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HỘI THẢO 

 

LỒNG GHÉP TIÊU CHÍ ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG  
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015 

 
 
Đặt vấn đề 
 

Việt Nam là quốc gia giàu có về đa dạng sinh học (ĐDSH) và được giới khoa học đánh giá là 

một trong 10 trung tâm ĐDSH phong phú nhất trên thế giới. Tính đa dạng về hệ sinh thái 

(rừng, biển, đất ngập nước), sự phong phú và giàu có về các loài và nguồn gen sinh vật, sự 

sẵn có của các hệ thống các dịch vụ sinh thái và kiến thức địa phương về quản lý và sử dụng 

tài nguyên đã làm cho ĐDSH có vai trò, giá trị vô cùng to lớn đối với đời sống nhân dân và 

phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, dược liệu và 

dịch vụ. Ngày nay, ĐDSH được xem là “vốn tự nhiên” cho giảm nghèo, tăng trưởng xanh và 

phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) và mất an ninh lương thực mà 

nhiều khu vực, quốc gia đang phải đối mặt. 

Bảo tồn ĐDSH đã trở thành một chính sách quan trọng của nhà nước. Quyết tâm và cam kết 

bảo tồn ĐDSH của Việt Nam được thể hiện qua sự hiện diện của các cơ cấu quản lý ĐDSH 

từ trung ương đến địa phương, với hệ thống hơn 160 khu bảo tồn đã được thành lập, và Luật 

ĐDSH 2008 cùng nhiều khung chính sách, quy định khác. Tuy vậy, tài nguyên ĐDSH của 

Việt Nam liên tục bị suy giảm và suy thoái dưới áp lực của gia tăng dân số, khai thác quá 

mức tài nguyên sinh vật và nhất là sự đánh đổi với ưu tiên phát triển kinh tế trong các thập kỷ 

gần đây. Nhiều diện tích rừng tự nhiên, đất ngập nước đã bị chuyển đổi sang trồng cây công 

nghiệp quy mô lớn hay xây dựng cơ sở hạ tầng; dòng chảy tự nhiên các con sông bị chặn lại 

để xây dựng thủy điện, … đã cho thấy vai trò và giá trị của ĐDSH đã không được xem xét và 

đánh giá đầy đủ trong quá trình lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng 

như ra quyết định của các dự án phát triển. ĐDSH cũng bị xem nhẹ trong đánh giá môi 

trường chiến lược đối với các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển. 

Đánh giá và giảm thiểu tác động ĐDSH của các chính sách và dự án phát triển là một yêu cầu 

quan trọng cho bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững ĐDSH. Yêu cầu này đồng nghĩa với 

sự cần thiết phải thể chế hóa và lồng ghép nội dung đánh giá tác động ĐDSH trong các quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường của Luật BVMT 

2015 (sửa đổi). Theo đó, phạm vi nội dung, nguyên tắc và tiêu chí đánh giá tác động ĐDSH 

cần được xác định và bàn luận cả từ khía cạnh khoa học và thực tiễn áp dụng. Kinh nghiệm 

quốc tế về đánh giá tác động ĐDSH có ý nghĩa tốt cho việc thảo luận này. Để nêu bật sự cần 

thiết và thúc đẩy mối quan tâm của các cơ quan chính sách về yêu cầu trên, Trung tâm Con 

người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức hội thảo khoa học “Lồng ghép tiêu chí ĐDSH 

trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán 

Anh tại Hà Nội và Quỹ Hỗ trợ Châu Á (TAF). Thông tin cụ thể như sau: 
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Thời gian và địa điểm hội thảo 

 Thời gian: Ngày 24 tháng 03 năm 2015 

 Địa điểm: Khách sạn Hanoi Delight, 93 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

 

Mục tiêu hội thảo 

 Thảo luận sự cần thiết và cơ hội lồng ghép đánh giá tác động ĐDSH trong quy định thực 

hiện đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển; 

 Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá tác động ĐDSH đối với các dự án phát triển của thiết chế 

tài chính đa phương như World Bank, ADB; 

 Thảo luận về khung tiêu chí ĐDSH có thể lồng ghép trong quy định hướng dẫn thực hiện 

ĐTM ở Việt Nam và xác định các điều kiện đảm bảo thực thi hiệu quả; 

 

Chương trình dự kiến 

 

Thời gian Nội dung 

8:00-8:30 Đăng ký đại biểu 

8:30-8:45 Phát biểu khai mạc và giới thiệu hội thảo 

Đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

Yêu cầu từ thực tiễn và chính sách 

8:45 – 9:15 Đánh giá tác động ĐDSH trong các dự án phát triển: Sự cần thiết và yêu cầu 

thực hiện 

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, 

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

9:15 – 9:45 Rà soát yêu cầu bảo vệ ĐDSH trong các chính sách phát triển của Việt Nam 

TS. Nguyễn Đức Anh, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

9:45 – 10:00 Nghỉ giữa giờ 

10:00 – 10:30 Lồng ghép ĐDSH trong ĐTM ở Việt Nam: Hiện trạng và khuyến nghị 

TS. Lê Hoàng Lan, Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

(VACNE) 

10:30 – 11:00 Đánh giá tác động môi trường và tác động của dự án phát triển đến ĐDSH ở 

Vườn quốc gia Xuân Thủy 

Ông Nguyễn Viết Cách – Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy 

11:00 – 11:45 Thảo luận: 

 Lựa chọn tiêu chí ĐDSH để lồng ghép; 

 Nguồn thông tin và giá trị số liệu;  

11:45 – 12:00 Sơ kết phiên thảo luận buổi sáng 

12:00 – 13:30 Ăn trưa 
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13:30 – 14:00 Hướng dẫn thực hiện ĐTM: Tiến trình và khả năng lồng ghép tiêu chí 

ĐDSH 

Đại diện Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Tổng cục Môi 
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

14:00 – 14:30 Đánh giá tác động ĐDSH trong chính sách đảm bảo an toàn môi trường của 

Ngân hàng Phát triển Châu Á 

Bà Trịnh Thị Bích Thủy – Tư vấn ADB 

14:30 – 14:45 Nghỉ giữa giờ 

14:45 – 15:15 Kinh nghiệm đánh giá tác động ĐDSH từ dự án thủy điện Trung Sơn, 

Thanh Hóa 

PGS. TS Nguyễn Xuân Đặng, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên, Môi 

trường và Biến đổi khí hậu (CeREC) 

15:15 – 15:45 Quản lý tác động của dự án phát triển đến ĐDSH: Điều kiện cần và đủ 

TS. Lê Xuân Cảnh, Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật (IEBR) 

15:45 – 16:30 Thảo luận 

 Thẩm quyền thực hiện và cơ chế giám sát; 

 Cơ chế tài chính đảm bảo thực hiện 

16:30 – 17:00 Kết luận và bế mạc hội thảo 

Đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

 


