người nghèo khổ, bất hạnh, 

cô đơn, xấu số; Tham gia nhặt rác làm sạch và vệ sinh môi trường; Sửa chữa nhà 

lưu động cho người nghèo bất kỳ nơi đâu; Giúp các thành viên giảm thời gian 

nhàn rỗi vô ích, tránh được tệ nạn xã hội. Các nhóm ve chai có khoảng hơn 200 

thành viên ở độ tuổi từ 14-36, bao gồm mọi thành phần xã hội từ sinh viên, học 

sinh cho tới công nhân223.  

Việc thu gom những sách báo, chai lọ cũ, bìa các tông, và nhiều loại rác 

thải khác về phân loại thực sự là những việc làm có ý nghĩa thiết thực với bảo vệ 

 
222 Xem Khánh Vi (2019), 18 tự viện được tuyên dương bảo vệ môi trường, https://giacngo.vn/18-tu-vien-duoc-

tuyen-duong-bao-ve-moi-truong-post49881.html. 
223 Xem Giới thiệu nhóm ve chai Vũng Tàu, http://www.datbaovungtau.com/p/tom-tat-co-nhieu-su-lua-chon-

trong-cuoc.html. 
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môi trường. Điều này sẽ góp phần cho việc tiết kiệm tài nguyên, làm sạch môi 

trường khỏi bị ô nhiễm do rác thải gây ra. Nhiều nhóm ve chai đã hoạt động tích 

cực, thu hút được sự quan tâm của xã hội và đánh động tới ý thức, trách nhiệm 

của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 

Tại giáo xứ Hàm Long (Hà Nội), cứ sau mỗi buổi lễ Chủ nhật hàng tuần là 

nhóm Ve chai Hàm Long gồm khoảng 20 thành viên lại tổ chức đi tới các địa 

điểm lấy rác và phân loại. Số tiền bán được từ công việc này được nhóm quyên 

góp cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân bị bệnh 

phong ở Quả Cảm (Bắc Ninh, Ninh Bình), Ba Sao (Nam Định), Xuân Mai (Hà 

Nội). Mặc dù hạn hẹp về tài chính, nhưng các nhóm ve chai còn tích cực tham 

gia ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, có những đội tình nguyện thuộc nhóm sửa 

chữa nhà lưu động còn tới tận vùng lũ để lớp lại mái nhà, sửa chữa nhà cho một 

số gia đình có hoàn cảnh khó khăn224.  

Mô hình giáo xứ, giáo họ không rác: 

Rác thải gây ô nhiễm luôn là một vấn nạn trong công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay. Ở một số nơi, nhất là 

ở các giáo xứ vùng đô thị lớn thì việc thu gom, phân loại rác để giữa gìn cho 

môi trường được trong sạch luôn được các chức sắc và giáo dân Công giáo quan 

tâm. Tại giáo xứ Xóm Chiếu, phường 16, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, linh 

mục và các thành viên Hội đồng mục vụ cùng trưởng các giáo họ và người giáo 

dân đều nhiệt liệt hưởng hứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng mô hình “Khu phố không rác”. Tất cả 

các gia đình trong khu phố, trong các giáo họ của giáo xứ đều trang bị thùng rác 

hợp vệ sinh, giao rác đúng giờ. Hằng tháng, ban chấp hành các giáo họ cùng với 

các đoàn thể tổ chức làm vệ sinh đường phố, nơi công cộng225. Mô hình “Giáo 

họ không rác” thuộc Giáo xứ Xóm Chiếu được triển khai ở khu phố 1, phường 

15, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được nhận rộng ra nhiều giáo họ 

khác như giáo họ La Vang, giáo họ Lộ Đức, giáo họ Hường Nhiệm thuộc giáo 

xứ Xóm Chiếu.  

 
224 Xem Song Minh (2016), “Thủ lĩnh ve chai”, http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/thu-linh-ve-

chai_a3998. 
225Xem Xuân Hùng (2013), Chung tay xây dựng phố phường, https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/chung-tay-xay-

dung-pho-phuong-383833. 
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Ngoài ra còn có rất nhiều mô hình của người Công giáo tham gia bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, với những cách làm hay, sáng tạo. Ví dụ 

như mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 

hậu” được triển khai ở các giáo xứ, giáo họ Công giáo trên địa bàn Hà Nội đem 

lại hiệu quả tích cực cho việc giữ gìn môi trường thân thiện, đạt các tiêu chí 

xanh – sạch –đẹp. Mô hình “Đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu” tại giáo xứ Án Sơn (Ninh Bình) triển khai năm 2017 

đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với việc bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các thành viên tham gia mô hình này 

cũng tiến hành nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác hàng tuần, thu vét, 

khơi thông dòng chảy cho sông Chanh. Mô hình rau an toàn được một số giáo 

xứ triển khai. Mô hình “Giáo xứ An toàn – Sáng – xanh – sạch – đẹp” của Giáo 

xứ Thành Mẫu ở phường 7, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mô hình “Giáo xứ Bảo 

Quang và nhân dân tổ 4, ấp 18 Gia đình và tổ 7, ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây 

dựng tuyến đường kiểu mẫu”...v.v. Tại Thành phố Cần Thơ, thực hiện Thông 

điệp “Laudato Si” của Giáo hoàng Phanxicô, và chương trình vận động của các 

ban ngành địa phương, các giáo hạt Công giáo trên địa bàn đã triển khai nhiều 

mô hình điểm phát huy vai trò của người Công giáo vào bảo vệ môi trường và 

làm giảm biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như Giáo hạt Vĩnh An đã đăng ký thực 

hiện 03 mô hình điểm ở 03 giáo xứ (Kim Hòa, An Sơn, Châu Long), hay Giáo 

hạt Vĩnh Thạnh đã phát động 24/24 nhà thờ giáo xứ, giáo họ đăng ký thực hiện 

04 mô hình điểm226...v.v. Tại tỉnh Đồng Tháp, đồng bào Công giáo đã tham gia 

xây dựng và thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường như: “Tuyến đường, cổng 

rào sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, 

đẹp, gắn với an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới”, “Câu lạc bộ giáo dân 

tham gia vệ sinh môi trường thứ sáu hàng tuần”, “Giáo dân thu gom rác thải, bao 

bì, vỏ chai nhựa”. Tại tỉnh Khánh Hòa, đồng bào Công giáo xây dựng các mô 

hình: Mô hình giáo xứ, xanh, sạch đẹp ở giáo xứ Vĩnh Thái, giáo xứ Hòa Yên, 

Hòa Nghĩa, Tân Bình (Cam Lâm), giáo xứ Xuân Ninh (Cam Ranh); Mô hình 

 
226 Xem Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thờ (2018), Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện 

Chương trình phối hợp ký kết giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Sở Tài nguyên – Môi 

trường với các tổ chức tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (Từ tháng 

8/2016-8/2018), Cần Thơ, Lưu hành nôi bộ, tr.4.  
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đường thông, ngõ thoáng, sạch rác, đẹp nhà ở giáo xứ Ngọc Thủy (Nha Trang); 

Mô hình điện sáng đường làng ở giáo xứ Vạn Xuân (Vạn Ninh); Mô hình trồng 

cây phủ kín đồi trọc ở giáo xứ Đất Sét (Diên Khánh), và còn rất nhiều mô hình 

khác được đồng bào Công giáo triển khai, tham gia ở hầu khắp các địa phương 

trên cả nước.  

3.4.3. Một số mô hình của đạo Tin Lành và Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt 

Nam 

Mô hình “Đồng bào tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) Chi 

hội Dương Yên ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu và phong trào chống rác thải nhựa” triển khai vào 

tháng 6 năm 2020. Mô hình hoạt động đã huy động sự tham gia của tín đồ Tin 

lành của chi hội trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, 

bao bì nilon và vận chuyển đến nơi thu gom, xử lý theo quy định. Các tín đồ 

cũng tham gia giữ gìn cảnh quan tại cơ sở thợ và tư gia xanh, sạch, đẹp, đồng 

thời thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, để tiến tới bỏ 

thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Ngay 

cả trong sinh hoạt, hội họp thì các tín đồ Tin Lành của chi hội cũng được tuyên 

truyền không sử dụng ly, cốc, bình nhựa dùng một lần mà thay vào đó là các sản 

phẩm làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường và dễ phân hủy. Phong trào 

hoạt động của chi hội đã thu hút được rất nhiều tín đồ Tin Lành tham gia thu 

gom, phân loại rác thải và còn mang rác thải nhựa để đổi lấy các cây ăn quả về 

trồng.  

Mô hình “Phân loại, sử dụng các sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường của 

một số hội thánh thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc như: Hội thánh 

Tin Lành Khả Cảnh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và Hội thánh Tin Lành 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Các hội thánh này thường lồng ghép các 

nội dung về bảo vệ môi trường trong các giờ lễ, đồng thời thường xuyên nhắc 

nhở, vận động cộng đồng tín đồ cần có các hành động thể hiện sự thân thiện với 

thiên nhiên, quan tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường sống. Tại các hộ gia đình là tín 

đồ của Hội thánh Tin Lành Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện tiết kiệm điện, 

không sử dụng lãng phí nguồn nước sạch, có thùng đựng rác sạch, không xả, vứt 

rác bừa bãi, trồng cây xanh, cây cảnh, dọn vệ sinh, cắt cỏ, làm nhà kiên cố, tích 

cực tham gia ngày Thứ bảy “Xanh-Sạch-Đẹp” tại địa bàn dân cư, phối hợp tổ 
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chức các hoạt động vệ sinh khu dân cư. Tại tỉnh Đồng Tháp, đồng bào Tin Lành 

tham gia xây dựng mô hình “Câu lạc bộ tín đồ Hội thánh tham gia xử lý rác thải, 

đường thông, hè thoáng”. Tại Tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng, đồng bào đạo Tin Lành xây dựng mô hình “Toàn dân 

tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân 

cư”. Năm 2017, Chi hội Tin Lành Tuy An thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(Miền Nam) đã đăng ký xây dựng mô hình điểm “Sáng xanh sạch đẹp” tại nhà 

thờ Tin Lành Tuy An, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đã tích 

cực vận động tín hữu tham gia thực hiện chương trình, giữ cảnh quan khuôn 

viên nhà thờ luôn xanh, sạch, đẹp.  

Mô hình “Tổ tình nguyện vì môi trường xanh” của Hội thánh Cơ Đốc Phục 

Lâm quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, vận động các 

tín đồ tôn giáo về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, hiểm họa 

nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu với đời sống con người. 

Các hoạt động như nhặt rác kết hợp với tuyên truyền giữ gìn bảo vệ môi trường 

của “Tổ tình nguyện vì môi trường xanh” đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, 

ý thức của người dân. Trong đó, có rất nhiều bà con đã tham gia hưởng ứng nhặt 

rác làm sạch môi trường cùng với Tổ tình nguyện. Từ đó lan tỏa ngày càng sâu 

rộng phong trào trong quần chúng nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu cả xã hội 

cùng chung tay tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, 

cũng như thành phố ngày càng sáng – xanh - sạch đẹp hơn227. 

3.4.4. Những mô hình điển hình của một số tôn giáo khác.  

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại nhiều 

tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long được Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Việt 

Nam đã và đang triển khai như: Mô hình“Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, 

trồng cây xanh, bình chữa cháy”; “Thu gom rác từng hộ gia đình”; “Xây dựng 

bể chứa bao, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”; “Bảo vệ môi trường ứng phó với 

biến đổi khí hậu, phân loại rác thải gắn với giảm nghèo bền vững”; “Tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo xây dựng hố rác gia đình”. Năm 2017, mô hình “Xử lý rác thải, 

xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh, bình chữa cháy” ở Hảo Hòa Tự của Ban Trị 

sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 

 
227 Xem Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh (2021), Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm quận Phú Nhuận ra mắt tổ tình 

nguyện vì môi trường 

xanh,http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinkhac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=3883  

http://ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/thongtinkhac/Lists/Posts/Post.aspx?ID=3883
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Thơ được trao tặng bằng khen là mô hình điển hình về tôn giáo tham gia bảo vệ 

môi trường. Tại thành phố Cần Thơ, Phật giáo Hòa Hảo cũng đã và đang thực 

hiện 07 mô hình điểm ở 07 điểm chùa trên địa bàn các quận, huyện như: Thốt 

Nốt, Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Các mô hình điểm này đã tăng cường triển 

khai, tổ chức cho chức việc, tín đồ mua thùng chứa rác, không vứt rác bừa bãi, 

thu gom vỏ chai và vỏ bao thuốc trừ sâu đem đến nơi tập trung đảm bảo vệ sinh 

môi trường; trồng cây xanh, trồng hòa, trong sản xuất nuôi thiên địch hạn chế sử 

dụng thuốc trừ sâu; đảm bảo sản phẩm trồng sạch, an toàn, trong sinh hoạt hằng 

ngày đảm bảo vệ sinh, giữ môi trường không gây ô nhiễm. Phật giáo Hòa Hảo ở 

đây còn phối hợp với các ban ngành thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy, tìm 

kiếm cứu nạn gồm 20 thành viên để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Các 

hoạt động theo các mô hình này của Phật giáo Hòa Hảo đang góp phần thực hiện 

tốt bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương. Chỉ tính từ 

tháng 7/2016 đến tháng 8/2017, mô hình này triển khai đã vận động đồng bào 

Phật giáo Hòa Hảo ở đây trồng trên 350 cây xanh các loại, bố trí 06 thùng đựng 

rác thải, lắp đặt hệ thống xử lý nước, tạo nguồn nước sạch sinh hoạt trong chùa, 

với công suất 200 mét khối mỗi giờ, xây dựng lò xử lý rác thải trị giá 32 triệu 

đồng trong khuôn viên chùa228. 

Nhiều mô  hình được các hệ phái của đạo Cao Đài triển khai như: "Phân 

loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, xây dựng tuyến đường hóa gắn 

với đèn đường, cột cờ, tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh - sạch - đẹp" của 

Cao Đài Ban chỉnh đạo; “Xây dựng mô hình vận động chức sắc, tín đồ đạo Cao 

Đài, Ban chỉnh đạo Mỹ Thạnh và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường” tại xã 

Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; Mô hình Câu lạc bộ Họ đạo Minh Thiện 

“Giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại Họ đạo Minh 

Thiện thuộc Hội thánh Cao Đài Bạch y liên đoàn Chơn lý ở ấp Kênh Xáng, xã 

Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Mô hình điểm “Trồng cây xanh, xử 

lý rác thải” của Cao Đài Độc Lập (Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước, tạo 

lạc xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) đã thiết kế sắp đặt các 

hạng mục xây dựng theo hướng bảo vệ môi trường, cảnh quan Sáng-Xanh-Sạch-

 
228 Xem Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thờ (2018), Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện 

Chương trình phối hợp ký kết giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Sở Tài nguyên – Môi 

trường với các tổ chức tôn giáo về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (Từ tháng 

8/2016-8/2018), Cần Thơ, Lưu hành nôi bộ, tr.3, tr.9.  
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Đẹp-An toàn. Tại tỉnh Đồng Tháp, Cao Đài Tây Ninh có các mô hình: “Hạn chế 

dùng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom túi ni long”; “Sử dụng nước hợp vệ sinh, 

xóa ao tù lắng đọng, thu gom xử lý rác thải”; “Trồng hoa kiểng trước cổng nhà, 

phân loại rác, đào hố xử lý rác”. Còn Cao Đài Tiên Thiên tại tỉnh Đồng Tháp có 

mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, xây dựng tuyến 

đường hoa gắn với đèn đường, cột cờ, tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-

sạch-đẹp”. Mô hình tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giáo dục tín đồ theo đạo 

về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các ngày 01 

và 15 âm lịch hàng tháng của các Thánh thất Cao Đài trên địa bàn Hà Nội.  

Mô hình "Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia thực hiện thu gom rác thải, 

không vứt rác bừa bãi, không vứt xác động vật xuống sông, giữ gìn vệ sinh, bảo 

vệ môi trường" tại tỉnh Đồng Tháp. Tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Bửu 

Sơn Kỳ Hương thành lập câu lạc bộ tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu. Ban trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện mô hình tuyên truyền bằng cách 

phối hợp, tổ chức gắn 10 biển có nội dung thực hiện tốt việc nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường.  

Các tổ chức tôn giáo khác của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu Nghĩa 

đều có nhiều mô hình, hoạt động cụ thể tham gia vào công tác an sinh xã hội, 

bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt 

từ năm 2019, Giáo hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội đã xây dựng mô hình Hội quán, 

Phòng thuốc nam trở thành trung tâm sinh hoạt động đồng, góp phần tuyên 

truyền, vận động cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tạo cảnh quan hội quán Xanh – Sạch – Đẹp, trồng cây thuốc nam, thực 

hành lối giống thân thiện với môi trường. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam 

Thành hội Cần Thơ đã triển khai xây dựng 02 mô hình điểm gồm: Mô hình 

“Trồng cây thuốc, phơi và chế biến thuốc Nam sạch” tại Hội quán Hưng Định tự 

(tọa lạc tại quận Ninh Kiều) và  mô hình “Trồng cây thuốc với các loại cây 

thuốc đặc trưng, phơi và chế biến, bảo quản sạch, phục vụ điều trị bệnh” tại Hội 

Quán Hưng Bảo tự (tọa lạc tại quận Ô Môn) bước đầu đạt hiệu quả và đang 

được nhân rộng. Cùng với việc thực hiện các tiêu chí tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các mô hình này được triển khai đã tiến 

hành đặt các thùng đựng rác thải sinh hoạt nơi công cộng, rác thải y tế, đảm bảo 
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các quy định về khám chữa bệnh, chế biến và cung cấp thuốc cho nhân dân theo 

quy định của ngành y tế.  

Trong khi đó Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang đã phát động mô hình trồng cây xanh với đợt ra quân trồng 600 cây 

dầu ở khu vực chùa Tam Bửu – Phia Lai, đồng thời vận động các hộ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm xây dựng hệ thống xử lý chất thải, chứa rác thải bằng vật dụng 

đảm bảo vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước, không vứt vật nuôi 

chết bừa bãi. Ban vận động của Tứ Ân Hiếu Nghĩa còn thành lập đoàn đến từng 

hộ gia đình vận động ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường. Cùng với đó, cộng 

đồng Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại đây còn thực hiện mô hình ứng phó với biến đổi khí 

hậu bằng cách tổ chức đổ cột bê tông giúp cho những hộ gia đình khi bị giông 

lốc bão gây ra, với số lượng 70-100 bộ cột mỗi năm.  

Mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu" 

của đồng bào theo Bàlamôn giáo tại tỉnh Bình Thuận.  Hội đồng chức sắc Chăm 

Bàlamôn đã thành lập Ban vận động thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu gồm 30 thành viên. Ban vận động đã phối với các ban 

ngành, đoàn thể thực nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm 

thực hiện sinh hoạt và sản xuất hằng ngày thân thiện với môi trường. Nhờ triển 

khai mô hình mà nhiều gia đình Chăm đã thực hiện thu gom rác thải, khai thông 

cống rãnh, không nuôi heo thả rông, không hành ghề phá rừng, tăng cường trồng 

cây xanh.  

Các tổ chức, cộng đồng Hồi giáo Islam như Cộng đồng Hồi giáo Thành 

phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Hồi giáo tỉnh Tây Ninh, Cộng đồng Hồi giáo tỉnh 

An Giang, Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng Sư cả Hồi giáo 

Bàni tỉnh Ninh Thuận, và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Bình Thuận...đều 

triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào, mô hình tham gia bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương. Ví dụ như cộng 

đồng người Chăm Islam tại Ninh Thuận đã và đang hưởng ứng cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tham gia vào 

chương trình đề án "Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh, sạch, đẹp". Cộng 

đồng Islam ở Thánh đường NOORUL EHSAAN, ấp 4, Xuân Hưng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng xây dựng chương trình kế hoạch tham gia vào cuộc 

vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", và tích 
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cực hưởng ứng phong trào "Sáng, xanh, sạch, đẹp" trên địa bàn của tỉnh. Cộng 

đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh đã tích cực thực hiện mô hình "Sạch nhà, 

sạch bếp, sạch ngõ" với 95% hộ dân thuộc cộng đồng hiện nay bđã sử dụng năng 

lượng sạch từ sử sụng bếp lửa sang bếp gas, 100% hộ dân là tín đồ Hồi giáo 

Islam đã thực hiện ăn uống hợp vệ sinh, trồng và bảo vệ cây xanh nơi công cộng 

và cơ sở thờ tự, không sử dụng vật tư và phương tiện tạo ra sản phẩm độc hại, 

thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom rác theo quy định và không bỏ rác 

bừa bãi ở nơi công cộng. Tại một số địa phương ở tỉnh Tây Ninh, cộng đồng Hồi 

giáo Islam còn thành lập các đội bảo vệ môi trường tổ chức người dân là tín đồ 

ra quân quét dọn, phát quang các tuyến đường và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 

các cấp cũng như chính quyền địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền 

vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường. Mô hình "Cộng đồng tín đồ 

Islam tự quản bảo vệ môi trường", "Không để rác tiếp đất" của Ban Cai quản 

Thánh đường Al-Noor ở Hà Nội.  

Tại vùng đồng bào Chăm Bà Ni ở Ninh Thuận, trong năm 2017, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Sở Tài nguyên 

môi trường tổ chức tập huấn tuyên truyền cho mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu“ ở 2 thôn Thanh Khiết và Châu Hanh, xã 

Phan Thanh.  

Cộng đồng tôn giáo Baha’i đẩy mạnh các hoạt động thường ngày bảo vệ 

môi trường như dọn rác, vệ sinh và trồng cây, cùng nhau thảo luận về môi 

trường để nâng cao nhận thức và nhân rộng các hoạt động. Đồng thời tôn giáo 

này còn thường xuyên nhắc nhở các tín đồ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sân vường, 

trồng nhiều cây xanh và thực hiện Luật Tôn giáo Baha’i là không hút thuốc và 

uống rượu để hình thành lối sống trong lành và thân thiện với môi trường tự 

nhiên.  

Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo thực hiện mô hình bảo vệ môi 

trường bằng hoạt động tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng túi nilon, chất vô cơ khó 

phân hủy và không đốt vàng mã; phối hợp cùng một số chùa và các tín đồ có đất 

trồng trọt thực hiện mô hình trồng lúa, rau củ quả và cây thuốc để cung cấp rau 

sạch và cây thuốc nao theo các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, 

không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.  
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Tất nhiên, còn rất nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu khác của các tổ chức tôn giáo khác đã và đang triển khai ở 

Việt Nam. Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức tôn giáo đã hình thành nên rất nhiều mô hình điển hình về phát huy 

vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, tại Hà Nội, chỉ tính 

từ tháng 6 năm 2016 đến hết năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo xây dựng được tổng cộng 228 mô hình 

điểm. Cách thức tổ chức và nội dung hoạt động của những mô hình này có sự đa 

dạng nhưng tựu trung lại đều nhằm hướng tới phát huy vai trò của các cộng 

đồng tôn giáo vào công tác bảo vệ môi trường, khắc phục rủi ro thiên tai và nâng 

cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh các mô hình do các tổ chức 

tôn giáo phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng lên, cộng đồng các tôn 

giáo ở Việt Nam còn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn 

cũng như các mô hình cụ thể của từng địa phương để tích cực vào công cuộc xây 

dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, hướng tới phát triển bền vững đất nước.   

3.5. Một số nhận xét về những thành công và bài học kinh nghiệm 

Có một thực tế là các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam không phải cho tới thời 

điểm hiện nay mới chú ý tới các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Niềm tin, cơ cấu tổ chức và thực hành nghi lễ của các tôn giáo 

tuy có khác nhau, thế nhưng trong nội dung kinh sách, giáo lý của các tôn giáo 

đều ẩn chứa những lời răn dạy, sự hướng dẫn và khuyến khích một lối sống 

thuận theo tự nhiên, tôn trọng sự sống, và bảo vệ môi trường xung quanh con 

người. Nói chung nhất thì các tôn giáo đều hướng con người tới cái tốt đẹp trong 

mối quan hệ giữa con người với nhau và giữa con người với môi trường tự 

nhiên. Cũng chính vì thế mà thái độ, hành vi của từng cá nhân, gia đình và cả 

cộng đồng mà các tổ chức tôn giáo mong muốn xây dựng là những quan điểm 

sống, những hành động ứng xử với môi trường tự nhiên cũng như xã hội mang 

tính tích cực, xây dựng. Xuất phát từ các yếu tố nền tảng trong giáo lý của mình, 

cộng với sự phối hợp, khuyến khích từ phía các tổ chức, ban, ngành và đoàn thể 

của Nhà nước, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay càng có điều kiện phát 

huy nguồn lực của mình tham gia vào công tác bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu.  

Một số thành công đáng ghi nhận: 
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Qua thực tiễn hoạt động trong những năm gần đây cho thấy, các tổ chức tôn 

giáo ở Việt Nam đã đạt được rất nhiều kết quả thành công đáng ghi nhận trong 

công tác này. Các thành quả ấy thể hiện ở trên nhiều phương diện khác nhau.  

Thứ nhất, về phương diện hoạt động thông tin tuyên truyền:  

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều nhận thấy để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, thay đổi hành vi và lối sống của các cá nhân và cộng đồng đối với 

vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu thì công tác đầu tiên cần 

chú trọng chính là đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền. Các nội dung về 

giáo lý trong sách vở, các thông tin cập nhật về môi trường và biến đổi khí hậu, 

đã được các tổ chức tôn giáo phân tích, diễn giải, hệ thống lại và lồng ghép vào 

nhiều hình thức khác nhau để trao truyền tới các tín đồ cũng như người dân. 

Những hình thức thông tin tuyên truyền được các tổ chức tôn giáo sử dụng vào 

công tác này rất đa dạng, phong phú từ việc kết hợp các nội dung bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào trong các buổi lễ, các lớp học về giáo lý, 

các khóa tu cho tới việc cho đăng tải rộng rãi trên các tờ báo, tập san, tạp chí.  

Để tăng cường hơn nữa sự tiếp cận của người dân và tín đồ đối với các kiến 

thức, kỹ năng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, các tổ chức tôn 

giáo còn đứng ra tổ chức hoặc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp, các ban ngành, đoàn thể để tổ chức các buổi tập huấn. Nhiều nơi, các tổ 

chức tôn giáo còn thành lập các câu lạc bộ, các đội tuyên truyền, phát tờ rơi tới 

từng hộ gia đình để thông tin tuyên truyền sát sao hơn. Nhiều cuộc thi tìm hiểu 

về môi trường, sáng kiến mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 

hậu, nhiều đợt triển lãm đã được các tổ chức tôn giáo thực hiện nhằm đem tới 

hiệu ứng lan tỏa tốt hơn với cả cộng đồng trong và ngoài tôn giáo. Các tổ chức 

tôn giáo còn tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các nhà 

khoa học tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, xuất bản sách chuyên khảo về vai 

trò của tôn giáo đối với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.  

Trong quá trình thông tin tuyên truyền này, đã hình thành một xu hướng 

quan trọng là một số tổ chức tôn giáo đã cùng liên kết, phối hợp với các cơ quan 

Nhà nước để tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao về chủ trương, chính sách, cũng 

như tạo nên nền tảng nhận thức chung để cùng hành động bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo đều 

thể hiện xu hướng hiện đại hóa trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, cập 
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nhật và khai thác tối đa sức mạnh của truyền thông số hiện nay với công cụ đắc 

lực là mạng internet. Nội dung thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến 

đổi khí hậu đã chiếm dung lượng đáng kể trên nhiều trang thông tin điện tử, các 

tờ báo điện tử và các trang mạng xã hội của các tổ chức, nhóm, câu lạc bộ tôn 

giáo ở Việt Nam. Phương tiện truyền thông này sẽ giúp cho việc lan tỏa nhanh 

chóng các thông điệp của các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu tới các tín đồ tôn giáo, nhất là giới trẻ - những người có vai trò rất 

quan trọng đối với tương lai của các cộng đồng tôn giáo trong việc bảo vệ môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Nhờ việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền mà các nội dung 

giáo lý, các thông điệp đã được truyền tải tới cộng đồng tín đồ và người dân một 

cách dễ hiểu, dễ vận dụng, góp phần có hiệu quả vào việc thay đổi nhận thức và 

hành vi của cá nhân và cộng đồng tôn giáo đối với vấn đề bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu. Các phương tiện truyền thông của các tổ chức tôn giáo 

đã thể hiện điểm đặc sắc là kết hợp những vấn đề tôn giáo, nhất là những lời răn 

dạy của các đấng thiêng liêng, với những vấn đề môi trường. Điều đó tạo nên 

sức mạnh riêng, tăng tính hiệu lực, hiệu quả đối với chính các cộng đồng tôn 

giáo do nhấn mạnh vào việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu không 

chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm tự thân của mỗi tín đồ 

trước các đấng thiêng liêng của mình.  

Thứ hai, về các hoạt động cải thiện chất lượng môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu: 

 Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động đạt được 

những hiệu quả thiết thực như hoạt động trồng cây, gây rừng, vận động tín đồ và 

người dân thu gom, xử lý rác thải, khuyến khích xây dựng một lối sống giản dị, 

tiết kiệm tài nguyên và tăng cường sử dụng các sản phẩm có khả năng tái chế, 

thân thiện với môi trường. Cộng đồng các tôn giáo cùng chung tay phủ xanh đất 

trống, đồi núi hoang vu, phủ xanh bóng mát trong khuôn viên cơ sở thờ tự, đường 

làng, khu phố, đã góp phần tích cực vào phục hồi rừng, phục hồi cảnh quan xanh. 

Hệ thống cây xanh được trồng và chăm sóc, bảo vệ không chỉ giúp nhả ra khí 

ôxy, hấp thụ nhiều khí độc như CO2 và các bụi mịn, góp phần làm trong lành môi 

trường không khí, tăng cường sức khỏe cho người dân mà còn tạo nên môi trường 

sống cho nhiều loài động, thực vật khác. Cây xanh, núi rừng còn là lá chắn làm 
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giảm thiểu các tác hại của những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, bảo vệ 

cho sự sống của con người. Hệ thống thảm thực vật cũng góp phần giữ đất, chống 

xói mòn và sạt lở đất nghiêm trọng. Một số tổ chức tôn giáo còn đang đẩy mạnh 

việc tham gia các dự án trồng rừng ngập mặn chống xâm nhập mặn.  

Bỏ rác đúng nơi quy định, thu gom, phân loại rác, đưa rác thải thành nguồn 

tài nguyên để gây quỹ hỗ trợ cộng đồng đã trở thành việc làm thường xuyên, 

liên tục của nhiều cộng đồng tôn giáo. Hoạt động này đã và đang có ý nghĩa 

quan trọng đối với việc giảm tải áp lực rác thải gây ra ô nhiễm môi trường và 

ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Đồng thời việc tái chế rác thải còn góp 

phần vào tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Thứ ba, về các hoạt động khắc phục rủi ro thiên tai:  

Đây cũng là lĩnh vực hoạt động rất có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng 

nhiệt tình của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Các hoạt động này cũng xuất 

phát từ tự thân mục tiêu, lý tưởng của các tôn giáo. Đó là đều nhằm tới cứu khổ, 

cứu nạn, tương thân tương ái, trợ giúp cá nhân và cộng đồng cả về mặt tinh thần 

và vật chất trong các hoàn cảnh khó khăn.  

Mỗi khi có các thiên tai, thảm họa, các tổ chức tôn giáo đều thể hiện vai trò 

tích cực của mình trong việc chăm sóc đời sống tinh thần, tâm linh – một chức 

năng mà không phải tổ chức nào cũng có thể thực hiện được. Việc tiến hành tư 

vấn tâm lý, cầu nguyện, tổ chức các nghi lễ cầu bình an cho người dân gặp thảm 

họa cũng như tổ chức các đoàn tới thăm hỏi, động viên đã giúp cho việc củng cố 

thêm sức mạnh tinh thần, từ đó giúp cho các cộng đồng ở vùng gặp thiên tai có 

thể phục hồi tốt hơn. Hơn nữa việc tham gia vào lo hậu sự, an táng cho các nạn 

nhân trong các thảm họa thiên tai, dịch bệnh còn thể hiện vai trò chăm sóc đời 

sống tâm linh tôn giáo, sự đồng hành tới tận cùng của các tổ chức tôn giáo, giúp 

cho người thân và gia đình của các nạn nhân gặp thảm họa được an ủi và yên 

tâm cố gắng hơn để vượt qua các hoàn cảnh khó khăn. Sự trợ giúp về đời sống 

tinh thần, tâm linh tôn giáo chính là sự trợ giúp về mặt chiều sâu của các tổ chức 

tôn giáo trong khắc phục các rủi ro thiên tai.  

Song hành với sự trợ giúp về tinh thần, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam 

còn tiến hành các hoạt động trợ giúp thiết thực về mặt vật chất. Hằng năm số 

lượng lớn về tài chính, vật phẩm được các tổ chức tôn giáo hỗ trợ cho đồng bào 

vùng gặp thiên tai. Nhiều tổ chức tôn giáo còn đang tổ chức, tham gia tích cực 
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các dự án về nước sạch, chăm sóc y tế cộng đồng, xây dựng cầu đường, nhà ở, 

nhà chống lũ...v.v góp phần vào quá trình hồi phục sức sống sau thiên tai và 

nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của nhiều người dân ở nhiều 

vùng miền khác nhau trên cả nước.  

Thứ tư, xuất hiện nhiều mô hình điển hình, có cách làm hiệu quả, tạo được 

sức lan tỏa lớn trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:  

Để đưa công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đạt 

được hiệu quả cao, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều đã và đang triển khai 

nhiều mô hình cụ thể trên hầu khắp các địa phương. Các mô hình hoạt động này 

trong những năm gần đây đã tạo được sức lan tỏa, đem tới các kinh nghiệm quý 

báu và được nhân rộng ở nhiều nơi. Những mô hình điển hình của các tổ chức 

tôn giáo cũng đang góp phần vào sự thành công của các phong trào, các cuộc 

vận động lớn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Nhà nước Việt Nam 

như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường". 

Một số bài học kinh nghiệm: 

Thực tiễn triển khai công tác phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham 

gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong những 

năm gần đây cũng đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Việc đúc rút ra 

các bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động này sẽ giúp cho việc thực hiện 

công tác phát huy các tổ chức tôn giáo tham gia vào bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu đạt được hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Cụ thể là một số bài học kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao kiến 

thức, trách nhiệm, tập huấn về kỹ năng tham gia công tác bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể với các tổ chức tôn giáo để tiếp 

tục duy trì và đẩy mạnh các chương trình hành động chung qua các phong trào, 

cuộc vận động lớn, đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước của các tổ chức 

tôn giáo, góp phần phát triển đất nước bền vững.  

Thứ hai, tiếp tục phát huy nguồn lực tôn giáo đối với các công tác an sinh 

xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thực tiễn hoạt động cho thấy, với số lượng tín đồ đông đảo, đội ngũ chức sắc và 
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chức việc của nhiều tổ chức tôn giáo lại đang đẩy mạnh việc đào tạo bài bản 

không chỉ về mặt tôn giáo mà còn cả về mặt tham gia các công tác xã hội, các tổ 

chức và cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam có nguồn lực rất lớn trong công tác bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Muốn phát huy tốt hơn nguồn 

lực tôn giáo vào trong hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu cần tăng cường tranh thủ, vận động đội ngũ chức, chức việc và những cá 

nhân tín đồ có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời tiếp tục biểu dương các cá 

nhân, các mô hình và cách làm hay một cách kịp thời tạo nên sự khuyến khích, 

sức lan tỏa trong cộng đồng. Hiện nay vai trò nổi bật trong công tác này vẫn là 

các giáo hội lớn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Công giáo Việt 

Nam.  Cho nên muốn phát huy tổng thể nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam cần đẩy 

mạnh cơ chế phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức tôn giáo để hỗ trợ, 

truyền đạt các kinh nghiệm và cách làm hay cho nhau.  

Thứ ba, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình, đẩy mạnh các 

hoạt động có trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu của các tổ chức tôn giáo, tăng cường các hoạt động hướng tới sự chủ động 

thích ứng và xử lý các tình huống do sự cố môi trường và các hiện tượng bất 

thường do biến đổi khí hậu cũng như các hoạt động của con người gây ra. Thực 

tiễn hoạt động cho thấy, đó là các hoạt động hỗ trợ đời sống tinh thần, chăm sóc 

tâm linh tôn giáo, các công tác trồng cây, gây rừng, các dự án nước sạch, chống 

hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ an sinh xã hội và y tế để khắc phục các rủi ro thiên 

tai. Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cần đẩy mạnh 

thêm ở các hoạt động phòng ngừa, tăng khả năng thích ứng với các sự cố môi 

trường và các rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, chứ không chỉ tập trung vào công 

tác khắc phục hậu quả. Khắc phục rủi ro thiên tai vì thế cần đi kèm với các chiến 

lược phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, giáo dục cho đồng bào ở các vùng bị tổn 

thương nhiều do thiên tai. Các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan, tổ chức ở 

địa phương cần bố trí kinh phí, tăng cường tập huấn và hướng dẫn hơn nữa cho 

các tổ chức tôn giáo triển khai, nối dài các kế hoạch hành động cụ thể đối với bảo 

vệ môi trường và các dự án nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, phối kết hợp theo các 

chân đế: Đảng và Chính quyền – Mặt trận Tổ quốc – Nhà khoa học – Tổ chức 

tôn giáo – Người dân địa phương, để từ đó tạo nên sự đồng thuận về chính sách 
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và hành động, cũng như tăng cường trao đổi tri thức, nâng cao các kỹ năng, đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên nghiệp hơn trong công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo. Hiện nay đã có 

một số tổ chức tôn giáo đang tích cực tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa 

học để làm sáng rõ hơn các cách thức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường một 

cách bài bản hơn. Một số tôn giáo đã hình thành nên các trung tâm để áp dụng 

các khoa học kĩ thuật và công nghệ, tập huấn cho chính đội ngũ thành viên của 

cộng đồng mình tham gia vào công tác cải thiện chất lượng môi trường, các kỹ 

năng thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan.  

Thứ năm, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan, ban ngành và tổ chức tôn giáo trong các hoạt 

động: Triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Kịp thời 

phát hiện và ngăn ngừa việc lợi dụng vấn đề môi trường để gây chia rẽ khối đại 

đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội; Duy trì cơ chế quản lý hiệu quả và tạo 

điều kiện đối với các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước được các tổ chức 

tôn giáo vận động, quyên góp. Đồng thời việc phát huy nguồn lực của tôn giáo 

trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cũng cần được đặt 

trong chính sách tổng thể phát triển bền vững đất nước của Đảng, Nhà nước, và 

toàn thể nhân dân Việt Nam, để thấy được toàn bộ các cộng đồng tôn giáo là 

thành viên không thể tách rời trong khối đại đoàn kết dân tộc.  

Thứ sáu, trên cơ sở các quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tích cực đưa 

nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào trong chương 

trình hoạt động của mình theo kế hoạch hằng năm. Các chương trình này cần 

được thực hiện thường xuyên, lâu dài, kết hợp các mục tiêu từ thay đổi nhận 

thức cho tới thay đổi hành vi, lối sống của cộng đồng tín đồ và người dân để 

thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng với các hiện tượng thời 

tiết cực đoan một cách cụ thể, hiệu quả.  
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KẾT LUẬN 

 

Hiện nay, một trong những vấn đề lớn đặt ra với nhân loại là sự suy thoái 

của môi trường tự nhiên. Sự suy thoái này diễn ra trên diện rộng, tác động đến 

mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ. Sự suy thoái đã tới mức người ta nói về một 

cuộc khủng hoảng môi trường đã diễn ra. Hệ quả trực tiếp của khủng hoảng môi 

trường là sự biến đổi của hệ sinh thái đi cùng những biến đổi của khí hậu mà ai 

cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Kéo theo sự suy thoái của môi trường là hàng loạt 

những thảm họa diễn ra trên diện rộng như bão lụt, hạn hán, ô nhiễm không khí, 

và bệnh dịch. 

Nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xây dựng một hệ thống 

quan điểm, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu một cách nhất quán từ trung ương tới địa phương. Tạo cơ sở pháp lý 

quan trọng trong việc lồng ghép bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu vào hoạt động của các ngành cũng như chính sách phát triển tại địa phương. 

Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng thể hiện rõ quan điểm nhìn nhận tôn 

giáo ngoài đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo quần chúng, còn chứa đựng 

nhiều giá trị đạo đức, lối sống và là nguồn lực cho sự phát triển con người- xã 

hội. 

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ 

kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới cho thấy, tôn giáo cung cấp những chỉ 

dẫn đạo đức để tín đồ ứng xử với môi trường và biến đổi khí hậu. Những chỉ dẫn 

đạo đức này khiến những người có tôn giáo hành động quyết liệt để giải quyết 

cuộc khủng hoảng môi trường và biến đổi khí hậu. Những hành động này đi từ 

việc kêu gọi, vận động hành lang chính trị nhằm tìm kiếm những thay đổi về mặt 

chính sách môi trường đến những hành động thiết thực hàng ngày như xây dựng 

các khu vườn bền vững, đi xe đạp đến nhà thờ, sử dụng bản tin điện tử và cốc 

sinh thái thay thế cho bản tin giấy và cốc nhựa nhằm giảm thiểu rác thải, v.v… 

Các cộng đồng tôn giáo ở nước ngoài không chỉ hoạt động đơn lẻ mà còn kết 

hợp với nhau cũng như kết hợp với các tổ chức thế tục khác trong xã hội tạo nên 

một nguồn lực rất lớn trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Hơn thế nữa, 
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nguồn lực này sẽ được phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi có được sự hỗ trợ, tạo 

điều kiện từ phía Nhà nước. 

Việt Nam hiện nay có 41 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo với khoảng 

27% dân số là tín đồ các tôn giáo. Đây là nguồn lực rất lớn trong phát triển đất 

nước nói chung và trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

nói riêng. 

Nhìn chung, kinh điển của các tôn giáo dù là tôn giáo ngoại nhập hay nội 

sinh ở Việt Nam đều thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề của môi trường và ứng 

xử của con người với môi trường xung quanh. Đó chính là nền tảng để hình 

thành nền đạo đức học sinh thái của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam. Bởi đó 

cũng chính là thực hiện các lời răn dạy của các đấng thiêng liêng. Các lời răn 

dạy về môi trường trong các kinh điển của các tôn giáo vì thế mà có sức nặng, 

đem lại hiệu quả lớn trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu của chính cộng đồng các tôn giáo.  

Kinh điển các tôn giáo đều xem thế giới tự nhiên, rộng lớn hơn là vũ trụ, 

tồn tại khách quan với con người.  Trái đất và nguồn tài nguyên thiên nhiên là 

nơi ở, nuôi dưỡng con người và Trái đất cũng là mái nhà chung của muôn loài. 

Bảo vệ và chăm sóc môi trường, tương thân tương ái giữa con người với con 

người, giữa con người với giới tự nhiên cũng là nghĩa vụ và bổn phận tự thân 

của mỗi tín đồ tôn giáo. 

Giáo hội các tôn giáo ở Việt Nam cũng đã thể hiện quan điểm nhận thức rất 

rõ hiện trạng của khủng hoảng môi trường và biến đối khí hậu trên thế giới nói 

chung cũng như ở Việt Nam nói riêng và mối tương quan giữa con người với 

môi trường tự nhiên. Con người là một phần trong cấu trúc tự nhiên, do vậy việc 

bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Từ việc nhìn nhận 

sự khủng hoảng môi trường và biến đối khí hậu và mối tương quan giữa con 

người với môi trường tự nhiên, các tôn giáo đã xác định rất rõ trách nhiệm trong 

việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ thuộc về cá 

nhân mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng nhân loại trên toàn thế giới 

trong đó có các tôn giáo.  

Trên cơ sở kinh sách, giáo lý, đường hướng hoạt động của các tổ chức tôn 

giáo và quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tôn 

giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt 
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động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Những hoạt động này 

nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho cộng đồng các tín 

đồ tôn giáo nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. 

Thứ nhất, Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang triển khai rất nhiều 

cách thức, áp dụng nhiều phương tiện để thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu có được hiệu lực, hiệu quả. 

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đều ứng dụng các phương tiện 

truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng internet, để giảng giải, truyền tải các nội 

dung kinh điển, giáo lý của tôn giáo mình liên quan tới việc bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu.  

Qua các phương tiện và hình thức thông tin tuyên truyền, các quan điểm 

của tôn giáo về môi trường đã được mềm hóa, phổ cập bằng ngôn ngữ phổ thông 

cho số đông quần chúng tín đồ. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng hết sức 

chú trọng tới việc lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường vào trong các thông 

điệp, thông bạch, thông báo, các lớp đào tạo, huấn luyện nhân sự, các buổi lễ và 

các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, các tổ tuyên truyền trực tiếp của các tổ 

chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam và các cá nhân, đoàn thể xã hội khác tổ chức tọa đàm, hội thảo 

khoa học về chủ đề môi trường và biến đổi khí hậu, lồng ghép các nội dung về 

bảo môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào các phong trào như “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”… 

Chính hình thức lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu với các lời răn dạy của các đấng thiêng liêng và các lãnh đạo 

tôn giáo khiến cho cộng đồng tín đồ tôn giáo nhận thức được việc bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu không chỉ là trách nhiệm của công dân mà 

còn là trách nhiệm với chính niềm tin và các lời răn dạy tôn giáo của mình.  Từ 

đó tác động trực tiếp tới hành vi của tín đồ tôn giáo, khiến họ nhiệt tình tham gia 

các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Như vậy, hoạt động thông tin tuyên truyền của các tổ chức tôn giáo đã góp 

phần quan trọng cho việc thông tin tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chính sách 

của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 

hậu một cách có hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của tín đồ tôn 
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giáo nói riêng và người dân nói chung trong việc thực hiện bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Thứ hai, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam rất tích cực trong việc tham gia 

các hoạt động cải thiện chất lượng môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu như:  

Các tổ chức tôn giáo tổ chức hoạt động trồng cây, gây rừng, phủ xanh môi 

trường sống đem lại không khí trong lành và hạn chế các yếu tố gây biến đổi khí 

hậu. Đồng thời các hoạt động này còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi 

trường, chống xói mòn đất, bão, lũ lụt, bảo vệ sự sống của các loài, và đảm bảo 

sự đa dạng về giống loài của thế giới tự nhiên.  

Các tổ chức tôn giáo vận động tín đồ và người dân bỏ rác đúng nơi quy 

định, thu gom, phân loại, tái chế và xử lý rác thải, vừa tiết kiệm tài nguyên vừa 

làm cho môi trường trở nên sạch đẹp, an toàn hơn.  

Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động điều 

chỉnh nhiều thói quen thực hành liên quan đến tôn giáo và lối sống sinh hoạt 

thường ngày của tín đồ theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thích 

ứng và giảm thiểu tác nhân gây ra biến đổi khí hậu.  

Thứ ba, việc tham gia khắc phục rủi ro do thiên tai là lĩnh vực hoạt động rất 

có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức tôn giáo ở Việt 

Nam. Các hoạt động này cũng xuất phát từ tự thân mục tiêu, lý tưởng của các 

tôn giáo. Đó là đều nhằm tới cứu khổ, cứu nạn, tương thân tương ái, trợ giúp cá 

nhân và cộng đồng cả về mặt tinh thần và vật chất trong các hoàn cảnh khó 

khăn. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam tham gia chăm sóc đời sống tinh thần, 

tâm linh tôn giáo, xoa dịu các nỗi đau, mất mát do thiên tai và dịch bệnh gây ra, 

giúp cho việc ổn định tâm lý và phục hồi đời sống của người dân tốt hơn sau 

những thảm họa. Các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng phối hợp với các ban, 

ngành của chính quyền, Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể hỗ 

trợ vật chất cho người dân khắc phục các rủi ro do các thiên tai, sự cố môi 

trường và các hiện tượng thời tiết bất thường, khắc nghiệt do biến đổi khí hậu 

gây ra. 

Tích cực tham gia chường trình “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ủy ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam và bộ Tài nguyên và môi trường phát động, cộng đồng 

các tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo dựng nên 
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nhiều mô hình tiêu biểu. Các mô hình này đã mang lại những đóng góp thiết 

thực cả về mặt nhận thức cũng như thái độ, hành vi, thói quen của cá nhân và 

cộng đồng tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu. Các mô hình điển hình là các tấm gương tiêu biểu để từ đó tạo sức lan 

tỏa mạnh mẽ, đem lại những bài học kinh nghiệm để áp dụng, triển khai rộng 

hơn trong cộng đồng các tôn giáo và nhân dân ở các địa phương khác nhau.  

Thực tiễn triển khai công tác phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham 

gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong những 

năm gần đây cũng đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Để nâng cao vai 

trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu chúng ta cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa chính quyền, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể với các tổ chức tôn giáo để 

tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các chương trình hành động chung qua các phong 

trào, cuộc vận động lớn, đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước của các tổ 

chức tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, phối kết hợp theo các 

chân đế: Đảng và Chính quyền – Mặt trận Tổ quốc – Nhà khoa học – Tổ chức 

tôn giáo – Người dân địa phương, để từ đó tạo nên sự đồng thuận về chính sách 

và hành động, cũng như tăng cường trao đổi tri thức, nâng cao các kỹ năng, đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên nghiệp hơn trong công tác bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo; tiếp tục duy trì 

và nhân rộng các mô hình điển hình, đẩy mạnh các hoạt động có trọng tâm trong 

công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn 

giáo; cần tăng cường tranh thủ, vận động đội ngũ chức, chức việc và những cá 

nhân tín đồ có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời tiếp tục kịp thời biểu dương 

các cá nhân, các mô hình có cách làm hay, tạo nên sự khuyến khích, sức lan tỏa 

trong cộng đồng. 

Với số lượng tín đồ đông đảo, đội ngũ chức sắc và chức việc của nhiều tổ 

chức tôn giáo lại đang đẩy mạnh việc đào tạo bài bản không chỉ về mặt tôn giáo 

mà còn cả về mặt tham gia các công tác xã hội. Cộng đồng các tôn giáo ở Việt 

Nam đã và đang là nguồn lực lớn đối với các công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi 

trường và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.  
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http://truongleduan.quangtri.gov.vn/vi/hoat-dong-khoa-hoc/Nghien-cuu-trao-doi/hieu-qua-van-dong-cac-ton-giao-tham-gia-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-o-tinh-quang-tri-294.html
https://giacngo.vn/18-tu-vien-duoc-tuyen-duong-bao-ve-moi-truong-post49881.html
https://giacngo.vn/18-tu-vien-duoc-tuyen-duong-bao-ve-moi-truong-post49881.html
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122. Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam (2019), Dự án nước: nâng cao 

điều kiện sống và sức khỏe qua việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng 

nghèo tại Việt Nam. Truy cập tại http://caritasvietnam.org/du-an-nang-cao-

dieu-kien-song-va-suc-khoe-qua-viec-cung-cap-nuoc-sach-voi-nguoi-dan-

ngheo-tai-viet-nam/. 

123. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (2018), Về việc tham 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MỘT SỐ CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN CÔNG TÁC TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 

STT CƠ QUAN CHỨC NĂNG, NHIỆM 

VỤ 

ĐỊA CHỈ 

1 Ban Tôn giáo Chính 

phủ 

Quản lý NN về tôn giáo, 

tín ngưỡng 

Đường Dương Đình Nghệ, 

P. Yên Hoà, Cầu Giấy, HN 

Mail: 

bantongiaocp@chinhphu.vn 

2 Vụ Tôn giáo, Ban 

Dân vận Trung ương 

Tham mưu, tư vấn chính 

sách tôn giáo, nhất là 

công tác vận động chức 

sắc, tín đồ các tôn giáo 

105B, Quán Thánh, Ba 

Đình, Hà Nội 

3 Ban Tôn giáo, 

UBTW MTTQ VN 

Tư vấn, phản biện, giám 

sát chính sách, pháp luật 

về tôn giáo, tín ngưỡng; 

xây dựng, thúc đẩy đoàn 

kết tôn giáo 

46, Tràng Thi, Hà Nội 

4 Ban Tôn giáo các 

tỉnh/Thành phố 

Quản lý NN về tôn giáo, 

tín ngưỡng tại các địa 

phương 

Trực thuộc Sở Nội vụ các 

tỉnh/TP 

5 Viện Nghiên cứu Tôn 

giáo, Viện Hàn lâm 

KHXHVN 

Nghiên cứu, giảng dạy, tư 

vấn chính sách về tôn 

giáo, TN 

27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà 

Trưng, HN 

ĐT:02439784870 

6 Viện Tôn giáo và Tín 

ngưỡng, Học viện 

CTQGHCM 

Giảng dạy, nghiên cứu, tư 

vấn chính sách về tôn 

giáo, TN 

135 Nguyễn Phong Sắc, 

Cầu Giấy, HN 

ĐT: 024.62827097 
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC 

ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO ĐẾN THÁNG 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
TÊN TÔN 

GIÁO 
TÊN TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

TÊN TỔ CHỨC 

ĐƯỢC CẤP CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG TÔN 

GIÁO 

1 Phật giáo  Giáo hội Phật giáo Việt Nam  

2 Công giáo Giáo hội Công giáo Việt Nam  

3 Tin lành Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền 

Bắc) 

Hội thánh Phúc âm 

Toàn vẹn Việt Nam 

  Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền 

Nam) 

Hội thánh Tin lành Liên 

hiệp Truyền giáo Việt 

Nam 

  Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam   

  Tổng Hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi 

cũ là Tổng hội Báp – tít Việt Nam Ân 

điển – Nam Phương)  

 

  Giáo hội Báp - tít Việt Nam (tên gọi 

cũ là Hội thánh Báp – tít Việt Nam- 

Nam Phương)  

 

  Hội thánh Tin lành Trưởng lãoViệt 

Nam  

 

  Hội thánh Mennonite Việt Nam  

  Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam  

   Giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần Việt 

Nam 
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4 Cao đài Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên Pháp môn Cao Đài 

Chiếu Minh Tam Thanh 

vô vi 

  Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo  

 

 

  Hội thánh Cao Đài Chiếu Minh Long 

Châu 

 

   Hội thánh truyền giáo Cao Đài   

  Hội thánh Cao Đài Tây Ninh  

   Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo  

  Hội thánh Cao Đài Bạch y liên đoàn 

Chơn lý  

 

  Hội thánh Cao Đài Chơn lý   

  Hội thánh Cao Đài Cầu kho - Tam 

quan  

 

  Hội thánh Cao Đài Việt Nam Bình 

Đức 

 

5 Phật giáo 

Hòa Hảo 

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo  

6 Hồi giáo Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo 

TP. Hồ Chí Minh 

 

  Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An 

Giang  

 

  Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh Tây 

Ninh 

 

  Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo 

(Islam) tỉnh Ninh Thuận 

 

  Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh 

Bình Thuận  

 

  Ban Quản trị thánh đường Al noor Hà 

Nội (Sở Nội vụ TP. Hà Nội ban hành 

Quyết định công nhận Ban Quản trị 

thánh đường) 

 

7 Tôn giáo Cộng đồng Tôn giáo Baha'i Việt Nam  
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Baha'i 

8 Tịnh độ Cư 

sỹ Phật hội 

Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt 

Nam 

 

9 Cơ đốc Phục 

lâm 

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam  

10 Phật giáo Tứ 

Ân Hiếu 

nghĩa 

Phật hội Tứ Ân Hiếu nghĩa  

11 Minh Sư đạo Giáo hội Phật đường Nam Tông 

Minh Sư đạo 

 

12 Minh lý đạo 

– Tam Tông 

Miếu 

Hội thánh Minh lý đạo – Tam Tông 

Miếu 

 

13 Bà-la-môn 

giáo 

Hội đồng chức sắc Chăm Bà-la-môn 

tỉnh NinhThuận 

 

  Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo 

tỉnh BìnhThuận 

 

14 Mặc môn  Giáo hội các Thánh hữu 

Ngày sau của Chúa Giê-

su Ky-tô Việt Nam 

15 Phật giáo 

Hiếu Nghĩa 

Tà Lơn 

 Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà 

Lơn 

16 Bửu Sơn Kỳ 

hương 

Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn giáo cho chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, công 

nhận tổ chức tôn giáo cho đạo Bửu Sơn Kỳ Hương có cơ cấu tổ 

chức là Ban Quản lý chùa hoặc không có cơ cấu tổ chức. Đối 

với tôn giáo này chưa hình thành tổ chức giáo hội chung (ở cấp 

tỉnh hay toàn quốc). 

Ghi chú:  

- Tổ chức tôn giáo: 36 tổ chức.  

- Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo: 04 tổ chức và 01 pháp môn.  

- 01 tôn giáo (Bửu Sơn Kỳ Hương) có một số chùa tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận Ban Trị sự, Ban 

Quản trị chùa. 

- 01 Thánh đường của Hồi giáo tại số 12 Hàng Lược được công nhận Ban Quản trị thánh 

đường 
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ MÔ HÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO Ở VIỆT NAM TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

STT MÔ HÌNH TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

1 
Câu lạc bộ Môi trường xanh thuộc Chùa Pháp 

Vân, thành phố Hà Nội 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

2 
Mô hình trồng rừng thuộc Môn phái Liên Tông 

Tịnh Độ Non Bồng 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

3 Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức 
Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

4 

Mô hình "Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác bảo 

vệ môi trường" tại Chùa Long Quang, thị trấn 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

5 

Mô hình “Chủ động trong việc thu gom và xử lý 

rác thải đúng nơi quy định đảm bảo vệ sinh môi 

trường; trồng nhiều cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch, đẹp; hạn chế khói 

nhang khi Phật tử lễ Phật; vệ sinh cảnh quan môi 

trường nơi tự viện, nơi ăn ở sinh hoạt để tạo môi 

trường sống xanh, sạch, đẹp” tại Thiền viện Trúc 

Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

6 

Mô hình "Chùa Xanh" bảo vệ môi trường tại 

chùa Xuân Trạch, huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

7 

Mô hình “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, 

hạn chế đốt vàng mã” trong các cơ sở thờ tự trên 

địa bàn quân Hai Bà Trưng và huyện Sóc Sơn, 

Thành phố Hà Nội 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

8 

Mô hình “Tác hại của việc đốt rơm rạ và các giải 

pháp hạn chế đốt rơm rạ bằng chế phẩm sinh học 

xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ cung cấp chất dinh 

dưỡng cho đất đai tại các cơ sở thờ tự” trên địa 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 
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bàn huyện Đông Anh, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội 

9 

Mô hình "Câu lạc bộ Phật tử thu gom rác thải, 

xây dựng hố rác gia đình, làm hàng tào, cột cờ, 

trồng hoa kiểng”; "trồng cây xanh, thắp sáng 

đường quê, sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù 

lắng đọng, thu gom, xử lý rác thải" tại tỉnh Đồng 

Tháp 

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam 

10 Mô hình nhóm ve chai 
Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

11 Mô hình giáo xứ, giáo họ không rác 
Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

12 

Mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu” ở các giáo 

xứ, giáo họ Công giáo trên địa bàn Hà Nội 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

13 

Mô hình “Đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại giáo xứ 

Án Sơn (Ninh Bình) 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

14 Mô hình rau an toàn 
Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

15 

Mô hình “Giáo xứ An toàn – Sáng – xanh – sạch 

– đẹp” của Giáo xứ Thành Mẫu ở phường 7, Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

16 
Mô hình “Tuyến đường, cổng rào sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn” 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

17 

Mô hình “Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, 

đẹp, gắn với an ninh trật tự và xây dựng nông 

thôn mới” 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

18 
Mô hình “Câu lạc bộ giáo dân tham gia vệ sinh 

môi trường thứ sáu hàng tuần” 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

19 
Mô hình “Giáo dân thu gom rác thải, bao bì, vỏ 

chai nhựa” 

Giáo hội Công giáo Việt 

Nam 

20 Mô hình “Phân loại, sử dụng các sản phẩm tái Hội thánh Tin Lành Việt 



 163 

chế bảo vệ môi trường Nam (miền Bắc) 

22 

mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân 

cư” tại thành phố Hải Phòng 

Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (miền Bắc) 

23 

Mô hình “Đồng bào tín hữu Hội thánh Tin Lành 

Việt Nam (miền Nam) Chi hội Dương Yên ở 

huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 

phong trào chống rác thải nhựa” 

Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (miền Nam) 

24 

mô hình “Câu lạc bộ tín đồ Hội thánh tham gia 

xử lý rác thải, đường thông, hè thoáng” tại tỉnh 

Đồng Tháp 

Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (miền Nam) 

25 
Mô hình “Tổ tình nguyện vì môi trường xanh” 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Giáo hội Cơ Đốc Phục 

Lâm Việt Nam 

26 
Mô hình “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, 

trồng cây xanh, bình chữa cháy” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

27 Mô hình “Thu gom rác từng hộ gia đình” 
Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

28 
Mô hình “Xây dựng bể chứa bao, vỏ chai thuốc 

bảo vệ thực vật” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

29 

Mô hình “Bảo vệ môi trường ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phân loại rác thải gắn với giảm 

nghèo bền vững” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

30 
Mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xây dựng hố 

rác gia đình” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

31 
Mô hình “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, 

trồng cây xanh, bình chữa cháy” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 

32 

Mô hình "Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại 

hộ gia đình, xây dựng tuyến đường hóa gắn với 

đèn đường, cột cờ, tạo cảnh quan môi trường 

sáng – xanh - sạch - đẹp" 

 Hội thánh Cao Đài Ban 

Chỉnh đạo 

33 
Mô hình “Xây dựng mô hình vận động chức sắc, 

tín đồ đạo Cao Đài, Ban chỉnh đạo Mỹ Thạnh và 
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nhân dân tham gia bảo vệ môi trường” 

34 

Mô hình “Giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu ấp Kênh Xáng, xã Tây Yên, 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang 

Hội thánh Cao Đài Bạch y 

liên đoàn Chơn lý 

 

35 

Mô hình “Trồng cây xanh, xử lý rác thải” của 

Cao Đài Độc Lập (Ban Cai quản Thánh tịnh 

Thiên Trước, tạo lạc xã Tân Thạnh, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ) 

 

36 
Mô hình “Hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật và 

thu gom túi ni long” 

Hội thánh Cao Đài Tây 

Ninh 

37 
Mô hình “Sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù 

lắng đọng, thu gom xử lý rác thải” 

Hội thánh Cao Đài Tây 

Ninh 

38 
Mô hình ”; “Trồng hoa kiểng trước cổng nhà, 

phân loại rác, đào hố xử lý rác” 

Hội thánh Cao Đài Tây 

Ninh 

39 

Mô hình “Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại 

hộ gia đình, xây dựng tuyến đường hoa gắn với 

đèn đường, cột cờ, tạo cảnh quan môi trường 

sáng-xanh-sạch-đẹp” tại Đồng Tháp 

Hội thánh Cao Đài Tiên 

Thiên 

40 

Mô hình "Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia 

thực hiện thu gom rác thải, không vứt rác bừa 

bãi, không vứt xác động vật xuống sông, giữ gìn 

vệ sinh, bảo vệ môi trường" tại tỉnh Đồng Tháp 

Bửu Sơn Kỳ hương 

41 
Mô hình “Trồng cây thuốc, phơi và chế biến 

thuốc Nam sạch” tại Cần Thơ 

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội 

Việt Nam 

42 

Mô hình “Trồng cây thuốc với các loại cây thuốc 

đặc trưng, phơi và chế biến, bảo quản sạch, phục 

vụ điều trị bệnh” tại Cần Thơ 

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội 

Việt Nam 

43 
Mô hình "Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu" tại Bình Thuận 

Hội đồng chức sắc Chăm 

Bà-la-môn  
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ VĂN BẢN, THÔNG ĐIỆP CỦA CÁC TỔ 

CHỨC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

STT 
TÊN VĂN BẢN/  

THÔNG ĐIỆP 

TÊN TỔ CHỨC TÔN 

GIÁO/ TỔ CHỨC 

BAN HÀNH VĂN 

BẢN 

SỐ VĂN BẢN 

1 
Về việc lễ tưởng niệm đồng 

bào tử vong vì Covid-19 

Ủy ban Trung ương Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam  
3255/MTTW-BTT 

2 

Về việc hưởng ứng và tổ 

chức lễ tưởng niệm đồng bào 

tử vong do dịch bệnh Covid 

– 19  

Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam  
283/HĐTS-VP1 

3 

Về việc Lễ tưởng niệm đồng 

bào, đồng đạo tử vong vì 

Covid-19 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 
204/CV-BTSTƯ 

4 

Về việc vận động đồng đạo 

Phật giáo Hòa Hảo hưởng 

ứng chương trình “Triệu 

phần quà đại đoàn kết tiếp 

sức đồng bào miền Nam 

vượt qua đại dịch Covid-19” 

Giáo hội Phật giáo Hòa 

Hảo 
198/CV-BTSTƯ 

5 

Về việc phối hợp tổ chức Lễ 

tưởng niệm đồng bảo tử 

vong vì Covid-19 

Phật hội Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa 
52/BTSTW 

6 

Về việc hưởng ứng chương 

trình “Triệu phần quà đại 

đoàn kết tiếp sức đồng bào 

miền Nam vượt qua đại dịch 

Covid-19”  của Trung ương 

MTTQVN 

Phật hội Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa 
52/BTS-VP 

7 Về việc tổ chức Lễ tưởng Tịnh độ Cư sĩ Phật hội 108/2021/BTS.TW 
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niệm và Cầu siêu cho đồng 

bào, cán bộ và chiến sĩ tử 

vong vì đại dịch Covid – 19 

Việt Nam 

8 

Về việc tổ chức Lễ cầu siêu, 

tưởng niệm đồng bào, cán bộ 

và chiến sĩ tử vong và hy 

sinh trong phòng chống đại 

dịch Covid – 19 

Hội thánh Cao Đài Minh 

Chơn đạo 
05/ĐT-BTT 

9 

Thông báo Triệu phần quà 

đại đoàn kết tiếp sức đồng 

bào miền Nam vượt qua đại 

dịch Covid-19 

Hội thánh Cao Đài Chơ 

Lý 
05/TB-TT/HĐCQ 

10 

Về việc hưởng ứng lời kêu 

gọi “Triệu phần quà hỗ trợ 

đồng bào chống dịch Covid-

19”  của Ủy ban Trung ương 

MTTQVN 

Hội thánh Cao Đài Tiên 

Thiên  
02/TTr-BBT 

11 

Về việc hưởng ứng lời kêu 

gọi “Triệu phần quà hỗ trợ 

đồng bào chống dịch Covid-

19”  của Ủy ban Trung ương 

MTTQVN 

Trung ương Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam  

98/CV-UB-BTT 

12 

Thông báo: Về việc tưởng 

nhớ đồng bào tử vong trong 

đại dịch Covid-19 

Tòa Giám mục Phú 

Cường 
86/2021/TB-TGM 

13 

Thông báo: Về việc tưởng 

nhớ đồng bào tử vong do đại 

dịch Covid-19 

Hội thánh Phúc Âm 

Toàn vẹn Việt Nam  
 

14 

Thư kêu gọi Chung tay hỗ 

trợ các tín hữu và đồng bào 

khó khăn vì dịch Covid 19 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam – Ban đại diện tỉnh 

Kiên Giang 

 

15 Thông báo: Về việc tưởng Giáo hội Cơ đốc Phục 44/BQT-GH 
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nhớ đồng bào tử vong trong 

đại dịch Covid-19 

lâm Việt Nam 

16 

Thư kêu gọi Hỗ trợ người 

dân và các tín hữu gặp khó 

khăn tại TP Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam do 

UBMTTQVN phát động - 

Tiếp sức cho đồng bào miền 

Nam vượt qua đại dịch 

Covid-19 

Giáo hội Cơ đốc Phục 

lâm Việt Nam 
50/BTV 

17 

Thư kêu gọi về việc hỗ trợ 

đồng bào gặp khó khăn vì 

dịch Covid -19 

Giáo hội Báp-tít Việt 

Nam  
567.TT/BCH.GH 

18 

Thư kêu gọi về việc cứu trợ 

đồng bào bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid -19 

Hội thánh Mennonite 

Việt Nam  

010409/2021/TKG-

TGH 

19 

Về việc Cộng đồng Hồi giáo 

(Islam) Thành phố hưởng 

ứng thực hiện Chương trình 

“Triệu phần quà đại đoàn 

kết tiếp sức đồng bào miền 

Nam vượt qua đại dịch 

Covid-19”  do Trung ương 

MTTQVN phát động.  

Cộng đồng Hồi giáo 

Thành phố Hồ Chí Minh 
25 VB-HG 

20 

Về việc kêu gọi hưởng ứng 

chương trình “Triệu phần 

quà đại đoàn kết tiếp sức 

đồng bào miền Nam vượt 

qua đại dịch Covid-19” 

Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (Miền Bắc) 
18/TB-BTTH 

22 

Thông điệp về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường nhằm hướng tới 

Hội thánh Cao Đài 

Chiếu Minh – Tòa thánh 

Long Châu 

04/TĐ.BTT 
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nền kinh tế xanh, sạch phát 

triển bền vững ở nước ta 

23 

Nội quy Thực hiện nếp sống 

văn minh nơi  

Hội thánh Cao Đài 

Chiếu Minh – Tòa thánh 

Long Châu 

 

24 

Thông điệp về tham gia bảo 

vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Cộng đồng đạo Tin 

Lành Việt Nam tỉnh 

Lâm Đồng 

 

25 

Thư ngỏ về tham gia bảo vệ 

môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Giáo hội Công giáo tỉnh 

Lâm Đồng 

 

 

 

 

 


