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Kinh nghiệm quốc tế cho thấy 
công tác bảo vệ môi trường 
(BVMT) chỉ đạt được hiệu 
quả khi dựa trên nguyên tắc 
tiếp cận quyền và đảm bảo sự 
tham gia trong suốt quá trình 

từ xây dựng, thực thi đến sửa đổi chính 
sách. Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát 
triển (1992) cũng đã nhấn mạnh “Các vấn 
đề môi trường được giải quyết tốt nhất khi 
có sự tham gia của tất cả các công dân quan 
tâm”1. Điều này đã thể hiện vai trò quan 
trọng của cộng đồng và các tổ chức xã hội 
trong BVMT, đặc biệt trong việc quản lý các 
dự án đầu tư có tác động tiêu cực đối với 
môi trường. Sự tham gia và giám sát của 
các tổ chức xã hội và cộng đồng không chỉ 
đóng góp thêm nguồn lực cho Nhà nước để 
thực hiện công tác BVMT mà còn giúp đạt 
được sự đồng thuận trong quá trình triển 

khai dự án đầu tư, hạn chế các tranh chấp 
và xung đột liên quan đến môi trường. 

Việt Nam đã dành nhiều nỗ lực xây dựng 
hệ thống thể chế và chính sách để phục vụ 
công tác bảo vệ môi trường từ thập kỷ 90 
của thế kỷ trước. Mặc dù vậy, trong giai 
đoạn từ 1990 đến nay, vai trò của cộng 
đồng và các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi 
trường còn rất mờ nhạt, một phần nguyên 
nhân do thiếu những cơ chế chính sách để 
thúc đẩy sự tham gia một cách hiệu quả. 
Điều này đã phần nào dẫn đến công tác 
BVMT ở Việt Nam chưa đạt được kết quả 
như mong muốn (Viện Nghiên cứu Quyền 
con người, 2012). Tuy nhiên, bảo vệ môi 
trường dựa trên nguyên tắc tham gia và 
tiếp cận quyền đang dần được nhìn nhận 
nghiêm túc hơn ở Việt Nam. 

Nền ruộng của người dân sống cạnh mỏ sắt Phong Hanh (tỉnh Phú Yên) hơn 2 năm sau ngày Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang đóng cửa mỏ. 
Ảnh: Dương Thọ/PanNature
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Năm 2013, Hiến pháp Việt Nam được thông 
qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã 
có những nội dung đáng chú ý liên quan 
đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
Theo đó, lần đầu tiên quyền con người đối 
với môi trường được ghi nhận trong Hiến 
pháp: “Mọi người có quyền được sống trong 
môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo 
vệ môi trường”2. Tiếp đến, Luật Bảo vệ Môi 
trường sửa đổi được Quốc hội thông qua-
vào ngày 23/6/2014 đã cụ thể hóa một số 
nội dung liên quan đến quyền môi trường. 
Chương II của Luật BVMT 2014 đã quy định 
việc tham vấn trong xây dựng Quy hoạch 
BVMT và Đánh giá tác động Môi trường 
(ĐTM). Chương XV cũng đã quy định cụ 
thể về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội, các 
tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp và cộng đồng 
dân dư trong BVMT. Các quyền về tiếp cận 
thông tin,  cung cấp thông tin, tham gia 
giám sát thực thi chính sách – pháp luật và 
phản biện về bảo vệ môi trường  đã được 
quy định tương đối rõ ràng3.

Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là làm 
sao các nguyên tắc tiếp cận quyền trong 
BVMT đã được đề cập trong Hiến pháp Việt 
Nam và Luật BVMT 2014 có thể đi vào thực 
tiễn. Trong bối cảnh Chính phủ đang xây 
dựng các Nghị định và Thông thư hướng 
dẫn thực thi Luật BVMT 2014, bài viết này 
tổng hợp một số bài học kinh nghiệm liên 
quan đến đảm bảo sự tham gia trong quá 
trình thực hiện ĐTM và đưa những đề xuất 
chính sách để có thể tăng cường thể chế 
hóa các nguyên tắc tiếp cận quyền trong 
BVMT ở Việt Nam.

Mọi người có quyền được 
sống trong môi trường 
trong lành và có nghĩa vụ 
bảo vệ môi trường

1. Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển, Nguyên tắc 10 (1992)

2. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, điều 43 
(2013).

3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Bảo vệ  Môi trường, chương XV (2014)

Xe chở quặng của Công ty TNHH MTV Apatite Việt Nam tại khai thường 15 của công ty ở thành 
phố Lào Cai. Ảnh: Dương Thọ/PanNature

Người dân ngoại thành TP Cần Thơ sống chung với nguồn nước ô nhiễm từ các 
KCN đổ thẳng ra kênh rạch. Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Cống xả thải tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh
Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature
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Ý nghĩa của sự tham gia 
trong ĐTM
Theo Tài liệu hướng dẫn ĐTM của Chương trình Môi trường của Liên 
Hợp quốc (UNEP, 2002), sự tham gia của cộng đồng và công chúng 
nói chung (public involvement) trong các dự án được phân chia thành 
4 cấp độ như sau:

Đàm phán – thảo luận trực tiếp giữa người đề xuất và các bên 
chủ chốt liên quan nhằm xây dựng sự đồng thuận và hướng tới 
giải pháp các bên có thể chấp nhận, ví dụ gói giảm thiểu tác 
động và các biện pháp bồi thường.

Tham gia – sự trao đổi tương tác giữa người đề xuất và cộng 
đồng bao gồm chia sẻ phân tích và thiết lập chương trình làm 
việc, tăng cường hiểu biết và những điểm thỏa thuận được về đề 
xuất và tác động của nó;

Tham vấn – hai chiều thông tin giữa người đề xuất và cộng đồng 
với cơ hội cho cộng đồng bày tỏ quan điểm về đề xuất; 

Thông báo – một chiều thông tin từ người đề xuất tới cộng đồng.Thông báo

Tham vấn

Tham gia

Đàm 
phán

Hình 1: Mức độ tham gia của cộng đồng (theo UNEP)

Bùn thải từ hồ chứa của Xưởng tuyển quặng tại Mỏ Ngườm Cháng (xã Dân Chủ, huyện 
Hòa An, tỉnh Cao Bằng ) của Tổng công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Cao Bằng ra khe 
nước Roong Pia và ra sông Bằng Giang. Ảnh: Dương Thọ/PanNature

Bùn thải của mỏ sắt Nà Rụa (thành phố Cao Bằng) tràn vào ruộng của 
người dân. Ảnh: Dương Thọ/PanNature
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Thực tiễn cho thấy sự tham 
gia kịp thời và hiệu quả của 
cộng đồng và các bên liên 
quan sẽ mang lại lợi ích cho 
chính nhà đầu tư trong quá 
trình  thực hiện ĐTM cũng 

như khi triển khai dự án. Các ý kiến phản 
hồi có thể hỗ trợ chủ đầu tư dự án  xác định 
các rủi ro tiềm ẩnvề mặt kinh tế, xã hội và 
môi trường mà quá trình thiết kế dự án có 
thể chưa tính đến, đồng thời gợi mở những 
phương án ứng phó và giảm thiểu rủi ro. 
Tham vấn công khai còn giúp nhà đầu tư: i) 
Thu thập thêm và kiểm tra chéo thông tin 
phục vụ quá trình ĐTM;  ii) Tận dụng được 
trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia 
khác trong các  lĩnh vực liên quan để  hoàn 
thiện ĐTM; iii)Tận dụng được kiến thức 
bản địa để  xây dựng các biện pháp giảm 
thiểu các tác động của dự án; iv) Củng cố 
sự tin tưởng của cộng đồng, chính quyền 
và các bên  liên quan khác đối với chủ đầu 
tư; và v) Hạn chế được các xung đột khi 
triển khai dự án (xem thêm Hộp 1: Rủi ro 

khi không tham vấn cộng đồng: Trường 
hợp nhà máy sản xuất Fibro – xi măng ở 
Hải Dương).

Tham vấn cộng đồng đóng vai trò quan 
trọng trong khảo sát, nghiên cứu hiện 
trạng, đánh giá tác động và thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến 
đa dạng sinh học (ĐDSH) (Lê Hoàng Lan, 
2014). Trong bối cảnh nguồn dữ liệu cập 
nhật về ĐDSH còn hạn chế trong khi chi 
phí điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng 
ĐDSH định kỳ tốn kém thì thông tin của 
cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong 
việc bổ sung nguồn dữ liệu cho báo cáo 
ĐTM. Hơn nữa, quản lý và bảo tồn ĐDSH có 
sự tham gia của cộng đồng đã được công 
nhận là biện pháp có hiệu quả nhất, đảm 
bảo vừa duy trì tính ĐDSH của khu vực, 
vừa góp phần hỗ trợ sinh kế cộng đồng 
địa phương. Việc ban hành hướng dẫn kỹ 
thuật tham vấn cộng đồng địa phương về 
các vấn đề liên quan đến hiện trạng ĐDSH 
và dịch vụ hệ sinh thái sẽ hỗ trợ đề xuất và 

Ông khói của nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và Phả Lại 2, Hải Dương. 
Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa 
suy thoái và bảo tồn ĐDSH. Đặc biệt, cần 
lưu ý hướng dẫn áp dụng các phương pháp 
tham vấn phù hợp cũng như phương pháp 
xử lý và chia sẻ hiệu quả các thông tin thu 
thập từ cộng đồng.

Nếu so sánh với biểu đồ về Mức độ tham 
gia của người dân (Hình 1) với các văn bản 
hướng dẫn Luật BVMT 2005, sự tham gia 
của cộng đồng trong quá trình thực hiện 
ĐTM ở Việt Nam mới chỉ vừa bước qua 
giai đoạn sơ khai nhất  là Thông báo để 
bước sang giai đoạn Tham vấn. Tuy nhiên, 
tham vấn mới chỉ dừng lại ở lấy ý kiến 
cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự 
án đề xuất thay vì công khai rộng rãi cho 
mọi đối tượng quan tâm có thể đóng góp 
ý kiến.  Như vậy, cả đối tượng được tham 
vấn và hình thức trao đổi thông tin đều rất 
hạn chế, tính tương tác hai chiều giữa đơn 
vị thực hiện tham vấn và đối tượng được 
tham vấn thấp.

Để rút bớt khoảng cách giữa thực tiễn áp 
dụng trong nước và chuẩn mực quốc tế, 

Luật BVMT 2014 đã có những bước tiến bộ 
nhất định khi mở rộng đối tượng tham vấn 
không chỉ bao gồm cộng đồng mà còn các 
cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi 
dự án. Bên cạnh đó, vai trò của cộng đồng 
và Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị 
xã hội, xã hội nghề nghiệp trong phản biện 
và giám sát các vấn đề môi trường của dự 
án cũng được tăng cường (Chương XV). Để 
cụ thể hóa những nguyên tắc và quy định 
chung trong Luật BVMT 2014 về sự tham 
gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội, 
Nghị định 18/2015/NĐ-CP4 hướng dẫn về 
tham vấn trong quá trình lập ĐTM và Nghị 
định 19/2015/NĐ-CP5 hướng dẫn sự tham 
gia, giám sát trong công tác BVMT đã được 
ban hành.Tuy nhiên, để đảm bảo những 
quy định pháp luật thật sự đi vào cuộc 
sống và sự tham gia của cộng đồng trong 
BVMT ở Việt Nam có hiệu quả, việc tiếp tục 
xây dựng những văn bản hướng dẫn cụ thể 
là cần thiết, đặc biệt khi chính những quy 
định trong hai nghị định hướng dẫn này 
còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Nhà máy sản xuất tấm lợp Fibro xi măng được Công ty Liên 
doanh sản xuất tấm lợp AC Phả Lại Đông Anh 3, sau này 
đổi thành Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 
18, xây dựng từ năm 1999 tại phường Phả Lại, Thị xã Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm xây dựng, chủ dự án đã 
không thực hiện tham vấn cộng đồng do Luật BVMT 1993 
chưa quy định. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Xây dựng 18 
đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của người dân phường 
Phả Lại do tình trạngbệnh tật, đặc biệt là ung thư gia tăng 
nhanh tại khu vực quanh nhà máy. Theo Báo cáo số 115/
BC-YTDP của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương 
về kết quả điều tra bệnh Ung thư, trong vòng 10 năm từ 
1/10/2003 đến 1/10/2013, toàn phường Phả Lại có 150 
bệnh nhân ung thư. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân ung thư ở  
khu dân cư Ngọc Sơn (khu tiếp giáp nhà máy Fibro xi măng 
và một số nhà máy khác)  cao gấp 1,7 lần so với tỷ lệ chung 
của  phường,  gấp 2 lần so với tỷ lệ của thị xã Chí Linh và 
2,26 lần tỷ lệ bệnh nhân ung thư chung của toàn tỉnh. 

Năm 2010, người dân phường Phả Lại tụ tập gây sức ép để 
buộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18 phải ngừng sản 
xuất tấm lợp Fibro xi măng dẫn đến công ty này ngừng hoạt 
động cuối năm 2010.

Năm 2011, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18 nhượng 
bán nhà máy sản xuất tấm lợp Fibro xi măng từ amiăng 
trắngcho Công ty TNHH Thiên Lộc. Theo Sở TN&MT tỉnh Hải 
Dương, công ty TNHH Thiên Lộc không thay đổi quy mô, 
công nghệ và công suất nên không cần phải lập lại báo cáo 
ĐTM mà chỉ cần giải trình bổ sung. Việc tham vấn cộng đồng 
khi tái khởi động nhà máy sản xuất Fibro xi măng theo đó 
cũng không phải thực hiện. Năm 2013, công ty TNHH Thiên 
Lộc tiến hành chạy thử nhưng đã gặp phải sự ngăn cản quyết 
liệt của cộng đồng xung quanh. Từ thời điểm mua lại và đầu 
tư cải tạođó cho đến nay (cập nhật tháng 1/2015), nhà máy 
vẫn chưa thể đi vào hoạt động sản xuất gây thiệt hại lớn cho 
chủ đầu tư.

Hộp 1: Rủi ro khi không tham vấn cộng đồng: Trường hợp nhà máy sản xuất 
Fibro – xi măng ở Hải Dương

4. Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM và Kế hoạch BVMT (sau đây gọi là Nghị 
định 18).

5. Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định một số điều của Luật BVMT (sau đây gọi là Nghị định 19).
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Đối tượng tham vấn 

Điều 21 Luật BVMT 2014 quy định đối 
tượng được tham vấn là cơ quan, tổ chức, 
cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án. 
Tuy nhiên, việc xác định cụ thể đối tượng 
chịu tác động trực tiếp lại không đơn giản. 
Do dự án có nhiều giai đoạn và  tác động ở 
mỗi giai đoạn khác nhau, việc phân kỳ và 
phân loại tác động (loại tác động, phạm vi 
tác động, thời điểm tác động) đóng vai trò 
quan trọng để xác định được đối tượng cần 
tham vấn.

Trong thực tế, một dự án ở mỗi giai đoạn 
có thể sẽ có những tác động khác nhau, vì 
vậy đối tượng chịu tác động (cũng chính là 
đối tượng cần tham vấn) có thể gồm những 
nhóm khác nhau. Chẳng hạn, đối với một 
dự án thủy điện được triển khai, đối tượng 
chịu ảnh hưởng trực tiếp khi xây dựng dự 
án là những hộ dân trong vùng lòng hồ, mất 
đất phải di dời, vì vậy họ có thể được thông 
báo về dự án và lấy ý kiến. Tuy nhiên, khi 
nhà máy thủy điện đi vào vận hành, nhóm 
bị tác động lớn về sinh kế và nguồn nước 
lại có thể là những cộng đồng dân cư sinh 
sống ở vùng hạ lưu, là đối tượng dễ bị bỏ 
qua trong quá trình tham vấn. 

Ví dụ này cho thấy việc lựa chọn vấn đề 
tham vấn và đối tượng tham vấn chưa phù 
hợp cũng là lý do lý giải phần nào cho hiệu 
quả thấp và sự thiếu quan tâm của người 

được tham vấn đối với các tác động môi 
trường của dự án trong thời gian qua. 
Nhóm được lấy ý kiến do phải đối mặt 
với vấn đề tái định cư và sinh kế tại nơi ở 
mới nên vấn đề họ quan tâm hàng đầu là 
bồi thường, tái định cư và sinh kế thay thế 
chứ không phải tác động môi trường. Mặt 
khác, trong trường hợp tái định cư ở nơi 
khác, đối tượng này có thể không còn nằm 
trong vùng bị tác động môi trường của dự 
án. Trong khi đó những người sống xung 
quanh dự án, những người có khả năng 
bị tác động khi dự án triển khai lại không 
được tham vấn. 

Theo Luật BVMT 2014,  ngoài những cơ 
quan chính quyền như UBND cấp xã, những 
tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án 
cũng sẽ được tham vấn. Tuy nhiên, nhóm 
đối tượng này cũng chưa được quy định rõ. 
Để đạt được hiểu quả tham vấn,  nhóm này 
không chỉ bao gồm những tổ chức bị ảnh 
hưởng  về cơ sở vật chất hay ô nhiễm thông 
thường mà cần mở rộng đối với những cơ 
quan liên quan thuộc phạm vi chức năng và 
nhiệm vụ được  giao. Theo đó, các tổ chức 
xã hội – nghề nghiệp cũng cần được coi là 
đối tượng tham vấn trong các dự án có liên 
quan thuộc lĩnh vực hoạt động của tổ chức. 
Hướng suy luận này là phù hợp với quy 
định của Điều 145 Luật BVMT 2014 khi tổ 
chức xã hội – nghề nghiệp có quyền được 
tham vấn đối với dự án có liên quan đến 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Một số nội dung về tham 
vấn và giám sát môi 
trường cần được làm rõ
Trong phần này sẽ phân tích một số quy định trong Luật BVMT 
2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Nghị định 19/2015/NĐ-CP 
cần được làm rõ hơn. 
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NĐ-CP, người dân được tham vấn trực tiếp 
thông qua họp cộng đồng dân cư do chủ 
đầu tư và UBND xã đồng chủ trì. Hơn nữa, 
quy trình tham vấn mới cũng bắt đầu xác 
lập cơ chế thông tin hai chiều khi buộc chủ 
đầu tư phải “nghiên cứu, tiếp thu những ý 
kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các 
đối tượng liên quan được tham vấn”.

Bên cạnh những tiến bộ, cơ chế tham vấn 
mới theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP vẫn 
bộc lộ một số điểm chưa rõ ràng và qua 
đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của 
quá trình tham vấn. Cụ thể, chưa có tiêu 
chí để xác định “ý kiến khách quan và kiến 
nghị hợp lý” mà chủ đầu tư cần phải tiếp 
thu. Thêm nữa, chưa có cơ chế rõ ràng về 
trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong 
trường hợp không tiếp thu các ý kiến và 
kiến nghị bằng văn bản hay tại cuộc họp 
cộng đồng. Ngoài ra, hình thức họp lấy ý 
kiến cộng đồng cũng cần quy định rõ hơn 
về quy trình thực hiện, bao gồm việc cung 
cấp thông tin và tài liệu trước tham vấn; 
số lần họp tối thiểu để chia sẻ thông tin và 
giải đáp thắc mắc liên quan đến dự án; bỏ 
phiếu hoặc lấy ý kiến theo đa số người dân 
được tham vấn; việc đánh giá kết quả họp 
cộng đồng trong văn bản trả lời tham vấn 
của UBND cấp xã đối với chủ đầu tư.

Thời gian và thời hạn tham vấn

Như đã phân tích ở trên, tham vấn là một 
công cụ thu thập thông tin trong trường 
hợp các nguồn dữ liệu liên quan đến dự 
án còn hạn chế, đồng thời góp phần kiểm 

Ví dụ về dự án cáp treo Sơn Đoòng, bên 
cạnh các cơ quan quản lý thì các hiệp hội 
như Hội Lữ hành Việt Nam, Hội Di sản văn 
hóa Việt Nam, Hiệp hội Vườn quốc gia và 
Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đều có 
thể xác định  là đối tượng được tham vấn. 

Việc lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức, 
đặc biệt là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp 
liên quan đến khoa học và công nghệ còn 
ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá các 
giải pháp kỹ thuật và công nghệ của dự án 
cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu về 
môi trường. 

Cách thức và quy trình tham vấn

Luật BVMT 2005 và Nghị định 29/2011/
NĐ-CP hướng dẫn thi hành áp dụng tham 
vấn cộng đồng thông qua cơ chế “đại diện”.  
Theo đó, chủ đầu tư chỉ phải tham vấn đại 
diện cộng đồng dân cư nơi chịu tác động 
trực tiếp của dự án. Tuy nhiên, pháp luật 
chưa quy định cụ thể chủ thể đại diện cho 
cộng đồng. Nghị định 21/2008/NĐ-CP 
trước đây quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
cấp xã là đại diện cộng đồng dân cư tham 
gia ý kiến trong quá trình thực hiện ĐTM 
dự án. Tuy nhiên, Nghị định 29/2011/NĐ-
CP được ban hành thay thế cho  Nghị định 
21/2008/NĐ-CP không quy định về đại 
diện cộng đồng. Vì vậy, một số địa phương 
cho  vẫn tiếp tục lấy ý kiến Mặt trận Tổ 
quốc cấp xã như đại diện cộng đồng.

Khắc phục những hạn chế của cơ chế “đại 
diện” trước đây, theo Nghị định 18/2015/

Người dân phản ảnh tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến nhiều người chết bị bệnh 
ung thư tại khu Chợ Sáng, Tp. Hải Dương. Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature

Khuôn viên xưởng sản xuất của công ty Thiên Lộc  và nơi người dân cho rằng rất nhiều phụ phẩm 
trong quá trình sản xuất Prô xi-măng công ty đã chôn dưới đó. Ảnh: Hoàng Chiên/PanNature
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chứng lại độ tin cậy của thông tin, giảm 
thiểu xung đột và tạo sự đồng thuận giữa 
các bên liên quan. Mục đích của tham vấn 
nhằm hoàn thiện báo cáo ĐTM, hạn chế 
thấp nhất các tác động xấu đến môi trường 
và con người, bảo đảm sự phát triển bền 
vững của dự án, điều này đã được khẳng 
định trong Luật BVMT 2014. Do đó, công 
tác tham vấn ý kiến các bên liên quan cần 
được hiểu là một quá trình lâu dài, không 
chỉ thực hiện khi xây dựng báo cáo ĐTM 
mà cần duy trì ngay cả khi dự án đã đi vào 
vận hành. 

Về thời hạn tham vấn, Nghị định 29/2011/
NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT 2005 quy 
định 15 ngày làm việc. Quy định này khi áp 
dụng vào thực tế đã cho thấy không khả 
thi và thiếu thực chất. Tuy nhiên, Thông 
tư 18/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT 
2014 vẫn tiếp tục quy định thời gian tham 
vấn đối với UBND cấp xã và các tổ chức 
chịu tác động trực tiếp từ dự án chỉ là 15 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

Dự án sản xuất điện từ khí đốt tự nhiên ở vùng nước sâu 
Malampaya (gọi tắt là dự án Malampaya) được đánh giá là 
dự án điển hình của Philippines, đã được vinh danh và trao 
giải thưởng vì sự phát triển bền vững tại Hội nghị Thế giới 
về Môi trường và Phát triển tại Johannesburg năm 2002. 
Dự án này đã cho thấy tham vấn công khai rộng rãi trong 
quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường đã giúp 
dự án giảm thiểu các rủi ro, xung đột và trở thành một mô 
hình quản trị tốt về môi trường và xã hội.  

Malampaya là dự án hợp tác giữa hai tập đoàn lớn Royal 
Dutch Shell và Occidental Petroleum (Shell-Oxy), với vốn 
đầu tư 4,5 tỉ USD. Đây là dự án khai thác khí đốt tự nhiên 
thương mại đầu tiên ở Philippines, triển khai năm 1996. 
Qua hệ thống đường ống dài 504 km, khí tự nhiên được 
đưa từ ngoài khơi vào bờ và cung cấp nhiên liệu cho ba nhà 
máy điện có tổng công suất 2.760 MW (chiếm 18% tổng 
công suất phát điện của Philippines vào thời điểm 2001)

Tham vấn dự án đã được triển khai từ trước khi tiến hành 
đánh giá tác động môi trường, không chỉ thực hiện với các 
cộng đồng địa phương nơi tại đặt địa điểm nhà máy, công 
xưởng sửa chữa tàu mà còn cả những khu vực liên quan có 
khả năng bị tác động. Việc xác định phạm vi tham vấn đối 
với một dự án quy mô lớn và trải dài như Malampaya tương 
đối phức tạp và khó khăn. Cơ quan quản lý cũng không có 
tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng tham vấn. Mặc dù vậy, 
Pilipinas Shell Foundation (PSFI) – công ty chuyên trách 
công tác xã hội của Shell tại Philippines đã tổ chức tham 
vấn cộng đồng rất bài bản. 

Việc tham vấn đã được thực hiện qua ít nhất hai vòng, không 
giới hạn trong cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp mà mở rộng 
cho cả các tổ chức NGO, đại diện nhà thờ và những đối tượng 
khác có quan tâm. Thông tin về dự án, quy trình thực hiện 
đánh giá tác động môi trường, các hình thức hỗ trợ sinh kế, 
phát triển xã hội và các dự án cơ sở hạ tầng, các quỹ đềuđược 
công bố rộng rãi trước các cuộc tham vấn.  Kết quả tham vấn 
đã dẫn đến thay đổi thiết kế của dự án, buộc phải đưa đường 
ống dẫn khí ra khỏi đất liền để tránh tác động tiêu cực lên đa 
dạng sinh học ở Mindoro. Chủ đầu tư đã chấp nhận phương 
án này mặc dù việc thay đổi đã khiến chi phí tăng gấp 3 lần 
so với ban đầu. 

Ngay từ đầu, việc tham vấn đã được thiết kế linh hoạt để phù 
hợp với thực tế, không phụ thuộc vào quá trình đánh giá tác 
động môi trường. Mặc dù vậy, sau khi dự án được cấp giấy 
chứng nhận tuân thủ điều kiện môi trường (ECC), dự án vẫn 
gặp phải sự cố, đó là việc một số tổ chức phi chính phủ khiếu 
nại rằng quá trình tham vấn đã không được thực hiện phù 
hợp, và có những ngư dân phản đối do lo ngại đường ống 
dẫn khí có thể ảnh hưởng đến ngư trường của họ. Với những 
phát sinh mới, Shell-Oxy đã tiến hành tham vấn bổ sung và 
tổ chức họp nhóm với các bên để cùng giải quyết các mối 
quan tâm chung. Sau này, các bên đã thống nhất thành lập 
một đội giám sát đa bên (MMT) gồm đại diện của chính phủ, 
NGO và chính quyền địa phương. Đội này có nhiệm vụ giám 
sát việc tuân thủ các điều khoản về môi trường ở cả hai cấp là 
quốc gia và địa phương. 

Hộp 2: Câu chuyện thành công về tham vấn tốt giảm thiểu rủi ro xung đột ở Philippine 

bản của chủ dự án. Trường hợp quá thời 
hạn hoặc không có văn bản phản hồi thì coi 
như việc thực hiện dự án được địa phương 
chấp thuận. Như vậy, những quy định tiến 
bộ trong việc mở rộng đối tượng tham vấn 
và cải cách cơ chế và quy trình tham vấn 
sẽ khó có thể đạt được hiệu quả mong đợi 
do các đối tượng được tham vấn  không đủ 
thời gian để phản hồi thông tin một cách 
đầy đủ và có trách nhiệm.

Như vậy, mặc dù Nghị định 18/NĐ-CP 
hướng dẫn quá trình thực hiện ĐTM và 
tham vấn đã được ban hành nhưng đối 
tượng, quy trình và thời gian tham vấn 
theo Luật BVMT 2014 vẫn chưa được thể 
chế rõ ràng, ngoài quy định đối với UBND 
cấp xã. Do đó, thông tư hướng dẫn hoặc các 
hướng dẫn kỹ thuật của dự án cần thiết kế 
đảm bảo nhà đầu tư phải cân nhắc đầy đủ 
tính đa diện của tác động và xem xét trên 
toàn bộ chu trình dự án, đảm bảo những 
đối tượng quan trọng bị tác động không bị 
bỏ sót trong quá trình tham vấn. 
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 Thứ nhất, xác định rõ đối tượng tham vấn. 
Để xác định được đối tượng tham vấn cần căn 
cứ vào từng loại tác động theo từng loại hình 
dự án và từng giai đoạn thực hiện dự án. Cần 
xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho báo cáo 
ĐTM của các dự án đặc thù, trong đó, xác định 
rõ các loại tác động của dự án theo các giai đoạn 
từ đầu tư, xây dựng, vận hành.Bên cạnh đó, việc 
xác định các loại hình dự án cũng giúp xác định 
nhóm tổ chức cần được tham vấn, đặc biệt là 
các tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

 Thứ hai, xác định cách thức tham vấn. Việc 
lựa chọn vấn đề tham vấn cần căn cứ vào đối 
tượng tham vấn phù hợp. Bên cạnh đó, tính 
đáng tin cậy và ý nghĩa của tham vấn phụ thuộc 
rất lớn vào phương pháp và cách thức tham 
vấn. Đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần được trình 
bày đơn giản và dễ hiểu cả về hình thức và nội 
dung. Về mặt hình thức, thông tin nên được thể 

Một số khuyến nghị 
chính sách

hiện bằng các ngôn ngữ bản địa, tránh dùng các 
thuật ngữ kỹ thuật, nếu dùng cần có giải thích 
cụ thể; tăng sử dụng đồ họa (bản đồ, bảng biểu, 
hình ảnh, đồ họa máy tính ba chiều) để làm rõ 
thêm thông tin và tác động; phân loại các thông 
tin theo từng chủ đề như: khía cạnh pháp lý, 
khía cạnh kỹ thuật, khía cạnh môi trường, khía 
cạnh xã hội và văn hóa, khía cạnh sức khỏe, và 
khía cạnh kinh tế tiềm năng. Về mặt nội dung, 
thông tin cần trình bày cụ thể và lượng hóa 
bằng những chỉ số cần thiết tùy thuộc theo từng 
nhóm dự án. Tùy thuộc vào nhóm đối tượng 
khác nhau mà có cách tiếp cận và cung cấp 
thông tin khác nhau để đạt được hiệu quả của 
tham vấn tốt nhất, như cộng đồng địa phương 
thì thuyết trình, tập huấn, thực địa hay các sổ 
tay, tờ rơi thông tin, còn chuyên gia, tổ chức 
thì các báo cáo phân tích, báo cáo nghiên cứu 
chuyên sâu.

 Thứ ba, xác định thời gian tham vấn. Như đã 
phân tích ở trên, mục đích tham vấn là nhằm 

Căn cứ vào các phân tích và kinh nghiệm trên, bài viết đề xuất một 
số kiến nghị nhằm tiếp tục thể chế hóa và tăng cường hiệu quả của 
tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM ở Việt Nam, cụ thể 
như sau:

Cống xả thải tại một nhà máy hóa chất. 
Ảnh: Trịnh Lê Nguyên_PanNature

Hoạt động khai thác của Công ty TNHH MTV Apatite Việt Nam tại hành 
phố Lào Cai gây ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Dương Thọ/PanNature
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đường dây nóng (miễn phí), phòng tiếp dân tại 
cơ quan công quyền, họp đối thoại hoặc trả lời 
chất vấn, bằng văn bản. Tuy nhiên, mức độ tiện 
dụng và hiệu quả của các công cụ này chủ yếu 
phụ thuộc tính tích cực và trách nhiệm của các 
tổ chức và cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận và 
phản hồi. 

 Vì vậy, trong hướng dẫn quy trình thực hiện 
ĐTM và tham vấn, cần quy định rõ về trách 
nhiệm, chế tài đối với chủ đầu tư và các cơ quan 
có thẩm quyền về tiếp nhận và phản hồi thông 
tin về các mối quan tâm của chính quyền, cộng 
đồng địa phương và tổ chức xã hội đối với dự án 
đề xuất. Cần phải công khai địa chỉ liên lạc của 
cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm tiếp nhận và 
phản hồi thông tin, đồng thời quy định thời hạn 
cho việc phản hồi.

 Thứ năm, xây dựng cơ chế giám sát thực 
hiện.  Mặc dù Nghị định 19 đã bước đầu xác lập 
vai trò của cộng đồng dân cư trong việc tự lựa 

chọn đại diện 
của mình giám 
sát các hoạt 
động BVMT ở 
địa phương. Vai 
trò của Mặt trận 
tổ quốc và các tổ 
chức chính trị xã 
hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp 
trong phản biện, 
tư vấn, giám sát 

trong lĩnh vực môi trường cũng được luật hóa 
tại Chương XV Luật BVMT 2014. Tuy nhiên, 
cơ chế để đảm bảo cho các đối tượng này thực 
thi quyền vẫn chưa được xác lập cụ thể.Kinh 
nghiệm của Philippine cho thấy việc giám sát 
cần có sự tham gia của nhiều bên gồm đại diện 
cộng đồng, các tổ chức xã hội, đại diện cơ quan 
quản lý nhà nước và cần phải được thể chế hóa 
vai trò chính thức. Việc giám sát được thực 
hiện theo các tiêu chuẩn môi trường cụ thể, kết 
quả thực thi các yêu cầu kèm theo trong quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM. Ngoài ra, cơ chế 
giám sát chỉ thực sự phát huy được hiệu quả 
khi những phát hiện trong quá trình giám sát 
được báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước và 
cơ quan này có những biện pháp xử lý kịp thời 
và phù hợp.

hoàn thiện báo cáo ĐTM, hạn chế thấp nhất các 
tác động xấu đến môi trường và con người, bảo 
đảm sự phát triển bền vững của dự án. Do đó, 
việc thực hiện tham vấn cần thực hiện trong 
suốt quá trình xây dựng báo cáo ĐTM và cả 
trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM đã được 
duyệt để đảm bảo những tác động xấu đến môi 
trường và con người được hạn chế ở mức thấp 
nhất. Mặc dù Nghị định 18 quy định thời hạn 
15 ngày làm việc cho UBND cấp xã và tổ chức 
chịu tác động trực tiếp, tuy nhiên, quy định này 
nên được hiểu theo nghĩa 15 ngày cho việc lấy ý 
kiến tham vấn đối với báo cáo cuối cùng trước 
khi trình duyệt. Điều này có nghĩa, UBND cấp xã 
và tổ chức có thể được tiếp cận thông tin về báo 
cáo ĐTM ngay từ hoặc trước thời điểm họp lấy 
ý kiến cộng đồng dân cư. Theo đó, thời gian 15 
ngày là khoảng thời gian cân nhắc cho báo cáo 
cuối cùng (sau khi chỉnh sửa theo ý kiến và kiến 
nghị của cộng đồng) trước khi UBND xã và tổ 
chức bị ảnh hưởng đưa ra quyết định cuối cùng 
về báo cáo ĐTM của dự 
án.

 Thứ tư, làm rõ quy 
trình tham vấn. Tham 
vấn là cơ chế trao đổi 
thông tin mang tính hai 
chiều giữa bên tổ chức 
tham vấn và bên được 
tham vấn. Vì vậy, quy 
trình tham vấn cần đảm 
bảo việc trao đổi thông 
tin thông suốt. Một mặt, thông tin liên quan đến 
dự án cần được chuyển tải đến đối tượng chịu 
tác động một cách hiệu quả. Mặt khác, những ý 
kiến phản hồi từ cơ sở cần được tiếp nhận và xử 
lý. Cần có các tiêu chí cụ thể để xác định “những 
ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý” phải 
nghiên cứu tiếp thu và yêu cầu trách nhiệm giải 
trình đối với các bên liên quan về những ý kiến 
và kiến nghị này. Đầu mối tiếp nhận thông tin 
cần được thiết lập không chỉ ở cơ quan quản lý 
nhà nước mà cả ở phía đơn vị đầu tư. Ngoài việc 
thể chế hóa quy trình này bằng những hướng 
dẫn và cơ chế cụ thể, cần xây dựng các chế tài 
kèm theo để đảm bảo việc tuân thủ và thực thi 
các quy định.

 Có nhiều hình thức tiếp nhận - phản hồi thông 
tin có thể tham khảo, như: thông qua cổng 
thông tin điện tử của các cơ quan, giao lưu trực 
tuyến, thư điện tử, hòm thư góp ý, điện thoại 

Việc giám sát được thực 
hiện theo các tiêu chuẩn 
môi trường cụ thể, kết quả 
thực thi các yêu cầu kèm 
theo trong quyết định phê 
duyệt báo cáo ĐTM.

11Trung tâm Con người và Thiên nhiên. 2015
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