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Mục tiêu

❖ Nắm được các khái niệm & đặc điểm 
chính của đánh giá môi trường chiến 
lược (ĐMC).

❖ Xác định các bước liên quan đến việc 
chuẩn bị và thực hiện ĐMC, bao gồm 
các mối liên hệ với quá trình hoạch định 
chiến lược tổng thể.

❖ Nắm được các giai đoạn trong việc 
thực hiện ĐMC.

❖ Xác định các bước và tiêu chí đánh giá
của một ĐMC.

❖ Nắm được sự phát triển của ĐMC 
trong các QHĐ ở Việt Nam.



Định nghĩa:

ĐMC là quá trình hướng đến việc 

cung cấp cho cơ quan xây dựng 

chính sách và/hoặc người ra quyết 

định có những hiểu biết toàn diện 

về các tác động đến môi trường, 

xã hội và kinh tế của đề xuất chính 

sách, để đưa ra giải pháp giảm 

thiểu tác động, hướng tới mục tiêu

phát triển bền vững.

ĐMC là gì?



Dự báo, Đánh giá, Giảm thiểu – các Yếu tố cơ bản

Hiện trạng MT

Hành động

chiến lược

Các giải pháp

dự báo

tác động

Xác định các hành động giảm thiểu có thể

thay đổi rõ rệt các hành động chiến lược

Mục tiêu/ ngưỡng/                      

tham vấn chuyên gia, v.v



Tại sao cần phải lập ĐMC?

Quy định trong Luật:

Luật Bảo vệ Môi trường 2005 & 2014

NĐ số 18/2015/ NĐ-CP, 40/2019/NĐ-

CP, TT 25/2019/TT-BTNMT.

Luật Quy hoạch 2017

Tất cả đều quy định cần có ĐMC cho

một chính sách quy hoạch như QHĐ



Cải thiện Quy hoạch chiến lược

• Hài hòa các phân tích, đánh giá

để xây dựng sự đồng thuận

• Đánh giá chi phí kinh tế đầy đủ

• Cơ chế tham vấn

• Hành động giảm nhẹ

• Liên kết đến các chính sách và 

mục tiêu quốc gia

• Xác định các tác động bất lợi và 

tích lũy (bổ sung)

Tại sao cần phải lập ĐMC?



Chuẩn bị và triển khai ĐMC

Phân biệt giữa các vai trò của:

• Cục ĐL&NLTT / BCT: Cơ 

quan quản lý ĐMC

• VNL: Cơ quan lập ĐMC

• Bộ TN&MT: Cơ quan Thẩm

định ĐMC

• Các cơ quan có liên quan 

khác



Chuẩn bị Điều khoản Tham chiếu ĐMC

Điều khoản tham chiếu ĐMC 

cần đặt ra

❖Các chính sách và mục tiêu 

quốc gia và ngành

❖Liên kết giữa ĐMC và QHĐ

❖Kết quả từ ĐMC

❖Thời gian và nguồn lực cho 

ĐMC

❖Cơ chế tham vấn



Các giai đoạn trong quá trình thực hiện ĐMC

Xác định phạm vi

Đường cơ sở

Các kịch bản

Đánh giá ảnh hưởng

Đưa ra trọng số và cân đối

giữa các yếu tố

Báo cáo



1. Xác định phạm vi: xác định ranh giới của ĐMC và thống nhất các vấn 

đề chính cần xem xét, đánh giá.

2. Đường cơ sở: điểm bắt đầu để đánh giá (1) liệu các kế hoạch có đạt 

được mục tiêu đã nêu hay không, và (2) các tác động kinh tế, xã hội và 

môi trường ứng với các đề xuất khác nhau

3. Các kịch bản: Cơ sở để xem xét chi phí và lợi ích của các phương án 

quy hoạch khác nhau: ví dụ: sự đa dạng các loại công nghệ, các mức 

độ khác nhau của nhu cầu trong tương lai

4. Đánh giá tác động: Đánh giá các tác động kinh tế, xã hội và môi 

trường của các thành phần khác nhau của quy hoạch

5. Trọng số và cân đối các yếu tố: đánh giá tầm quan trọng tương đối 

của các tác động khác nhau và "trọng số" được sử dụng để thay đổi 

các giá trị nhằm phản ánh mức độ ưu tiên

6. Báo cáo: thông tin được trình bày để hỗ trợ các quyết định và đưa ra 

bằng chứng về tác động của các lựa chọn chính sách và quy hoạch 

khác nhau

Các giai đoạn trong quá trình lập ĐMC



Tiến trình xây dựng kịch bản

LOGIC                  

KỊCH BẢN 

ĐƯỜNG 

CƠ SỞ

CÁC YẾU TỐ 

ĐIỀU KHIỂN

CÁC YẾU TỐ              

BẤT ĐỊNH

KỊCH BẢN



Xây dựng một kịch bản

• Đường cơ sở: điểm bắt đầu để chuẩn bị quy hoạch

• Logic kịch bản: xác định rõ ràng về những nội

dung mỗi kịch bản thể hiện

• Các yếu tố điều khiển: các yếu tố xác định tốc độ, 

chi phí và khả năng đạt được cho mô hình thay đổi 

kịch bản

• Các yếu tố bất định: các kế hoạch dài hạn như 

QHĐ phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định có thể 

ảnh hưởng đến kết quả đầu ra của kịch bản

• Kết quả đầu ra của kịch bản: những thay đổi nào 

đối với các giá trị đường cơ sở mà kịch bản tạo ra 

và đạt được các mục tiêu quy hoạch tổng thể một 

cách hiệu quả



Vấn đề chiến lược 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

An ninh năng lượng quốc gia

Đáp ứng nhu cầu trong tương lai

Giảm thiểu chi phí đầu tư

Giảm thiểu chi phí cho người dùng

Giảm phát thải khí nhà kính

Giảm rủi ro đối với sức khỏe con người

Giảm tác động đến các hệ sinh thái nhạy

cảm

Đảm bảo Tiếp cận Điện năng Toàn dân

Thúc đẩy hiệu quả năng lượng

Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo

Thúc đẩy mua bán điện trong khu vực

Kích thích tăng trưởng kinh tế

Tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn

Giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung cấp

trong hệ thống phát điện

Bất cứ điều gì khác

Cho điểm các vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của vấn đề đối với QHĐ 

1 = hoàn toàn không quan trọng đến 10 = cực kỳ quan trọng

Bài tập về trọng số



Chọn NĂM vấn đề quan trọng nhất và xếp hạng chúng trong bảng 

dưới đây, từ 1 = quan trọng nhất đến 5 = ít quan trọng nhất

Xếp

hạng

Các vấn đề chiến lược Lý do lựa chọn vấn đề này

1

2

3

4

5



Rà soát ĐMC như một phần của QHĐ

Sáu tiêu chí đánh giá chính
• Triển khai: Các hoạt động của ĐMC có được thực hiện như dự định ban đầu

không? Có bất kỳ điều chỉnh nào đối với các điều khoản tham chiếu được

chứng minh rõ ràng không?

• Hiệu lực: ĐMC có đạt được các mục đích và mục tiêu dự kiến để hoàn thành

không?

• Tính phù hợp: kết quả và tác động có phù hợp với các mục tiêu của ĐMC và

QHĐ, cũng như các ưu tiên phát triển chung của quốc gia không?

• Hiệu quả: các hoạt động và kết quả của ĐMC có được tạo ra với việc sử

dụng phù hợp các nguồn lực như ngân sách và thời gian không?

• Tính bền vững: các phát hiện và khuyến nghị của ĐMC có bền vững trong

bối cảnh phát triển của ngành điện Việt Nam không?

• Quyền hạn: Có thể chỉ ra tiến độ về các mục đích và mục tiêu là có liên quan
đến ĐMC, trái ngược với những thứ khác đang diễn ra cùng lúc không?



Rà soát ĐMC như một phần của QHĐ

Quy trình rà soát 7 bước

1. Bước 1: Kiểm tra ĐMC đáp ứng các y

-êu cầu của ToR

2. Tham vấn các bên liên quan

3. Cơ quan quản lý (Cục ĐL&NLTT / BC

T) thực hiện đánh giá nội bộ chính thứ

c  

4. Gửi các phát hiện đánh giá cho Cơ qu

-an Thực thi (VNL)

5. Cơ quan thực thi sửa đổi ĐMC dựa tr

ê-n các ý kiến đánh giá

6. Xem xét báo cáo ĐMC sửa đổi

7. Gửi báo cáo ĐMC đến Cơ quan thẩm

định (Bộ TNMT)



Tiêu chí 1

Quyết định về việc tuân thủ các tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá Thông qua Phê duyệt điều kiện

(nêu rõ các mối quan tâm

và cải tiến cần thiết)

Không

thông qua

Các lý do không

thông qua và các

thay đổi bắt buộc

Đánh giá chung về ĐMC

ĐMC có chứa các dự

báo đáng tin cậy về các

tác động không?

Có đánh giá tác động

của những tác động này

đối với hiệu quả của

Quy hoạch không?

ĐMC có các biện pháp

giảm thiểu cần thiết để

cải thiện các tác động

không?

Rà soát ĐMC



Tiêu chí 2
Quyết định về việc tuân thủ các tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá Thông

qua

Phê duyệt điều kiện

(nêu rõ các mối quan

tâm và cải tiến cần

thiết)

Không

thông qua

Các lý do không

thông qua và các

thay đổi bắt buộc

Tiêu chí đánh giá cụ thể

1 Đáp ứng các yêu cầu của

TOR

2 Đáp ứng các yêu cầu pháp

lý của Chính phủ về ĐMC

3 Tuân thủ các chính sách đã

xác địnhcủa Chính phủ

4 Các tác động được định 

lượng đối với các mục tiêu 

do Chính phủ cung cấp

5 Xác định liên kết giữa ĐMC

và QHĐ

6 Đã tiến hành tham vấn các

bên liên quan

7 Sử dụng Phương pháp 

ĐMC rõ ràng và thích hợp

8 Các kịch bản được xác định

và phản ánh các chính sách

ưu tiên

Rà soát ĐMC



Rà soát ĐMC
Quyết định về việc tuân thủ các tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá Thông

qua

Phê duyệt điều kiện

(nêu rõ các mối quan tâm

và cải tiến cần thiết)

Không

thông

qua

Các lý do không thông

qua và các thay đổi

bắt buộc

Tiêu chí đánh giá cụ thể
9 Đảm bảo cân bằng các Phương

án Thay thế Bao gồm
10 Các Tác động Xã hội và Môi

trường Chính (Ngoại tác) được

xác định cho mỗi Phương án Kế

hoạch
11 Các tác động xã hội và môi

trường chính đã được định

lượng
12 Các tác động xã hội và môi

trường chính mang lại giá trị kinh

tế
13 Đánh giá các yếu tố bên ngoài

được tích hợp vào tính toán kinh

tế kế hoạch để đưa ra phân tích

chi phí kinh tế đầy đủ của QHĐ 

tổng thể
14 Đã xác định các biện pháp giảm

thiểu tác động chính
15 Hạn chế của ĐMC được xác

định và giải thích (ví dụ: hạn chế

về dữ liệu)

Tiêu chí 3



Rà soát ĐMC

Tiêu chí Đánh giá Tổng thể cho

Quyết định cuối cùng về ĐMC

Tiêu chí đánh

giá

Điểm

1-6 

Nhận xét (bao gồm

tuyên bố về nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung)

Thực hiện

Hiệu lực

Sự liên quan

Hiệu quả

Sự bền vững

Đóng góp

Đánh giá chung

Các mức chấm điểm tiêu chuẩn để đánh giá các

tiêu chí rà soát là :

1. Đạt yêu cầu cao: ĐMC không có thiếu sót 

trong việc đạt được các mục tiêu của mình.

2. Đạt yêu cầu: ĐMC có những thiếu sót nhỏ 

trong việc thực hiện các mục tiêu của mình.

3. Đạt mức trung bình: ĐMC có những thiếu sót 

vừa phải trong việc đạt được các mục tiêu của 

mình.

4. Không đạt mức trung bình: ĐMC có những 

thiếu sót đáng kể trong việc đạt được các mục 

tiêu

5. Không đạt yêu cầu: ĐMC có những thiếu sót 

lớn trong việc thực hiện các mục tiêu của 

mình.

6. Hoàn toàn không đạt yêu cầu: ĐMC có 

những thiếu sót nghiêm trọng trong việc đạt 

được các mục tiêu của mình.

Tiêu chí 4



Xin cảm ơn!
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