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Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và nhiều biến động trong những 
năm qua ở Việt Nam cho thấy, nhiều dự án phát triển chỉ mới đạt được được mục tiêu về 
kinh tế mà chưa đi đôi với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên như 
định hướng đã đề ra. 

Một trong những nguyên nhân làm cho việc triển khai các dự án phát triển một cách không 
hài hòa và bền vững đó là việc tuân thủ quy trình đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất 
cập. Mặc dù hầu hết các dự án đầu tư đều đã thực hiện công tác đánh giá tác động môi 
trường nhưng dường như vẫn chỉ là một “món đồ trang sức” do luật pháp về đánh giá tác 
động môi trường chưa đủ hiệu lực, thiếu hướng dẫn và nhân lực thực thi và chưa có cơ chế 
và sự tham gia của nhiều thành phần xã hội trong quy trình đánh giá, giám sát và phản biện. 
Thêm vào đó, việc coi trọng lợi ích kinh tế mà xem nhẹ những tác động tiêu cực về xã hội và 
môi trường một cách lâu dài ở cấp địa phương cũng làm cho công tác thực thi luật pháp về 
đánh giá tác môi trường nhiều khi mang tính hình thức. Một số dự án phát triển công nghiệp, 
cảng biển, khai thác khoáng sản, thủy điện và các khu vui chơi thể thao giải trí và du lịch gây 
ảnh hưởng lớn đến môi trường trong thời gian vừa qua là những ví dụ.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam (VUSTA) tổ chức chương trình tọa đàm “Đánh giá tác động môi trường ở Việt  
Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn” với mong muốn trao đổi, chia sẻ những ý kiến phản biện 
về vấn đề đánh giá tác động môi trường trong bối cảnh chính sách, pháp luật hiện tại. Qua 
đây, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất các giải pháp 
hiệu quả hơn cho công tác đánh giá tác động môi trường nhằm góp phần hài hòa mục tiêu 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Thời gian: từ 14:00 đến 17:00 ngày 27 tháng 11 năm 2008 

Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, Trụ sở Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Số 53, Nguyễn 
Du, Hà Nội

Điều hành tọa đàm: PanNature/VUSTA



Thời gian Nội dung

14:00 - 14:15 Tuyên bố lý do và giới thiệu mục tiêu, chương trình toạ đàm

Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
(PanNature)

Phát biểu khai Mạc

Ông Phạm Bích San - Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ Thuật  
Việt Nam (VUSTA)

14:15 - 14:45 Quy trình đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Quy phạm pháp luật 
và những giả định

Bà Nguyễn Hải Vân – Trung tâm Con người và Thiên nhiên

14:45 - 14:55 Ý kiến 1: Những vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường ở Việt 
Nam – Từ kinh nghiệm phản biện của VUSTA  đối với một số dự án trọng 
điểm

Ông Phạm Bích San - Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ Thuật  
Việt Nam

14:55 - 15:05 Ý kiến 2: Chính sách đánh giá tác động môi trường của Việt Nam có đủ mạnh 
để giảm thiểu tác động tiêu cực lên tài nguyên thiên nhiên hay không?

GS. Lê Thạc Cán – Viện trưởng Viện Giáo dục và Phát triển bền vững

15:05 - 15:15 Ý kiến 3: Tác động xã hội và tham vấn cộng động trong đánh giá tác động môi 
trường – Kinh nghiệm của Viện Tư vấn Phát triển (CODE)

Ông Phạm Quang Tú – Viện trưởng

15:55 - 16:55 Thảo luận mở: Nêu vấn đề thảo thuận lấy ý kiến đóng góp

Điều hành: Ông Phạm Bích San/Ông Nguyễn Việt Dũng

16:55 – 17:00 Tóm tắt kết quả và bế mạc

Ông Phạm Bích San (VUSTA)

Chúng tôi kính mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm đến tham dự và chia sẻ ý kiến, 
kinh nghiệm. 

Xin xác nhận sự tham gia của quý vị trước 17:00 ngày 26/11/2008 qua 
Chị Đào Thu Hiền
Email: hiendt@nature.org.vn
Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ: 105.
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