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MỞ ĐẦU 
     Hiệp Hội Đánh Giá Tác động Thế giới (IAIA, 2005) cho rằng tác động đa dạng 

sinh học là những thay đổi ở những cấp độ khác nhau: Hệ sinh thái, Loài và Gen.  

     Những tác động ở mỗi cấp độ như vậy cần được xem xét về: 1- cấu trúc- những 

đơn vị sinh học được tổ chức theo thời gian và không gian, 2- chức năng – những đơn 

vị sinh học có vai trò khác nhau trong quá trình và biến động tự nhiên. IAIA cũng cho 

rằng Đánh giá tác động đa dạng sinh học là cách để “đảm bảo rằng giá trị đa dạng 

sinh học được công nhận và quan tâm trong quá trình làm Luật” (IAIA, 2005) 

      Đánh giá tác động đa dạng sinh học (BIA) như một kỹ năng: Công Ước Đa dạng 

sinh học (CBD), Công Ước Ramsar, Công Ước các loài di cư (CMS) công nhận BIA 

như một công cụ hỗ trợ quyết định quan trọng giúp lập kế hoạch và phát triển với 

quan điểm là ĐDSH “trong tâm trí”. Những công ước đó yêu cầu các nước Thành 

viên áp dụng EIA và SEA vào những dự án có những tác động bất lợi tiềm năng tới 

ĐDSH để đạt được mục tiêu, mà dự án phát triển tôn trọng cơ chế bảo tồn ĐDSH, sử 

dụng bền vững tài nguyên ĐDSH, và chia sẻ công bằng lợi ích từ việc sử dụng 

ĐDSH. BIA cung cấp khả năng để giá trị DDSH được công nhận và lưu ý trong quá 

trình làm Luật.  

    Chính Phủ Việt Nam trong thời gian qua đã ban hành nhiều Luật, Nghị Định, 

Thông tư về bảo tồn ĐDSH. Quan trọng nhất kể dến là Luật ĐDSH (2008), Luật Bảo 

vệ và PT rừng, Luật BV Môi trường. Hiện nay những yêu cầu về bảo tồn ĐDSH cần 

được tích hợp vào các văn bản khác như những phương pháp bảo vệ Môi trường. Tuy 

nhiên những yêu cầu đó hiện nay chưa được đề cập đúng mức trong Luật ở Việt Nam.  

   Ở Việt Nam công tác bảo tồn ĐDSH chưa được trú trọng đúng mức trong thời gian 

hiện tại. Còn thiếu phương pháp BIA, cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và như vậy sẽ 

có rất nhiều khó khăn trong BIA của SEA và EIA.  

    

Phương pháp đánh giá tầm quan trọng của của việc mất ĐDSH  
Đo tác động và thiết lập “không mất thực-no net loss”  

    Một trong những thách thức của việc bồi hoàn ĐDSH là xác định dạng và mức độ 

bồi thường. Làm thế nào xác định được “không mất thực-no net loss”? Để làm được 

điều đó không chỉ làm rõ những tác động của sử dụng đất tới ĐDSH, mà còn xác định 

những biện pháp tác động và những hoạt động bảo tồn. 
   Việc tính những tác động của việc sử dụng đất thay đổi tới ĐDSH là nhiệm vụ khó 

và làm nản trí hơn là tính những tác động môi trường hiện tại khác. Biết rằng việc tính 

tác động tới ĐDSH và đưa vào những dự án phát triển riêng lẻ trong nhiều yếu tố 

khác và tính những phản hồi của hệ sinh thái tới biện pháp bảo tồn là khó. Như vậy 

chúng ta cần tìm ra là: tính những cái gì? 

Phương pháp đánh giá 
   Đánh giá tác động dựa trên cơ sở những số liệu nền về ĐDSH. 
Tác động lớn (Impact Magnitude) 

   Tác động lớn là chức năng của phạm vi quan tâm như: địa phương, vùng hay quốc 

gia, thời gian tác động như; tạm thời, ngắn hạn, dài hạn hay vĩnh viễn, tần suất: nhiều, 



ít hay chu kỳ. Những đặc trưng của ảnh hưởng lớn được thể hiện trong bảng 1 đối với 

hệ sinh thái và trong bảng 2 đối với loài 

Bảng 1: Những tiêu chí tác động tới hệ sinh thái nền 
 

Mức độ Định nghĩa 

Tích cực Tác động mang tính tích cực và có hiệu quả tới ĐDSH.  

Không đáng 
kể 

Ảnh hưởng trong phạm vi cho phép của tự nhiên  

Nhỏ Ảnh hưởng chỉ ở phạm vi nhỏ của khu vực sống, không có sự mất đi vè chức năng của khu vực 
sống 

Trung bình Ảnh hưởng một phần của khu vực sống nhưng không nguy hiểm lâu dài đối với chức năng của 
khu vực sống. 

Rộng Ảnh hưởng phần lớn khu vực sống và ảnh hưởng lâu dài tới chức năng của khu vực sống. 

 

Bảng 2: Những tiêu chí tác động tới loài 
 
 

Mức độ Định nghĩa 

Tích cực Tác động mang tính tích cực và có hiệu quả tới loài 

Không 
đáng kể 

Ảnh hưởng trong phạm vi cho phép của tự nhiên đối với quần thể loài. 

Nhỏ Ảnh hưởng chỉ ở phạm vi nhỏ đối với quần thể loài hoặc các loài khác phụ thuộc vào chúng. 

Trung 
bình 

Ảnh hưởng một phần làm thay đổi sự phân bố hoặc làm giảm phân bố của quần thể qua một 
hoặc vài thế hệ nhưng không nguy hiểm lâu dài đối với chức năng của quần thể hay quần thể phụ 
thuộc 

Rộng Ảnh hưởng lớn làm giảm mật độ quần thể hay làm giảm sự phục hồi quần thể hoặc quần thể phụ 
thuộc và không thể phục hồi trong vài thế hệ. 

 

Nguyên tắc cho đánh giá đa dạng sinh học (BIA) 
Nguyên tắc cơ bản: 

        Nhằm đạt được mục tiêu bảo tồn và “không mất thực” của ĐDSH. ĐDSH cần 

được bảo tồn để tiếp tục cung cấp những dịch vụ, giá trị và lợi ích cho hiện tại và 

tương lai. Những tiếp cận sau đây để đạt được không mất thực của ĐDSH:  

1. Tránh sự mất đi của ĐDSH không đáng có.  

2. Tìm những phương án làm tối thiểu hóa sự mất đi của ĐDSH.  

3. Sử dụng phương án giảm nhẹ để phục hồi ĐDSH.  

4. Bồi thường cho những mất mát không tránh được bằng những giá trị tương ứng.  

5. Tìm khả năng tăng cường.  

Cách tiếp cận này gọi là kế hoạch tích cực cho Đ DSH và sẽ giúp đạt được “không 

mất thực”  

Nguyên tắc thực hiện:  

1. Sàng lọc. Sử dụng các tiêu chí sàng lọc để xác định xem ĐDSH có bị ảnh hưởng 

không. Bộ tiêu chí sàng lọc dành cho đánh giá tác động bao gồm:  

• Tác động tiềm năng tới các khu BT và các khu vực xung quanh để bảo vệ 

loài.  

• Những tác động ở các khu vực không được bảo vệ khác nhưng quan trọng 

cho ĐDSH.  

• Những hoạt động có nguy cơ đặc biệt tới ĐDSH.  

• Những khu vực cung cấp những dịch vụ ĐDSH quan trọng.  

    Khuyến khích thành lập các bản đồ sàng lọc chỉ ra những giá trị quan trọng của 

ĐDSH và dịch vụ hệ sinh thái. Nếu có thể nên lồng ghép vào Kế Hoạch hành 

động/Chiến lược quốc gia về ĐDSH (NBSAP) để tìm ra những ưu tiên bảo tồn. 



2. Phạm vi. Phạm vi của nhiệm vụ IA là xác định những vấn đề cần nghiên cứu và 

những phương pháp cần áp dụng. Sử dụng công cụ này như một cơ hội tăng cường sự 

quan tâm về ĐDSH và thảo luận những phương án phòng tránh hay giảm thiểu những 

tác động tiêu cực tới ĐDSH và bao gồm:  

1. Dạng dự án, chương trình, kế hoạch hay chính sách  

2. Phân tích những cơ hội và thách thức đối với ĐDSH (bao gồm “không mất thực 

ĐDSH-no net biodiversity loss” hay “phục hồi ĐDSH-biodiversity restoration”)  

3. Dự kiến những thay đổi lý sinh (ở đất, nước, không khí, thực vật, động vật) kết quả 

từ những hoạt động đề xuất  

4. Ảnh hưởng về không gian và thời gian  

5. Những thông tin có thể về điều kiện nền  

6. Những tác động về ĐDSH có thể liên quan tới thành phần loài, cấu trúc và chức 

năng  

7. Những giá trị và dịch vụ ĐDSH được xác định qua tư vấn với các bên liên quan  

8. Những biện pháp có thể để phòng tránh, giản nhẹ hoặc bồi hoàn ĐDSH cho những 

mất mát  

9. Thông tin yêu cầu để hỗ trợ chính sách và những thiếu hụt  

10. Phương pháp và thời gian dự kiến cho IA 

 
Quản lý những tác động ĐDSH 

Phân loại khu vực sống 
     Theo định nghĩa của IFC cho khu vực sống tới hạn (critical  habitats) là: ‘Khu vực 

sống tới hạn là tập hợp con của hai khu vực sống tự nhiên và nhân tạo mà xứng đáng 

được quan tâm. Khu vực sống tới hạn bao gồm những khu vực có đa dạng sinh học 

cao, bao gồm khu vực sống cho các loài nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp; khu vực có 

những giá trị đặc hữu đặc biệt quan trọng hoặc những loài phân bố hẹp; khu vực cho 

các loài di cư, khu vực tập trung số lượng lớn của một loài; khu vực có giá trị đặc 

trưng của loài hoặc liên quan tới quá trình tiến hóa hay cung cấp dich vụ hệ sinh thái 

quan trọng; khu vực có ĐDSH với những giá trị kinh tế, xã hội và văn hóa quan trọng 

với cọng đồng dân địa phương (IFC, 2012)  
      

     Những thay đổi cơ bản của khu vực sống tự nhiên cần tránh, ngoại trừ khi:  

 Ở đó không có phương án thay thế về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế khi tiến 

hành dự án ở khu vực sống tự nhiên;  

 Hệ thống giảm thiểu ĐDSH đã được thực hiện đầy đủ và biện pháp giảm thiểu 

đã được thiết kế; 

 Những ý kiến và quan tâm của cộng đồng bị ảnh hưởng, đã được xác định qua 

quá trình tư vấn, được đề cập trong phương án thiết kế các biện pháp giảm 

thiểu.  

     Bất kỳ tác động nào tới khu vực sống tới hạn cần được tránh trừ khi những phương 

pháp tính và giám sát đã được trình diễn:  

 Hệ thống giảm thiểu ĐDSH đã được thực hiện đầy đủ;  

 Những hoạt động của dự án sẽ không ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp hay tích 

lũy) tới các tiêu chí mà khu vực sống tới hạn đã được thiết lập;  

 Dự án sẽ không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới các loài nguy cấp hoặc 

cực kỳ nguy cấp;  

 Dự án sẽ đạt được hai điểm trên không cần bồi hoàn hay phân tích “lợi thực - 

net gain”  



 Nếu khu vực sống tới hạn bi ảnh hưởng, những hoạt động giảm thiểu cần được 

thực hiện và bảo vệ khu vực sống và ĐDSH còn lại với hiệu quả bảo tồn tích 

cực;  

    Như phương án cuối cùng, bồi hoàn ĐDSH cần được thực hiện ở cả hai khu vực 

sống để đạt được lợi thực về ĐDSH. Như vậy bồi hoàn ĐDSH là bước cuối cùng  

trong tập hợp giảm thiểu – hình 1 

Hình 1: Tập hợp giảm thiểu – Tránh, giảm thiểu, phục hồi, đền bù 

 

 

 
 

Vài nét về bồi hoàn ĐDSH 
Định nghĩa 

  Theo chương trình bồi hoàn ĐDSH và thương mại (BBOP) thì bồi hoàn ĐDSH được 

hiểu là:“những kết quả bảo tồn tính được từ những hoạt động đền bù cho những tác 

động bất lợi quan trọng còn lại đối với ĐDSH sinh ra từ sự phát triển của dự án sau 

khi đã sử dụng những biện pháp phòng tránh và giảm thiểu - measurable conservation 

outcomes resulting from actions designed to compensate for significant residual 

adverse biodiversity impacts arising from project development after appropriate 

prevention and mitigation measures have been taken” (BBOP, 2009a).  

    Bồi hoàn hay giảm thiểu? 

   Trong một số trường hợp - đặc biệt ở Châu Âu – từ “giảm thiểu” là làm tối thiểu sự 

hư hại hay ít tác động, trong khi đó ở Mỹ thường được hiểu là bồi thường cho những 

thiệt hại về môi trường và cũng được hiểu là bồi hoàn. 

   Bồi hoàn hay đền bù? 

   Từ “bồi hoàn -offset” thường được hoán đổi với từ “đền bù -compensate”. “đền bù” 

bản thân có vài nghĩa. Có nghĩa được chi trả bằng tiền cho những thiệt hại về ĐDSH. 

   ADB và IFC có những yêu cầu tương tự về những biện pháp đề bù ĐDSH: 

   ADB – Chủ dự án/nhà đầu tư cần xác định phương án để tránh, giảm thiểu, hay 

giảm nhẹ những tác động tồn dư tiềm năng và và rủi ro và, như phương án cuối cùng, 



đề xuất biện pháp đền bù, như bồi hoàn ĐDSH, để đạt được không mất thực hoặc lợi 

thực của ĐDSH bị ảnh hưởng. 

   IFC - IFC PS 6 – Bồi hoàn ĐDSH có thể được tiến hành chỉ sau khi đã áp dụng 

những biện pháp tránh, giảm thiểu và phục hồi. Bồi hoàn ĐDSH cần được thiết kế và 

thực hiện để đạt được những hiệu quả bảo tồn tính được với hiệu quả không mất thực 

và lợi thực của ĐDSH; tuy nhiên được thực chỉ yêu cầu trong khu vực sống tới hạn. 

 

Nguyên tắc của Bồi hoàn ĐDSH 

     Những nguyên tắc này là một tập hợp những yếu tố cần được trú trọng trong thiết 

kế và thực hiện để chắc chắn bồi hoàn để đạt được sự không mất thực. Việc thực hiện 

hiệu quả những nguyên tắc này làm giảm tính rủi ro về thương mại và tăng cường 

hiệu quả về ĐDSH bằng việc đảm bảo rằng bồi hoàn được thực hiện một cách công 

bằng và bền vững. BBOP (2012a) xác định 10 nguyên tắc cơ (Advisory Group 

members of the BBOP external site)1: 

1. Tôn trọng triệt để tập hợp giảm thiểu (Adherence to the mitigation 

hierarchy). 

2. Giới hạn những gì cần bồi hoàn (Limits to what can be offset). 

3. Dựa vào sinh cảnh (Landscape context). 

4. Không mất thực (No net loss). 

5. Kết quả bảo tồn bổ sung (Additional conservation outcomes). 

6. Có sự tham gia của các bên liên quan (Stakeholder participation). 

7. Công bằng/Hợp lý (Equity). 

8. Hiệu quả lâu dài (Long-term outcomes). 

9. Minh bạch/Rõ rang (Transparency). 

10. Khoa học và kiến thức truyền thống (Science and traditional knowledge). 

 

Kinh nghiệm và tiềm năng áp dụng cho Việt Nam 
Chi tả dịch vụ môi trường rừng 

      Cùng với các cơ quan trung ương và địa phương Chương trình Bảo tồn ĐDSH 

vùng Châu á của Winrock (ARBCP), được USAID tài trợ, đã xây dựng cơ chế tài 

chính bền vững trên cơ sở dịch vụ môi trường rừng (Chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(PFES) ở Việt Nam) với sự duy trì ĐDSH ở mức sinh cảnh. PFES cung cấp cho các 

bên liên quan ở địa phương với vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên rừng 

để nâng cao đời sống của dân địa phương để tiếp tục hỗ trợ bảo tồn tài nguyên rừng. 

Các công ty thủy điện và cung cấp nước là những người hưởng lợi từ dịch vụ đó và đã 

đóng góp lớn về tài chính chi trả dịch vụ đó (Winrock International, 2011). 
     Thách thức: Ở Việt Nam, cũng như một số nới khác, thiếu tài chính cho công tác 

bảo tồn là trở ngại cơ bản để đạt được mục tiêu bảo tồn ĐDSH. Chi phí cho việc duy 

trì các khu bảo tồn là rất cao, đặc biệt liên quan tới giám sát ĐDSH và thực thi luật 

pháp. 

    Chi trả: Cộng đồng địa phương ở Lâm Đồng chọn phương án chi trả theo hectare 

đảm bảo công bằng và tránh những xung đột. Mức chi trả từ 270.000 VNĐ -290.000 

VNĐ /ha/năm trong năm 2009. Năm 2010 tăng lên 350.000-400.000/ha/năm. Như 

vậy số tiền trung bình chi trả cho một hộ gia đình vào năm 2009 là 8,1-8,7 triệu và 

năm 2010 con số đó tăng lên 10,5-12 triệu VNĐ. Số tiền đó lớn gấp 4 lần so với số 

tiền được chi trả trước đó từ chính sách của Việt Nam 

                                                 
1 http://bbop.forest-trends.org/ 

http://bbop.forest-trends.org/
http://bbop.forest-trends.org/
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hiện có hiệu quả những chính sách liên quan tới dịch vụ môi trường rừng trong tương 

lai. 

Áp dụng cho Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

    Công ty Quản lý Tài nguyên Môi trường Siam (ERM) chuẩn bị chiến lược cho bồi 

hoàn ĐDSH cho dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn.  

    Công ty ERM đã tiến hành đánh giá tác động xã hội và môi trường của dự án 

(ESIA) vào năm 2014 (ERM 2014).  ESIA đã đánh giá tác động tới những giá trị 

ĐDSH và áp dụng tập hợp giảm thiểu theo tiêu chí của IFC-PS6: bảo tồn ĐDSH và 

quản lý tài nguyên thiên nhiên (IFC PS 6) (IFC 2012). 

      Cách tiếp cận của chiến lược là bồi hoàn để đạt được sự không mất thực những 

giá trị ĐDSH theo như yêu cầu của IFC PS6 và quan tâm tới việc bồi hoàn những tác 

động rừng bảo vệ cũng như theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT của Việt Nam.     

  Tiếp cận: 

   ERM đã áp dụng phương pháp của BBOP để thiết kế cho bồi hoàn ĐDSH cho dự án 

và theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT, Chính phủ Việt Nam yêu cầu bồi hoàn cho 

những tác động đối với tất cả các loại rừng (rừng đặc dụng, rừng bảo vệ, rừng sản 

xuất). Theo đó khu vực để bồi hoàn ít nhất bằng với khu vực rừng đã mất. Bất kể loại 

rừng nào bị mất đi trong khi triển khai dự án cần được bồi hoàn. Quyết Định số 

02/CT-TTg, năm 2014 yêu cầu thực hiện việc bồi hoàn, theo đó việc bồi hoàn của dự 

án Long Sơn sẽ được thực hiện trong năm 2015.  

      Hai địa điểm đã được lựa chọn để bồi hoàn là:  

PA 1: Rừng ngập mặn Cần Giờ hoặc 

PA 2:  Rừng ngập mặn ở Đồng bằng song Cửu Long. 

Khả năng xây dựng lộ trình cho BH ĐDSH (BO) ở Việt Nam 

   Mục đích 

     Lộ trình cho BO in Việt Nam được thiết kế cho những người làm chính sách, kế 

hoạch, phát triển và những người ra quyết định và để họ hiểu được ý nghĩa quan trọng 

của công tác bảo tồn ĐDSH trong đó có Bồi hoàn ĐDSH. 

Nguyên tắc cho BO in Việt Nam 

   Nguyên tắc Bồi hoàn ĐDSH do BBOP xây dựng đã được áp dụng rộng rãi trên toàn 

thế giới gốm 10 nguyên tắc và Việt Nam cũng sẽ áp dụng những nguyên tắc đó để 

đảm bảo việc bồi hoàn ĐDSH sẽ được tiến hành trong tương lai gần. 
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