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LỒNG GHÉP ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

HIỆN TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Lê Hoàng Lan
Hội BVTN và MT Việt Nam

(VACNE)

Nội dung

• Rà soát và đánh giá các quy định pháp luật 

• Rà soát và đánh giá một số hướng dẫn ĐTM cho một 
số ngành đặc thù 

• Một số bất cập về đánh giá ĐDSH trong quy trình 
ĐTM hiện nay

• Các khuyến nghị
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Các quy định pháp luật liên quan đến ĐDSH

• Hiến pháp 2013: Chương III, Điều 63

• Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định 18/2005/NĐ-CP 
và Nghị định 19/2005/ NĐ-CP

• Luật Đa dạng sinh học 2008 và Nghị định số 
65/2010/ND-CP

• Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, Nghị định 
117/2010/ND-CP và Thông tư 78/2011/TT-
BNNPTNT

• Luật Thủy sản 2003 và Nghị định 27/2005/ND-CP

Đánh giá hiện trạng các quy định pháp luật 
liên quan

• Đều có quy định chung về việc cân nhắc các yếu tố 
ĐDSH khi xây dựng, thẩm định và triển khai các hoạt 
động phát triển

• Coi ĐDSH là một thành phần của môi trường tự nhiên

• Có quy định việc cân nhắc yếu tố ĐDSH khi đánh giá tác 
động và đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động, tuy nhiên 
không có lưu ý về những đặc thù của đánh giá tác động 
ĐDSH

• Không có quy định cụ thể về các nội dung đánh giá tác 
động ĐDSH và các tiêu chuẩn (hoặc chỉ thị) ĐDSH để so 
sánh
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Rà soát một số hướng dẫn kỹ thuật 
thực hiện ĐTM ở Việt Nam

• Các hướng dẫn kỹ thuật thực hiện ĐTM được soạn 
thảo và ban hành trong giai đoạn 2008-2010, chủ yếu 
tuân theo Thông tư 05/2008 / TT-BTNMT

• Về cân nhắc ĐDSH trong ĐTM, Phụ lục 4 của 
Thông tư 05 yêu cầu: Mô tả các hệ sinh tác có khả 
năng bị ảnh hưởng bởi chất thải và các hoạt động của 
dự án; Đánh giá cụ thể các biến động ĐDSH theo 
quy mô không gian và thời gian; Khuyến nghị các 
biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa các tác động bất 
lợi tới các thành phần môi trường tự nhiên, bao gồm 
ĐDSH

522-Mar-15

Tóm tắt kết quả rà soát các hướng dẫn cân 
nhắc ĐDSH trong ĐTM 

Vấn đề hướng dẫn Dự án phát 

triển đường bộ

Dự án khai thác 

mỏ lộ thiên 

Dự án hóa 

dầu

Dự án thủy 

điện

Phương pháp BIA X

Lồng ghép cân nhắc ĐDSH

Đánh giá hiện trạng X X X X

Đánh giá trong giai 

đoạn xây dựng

X X X

Đấnh giá trong giai 

đoạn hoạt động

X X X

Biện pháp ngăn 

ngừa và giảm thiểu

X X X

Chương trình giám 

sát

X X (sau sự 

cố)

X

622-Mar-15
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Tóm tắt kết quả đánh giá một số hướng dẫn (1)

• Nội dung hướng dẫn đánh giá tác động đến ĐDSH rất 
sơ sài, gần như giống nhau đối với mọi loại hình dự án, 
mặc dù các dự án có đặc điểm khác nhau về quy mô, 
phạm vi tác động đến ĐDSH

• Phương pháp nghiên cứu: chỉ nêu các phương pháp 
ĐTM chung, không chỉ dẫn phương pháp đặc thù đối 
với ĐDSH

• Hiện trạng môi trường sinh học khu vực dự án và xung 
quanh: độ che phủ thảm thực vật và đặc điểm hệ sinh 
thái trên cạn và dưới nước (chủ yếu là rừng và đặc biệt 
là các khu bảo tồn)

722-Mar-15

• Đánh giá tác động đến ĐDSH: tác động đến tài nguyên 
sinh vật trên cạn, dưới nước, tài nguyên rừng, động vật 
hoang dã, đặc biệt là sự suy giảm thảm thực vật, sự mất đi 
hoặc di dời của một số loài động vật hiện cư trú

• Đề xuất các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa tác động 
xấu đến ĐDSH: cân nhắc lựa chọn vị trí và thiết kế các 
giải pháp công nghệ phù hợp nhằm giảm tối đa ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái; áp dụng các giải pháp xử lý và 
quản lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường để hạn chế tác 
động và phá vỡ cân bằng sinh thái

• Giám sát môi trường: quan trắc diễn biến hệ sinh thái, 
bao gồm diễn biến diện tích vùng rừng hoặc thảm thực 
vật; số loài thực vật và mật độ; số loại động vật hoang dã 
và mật độ

Tóm tắt kết quả đánh giá một số hướng dẫn (2)

822-Mar-15
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Phân tích nội dung đánh giá yếu tố ĐDSH 
trong một số báo cáo ĐMC và ĐTM 

1. Dự án đường giao thông Tây Bắc Côn Đảo (2014)

Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án phát triển 
đường giao thông Tây Bắc Côn Đảo (1)

• Phạm vi vùng sinh học có khả năng chịu tác động đã 
được xác định, số liệu khảo sát hiện trạng phong phú 
và đã chú ý đến các đối tượng ĐDSH đặc thù của 
VQG Côn Đảo

• Không chú ý tham khảo về giá trị dịch vụ hệ sinh 
thái khi tham vấn cộng đồng

• Chưa xem xét các tác động tiềm tàng, bao gồm cả 
tác động gián tiếp, tích lũy và kích thích để đánh giá 
đầy đủ tác động đến ĐDSH 

• Không đánh giá khả năng thích ứng của hệ sinh thái 
với những thay đổi trong môi trường sống

1022-Mar-15
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Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án Phát triển 
đường giao thông Tây Bắc Côn Đảo (2)

• Đã chú ý phân tích, đánh giá tác động trực tiếp (phát 
quang, tiếng ồn…) đến các yếu tố ĐDSH, tuy nhiên 
mới chỉ đề cập đến tác động gián tiếp của nước thải và 
đổ đất đá (xói lở) xuống biển dẫn đến tổn thương hệ 
sinh thái biển (đặc biệt là rạn san hô)

• Không đưa ra được các đánh giá về những thay đổi 
ĐDSH do tác động của dự án so với những thay đổi có 
thể xảy ra khi không có dự án

• Các biện pháp giảm thiểu tác động đến ĐDSH được đề 
xuất là hợp lý, tuy nhiên chưa đánh giá việc áp dụng 
một số biện pháp có thể gây xung đột với các mục tiêu 
khác của dự án

1122-Mar-15

Phân tích nội dung đánh giá yếu tố ĐDSH 
trong một số báo cáo ĐMC và ĐTM 

2. Dự án thủy điện Trung Sơn (2008)
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Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án 
Thủy điện Trung Sơn (1)

• Nội dung đánh giá tác động của các hoạt động dự án 
đến ĐDSH đã đề cập đến các yếu tố mất rừng, mất 
thảm thực vật, tác động đến động vật hoang dã, tác 
động đến các hệ sinh thái nhạy cảm, và dự báo biến 
động ĐDSH

• Phạm vi vùng sinh học có khả năng chịu tác động đã 
được xác định, tuy nhiên đánh giá hiện trạng đã không 
chú ý đến các đối tượng ĐDSH đặc thù, đặc biệt tính 
ĐDSH của các khu BTTN trong khu vực

• Không đưa ra được các đánh giá về những thay đổi 
ĐDSH do tác động của dự án so với những thay đổi 
có thể xảy ra khi không có dự án

1322-Mar-15

Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án 
Thủy điện Trung Sơn (2)

• Đánh giá tác động mới chỉ tập trung vào tổn thất trực tiếp 
của các loài và môi trường sống mà chưa xem xét đầy đủ 
các tác động tiềm tàng, bao gồm cả tác động gián tiếp, 
tích lũy và kích thích

• Độ tin cậy/sự không chắc chắn trong các dự báo tác động 
đến ĐDSH không được thảo luận và đánh giá rõ ràng, vì 
vậy các kết quả đưa ra chưa đủ thuyết phục

• Các biện pháp giảm thiểu tác động đến ĐDSH không 
được tích hợp với các biện pháp giảm thiểu các tác động 
khác

• Giá trị dịch vụ sinh thái chưa được xem xét đầy đủ, do đó 
không cung cấp cơ sở để đề xuất phương án chi trả dịch 
vụ môi trường rừng và bồi hoàn ĐDSH

1422-Mar-15
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Phân tích nội dung đánh giá yếu tố ĐDSH 
trong một số báo cáo ĐMC và ĐTM 

3. Dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn (2014)

Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án 
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (1)

• Tổ hợp nằm trong khu quy hoạch công nghiệp hóa 
dầu, tại khu vực được đánh giá là nghèo nàn về 
ĐDSH cả trên cạn và dưới nước

• Các báo cáo có số liệu khảo sát và đánh giá về hiện 
trạng ĐDSH theo quy định của Thông tư 
26/2011/TT-BTNMT

• Nội dung đánh giá tác động đến ĐDSH sơ sài, chủ 
yếu đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng do 
phá hủy rừng ngập mặn và hoạt động nạo vét 

1622-Mar-15
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Rà soát cân nhắc ĐDSH trong ĐTM dự án 
Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (2)

• Các biện pháp giảm thiểu tập trung vào áp 
dụng các biện pháp công nghệ và xử lý chất 
thải để giảm thiểu tác động đến hệ thủy sinh

• Không có thông tin về việc thực hiện bồi hoàn 
sinh học trong báo cáo ĐTM

1722-Mar-15

Kết quả rà soát cân nhắc ĐDSH trong các báo cáo ĐTM

1822-Mar-15

Vấn đề đánh giá Dự án đường

Côn Đảo

Dự án Thủy

điện Trung Sơn

Dự án hóa dầu

Long Sơn

Phương pháp BIA

Lồng ghép cân nhắc ĐDSH

Mô tả hiện trạng X X X 

Dự báo xu hướng ĐDSH (không có 

QH) 

Đánh giá tác động giai đoạn xây dựng X X X 

Đánh giá tác động giai đoạn hoạt động X 

Biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu X X 

Giám sát X 

Bồi hoàn ĐDSH /PFES X X 

Ghi chú: Kết quả nêu trong bảng chỉ biểu thị các báo cáo ĐTM rà soát đã 
có/không có nội dung cân nhắc ĐDSH đáp ứng quy định của các thông 
tư/hướng dẫn hiện hành, mà không biểu thị có/không có đáp ứng các yêu 
cầu đánh giá tác động ĐDSH theo yêu cầu của Công ước ĐDSH
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Đánh giá chung về một số bất cập về đánh giá 
ĐDSH trong quy trình ĐTM hiện nay (1)

• Không cân nhắc đúng mức các vấn đề nhạy cảm với môi 
trường khi lựa chọn vị trí triển khai dự án, đặc biệt không 
đánh giá khả năng chịu tải môi trường và tính đặc thù của hệ 
sinh thái

• Chỉ tập trung vào các hệ sinh thái cần được bảo vệ mà không 
chú ý đến các hệ sinh thái không được ưu tiên bảo vệ

• Tác động đến ĐDSH chưa được đánh giá đầy đủ, thuyết 
phục, chỉ chú ý phân tích tác động trực tiếp và hầu như bỏ 
qua tác động tích lũy

• Không đưa ra được các đánh giá về những thay đổi ĐDSH do 
tác động của dự án so với những thay đổi có thể xảy ra khi 
không có dự án

Đánh giá chung về một số bất cập về đánh giá 
ĐDSH trong quy trình ĐTM hiện nay (2)

• Giá trị dịch vụ sinh thái chưa được xem xét đầy đủ, do đó 
không cung cấp cơ sở khoa học và thực tế để đề xuất phương 
án chi trả dịch vụ môi trường rừng và bồi hoàn ĐDSH

• Độ tin cậy/sự không chắc chắn trong các dự báo tác động đến 
ĐDSH không được thảo luận và đánh giá rõ ràng, đánh giá 
ĐDSH mới chỉ ở mức độ chung, không cụ thể ở từng cấp độ 
(loài, quần thể và hệ sinh thái) nên độ tin cậy của các dự báo 
chưa đủ thuyết phục

• Do kết quả đánh giá tác động không cụ thể và có xu hướng 
giảm nhẹ (hoặc coi là bất khả kháng) nên các biện pháp giảm 
thiểu cũng mang tính lý thuyết, không đủ tin cậy về tính khả 
thi và hiệu quả thành công
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Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy đánh tác động 
đến ĐDSH ở Việt Nam

• Lồng ghép đánh giá tác động đến ĐDSH là một cách tiếp 
cận tổng thể và toàn diện để xem xét tác động của các dự 
án phát triển đến hệ động thực vật và dịch vụ hệ sinh thái 
cũng như các mối quan hệ giữa chúng

• Lồng ghép bảo tồn ĐDSH trong các dự án phát triển 
thông qua công cụ ĐMC và ĐTM là cách làm phổ biến và 
có hiệu quả nhất hiện nay

Nguyên tắc chung (1)

Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy đánh tác động 
đến ĐDSH ở Việt Nam

• Các quy định về lồng ghép đánh giá tác động đến ĐDSH 
trong ĐMC và ĐTM cần cụ thể, tập trung vào những nội 
dung chính và các tác động điển hình kèm theo phương 
pháp đánh giá phù hợp. Cần sớm xây dựng và ban hành 
các tiêu chuẩn/tiêu chí/chỉ thị ĐDSH quốc gia

• Các hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép đánh giá tác động đến 
ĐDSH và dịch vụ hệ sinh thái trong quy trình và thủ tục 
ĐMC/ĐTM cần được xây dựng và ban hành sớm

Nguyên tắc chung (2)
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Một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy đánh tác động 
đến ĐDSH ở Việt Nam (3)

• Đưa những nội dung cốt lõi về phương pháp tiếp cận 
đánh giá tác động ĐDSH vào các quy định của Nghị định 
về ĐMC và ĐTM, và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị 
định này

• Ban hành hướng dẫn cụ thể về mục tiêu mô tả hiện trạng 
ĐDSH, phương pháp thu thập số liệu (kể cả thông tin 
cung cấp từ quá trình tham vấn cộng đồng) và cách thức 
thực hiện khảo sát thu thập thông tin cập nhật về ĐDSH

• Xây dựng và ban hành bộ chỉ số ĐDSH quốc gia, làm cơ 
sở để thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng và đánh giá tác 
động thông qua so sánh mức độ thay đổi ĐDSH so với 
hiện trạng trước khi thực hiện dự án

Một số khuyến nghị chung nhằm thúc đẩy đánh tác 
động đến ĐDSH ở Việt Nam (4)

• Chú trọng việc dự báo tác động đến ĐDSH khi thực hiện 
dự án phát triển trong các báo cáo ĐTM và ĐMC để nâng 
cao hiệu quả của dự báo các tác động đến môi trường khi 
thực hiện dự án phát triển

• Ban hành quy định cụ thể về việc tham vấn cộng đồng về 
ĐDSH trong các báo cáo ĐTM và ĐMC

• Nghiên cứu ban hành hướng dẫn kỹ thuật riêng về giám 
sát ĐDSH được đề xuất trong ĐTM và ĐMC

• Áp dụng việc tiếp cận hệ sinh thái và cân nhắc dịch vụ hệ 
sinh thái phải được coi là nội dung quan trọng trong 
phương pháp luận ĐMC và ĐTM.
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Cảm ơn
sự quan tâm và chia sẻ

lehoanglan9700@gmail.com
Mobile: +84 904089700


