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1. Ai là chuyên gia/tư vấn môi trường
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• Người xuất phát từ nhiều ngành học, chuyên 
môn, học vị khác nhau: Khoa học tự nhiên; 
Khoa học xã hội;

• Cơ quan/tổ chức: Công ty tư vấn, dịch vụ; 
lập và quản lý chính sách; viện/trung tâm 
nghiên cứu; trường đại học; cộng đồng địa 
phương; tổ chức phi chính phủ;

• Lợi ích, mục tiêu và quan điểm khác nhau;

• Có nhiều mối quan hệ.

2. Vai trò chuyên gia/tư vấn trong Luật BVMT

• Điều 14. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 
(ĐMC)

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 13 của 
Luật này có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn
lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

• Điều 16. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược

3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược tổ chức điều tra, đánh giá thông tin trong 
báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lấy ý kiến 
phản biện của cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên 

quan.

2. Vai trò chuyên gia/tư vấn trong Luật BVMT

• Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM)

1. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 
18 của Luật này tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực 
hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động 
môi trường.

• Điều 24. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường

3. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức 
khảo sát thực tế, lấy ý kiến phản biện của cơ quan, tổ 
chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường.

2. Vai trò chuyên gia/tư vấn trong Luật BVMT

• Điều 150. Phát triển dịch vụ môi trường

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân 
thành lập doanh nghiệp dịch vụ môi 
trường thông qua hình thức đấu thầu, cơ 
chế hợp tác công tư trong các lĩnh vực 
sau:

d) Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về 
môi trường
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2. Vai trò chuyên gia/tư vấn trong Luật BVMT

• Điều 68. Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải 
có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ 
trách về bảo vệ môi trường; phải được xác 
nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy 
định của Chính phủ.

2. Vai trò chuyên gia/tư vấn trong Luật BVMT

Source: Heck (2000). Corporate environmental education and training

EMS: ISO 14001

3. Một số kiến nghị

1. Đăng ký chuyên gia/tư vấn thực hiện ĐTM
• Tổ chức/cá nhân (chuyên gia) thực hiện báo 

cáo ĐTM gửi hồ sơ và đăng ký Bộ TNMT. Bộ 
xem xét năng lực và cấp giấy đăng ký (có thời 
hạn, được phép gia hạn).

• Trong báo cáo ĐTM: nêu tên tổ chức và 
chuyên gia (đã đăng ký) thực hiện từng phần 
cụ thể của báo cáo.

• Bộ TNMT thường xuyên cập nhật và đăng tải 
danh sách tổ chức/cá nhân đã đăng ký lập 
ĐTM

3. Một số kiến nghị

2. Quy trình phê duyệt dự án: Phối hợp Bộ TNMT & 
Bộ KHĐT: Phê duyệt đầu tư dự án sau khi có 
Quyết định phê duyệt ĐTM.

Điều 25. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường

• 2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền 
thực hiện các việc sau: 

• a) Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với 
các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này 
trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải 
quyết định chủ trương đầu tư;

3. Một số kiến nghị

3. Giai đoạn chuẩn bị dự án: Thực hiện nghiên 
cứu/đánh giá Nhận dạng tác động môi 
trường (Environmental Impact 
Identification-ENVID) trong giai đoạn Thiết 
kế tổng thể. Kết quả ENVID làm cơ sở môi 
trường cho Thiết kế chi tiết.

(Điều 19. Thực hiện đánh giá tác động môi 
trường; 2. Việc đánh giá tác động môi 
trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn 
bị dự án)

3. Một số kiến nghị

4. Các kiến nghị khác

- Các dự báo/đánh giá tác động môi trường cần có 
khả năng điều chỉnh điều chỉnh/dẫn dắt dự án 
hướng tới các khu vực ít bị tác động và thân thiện 
môi trường hoặc đưa dự án ra khỏi các khu vực 
nhạy cảm môi trường; 

- Đưa vào hướng dẫn đánh giá tác động tích lũy 
(Cumulative Impact Assessment-CIA); 

- Gọi là ĐTM nhưng các tác động về xã hội và sức 
khỏe cộng đồng cần được xem xét đến;

- Không nên áp dụng “chỉnh sửa”.
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Trân trọng cảm ơn!

Nêu câu hỏi/thảo luận?


