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- Quy định về bảo vệ ĐDSH trong dự án phát
triển?

- Lồng ghép chính sách DDSH trong quy trình
dự án

- Những rào cản cho thực thi

- Giới thiệu bộ tiêu chí/chỉ thị áp dụng trong
ĐTM/ĐMC
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Văn bản Luật Từ ngữ đề cập

Môi trường Tài nguyên thiên
nhiên/sinh vật

MTST/Hệ
sinh thái

Đa dạng sinh
học

Bảo tồn/Khu
bảo tồn

Luật Đa dạng sinh học Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều

Luật Bảo vệ môi trường Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều

Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng

Rất nhiều Điều 12 Điều 11, 12, 
13, 36, 40

Điều 3, 39, 44, 
49, 52

Điều 4, 49, 51

Luật Thủy sản Rất nhiều Điều 2, 9 Điều 6 Điều 4 và 9 Điều 5, 8, 9, 51 

Bộ Luật hình sự Chương XVII

Điều 181-191

Điều 188-191 Điều 188-191 Điều 188-191 Điều 191

Luật Đất đai Rất nhiều Điều 21 Điều 75, 76, 
77, 79

- Điều 13, 33, 
36, 43, 66, 68, 

70, 76, 77

Luật Khoáng sản Rất nhiều Điều 4, 12, 13, 81 - - Điều 28

Luật Tài nguyên nước Rất nhiều Điều 2, 3, 16 Điều 2, 3, 19, 
31, 55

Điều 31 -

Luật Doanh nghiệp Điều 7, 9, 162 Điều 7, 9 - - -

Luật Đầu tư Điều 20, 24, 27, 29, 
30, 32, 45, 48, 57, 

58

Điều 29, 40, 75 Điều 27, 29, - -

Luật Xây dựng Điều 4, 8, 9, 10, 12, 
14, 26, 27, 28….

Điều 14 - - -

Luật Tổ chức tín dụng - - - - -
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• Các luật mang tính chất chuyên ngành đề cập nhiều đến môi

trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

• Các luật liên quan đến vấn đề phát triển/đầu tư dự án thường

không nhắc đến ĐDSH, mà chỉ nhắc đến việc bảo vệ môi

trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

• Vấn đề ĐDSH trong các văn bản luật chuyên ngành cũng được

thể hiện ở mức độ khác nhau theo từng luật. Mức độ chi tiết

cao nhất trong Luật ĐDSH, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng,

Luật Thủy sản, Luật đất đai; tuy nhiên, vấn đề bảo vệ và lồng

ghép trong các dự án phát triển được thể hiện rõ hơn trong

Luật Bảo vệ môi trường.
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Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp

Luật Xây dựng

Luật ĐDSH, Luật Bảo vệ môi
trường, Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng, Luật Thủy sản, Luật Tài
nguyên nước, Bộ Luật hình sự, 
Luật đất đai, Luật khoáng sản

 Các quy định về bảo vệ ĐDSH còn mang tính định hướng, chưa
chi tiết trong quy trình thực hiện dự án.

 Chủ yếu được quy định trong việc lập báo cáo ĐTM theo Luật Bảo
vệ Môi trường, Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

 Cũng đã có những quy định ban đầu về một số tiêu chí/thông tin
cơ bản về ĐDSH trong quá trình lập báo cáo ĐTM, như:
• Vị trí dự án;

• Diện tích đất/mặt nước bị lấy;

• Các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu;

• Các hệ sinh thái và vùng đất cần bảo tồn;

• Dự báo tác động đến ĐDSH;

• Các biện pháp giảm thiểu tác động;

• Yêu cầu giám sát loài quý hiếm, quan trắc biến động các loài quý
hiếm.
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• Vị trí dự án;
• Hiện trạng ĐDSH; 
• Diện tích đất/mặt nước sử dụng cho dự án;
• Các hệ sinh thái trọng điểm;
• Loài quý hiếm/đặc hữu;
• Giám sát và quan trắc ĐDSH;
• Các tác động của dự án;
• Tham vấn cộng đồng về ĐDSH;
• Mức độ chia cắt khu vực do dự án;
• Khả năng xâm nhập loài ngoại lai;
• Xu hướng biến động hệ sinh thái nếu có tác

động từ dự án;
• Giá trị dịch vụ sinh thái;

• Vị trí dự án đã lựa chọn => ĐTM là giải pháp giảm thiểu

• Nội dung tham vấn về đa dạng sinh học gần như bỏ qua hoặc
được tổ chức đơn giản.

• Cung cấp các thông tin mô tả chưa đầy đủ về hiện trạng đa dạng
sinh học; chưa làm rõ các giá trị, cấp độ ĐDSH, phương thức sử
dụng tài nguyên ĐDSH ở địa phương, và đặc biệt mối quan hệ
giữa các thành phần ĐDSH với các chức năng của hệ sinh thái.
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• Phần dự báo các tác động đến hệ sinh thái và động thực vật chưa
được làm rõ. Phần lớn các tác động đưa ra trong các báo cáo
ĐTM là các tác động trực tiếp, định tính.

• Chưa có đánh giá về mức độ chia cắt hệ sinh thái, xu hướng biến
động hệ sinh thái

• Báo cáo ĐTM chưa làm rõ các tác động gián tiếp, tác động tích
lũy đến ĐDSH. Hơn nữa, các tác động cũng chưa được đánh giá
về mức độ và quy mô tác động đến ĐDSH.

• Giá trị hệ sinh thái chưa được đánh giá hoặc làm rõ trong báo
cáo ĐTM. Giá trị ĐDSH không được đưa vào và không được
tính toán trong phần chi phí-lợi ích của dự án, không được đưa
vào trong nội dung ĐTM và trong nội dung tham vấn cộng đồng
địa phương.

• Các biện pháp giảm thiểu chủ yếu cho các tác động trực
tiếp đến ĐDSH bằng những giải pháp kỹ thuật hoặc xử lý
chất thải.

• Các biện pháp này chưa được tích hợp hoặc chưa được
đánh giá mức độ xung đột với các biện pháp giảm thiểu đối
với các tác động khác của dự án
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• Trình tự thủ tục: cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi phê

duyệt báo cáo ĐTM. Ví dụ: dự án cáp treo Hoàng Liên/Sapa

• Nhận thức của các bên liên quan: Chủ yếu quan tâm đến mức

độ đa dạng (số lượng loài), loài quý hiếm, và cũng chưa nhận

biết về các giá trị dịch vụ sinh thái, vai trò các hệ sinh thái

trọng điểm, mức độ tác động đến cộng đồng phụ thuộc vào tài

nguyên sinh vật.

• Thẩm định báo cáo ĐTM: ĐDSH là lĩnh vực rộng, đòi hỏi sự

tham gia nhiều chuyên gia; khả năng tiếp cận địa bàn dự án

cho hội đồng còn hạn chế; thẩm định chủ yếu dựa vào báo cáo.

• Năng lực của cơ quan quản lý: hạn chế về nguồn nhân lực và

kiến thức để thanh kiểm tra các nội dung của ĐTM.

• Nguồn số liệu về đa dạng sinh học: chưa thống nhất và chưa

đầy đủ.
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• Việt Nam cũng có đã có những tiêu chí cơ bản về việc bảo vệ đa

dạng sinh học trong các dự án phát triển, như:

• Lựa chọn vị trí dự án sao cho không được ảnh hưởng đến

các khu bảo tồn/vườn quốc gia,

• Cung cấp thông tin về hiện trạng đa dạng sinh học, các loài

động thực vật đặc hữu/quý hiếm, các hệ sinh thái quan

trọng,

• Dự báo các tác động đến ĐDSH, và

• Giám sát quan trắc về ĐDSH trong quá trình xây dựng và

vận hành dự án.

• Một số các tiêu chí khác được thể hiện trong quá trình thẩm

định dự án nhưng chưa được đưa vào trong quy định, và chưa

được yêu cầu thể hiện rõ ràng trong nội dung báo cáo ĐTM, như

mức độ chia cắt khu vực, giá trị dịch vụ sinh thái…
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• Quy định rõ cấu trúc và nội dung về ĐDSH trong báo cáo ĐTM;
kế hoạch quản lý, giám sát và quan trắc ĐDSH trong quá trình
xây dựng và vận hành dự án.

• Cụ thể hóa nội dung ĐDSH thông qua các tiêu chí ĐDSH để làm
cơ sở cho việc đánh giá thẩm định báo cáo ĐTM.

• Cấu trúc và nội dung đánh giá về ĐDSH cần được thể chế hóa
trong Nghị định về ĐMC/ĐTM và Thông tư hướng dẫn thi hành

• Xây dựng các hướng dẫn quy chuẩn về phương pháp đánh giá tác
động đến ĐDSH, bao gồm các phương pháp thu thập số liệu, đánh
giá và dự báo tác động (tác động trực tiếp, gián tiếp và tích lũy).

• Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về tiến hành thu thập
thông tin ĐDSH, đánh giá giá trị dịch vụ sinh thái, đánh giá chi
tiết các loại tác động và đề xuất các giải pháp giảm thiểu hợp lý…

• => xây dựng khung đánh giá tác động sinh hoc (BIA)
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• Yêu cầu tham vấn chi tiết các bên liên quan (cộng đồng địa
phương, chính quyền địa phương, ban quản lý VQG, Khu
BTTN,…) về tác động của dự án, biện pháp giảm thiểu, giá
trị dịch vụ sinh thái và bồi hoàn ĐDSH.

• Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐDSH:
Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐDSH được xem là nguồn thông
tin chính thống cho các dẫn liệu về hiện trạng ĐDSH trong
khu vực dự án. Sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo
tính thống nhất về ĐDSH trong quy trình ĐTM, và trong
các báo cáo ĐTM, làm cơ sở so sánh các tác động đến
ĐDSH khi có và không có dự án.

• Công khai nội dung thông tin về dự án, báo cáo ĐTM; Quy
định rõ trách nhiệm của Hội đồng thẩm định ĐTM, và mở
rộng thẩm định ĐTM từ phía cộng đồng xã hội.

• Thay đổi trình tự cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án
phát triển. Phải xem xét Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
là một quy định cần phải có trước khi phê duyệt dự án.
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• Mức độ tác động đến các giá trị ĐDSH đặc trưng của
khu vực (vùng sinh thái, sinh cảnh, hệ sinh thái, loài)

• Mức độ tác động đến các dịch vụ hệ sinh thái/môi
trường của khu vực

• Mức độ tác động đến quyền và hiện trạng sử dụng/phụ
thuộc ĐDSH của các bên liên quan, bao gồm cả chia sẻ
lợi ích

• Mức độ tác động đến các can thiệp về bảo tồn ĐDSH
trong khu vực (luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch, chương trình ở cấp độ lưu vực, hành
lang/vùng, VQG/KBT)

 Mức độ đa dạng sinh học của khu vực: bao gồm việc xác định các hệ sinh

thái/sinh cảnh, thành phần loài sinh vật có trong khu vực

 Xu hướng biến đổi diện tích, cấu trúc các hệ sinh thái quan trọng

 Xu hướng biến động của các loài quan trọng (loài quý hiếm/đặc hữu)

 Mức độ đa đạng sinh học các loài bản địa/nhập nội của khu vực
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 Sự thay đổi về các chức năng các hệ sinh thái trong khu vực

 Sự thay đổi các yếu tố môi trường/chế độ vi khí hậu có ảnh

hưởng đến đời sống sinh vật

 Mức độ xâm phạm đến hệ sinh thái từ các hoạt động bất

hợp pháp của cộng đồng/người dân

 Mức độ xâm nhập và phát triển của các loài ngoại lại khi có

tác động từ dự án

 Mức độ phong phú về nguồn lợi sinh vật và các dịch vụ khác

từ hệ sinh thái

 Dịch vụ du lịch sinh thái: đánh giá số lượng khách du lịch đến

tham quan khu vực và nguồn thu từ dịch vụ này.

 Sinh kế từ khai thác tài nguyên

 Mức độ thay đổi về quyền sử dụng các loại tài nguyên do tác

động dự án

 Mức độ được chia sẻ và sự tham gia của cộng đồng địa

phương trong việc bảo vệ ĐDSH
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 Mức độ thay đổi về kế hoạch bảo tồn ở cấp địa phương khi có dự

án

 Mức độ thay đổi về chính sách/chiến lược bảo tồn ở cấp quốc gia

nếu có dự án

 Khả năng thay đổi về nguồn tài chính đáp ứng cho yêu cầu bảo

tồn ĐDSH

 Mức độ thay đổi về tần xuất và các hoạt động thực thi pháp luật

về bảo tồn ĐDSH
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