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Vị trí, ý nghĩa môn học

Quan trắc môi trường
Đánh giá tác động MT

Tài nguyên thiên nhiên

Sinh thái đại cương

Xã hội học

Ô nhiễm môi trường

Mô hình hóa trong QLMT

Luật, chính sách MT

Hệ thống thông tin MT

Kinh tế môi trường

Viễn thám

Công nghệ môi trường

Quản lý môi trường



Mục tiêu môn học

Đối tượng của đánh giá tác động MT

Mối quan hệ giữa đánh giá tác động MT và phát triển

Cơ sở pháp lý của đánh giá tác động môi trường

Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Chất lượng của báo cáo ĐGTĐMT

1. Xác định

2. Hiểu

3. Vận dụng

4. Phân tích
5. Tổng hợp

6. Đánh giá

Kiến thức

Phân loại được đối tượng của ĐGTĐMT

Sử dụng được các phương pháp ĐGTĐMT

Liên kết các bước của quy trình lập BC ĐGTĐMT

1. Bắt chước
2. Thao tác

3. Chuẩn xác

4. Liên kết
5. Tự động

Kỹ năng

Tự rèn luyện khả năng thực hiện các nội dung ĐGTĐMT

Hình thành quan điểm cá nhân trong PTBV

1. Tiếp nhận
2. Đáp ứng

3. Lượng giá

4. Tổ chức
5. Đặc trưng

Thái độ



Triển vọng nghề nghiệp

Là công việc Là công cụ Là nội dung thi tuyển dụng

Cơ quan quản lý 
nhà nước về MT

Bộ TNMT; Vụ MT;
Sở TNMT; Phòng
TNMT

Thẩm định, tham
mưu, giám sát,
thanh tra, xác
nhận hoàn thành

Cơ quan nghiên 
cứu

Viện nghiên cứu,
trường đại học,
cao đẳng

Giảng dạy, dạy
nghề, cấp chứng
chỉ, nghiên cứu,
tư vấn

Cơ quan tư vấn

NGO, trung tâm,
công ty tư vấn

Tư vấn, giám sát
môi trường, xác
nhận hoàn thành

Cơ sở sản xuất

KCN, CCN, làng
nghề, cơ sở sản
xuất kinh doanh

Hoàn thiện hồ sơ
môi trường, thực
hiện đánh giá



Phương pháp tiếp cận môn học

Phương pháp học Trên lớp (lý thuyết, thảo luận, bài tập) Tự học

• Tài liệu tham khảo: Đánh giá tác động môi trường, môi trường và phát triển

bền vững, đề án bảo vệ môi trường, cam kết BVMT, kế hoạch BVMT, quy hoạch

môi trường, giám sát môi trường, đánh giá rủi ro môi trường

• Văn bản pháp quy:

• Luật BVMT 2014

• Nghị định 40/2019/NĐ-CP về Hướng dẫn thi hành luật BVMT

• Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

• Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ

môi trường đơn giản



Nội dung môn học

Chương 1. Khái niệm về đánh giá tác 
động môi trường

Vai trò của đánh giá tác động môi trường

Định nghĩa đánh giá tác động môi trường

Vị trí và ý nghĩa của công tác đánh giá tác động môi trường

Mục đích của đánh giá tác động môi trường

Chương 2. Nội dung và trình tự thực 
hiện đánh giá tác động môi trường

Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường

Bước 1. Lược duyệt

Bước 2. Xác định đối tượng, phạm vi và mức độ tác động

Bước 3. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Bước 4. Dự báo mức độ và phạm vi tác động

Bước 5. Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động

Chương 3. Các phương pháp đánh giá 
tác động môi trường

Các phương pháp sử dụng trong rà soát tác động

Các phương pháp sử dụng trong dự báo tác động



Chương 1. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường
1. Vai trò của đánh giá tác động môi trường

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác

động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.

Chức năng của môi trường

• Cung cấp không gian

• Cung cấp tài nguyên

• Chứa đựng và đồng hóa chất thải

• Cung cấp thông tin

• Giảm nhẹ thiên tai

Thành phần môi trường gồm:

• Môi trường tự nhiên

• Môi trường xã hội

• Môi trường nhân tạo

Nhân 
sinh 

quyển

Khí 
quyển

Thủy 
quyển

Địa 
quyển

Sinh 
quyển



1. Vai trò của đánh giá tác động môi trường

PHÁT TRIỂN BẢO TỒN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đánh giá tác động môi trường là một công cụ phục vụ phát triển bền vững

Môi trường

Xã hộiKinh tế

Môi trường

Xã hộiKinh tế

Môi 
trường Xã hội

Kinh tế



1. Vai trò của đánh giá tác động môi trường

Mô hình 3E

(Env. Impact, Economic cost, Energy supply)

Nguồn: Gregg, 2008

Mô hình PTBV

Nguồn: Rio, 2002

Môi trường

Kinh tếXã hội

PHÙ
HỢP

KN tải Hợp lý

Công
bằng

Tác động môi trường
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1. Vai trò của đánh giá tác động môi trường

Phát triển Môi trường

Khai thác khoáng sản trên đất đồi núi rừng tự nhiên

Nhà máy nhiệt điện đốt than trên lưu vực sông Hồng

Chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản từ đất lúa ven biển

Xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải tại khu vực nông thôn

Nạo vét, cải tạo đầm lầy tạo cảnh quan môi trường du lịch

Xây dựng khu chung cư/khu đô thị vùng ngoại thành



2. Định nghĩa đánh giá tác động môi trường

• Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT) là diễn giải thông tin,

xác định, dự báo những tác động đối với môi trường, sức khỏe

và cuộc sống hạnh phúc của con người, tạo nên bởi các dự luật,

chính sách, chương trình, đề án và thủ tục làm việc (Munn. R.E.

1979).

• ĐGTĐMT là nghiên cứu hậu quả môi trường của một hoạt

động được đề nghị. Tùy theo tác động và quy mô của hành động,

nội dung đánh giá tác động môi trường có thể bao gồm các nghiên

cứu về khí hậu, hệ thực vật, động vật, xói mòn đất, sức khỏe của

con người, vấn đề di dân, công ăn việc làm (Ahmad.Yusuf. 1985).

• ĐGTĐMT là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường

của dự án để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự

án (Luật BVMT, 2014)



Khái niệm tác động môi trường

Được thể hiện bằng sự thay đổi chất lượng môi trường TRƯỚC và SAU khi

triển khai dự án (Vatheen, 1994)

Là hậu quả môi trường do hoạt động được đề nghị (Ahmad Yusuf, 1985).

2. Định nghĩa đánh giá tác động môi trường



Khái niệm tác động môi trường

Phân loại theo đối tượng môi trường (hậu quả) 

2. Định nghĩa đánh giá tác động môi trường

MT tự nhiên

MT hóa lý

MT đất

MT nước

MT không khí

MT sinh thái

Động vật (trên cạn, dưới nước)

Thực vật (trên cạn, dưới nước)

MT xã hội
MT kinh tế Giá trị, giá trị sử dụng

MT xã hội Chất lượng cuộc sống



Khái niệm tác động môi trường

Phân loại theo đối tượng môi trường (hậu quả) 

2. Định nghĩa đánh giá tác động môi trường

Nước Trữ lượng, chất lượng, khả năng sử dụng

Đất Xói mòn, năng suất, độ mặn, dinh dưỡng

Không khí Chất lượng, khả năng sử dụng

Hệ sinh thái Quần thể, nơi sống, quần xã

Sức khoẻ Dịch bệnh, đáp ứng

Sinh vật Năng suất, da dạng, phong phú, loài quan trọng

Xã hội Đáp ứng nhu cầu, chất lượng cuộc sống…



Khái niệm tác động môi trường

Phân loại theo hoạt động (nguyên nhân)

2. Định nghĩa đánh giá tác động môi trường

Đánh giá 
tác động

Sàng lọc 
tác động

Dự án  
phát triển

Hoạt động

Tác động Quy mô, mức độ

Tác động Quy mô, mức độ

Tác động Quy mô, mức độ

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

✓ Về đối tượng

✓ Về quy mô

✓ Về thời gian

✓ Về mức độ



Bản chất của đánh giá tác động môi trường

3. Ý nghĩa của đánh giá tác động môi trường

Ra      
quyết định

Đánh giá 
tác động

Sàng lọc 
tác động

Dự án  
phát triển

Hoạt động

Tác động Quy mô, mức độ
Cho phép

Cho phép có 
điều kiện

Loại trừ

Tác động Quy mô, mức độ

Tác động Quy mô, mức độ

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động



4. Mục đích của đánh giá tác động môi trường

Cung cấp 1 quy trình xem xét tất cả tác động có lợi và có hại của dự án 
phát triển đảm bảo cho mục tiêu PTBV

Tạo cơ hội trình bày với người ra quyết định về tính phù hợp của dự án 
để người ra quyết định quyết định có tiếp tục thực hiện dự án hay không.

Đối với dự án phát triển được chấp nhận thực hiện, ĐGTĐMT tạo cơ hội trình

bày các điều kiện giảm nhẹ phù hợp cho người ra quyết định

ĐGTĐMT tạo ra phương thức liên kết giữa các bên liên quan, được thực 
hiện công khai và đảm bảo lợi ích của các bên

ĐGTĐMT góp phần loại bỏ những dự án không đạt lợi ích về kinh tế xã hội 
và môi trường

ĐGTĐMT tạo sự ràng buộc giữa các bên liên quan thông qua các cam kết 
thực hiện

ĐGTĐMT hỗ trợ cho việc xem xét tính khả thi của các dự án phát triển và đề 

xuất phương án thay thế

Trong một số trường hợp, ĐGTĐMT không có tính phủ quyết với mục 
đích phát triển

1

2

3

4

5

6

7

8



Cung cấp 1 quy trình xem xét tất cả tác động có lợi và có hại của dự án 
phát triển đảm bảo cho mục tiêu PTBV

1

Rà soát

Ước 
lượng

Đánh giá

Ra quyết 
định

Nhu 
cầu

Chính 
sách

Quy 
hoạch

Kế 
hoạch

Dự án
Hoạt 
động

Hiện trạng môi trường nền

Luận chứng kinh tế, kỹ thuật

✓ Môi trường

✓ Kinh tế

✓ Xã hội

4. Mục đích của đánh giá tác động môi trường



Tạo cơ hội trình bày với người ra quyết định về tính phù hợp của dự án 
để người ra quyết định quyết định có tiếp tục thực hiện dự án hay không.

2

ĐGTĐMT tạo ra phương thức liên kết giữa các bên liên quan, được thực 
hiện công khai và đảm bảo lợi ích của các bên

ĐGTĐMT tạo sự ràng buộc giữa các bên liên quan thông qua các cam kết 
thực hiện

4

6

Đối tượng gây 
tác động

Đối tượng chịu 
tác động

Cơ quan quản 
lý nhà nước

Quyết định

✓ Lợi ích môi trường

✓ Giá trị kinh tế

✓ Hiệu quả xã hội

4. Mục đích của đánh giá tác động môi trường



Đối với dự án phát triển được chấp nhận thực hiện, ĐGTĐMT tạo cơ hội trình

bày các điều kiện giảm nhẹ phù hợp cho người ra quyết định

ĐGTĐMT hỗ trợ cho việc xem xét tính khả thi của các dự án phát triển và đề 

xuất phương án thay thế

3

7

Lợi ích môi 
trường

Điều kiện 
thực tếH
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Đề xuất phương án giảm ảnh hưởng đến môi trường

Đưa ra các phương án thay thế

4. Mục đích của đánh giá tác động môi trường



ĐGTĐMT góp phần loại bỏ những dự án không đạt lợi ích về kinh tế, xã hội 
và môi trường

Trong một số trường hợp, ĐGTĐMT không có tính phủ quyết với mục 
đích phát triển

5

8

Loại bỏ các dự án

Lợi ích kinh tế: lợi nhuận < chi phí

Lợi ích xã hội: đáp ứng < nhu cầu

Lợi ích môi trường: kỹ thuật < tác động

Không loại bỏ dự án ĐGTĐMT không có chức năng gì?

4. Mục đích của đánh giá tác động môi trường



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường

“ĐGTĐMT được thực hiện với các dự án phát triển”

Khái niệm dự án

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn

để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ

thể, trong khoảng thời gian xác định

➢ Kinh phí: Chi phí được tính toán để đạt được một mục tiêu rõ ràng đảm

bảo cho dự án được hoàn tất trong sự cho phép của ngân sách.

➢ Kết quả: dự án là một sản phẩm hoàn toàn xác định, vì vậy sản phẩm

cần được mô tả về các đặc trưng, tính năng, tác dụng, giá trị sử dụng và

hiệu quả mang lại,…

➢ Thời gian và địa điểm: Ước lượng thời gian, không gian hình thành nên

cơ sở cho lịch trình dự án



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường

Tiến trình của dự án

Chính sách

Chiến lược
Quy hoạch Kế hoạch

Dự án   
đầu tư

Hoạt động 
cụ thể

DA chiến 
lược

Dự án quy hoạch,     
kế hoạch

Dự án   
đầu tư

Cơ sở đang 
hoạt động

Đánh giá môi trường chiến lược 
(ĐMC)

ĐGTĐMT
Kiểm toán 
môi trường

Quá trình hình thành

Phân loại dự án

Thủ tục môi trường



Sự khác biệt giữa các loại dự án

Đặc điểm Dự án CQK Dự án đầu tư Cơ sở hoạt động

Địa điểm

Chưa rõ địa điểm

hoặc mới chỉ xác định

ở cấp độ vùng dự

kiến

Xác định rõ địa điểm thực

hiện, điểm phát sinh chất

thải và khả năng tương tác

đối với môi trường

Xác định

Quy mô, công

suất

Chưa cụ thể hoặc

mang tính tổng quát

(chủ trương đầu tư)

Xác định loại và số lượng

sản phẩm dự kiến

Chỉ rõ sản phẩm và

số lượng

Công nghệ,

phương án

thực hiện

Chưa cụ thể về công

nghệ thực hoặc

phương án thực hiện

Đã lựa chọn được công

nghệ, phương án thực hiện

Được vận hành theo

công nghệ lắp đặt

Thời gian

Chưa rõ thời gian do 

phụ thuộc vào nguồn 

vốn

Cụ thể theo các giai đoạn 

thực hiện của dự án (giải 

phóng mặt bằng, thi công, 

vận hành)

Có lịch trình cụ thể 

theo từng hoạt động 

thực tế

Kinh phí
Chưa xác định được 

tổng mức đầu tư

Xác định được tổng mức 

đầu tư dựa trên từng hạng 

mục thuộc dự án

Xác định được chi phí 

cho từng sản phẩm 

hay hạng mục



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường

Tiến trình của dự án

Tiền khả thi Phương án Kế hoạch Xây dựng Vận hành

Phân loại 

dự án

Thiết kế 

phương án

Thiết kế dự 

án

Quản lý dự 

án

Vận hành 

dự án

Nhu cầu

(should we?)

• Xác định lợi ích

• Xác định các rào 
cản

• Phân loại nguy 
cơ

Đối tượng

(what objective?)

• Mức độ nhạy 
cảm

• Mức độ đáp ứng

Nội dung

(what need?)

• Danh mục việc 
cần làm (công 
việc và thời gian 
tiến hành)

Phương pháp 

(How do?)

• Hướng dẫn

• Kỹ thuật cụ thể

Chất lượng

(good enough?)

• Các cam kết

• Giảm thiểu rủi ro

Đánh giá 
tiền khả thi

Hệ thống tiêu 
chuẩn

Mức độ tác 
động

Kế hoạch 
quản lý

Hệ thống 
quản lý

Đánh giá tác động môi trường



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường

Nhận dạng 
tác động 

(sàng lọc môi 
trường)

Lập báo 
cáo

ĐGTĐMT

Phê duyệt 
báo cáo

Ra quyết 
định

Thực hiện 
quyết định

Xây dựng dự 
án

Phê duyệt dự án
Thực hiện dự 

án



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường

Dự án CQK Dự án đầu tư Cơ sở hoạt động

ĐMC ĐTM KTMT

ĐMC là việc phân tích, dự

báo tác động đến môi trường

của dự án CQK để đưa ra

giải pháp giảm thiểu tác động

bất lợi đến môi trường, làm

nền tảng và được tích hợp

trong chiến lược, quy hoạch,

kế hoạch phát triển nhằm

bảo đảm mục tiêu PTBV

ĐTM là việc phân tích, dự

báo tác động đến môi trường

của dự án đầu tư cụ thể để

đưa ra biện pháp bảo vệ môi

trường khi triển khai dự án

• Kiểm toán môi trường

• Xác nhận hoàn thành

công trình BVMT

• Giấy phép xả thải

• Giấy phép khai thác tài

nguyên

• Sổ chủ nguồn thải…

→ Công cụ chiến lược ở tầm

vĩ mô

→ Tổng quát, ít cụ thể

→ Công cụ kỹ thuật (dự báo)

ở phạm vi dự án đầu tư

→ Thông tin tác động cụ thể

→ Công cụ kỹ thuật (đo

kiểm) ở phạm vi khu vực

→ Thông tin giải pháp cụ thể



1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

2. Điều tra khảo sát thu thập tư liệu phục vụ
xây dựng đồ án Quy hoạch

3. Xây dựng các phương án quy hoạch

4. Hoàn chỉnh phương án quy hoạch được
chọn

5. Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch

6. Thẩn định và phê duyệt quy hoạch

7. Quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt

Sàng lọc quy hoạch và nhận dạng và vấn đề MT

Xác định phạm vi và tiêu chí đánh giá

Đánh giá ảnh hưởng, phân tích xu hướng môi trường

Đưa ra các giải pháp BVMT và định hướng điều chỉnh
quy hoạch để giảm nhẹ hậu quả MT, đảm bảo PTBV

Xây dựng chương trình quản lý và giảm sát MT

Thẩm định và phê duyệt ĐMC

Thực hiện các nội dung quản lý và giám sát

Tiến trình quy hoạch Tiến trình ĐMC

5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường
Đối với ĐMC



5. Vị trí của đánh giá tác động môi trường
Đối với ĐTM

Quy hoạch, 
kế hoạch

Nghiên cứu 
tiền khả thi

Nghiên cứu 
khả thi

Thiết kế kỹ 
thuật

Thi công

Vận hành

• Xác định chủ trương đầu tư
→ Xác định mục tiêu dự án

• Lập báo cáo đầu tư
→ Xác định tiêu chí, các phương án đầu tư

• Lập dự án đầu tư
→ Tính toán chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho 
phương án được chọn

• Lập hồ sơ thiết kế
→ Tính toán từng hạng mục dự án

• Tổ chức xây dựng theo hồ sơ thi công
→ Thực hiện hạng mục xây dựng

• Quản lý vận hành theo hồ sơ vận hành
→ Thực hiện hạng mục vận hành

Sàng lọc về môi trường

ĐTM sơ bộ (lựa chọn địa điểm)

ĐTM chi tiết, xác định phương án lựa 
chọn và sự cần thiết giảm thiểu

Thiết kế các biện pháp giảm thiểu tác 
động MT

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu 
tác động; giám sát MT trong thi công

Giám sát môi trường trong vận hành, 
xác định các tác động ngoài dự kiến

Tiến trình dự án đầu tư Tiến trình ĐTM



6. Cơ sở pháp lý đánh giá tác động môi trường

• Luật BVMT 2014

• Luật tài nguyên nước; Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật đa

dạng sinh học; Luật đầu tư…

• Nghị định 40/2019/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện luật BVMT

• Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về Quy hoạch bảo vệ môi

trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

• Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược,

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

• Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường

chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Luật

Nghị định

Thông tư



6. Cơ sở pháp lý đánh giá tác động môi trường
Chủ thể của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

Đối tượng gây tác động

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan quản lý môi trường

Cơ quan lập pháp

Chủ dự án

Đơn vị tư vấn

Cơ quan hành pháp

Cộng đồng/đối tượng khác

→ Liên quan đến lĩnh vực ĐTM, ĐMC

→ Liên quan đến báo cáo ĐTM, ĐMC

→ Liên quan đến quản lý tác động MT



Chủ dự án
Dự án của trung ương Bộ chủ quản

Dự án khác Chủ dự án

Trách nhiệm

Thực hiện xây dựng báo cáo

Chịu chi phí thực hiện báo cáo

Thực thi các yêu cầu của hội đồng về BVMT

Đối tượng gây tác động1

6. Cơ sở pháp lý đánh giá tác động môi trường
Chủ thể của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

• Niêm yết báo cáo ĐTM tóm tắt công khai tại địa điểm thực hiện dự án

• Báo cáo kế hoạch xây lắp kèm theo hồ sơ thiết kế chi tiết của công trình xử lý môi trường

cho cơ quan phê duyệt để theo dõi, kiểm tra.

• Báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường

• Báo cáo việc đã thực hiện nội dung và yêu cầu của quyết định phê duyệt.

• Gửi văn bản đề nghị xác nhận thực hiện nội dung báo cáo ĐTM và yêu cầu khác

• Các mẫu biểu báo cáo hướng dẫn cụ thể tại thông tư 27/2015/TT-BTNMT



6. Cơ sở pháp lý đánh giá tác động môi trường
Chủ thể của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

→Các đối tượng nằm trong phạm vi tác động của dự án

→Các hoạt động được/phải thực hiện

Đối tượng chịu tác động

Cơ quan quản lý nhà 
nước về môi trường

Đối tượng chịu ảnh 
hưởng từ dự án

Đối tượng thực 
hiện dự án

2

Được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện báo cáo
đánh giá tác động môi trường

Được bảo vệ tránh các tác động bất lợi đáng kể

Được theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp BVMT

Được bền bù thiệt hại do tác động bất lợi không thể khắc phục được



6. Cơ sở pháp lý đánh giá tác động môi trường
Chủ thể của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

• Thẩm định báo cáo ĐTM và ra quyết định

• Thực hiện quyết định

Bộ TNMT (1)

• Dự án do Quốc hội, Chính 
phủ, thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt

• Dự án liên ngành, liên tỉnh

• Dự án có mức độ ảnh hưởng 
lớn đến môi trường

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

• Dự án thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của 
mình, trừ trường hợp 
(1)

UBND cấp tỉnh

• Dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định 
của mình và HĐND 
cùng cấp trừ trường 
hợp (1)

Ngoại lệ 1: Dự án thuộc về an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia

Ngoại lệ 2: Dự án nhỏ nằm trong một huyện (UBND cấp huyện); trong KCN theo quy 
hoạch (ban quản lý KCN) được ủy quyền của UBND tỉnh

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường3



Chương 2. Nội dung và trình tự ĐGTĐMT
Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường

0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá

1. Xác định đối tượng, phạm vi và mức độ tác động

2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

3. Dự báo mức độ, quy mô và đối tượng chịu tác động

4. Đề xuất giải pháp giảm thiểu

5. Lập kế hoạch giám sát môi trường

6. Tham vấn các bên liên quan

7. Thẩm định báo cáo ĐGTĐMT

8. Ra quyết định phê duyệt ĐGTĐMT

9. Thực hiện QLMT theo quyết định

1 3
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1 3
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• Nhu cầu và mức độ đánh giá trả lời cho câu hỏi:
1. Có cần đánh giá tác động môi trường hay không?

2. Nếu có, đánh giá ở mức độ nào?

• Vai trò của lược duyệt
• Đẩy nhanh tiến độ cấp phép của dự án

• Giảm chi phí thực hiện dự án

• Không bỏ sót các nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

• Nhu cầu và mức độ đánh giá phụ thuộc:
- Vị trí của đánh giá trong tiến trình dự án

- Quy định pháp lý hiện hành

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Dự án CQK Dự án đầu tư Cơ sở

Báo cáo 

ĐMC

Báo cáo 

ĐTM

Đề án 

BVMT

Lập lại 

ĐTM

Kế hoạch 

BVMT

Không phải lập thủ tục ĐGTĐMT

Lập ĐMC

Lập ĐTM

Lập lại ĐTM

Lập Kế hoạch BVMT

Lập Đề án BVMT

Kiểm toán môi trường

Không lập ĐGTĐMT

Đối với dự án CQK

Đối với dự án đầu tư gây ảnh hưởng lớn đến môi trường

Đối với dự án có thay đổi về thời gian, địa điểm, công nghệ…

Đối với các dự án gây ảnh hưởng ít đến môi trường

Đối với dự án cần lập ĐTM nhưng hoạt động trước…

Đối với cơ sở đang hoạt động có nhu cầu

Đối với các dự án nhỏ, không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Sự khác biệt giữa các loại báo cáo ĐGTĐMT

Tiêu chí ĐTM (EIA) ĐMC (SEA)

Đối

tượng

Được áp dụng đối với một

dự án đầu tư cụ thể.

Được áp dụng đối với các quy hoạch/kế

hoạch, chương trình phát triển kinh tế

xã hội vùng, địa phương, ngành….

Mục tiêu

Nhận dạng, dự báo, phân 

tích và đánh giá các tác

động môi trường của dự án.

Nhận dạng, dự báo và đánh giá tổng

hợp về các hậu quả môi trường của

việc thực hiện các quy hoạch/kế hoạch

Quy trình

thực hiện

ĐTM được tiến hành sau 

khi đã có phương án đầu tư 

được đề xuất.

ĐMC được tiến hành song song với quá

trình hoạch định các chiến lược, quy 

hoạch/kế hoạch

Dữ liệu Định lượng hơn Định tính hơn

Sản phẩm

Đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, 

công nghệ giảm thiểu 

nguồn thải…

Đưa ra các đề xuất có tính định hướng 

phát triển, điều chỉnh hoạch định CQK 

và lồng ghép các mục tiêu MT vào quá 

trình CQK

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Tiêu chí
ĐTM mới

ĐTM lặp lại
ĐTM sơ bộ ĐTM chi tiết

Đối tượng
Dự án xin chủ

trương đầu tư
Dự án đầu tư mới

Dự án thay đổi quy mô, công 

suất, thời gian thực hiện

Mục đích

Xác định các vấn 

đề môi trường cốt

lõi làm định hướng

cho lựa chọn giải

pháp, Phương án

triển khai

Phân tích, dự báo 

tác động của các 

hoạt động đề xuất và 

đề xuất giải pháp 

giảm thiểu tác động

khi dự án triển khai

Phân tích, đánh giá tác

động của các hoạt động

hiện hữu và các hoạt động

đề xuất và đề xuất giải pháp 

giảm thiểu tác động trong 

quá trình thực hiện

Tài liệu

Nghiên cứu tiền

khả thi (phương án

đầu tư)

Nghiên cứu khả thi

(phương án/kế 

hoạch thực hiện)

Báo cáo hoạt động sản

xuất, BVMT, thuyết mình mở

rộng, nâng công xuất…

Sự khác biệt giữa các loại báo cáo ĐGTĐMT

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



ĐTM sơ bộ - Dự án xin chủ trương đầu tư

• Là các dự án lớn và/hoặc quan trọng và/hoặc có ý nghĩa lớn về chính trị,
quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội (Luật đầu tư – 2014)

• Để thực hiện đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương
đầu tư trước khi xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

• Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Quốc hội

• Điện hạt nhân

• Chuyển đổi mục đích VQG,
KBTTN, Khu bảo vệ cảnh
quan, chuyển đổi >50 ha
diện tích rừng nghiên cứu

• Rừng: >500 ha rừng phòng
hộ đầu nguồn, chắn gió,
chắn cát, chắn song, lấn
biển, bảo vệ môi trường;
chuyển đổi mục đích sử
dụng đất rừng sản xuất
>1000 ha;

• Di dân tái định cư: >20.000
người trên miền núi,
>50.000 người – vùng khác

Chính phủ

• Di dân tái định cư 10.000 người ở miền núi, 20.000
người vùng khác

• Kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không

• Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia

• Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí

• Kinh doanh cá cược, đặt cược, casino

• Sản xuất thuốc lá điếu

• Phát triển KCN, Khu chế xuất, KKT

• Xây dựng sân golf

• Quy mô vốn >5000 tỉ đồng

• Đầu tư nước ngoài (Vận tải biển, kinh doanh dịch vụ
viễn thông hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo
chí, thành lập tổ chức KHCN 100% vốn nước
ngoài…)

UBND tỉnh/thành phố

• Dự án được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất không thông
qua đấu giá, đấu thầu hoặc
nhận quyền chuyển nhượng

• Dự án có yêu cầu chuyển
mục đích sử dụng

• Dự án có sử dụng công nghệ
thuộc danh mục hạn chế
chuyển gia theo quy định
pháp luật về chuyển giao
công nghệ.

• Dự án đầu tư tại KCN, KCX,
KCNC, KKT không phù hợp
với quy hoạch đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Tiêu chí/Cơ sở thực hiện lược duyệt

1. Danh mục yêu cầu: Loại dự án phải ĐGTĐMT theo quy định của pháp luật

2. Ngưỡng về diện tích, sản lượng, công suất theo từng loại dự án (công nghệ)

3. Mức nhạy cảm của nơi đặt dự án

4. Hiện trạng môi trường nền: mức độ chất lượng của môi trường ban đầu

5. Các dự án tương tự: kinh nghiệm đúc kết từ các dự án đã đi vào hoạt động

Phân loại thông tin cần sử dụng trong lược duyệt

Thông tin về hoạt 

động của dự án

Thông tin về địa điểm 

thực hiện dự án

Thông tin về quy định 

pháp lý hiện hành

• Loại (công nghệ)

• Quy mô, công suất,

sản lượng, diện tích…

• Vị trí đặt dự án

• Các dự án tương tự

• Loại (mức nhạy cảm

của môi trường)

• Chất lượng môi

trường nền

• Các quy định riêng

• Danh mục

• Ngưỡng

• Mức ngạy cảm của

môi trường

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Thông tin cần sử dụng trong lược duyệt

Cơ sở kỹ thuật – Tài liệu phục vụ đánh giá

DỰ ÁN CQK DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG

Báo cáo tình hình phát triển 

KT – XH

Dự án đầu tư (Thuyết minh; 

Hồ sơ thiết kế; Phương án tổ

chức thi công, sản xuất, thực 

hiện giải pháp BVMT)

Báo cáo sản xuất; Báo cáo

giám sát môi trường định kỳ; 

Báo cáo QLMT; Báo cáo kiểm

kê chất thải…

Báo cáo hiện trang CLMT Báo cáo hiện trạng MT Báo cáo hiện trạng MT

Định hướng, chiến lược phát 

triên KT-XH và BVMT
Báo cáo phát triển KT-XH Báo cáo phát triển KT-XH

Các phương án Quy hoạch, 

Kế hoạch

Chính sách BVMT, QCVN, 

quy định tham chiếu

Các QCVN, quy định tham

chiếu

Tư liệu, số liệu, bản đồ…. Tư liệu, số liệu, bản đồ… Tư liệu, số liệu, bản đồ…

Hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn thực hiện

Thông tin về hoạt 

động của dự án

Thông tin về địa điểm 

thực hiện dự án

Thông tin về quy định 

pháp lý hiện hành

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Quy trình thực hiện lược duyệt

7. Kết luận của lược duyệt

6. Tổng hợp, phân tích thông tin

5. Tổng hợp kinh nghiệm của 
các dự án tương tự

4. Xác định khu vực nhạy cảm 
và các vấn đề môi trường

3. Xác định địa điểm của dự án

2. Xác định quy mô của dự án

1. Xác định loại dự án LOẠI DỰ ÁN = DANH MỤC QUY MÔ = NGƯỠNG

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, khu

CNC, CCN, KCX, KKT, CCN làng nghề
Tất cả

Dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo những

công trình giao thông
Tái định cư > 2.000 người

Dự án nhà máy đóng, sửa chữa tàu thủy Tàu trọng tải > 1.000 DWT

Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cảng

sông, cảng biển
Tàu trong tải > 1.000 DWT

Dự án kho xăng dầu Dung tích > 1.000 m3

Chỉ tiêu lược duyệt Trả lời

Tên dự án có nằm trong danh mục?

Quy mô dự án có vượt ngưỡng?

Địa điểm đặt dự án có nằm trong hoặc gần khu vực nhạy cảm?

Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án đang có dấu 

hiệu ô nhiễm?

Dự án tương tự có phát sinh ô nhiễm?

Kết luận của lược duyệt

Tổng hợp thông tin, phân tích thông tin

VD: Phương pháp danh mục câu hỏi

Bước 0. Xác định nhu cầu và mức độ đánh giá
Lược duyệt (Screening)



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

• Thông qua thảo luận giữa chủ dự án, cơ quan
quản lý, các tổ chức và cộng đồng

• Áp dụng đối với dự án phải thực hiện ĐTM

• Xác định những vấn đề chính cần được xem
xét tác động và xác định phạm vi, mức độ ảnh
hưởng tới các thành phần môi trường

• Là quy trình hỗ trợ công tác thực hiện ĐTM, giới
hạn nội dung cần thực hiện của ĐTM

• Tạo sự liên kết cộng đồng và người ra quyết định

• Khuyến khích chủ dự án cân nhắc những biện
pháp thay thế, các biện pháp giảm thiểu các tác
động tới môi trường

• Giảm thiểu được chi phí

Phương pháp tiếp cận

Vị trí (vai trò)

Mục tiêu (ý nghĩa)



Trình tự thực hiện

Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

• Liệt kê hoạt động của dự án và thành 
phần môi trường

• Xác định các tác động chính (hoạt động 
và MT chính)

Bước 1. Xác 
định tác 

động

• Thay đổi phương án tiến hành của hoạt 
động gây ảnh hưởng lớn

• Thay đổi phương án khai thác sử dụng 
môi trường nhạy cảm

Bước 2. 
Xem xét các 
phương án 

thay thế

• Đối tượng: cơ quan nhà nước, nhóm, 
cộng động, đối tượng chịu ảnh hưởng

• Xác định tác động cần đề cập, xem xét 
phương án thay thế

Bước 3. 
Tham khảo 

ý kiến

• Phân tích, đánh giá tác động dựa trên:
• (1) Bản chất và cường độ của tác động
• (2) Phạm vi về không gian và thời gian

Bước 4. 
Quyết định 
tác động 
đáng kể

Thông tin về 

dự án

Thông tin về 

môi trường

Tác động cần 

quan tâm

Phương án 

thay thế

Đề cương 

ĐGTĐMT

Phê duyệt đề cương, tiến hành ĐTM

Yêu cầu khoa học

Đáp ứng về chi phí



Quy trình thực hiện

Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Xác định tác động đáng kể

Tác động có thể diễn ra
• Nguồn gây ảnh hưởng? Xác suất xảy ra?
• Đối tượng chịu ảnh hưởng? Thời gian diễn ra?

Khả năng giảm nhẹ
• Phạm vi ảnh hưởng? Số yếu tố bị ảnh hưởng?
• Thay đổi nguồn gây tác động?

Môi trường bị tác động
• Vai trò của vùng? Mức độ nhạy cảm?
• Nhân tố chịu ảnh hưởng? Khả năng bị thay đổi?

Pháp lý
• Vi phạm chiêu chuẩn MT?
• Mâu thuẫn với chính sách, quy hoạch?

Cộng đồng
• Có mối quan tâm lớn?
• Ý nghĩa chính trị đặc biệt?



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Ví dụ: Kết quả mô hình RIAM (dự án xây dựng cơ bản)

PC – Thành phần lý
hóa (tài nguyên thiên
nhiên, các quá trình lý

hóa học trong MT)

BC – Thành phần sinh
học (tài nguyên sinh

vật, đa dạng, tương tác
loài…)

SC – Yếu tố xã hội (nhân 
văn, văn hóa: phong tục, 
bảo tồn di sản, phát triển

cộng đồng…)

EO – Yếu tố kinh tế
(thu nhập, tăng trưởng, 

đầu tư…)

• PC01: Ô nhiễm không
khí do bụi khuếch tán
trong san nền

• PC02: Ô nhiễm không
khí do bụi và khí thải từ
phương tiện vận chuyển

• PC03: Ô nhiễm không
khí do tiếng ồn của các
thiết bị, máy móc,
phương tiện thi công

• BE01: Ảnh hưởng đến
hệ thủy sinh do nước
thải sinh hoạt

• BE02: Ảnh hưởng đến
hệ thủy sinh do chất thải
rắn sinh hoạt

• BE03: Ảnh hưởng đến
hệ thủy sinh do chất thải
xây dựng

• BE04: Ảnh hưởng hệ
thủy sinh do dầu mỡ thải

• SC01: Tranh chấp giữa
người dân có đất với chủ
đầu tư trong đền bù và
giải phóng mặt bằng

• SC02: Ảnh hưởng đến
đời sống của các hộ dân

• SC03: Ngập lụt, úng

• SC04: Cản trở giao
thông và lối đi lại của
người dân

• EO01: Mất/giảm thu
nhập do thay đổi sử
dụng đất

• EO02: Chi phí đầu tư
xây dựng mới các công
trình sau đền bù

• EO03: Thiệt hại do sự
cố môi trường có thể
xảy ra

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Căn cứ

Phạm vi 
không gian

Phạm vi 
thời gian

Mức độ chi 
tiết của ĐG

Kết quả:

• Cơ sở pháp lý mà ĐTM cần tuân thủ: quy định về BVMT, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

• Dựa vào đặc điểm môi trường (vùng có khả năng chịu ảnh hưởng lớn)

• Dựa vào hoạt động của dự án (nơi thực hiện dự án, khu vực lân cận, vùng rộng lớn hơn)

• Dựa vào hoạt động của dự án (nhanh, kéo dài)

• Dựa vào khả năng biến đổi của tác nhân gây ảnh hưởng trong môi trường

• Xác định các yêu cầu về nội dung (điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu...)

• Xác định các phương pháp ĐTM thích hợp, các tiêu chí và thủ tục tư vấn;

• Đánh giá mối quan tâm của cộng đồng (giải quyết hoặc không giải quyết vấn đề)

• Xác định các yêu cầu trong lựa chọn giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu

• Đề cương chi tiết cho hoạt động ĐTM (TOR): đề xuất chuyên gia theo các chuyên môn
phù hợp; các cá nhân tổ chức sẽ tham vấn; phương pháp đánh giá, mức độ chi tiết đối với
từng loại tác động; Lịch trình thực hiện ĐTM và nhu cầu về kinh phí

→ Bản đề cương được Chủ dự án và tư vấn phối hợp lập sẽ được trình cho cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền thẩm định làm căn cứ cho lập báo cáo ĐTM chi tiết.

→ Luật BVMT Việt Nam chỉ quy định Chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM, đề
cương ĐTM là vấn đề nội bộ giữa Chủ dự án và cơ quan tư vấn

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Thuật ngữ Định nghĩa

Tạm thời Các tác động được dự báo là diễn ra trong thời gian ngắn

Ngắn hạn
Diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian hạn định (như khi cơ

sở ngừng sản xuất) nhưng sẽ chưa kết thúc hoạt động.

Dài hạn
Các tác động sẽ tiếp tục diễn ra trong một thời gian sau

nữa. Chúng là tác động gián đoạn hoặc lặp đi lặp lại.

Vĩnh viễn
Các tác động xảy ra một lần khi triển khai dự án và gây ra

một thay đổi vĩnh viễn đối với điểm tiếp nhận/tài nguyên

Địa phương Các tác động trên phạm vi địa phương

Vùng
Các tác động ảnh hưởng trên phạm vi vùng (vùng lân cận

của dự án và ảnh hưởng đến toàn bộ một khu vực

Quốc gia Các tác động ảnh hưởng trên phạm vi nhiều vùng lãnh thổ

Toàn cầu
Tác động rộng khắp (như kích cỡ của khu vực bị nguy hiểm

hay bị tác động, % bị mất của nguồn tài nguyên...)

Thời gian

Không gian

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Tác động tích cực
(làm cho môi trường tốt lên, 

hay tạo ra một nhân tố mới

theo mong muốn)

Tác động trung hòa 
(không làm cho môi trường 

tốt lên hay xấu đi)

Tác động tiêu cực
(làm thay đổi môi trường 

xấu đi, hay tạo ra một nhân

tố mới không mong muốn)

Thuật ngữ Định nghĩa

Không tác động
• Khi dự án không có tác động tới nguồn tài 

nguyên - môi trường

Không nghiêm 

trọng

• Tác động tới tài nguyên môi trường được xem là 

quá nhỏ (thay đổi không đáng kể)

Nghiêm trọng 

(nhưng) có thể 

giảm thiểu

• Tác động nghiêm trọng, nhưng có thể giảm thiểu 

được bằng các biện pháp kỹ thuật.

Nghiêm trọng 

và không thể 

giảm thiểu

• Thời gian tác động ≥ thời gian tồn tại của nguồn

tài nguyên môi trường (hoặc)

• Khu vực chịu tác động rộng ≥ khu vực của nguồn

tài nguyên môi trường (hoặc)

• Tính chất của tác động ≥ sự phong phú hoặc chất

lượng của nguồn tài nguyên (và)

• Chưa có các biện pháp giảm thiểu, hoặc chưa

chắc chắn về hiệu quả của các biện pháp giảm

thiểu đang áp dụng

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra

Thuật ngữ Định nghĩa

Tác động trực tiếp
Tác động tạo nên một sự tương tác trực tiếp giữa hoạt động dự kiến

của dự án với môi trường tiếp nhận

Tác động gián tiếp Tác động tiếp theo từ tương tác ban đầu hoặc một quá trình phức

hợp của dự án với môi trường thành những tương tác tiếp sau bên

trong môi trườngTác động thứ cấp

Tác động tích lũy
Các tác động xảy ra đồng thời với các tác động khác có ảnh hưởng

đến cùng một môi trường hay điểm tiếp nhận

Tác động tương hỗ
Các tác động xảy ra đồng thời của cùng 1 dự án hoặc các dự án khác

trong cùng một môi trường tiếp nhân

Tác động chưa biết

• Tác động tiềm ẩn của các hoạt động của dự án chưa rõ

• Diễn biến của tài nguyên môi trường ở khu vực dự án chưa rõ

• Thời gian tác động chưa xác định được

• Qui mô thời gian của tác động chưa xác định được

• Mức độ tác động chưa dự báo được



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Đối tượng Phạm vi Mức độ
Kiểu tác 

động
Khả năng 

xảy ra

• Rủi ro là xác suất xảy ra của một tác động

đến con người và môi trường được xác

định bằng khả năng xảy ra và hậu quả

của thiệt hại tính toán được (Lê Thị Hồng

Trân, 2008)

• Rủi ro môi trường là các mối đe dọa thực

tế hoặc tiềm ẩn tác động lên các sinh vật

sống và môi trường thông qua nguồn

nước thải, khí thải, chất thải, hoặc gây

suy giảm tài nguyên… do hoạt động của

một đơn vị (Crawford & Company, 2016)

Bảng. Một số hoạt động nguy hiểm (rủi ro cá nhân)

Ảnh hưởng

Tác động

Rủi ro



Chất lượng nước

Đối tượng thủy sản

Hàm lượng

oxy hòa tan
Tảo nổi

Thực vật 

thủy sinh

Hàm lượng N, P trong 

nước do rửa trôi

Sử dụng phân bón vô cơ

Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Ví dụ xác định tác động từ một hoạt động (vùng chuyên canh rau)



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Ví dụ xác định tác động từ một quy hoạch (phát triển KT-XH)

PHÁT 

TRIỂN 

CÔNG 

NGHIỆP

PHÁT 

TRIỂN 

ĐÔ THị

Hình thành nhiều 

KCN, cụm CN 

trong khu vực

Phát triển hệ thống 

giao thông trong 

khu vực và liên 

vùng

Xây dựng các hệ 

thống cấp thoát 

nước

Hình thành nhiều 

khu dân cư mới 

trong khu vực

Gia tăng khí thải, nước 

thải, chất thải CN

Gia tăng khí thải, nước 

thải, chất thải CN

Cản trở thoát nước

Tăng mật độ giao thông

Giảm lượng nước ngầm

Tăng dòng chảy mưa

Gia tăng khai thác nước 

ngầm

Giảm diện tích không 

gian mở

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm nước mặt

Gây ngập úng và 

ảnh hưởng đến 

VSMT đô thị

Cạn kiệt nguồn tài 

nguyên nước ngầm

Ô nhiễm đất



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Ví dụ quyết định tác động đáng kể từ một dự án đầu tư

EIV = aT x bT = a1 x a2 x (b1 + b2 + b3 + b4 + b5)

a1. Tầm quan trọng

• 0. không quan trọng

• 1. Quan trong với khu vực DA

• 2. Quan trọng với địa phương

• 3. Quan trọng với vùng

• 4. Quan trọng với quốc gia

• 5. Quan trọng với quốc tế

a2. Mức ý nghĩa

• 0. Không thay đổi

• -1. Có tiêu cực

• -2. Tiêu cực đáng kể

• -3. Rất tiêu cực

• -4. Tiêu cực nghiêm trọng

b1. Phạm vi thời gian

• 1. Tức thời

• 2. Ngắn hạn

• 3. Trung hạn

• 4. Dài hạn

• 5. Vĩnh viễn

b2. Phạm vi 
không gian

• 1. Khu vực DA

• 2. Địa phương

• 3. Vùng

• 4. Toàn quốc

• 5. Toàn cầu

b3. Khả năng
tương tác

• 0. Không tương tác

• 1. Tương hỗ/tích lũy

b4. Khả năng
phục hồi

• 0. Phục hồi nhanh

• 1. Phục hồi chậm

• 2. Không phục hồi

b5. Khả năng
xảy ra

• 0. Rủi ro

• 1. Tác động



Bước 1. Xác định đối tượng, phạm vi và 
mức độ tác động (Scoping)

Tác động đáng kể có EIV > 20 hoặc EIV < -20

Ví dụ quyết định tác động đáng kể từ một dự án đầu tư
(nhà máy giấy)



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

• Mục đích và ý nghĩa: 

• Cung cấp thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường trước
khi thực hiện dự án

• Làm căn cứ để đánh giá mức độ tác động (hậu quả) của dự án phát triển

• Yêu cầu:

 Phải đảm bảo cụ thể đối với từng đối tượng môi trường chịu tác động

 Đòi hỏi thiết lập cơ sở dữ liệu mới về môi trường trong trường hợp không

có các thông tin thức cấp, hoặc quá cũ/lạc hậu hoặc không cần cho công tác

đánh giá.

 Phải lường trước được tình trạng môi trường trong tương lai trong

trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Thu thập thông tin
Thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập số liệu sơ cấp

Điều tra

Khảo sát

Quan trắc

Đánh giá hiện trạng

Theo quy định pháp lý

QCVN/TCVN

CQK

Tính nhạy cảm của MT

Khả năng biến động

Rủi ro môi trường

Yêu cầu của cộng động

Quy trình, Nội dung và Phương pháp thực hiện đánh giá

điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường khu vực thực hiện dự án:



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Nhóm

Tự nhiên

Kinh tế

Xã hội

Môi trường

Số liệu

Vị trí, tiếp giáp

Chiều cao, độ dốc, loại đất, diện tích…

Hướng gió, lượng mưa, độ ẩm, nắng…

Hướng dòng chảy, vận tốc, lưu lượng, triều

Giá trị sản xuất, GDP, tỷ trọng các ngành

Giá trị, GDP, tốc độ tăng trưởng

Giá trị, GDP, tốc độ tăng trưởng

Giá trị, GDP, tốc độ tăng trưởng

Dân số, mật độ dân cư

Nghề nghiệp, thu nhập bình quân…

Số lượng, phân bố, chất lượng

Số lượng, chất lượng

Số lượng, chất lượng

Loại thông tin

Vị trí địa lý

Địa hình, thổ nhưỡng

Khí tượng

Thủy văn/Hải văn

Phát triển kinh tế

Công nghiệp

Nông nghiệp

Xây dựng, dịch vụ

Dân số

Thu nhập, việc làm

Y tế, Giáo dục…

Hóa lý

Sinh thái

Thu thập thông tin

Nguồn thông tin?

Yêu cầu: Phù hợp, mới, đầy đủ, trích dẫn đúng



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Một số ví dụ (vai trò của số liệu và mức độ chi tiết)



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Quan trắc môi trường nền

Đối tượng

Thông số

Vị trí

Đánh giá

Đối tượng chịu ảnh hưởng + không có/thiếu/lạc hậu về thông tin

- Thông số được lựa chọn đầy đủ cho môi trường chịu tác động

(hóa lý, sinh học, kinh tế-xã hội)

- Thông số đảm bảo yêu cầu phải đại diện (cho hoạt động và môi

trường), có giá trị khoa học, có tính pháp lý, tính thích ứng

- Đại diện cho đặc điểm môi trường trước khi chịu tác động

- Được thực hiện bằng khảo sát thực địa, bản đồ (liên quan tới vị

trí nguồn phát sinh chất thải, vị trí xảy ra các hoạt động có

tiềm năng gây ảnh hưởng tới môi trường)

Khả năng đáp ứng yêu cầu về chất lượng hiện tại và tương lai



Bước 2. Đánh giá hiện trạng môi trường nền

Ví dụ: Tác động môi trường (dự án xây mới đường giao thông)

Đất

• Rửa trôi và lắng đọng
• Ngập úng, tù đọng chất thải
• Khả năng tiêu thoát
• Ổn định của bờ, kè

Nước mặt

• Chế độ dòng chảy
• Xói mòn và lắng đọng
• Ô nhiễm do chất thải
• …

Nước ngầm

• Độ sâu tầng bão hòa
• Khả năng bù hoàn
• Dòng chảy ngầm
• Ô nhiễm do thấm

Không khí

• Ô nhiễm do khí thải
• Ô nhiễm do bụi
• Ô nhiễm nhiệt/ánh sáng
• Ô nhiễm tiếng ồn

Kinh tế

• Mất đất
• Sản xuất nông nghiệp
• Sản suất công nghiệp
• Giao thông, vận tải

Sinh thái ngập nước

• Thực vật thủy sinh
• Động vật thủy sinh
• Đa dạng loài
• Loài nhạy cảm

Sinh thái trên cạn

• Rừng và thảm thực vật
• ĐV hoang dã
• Đa dạng loài
• Loài nhạy cảm, quý hiếm

Xã hội

• Mâu thuẫn sở hữu
• Cản trở giao thông
• Phá hủy đường
• Mâu thuẫn khai thác

Sức khỏe và mỹ quan

• Bệnh tật, vệ sinh cộng đồng
• Phong cảnh
• Vui chơi, giải trí
• …



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

→ Định lượng quy mô tác động (đối tượng môi trường chịu ảnh hưởng)

→ Định lượng mức độ tác động (hậu quả)

Trình tự thực hiện

Nguồn Cơ chế Thời gian Không gian Đối tượng Khả năng xảy ra

Hoạt động 1 Trực tiếp 3 tháng KV dự án Đất Cao

Hoạt động 2 Gián tiếp Vĩnh viễn Lận cận Không khí Thấp

Hoạt động 3 Tích lũy 2 năm Vùng Xã hội Rất thấp

…

Hoạt động n Trực tiếp Ngắn KV dự án Nước Cao

Tác động của 

dự án
Môi trường nền

Mức độ và quy 

mô tác động

MT sau = MT nền + tăng thêm do dự án

MT sau = MT nền – mất đi do dự án
Cách xác định tác động



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

Mức độ và quy mô tác động phụ thuộc vào hoạt động của dự 

án và môi trường chịu ảnh hưởng

✓ Liên quan tới chất thải:

✓ Các nguồn phát sinh chất thải dưới

dạng rắn, lỏng, khí và các chất thải

khác trong quá trình thực hiện dự án

✓ Dự báo thông qua lượng phát thải

✓ Không liên quan tới chất thải:

✓ Sự thay đổi môi trường không liên

quan trực tiếp chất thải: xói mòn,

trượt lở, lún, bồi lắng, thay đổi mực

nước, xâm nhập mặn, biến đổi khí

hậu, đa dạng sinh học ảnh hưởng

khác (tiếng ồn, rung, liên quan đến

kinh tế, văn hóa, truyền thống…)

✓ Dự báo thông qua quy mô môi

trường bị ảnh hưởng

✓ Thay đổi về thành phần môi trường

✓ Xuất hiện mới, tăng thêm, giảm bớt,

biến mất một hoặc một số thành

phần môi trường do hoạt động của

dự án (phát sinh chất thải, khai thác

sử dụng tài nguyên)

✓ Dự báo thông qua mức độ của yếu tố

✓ Thay đổi về giá trị của môi trường

✓ Giảm/tăng giá trị kinh tế, sử dụng,

khai thác, ý nghĩa văn hóa, xã hội

(truyền thống, nhân văn, thẩm mỹ…)

của môi trường bị thay đổi so với

trước khi có dự án, không phù hợp

với nhu cầu sử dụng hiện tại

✓ Dự báo thông qua giá trị của yếu tố



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

Ví dụ: Dự án xây dựng mới khu đô thị

Giải phóng mặt bằng Thi công Vận hành

Nguồn liên quan chất thải

Nguồn không liên quan chất thải



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

Trình tự thực hiện

• Xác định các nguồn gây tác động (theo giai đoạn dự án)

• Tính tải lượng phát thải của từng nguồn tác động

• Dự báo khả năng phân bố hoặc phát tán vào môi trường

đối với từng nguồn tác động theo không gian và thời gian

• Chỉ rõ mức độ tác động và khả năng gây ảnh hưởng của

các dạng chất thải (tổng hợp trên đối tượng bị ảnh hưởng)

Khâu 1

Khâu 2

Khâu 3



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

• Xác định các nguồn gây tác động → ước tính tải lượng thảiKhâu 1

Giai đoạn 
thi công

San  lấp đất Sạt lở đất

Đất canh tác

Giao thông

Nhà ở của người dân

Xây dựng các 
công trình

Vận chuyển vật liệu

Bụi, tiếng ồn

Sức khỏe

Mỹ quan

Giao thông Ùn tắc

Phá hủy đườngNước mưa chảy tràn

Chất thải rắn xây dựng Gây mất mỹ quan

Tập trung lao 
động

Nước thải Nước mặt

An ninh, trật tự Trộm cắp, cờ bạc…

Rác thải Gây mất mỹ quan



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

Ví dụ: Phương pháp đánh giá nhanh (WHO, 1982)

→ Hệ số phát thải (lượng phát thải/nguyên liệu ban đầu): 

EF = f(hoạt động, phương pháp kiểm soát)

→ Lượng phát thải (khối lượng/đơn vị hoạt động): 

E = A x EF x (1- ER/100)

• A: Khối lượng của hoạt động

• ER (%): Hiệu suất giảm thiểu phát thải

Bảng: Hệ số phát thải từ đốt xăng

• Xác định các nguồn gây tác động → ước tính tải lượng thảiKhâu 1

Nguyên 
liệu

• Công nghệ

• Thời gian

• Môi trường

Hoạt 
động

• Công nghệ xử lý

• Thời gia sử dụng
Kiểm 
soát

Chất thải



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

Mục đích: Xác định phạm vi và mức độ của tác động (không gian, thời gian) 

làm cơ sở để đánh giá quy mô tác động

• Vật chất/năng lượng trong môi trường: vận chuyển, chuyển hóa

• Lan truyền: Đặc điểm nguồn gây ô nhiễm 

Đặc điểm các yếu tố môi trường

Quy luật biến động

Dự báo dựa vào: - Phương trình toán (mô hình lý thuyết)

- Mô hình máy tính

• Dự báo phát tán, lan truyền các chất ô nhiễm vào môi trườngKhâu 2



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

• Dự báo phát tán, lan truyền các chất ô nhiễm vào môi trườngKhâu 2

Quy trình thực hiện dự báo:

1. Xác định vị trí nguồn thải và

tải lượng chất ô nhiễm

2. Xác định đường truyền vật

chất trong môi trường (phạm

vi và mức độ chi tiết về không

gian, thời gian cần xem xét)

3. Lựa chọn mô hình lý thuyết

hoặc mô hình máy tính phù

hợp, thực hiện dự báo đối với

từng loại chất ô nhiễm

4. Tập hợp và biển diễn kết

quả thu được từ mô hình



Bước 3. Dự báo mức độ và quy mô tác động

• Dự báo mức độ và khả năng ảnh hưởng đến môi trườngKhâu 3

Phương pháp thực hiện:

• Đánh giá sự phù hợp của

môi trường tại từng khoảng

cách (thời điểm) xem xét so

với nhu cầu sử dụng hiện tại

và tương lai

• Đánh giá ảnh hưởng (trực

tiếp và các nguy cơ thứ cấp)

đến môi trường do chất

lượng không đảm bảo

• Định lượng sự thay đổi do

dự án hoặc do các nguyên

nhân khác, chỉ rõ mức độ tác

động (của từng khu vực)



Bước 4. Đề xuất biện pháp giảm thiểu

• Thay đổi vị trí: địa điểm dự án, thực hiện các hoạt động

• Thay đổi thiết kế: công nghệ, phương pháp, kỹ thuật

(nguyên nhiên liệu, thiết bị, tổ chức) thực hiện dự án

• Tăng cường hoạt động kiểm soát

• Các hoạt động bổ sung

• Mục đích: đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

• Xác định phương thức thực hiện dự án giảm tối thiểu tác động có hại

đến môi trường, phát huy tối đa các tác động có lợi

• Cộng động và chủ dự án không phải chịu chi phí lớn hơn lợi nhuận họ

nhận được

• Bản chất (phương pháp tiếp cận): dựa vào đặc điểm của tác

động (đã được đánh giá) để đưa ra những thay đổi nhằm đảm bảo

giảm mức độ và phạm vi tác động của dự án đến môi trường



Bước 4. Đề xuất biện pháp giảm thiểu

Trình tự thực hiện

Thu thập thông tin
• Nền tảng khoa học công nghệ

• Yêu cầu về quản lý (quy định)

• Thực trạng áp dụng (kinh nghiệm dự án khác)

Sàng lọc thông tin
• Phù hợp về kỹ thuật (khả thi, hiệu quả)

• Phù hợp về kinh tế (đảm bảo chi phí)

• Phù hợp về xã hội (đảm bảo lợi ích chung)

Sử dụng thông tin
• Thay đổi phương thức tiến hành dự án đầu tư

• Bổ sung các nội dung khác vào thiết kế dự án

Cách thực hiện
• Tuyên bố rõ mục tiêu của giảm

thiểu và lý do của đề nghị

• Giải thích được đặc trung của
biện pháp (ưu điểm, nhược điểm,
khả năng thực hiện, hiệu quả thực
hiện, thiết kế và phương thức
thực hiện)

• Chỉ rõ tiêu chuẩn để đánh giá hiệu
quả của biện pháp (tiêu chuẩn để
kiểm tra, đánh giá, thẩm định giải
pháp)

• Biện pháp giảm thiểu dự phòng
trong trường hợp khả năng thành
công công đảm bảo

• Chỉ rõ cơ quan, tổ chức thực hiện,
địa chỉ (thời điểm) thực hiện giải
pháp

• Xây dựng quy trình thực hiện



Bước 4. Đề xuất biện pháp giảm thiểu

Trình tự thực hiện

Thu thập thông tin
• Nền tảng khoa học công nghệ

• Yêu cầu về quản lý (quy định)

• Thực trạng áp dụng (kinh nghiệm dự án khác)

Sàng lọc thông tin
• Phù hợp về kỹ thuật (khả thi, hiệu quả)

• Phù hợp về kinh tế (đảm bảo chi phí)

• Phù hợp về xã hội (đảm bảo lợi ích chung)

Sử dụng thông tin
• Thay đổi phương thức tiến hành dự án đầu tư

• Bổ sung các nội dung khác vào thiết kế dự án

Yêu cầu
• Phù hợp với mức độ và quy mô

tác động của từng giai đoạn

• Phù hợp lợi ích của tất cả các
bên liên quan

• Quan tâm xử lý tại nguồn (nguồn
phát sinh chất thải được liệt kê
theo mức độ/nguy cơ gây ảnh
hưởng đến môi trường)

• Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ
tác động đáng kể đến không đáng
kể; từ cấp bách đến không quan
trọng

• Rõ ràng, cụ thể trong thực hiện
(liên quan đến trách nhiệm của
các bên liên quan)

• Cộng đồng nhận thức được tác
động và vấn đề tác động có được
giảm thiểu hay không



Bước 4. Đề xuất biện pháp giảm thiểu

Ví dụ: phương án giảm thiểu tác động (dự án đường giao thông)

Loại

Trực tiếp

Gián tiếp

Giảm thiểu

• Giữ lớp phủ thực vật
• Che phủ bề mặt bằng tấm phủ
• Xây dựng các rãnh và hố ga thu nước chảy tràn

• Thu gom, phân loại chất thải rắn nguy hại
• Bãi tập kết và trạm rửa xe xây dựng kiên cố
• Xây dựng hố ga thu nước rửa thiết bị

• Lắp đặt thiết bị khống chế ô nhiễm khí thải
• Đặt trạm ở khu vực cuối hướng gió

• Giới hạn thời gian làm việc đối với công nhân vận hành
• Lập hàng rào cố định xung quanh công trường
• Chỉ thi công vào ban ngày

• Làm đường gom tạm thời khu vực nút giao thông
• Chỉ sử dụng xe đúng tải trọng cho phép của đường
• Cam kết không chở quá tải
• Chỉ vận chuyển vào ban ngày

• Đền bù đúng giá thị trường vào thời điểm tiến hành
• Xem xét ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương làm việc tại 

trạm dừng nghỉ, trạm thu phí

• Che chắn trong quá trình thi công cầu
• Xây dựng rãnh hố ga thu gom nước chảy tràn
• Thu gom chất thải rắn nhiễm dầu

Tác động

Rửa trôi, sa lắng dòng chảy do 
san lấp mặt bằng, thi công san 
nền

Nhiễm bẩn đất do dầu mỡ thải
của thiết bị, phương tiện thi
công

Ô nhiễm không khí do đốt nhựa 
đường

Ô nhiễm tiếng ồn do máy đóng 
cọc thi công cầu

Giảm chất lượng đường do tăng 
lưu lượng vận tải giai đoạn vận 
chuyển nguyên vật liệu

An ninh xã hội bị ảnh hưởng do 
mất đất nông nghiệp

Suy giảm đa dạng sinh học sông
suối do vật liệu xây dựng rơi vãi



Bước 5. Lập kế hoạch quản lý và giám sát

Quản lý môi trường

• Giai đoạn

• Hoạt động

• Tác động

• Công trình/biện pháp BVMT

• Kinh phí

• Thời gian

• Người thực hiện

• Người giám sát

Giám sát môi trường

• Khí thải (tối thiểu 4 lần/năm)

• Nước thải (tối thiểu 4 lần/năm)

• Chất thải rắn

• Chất thải nguy hại

• Giám sát tự động

• Môi trường xung quanh (2 lần/năm)

• Vấn đề đặc thù

Các giai đoạn

của dự án

Các hoạt

động của dự 

án

Các tác động

môi trường

Các công trình, 

biện pháp bảo vệ

môi trường

Kinh phí thực hiện 

các công trình, 

biện pháp bảo vệ

môi trường

Thời gian

thực hiện 

và hoàn

thành

Trách 

nhiệm tổ

chức thực

hiện

Trách 

nhiệm giám

sát

Thi công xây 

dựng

Vận hành



Bước 6. Tham vấn các bên liên quan

Hoạt động ĐGTĐMT

Mục tiêu tham vấn

Xác

định tác

động

Môi 

trường 

nền

Đánh

giá tác

động

Giải

pháp/kế

hoạch

Phương

án thay

thế

Ra 

quyết

định

Cung

cấp tư

liệu

Truyền thông, thông tin x x x x x x x
Xác định vấn đề, nhu cầu x x x x x
Xác định giải pháp x x x
Thu thập thông tin phản hồi x x x x x x
Đánh giá phương án thay thế x x
Giải quyết các mâu thuẫn x x

Đối tượng tham vấn
• Cư dân chịu tác động

• Nhà bảo vệ môi trường

• Cơ sở được hưởng lợi từ dự án

• Chính quyền địa phương

Nội dung tham vấn
• Nội dung cơ bản của dự án

• Các tác động của dự án

• Các giải pháp sẽ thực hiện

Hình thức tham vấn
• Công bố: báo/đài...

• Công khai: thư viện/bảng tin/internet...

• Hội thảo/hội nghị

• Gặp gỡ theo nhóm nhỏ

• Gặp gỡ trực tiếp cá nhân

• Mô hình trưng bày

• Văn phòng liên lạc/ủy ban cố vấn

Vị trí/ý nghĩa của tham vấn



Bước 7. Thẩm định và phê duyệt

Trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, KHBVMT

Kết quả

Bộ TNMT (1)

• Dự án do Quốc hội, Chính 
phủ, thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt

• Dự án liên ngành, liên tỉnh

• Dự án có mức độ ảnh hưởng 
lớn đến môi trường

Bộ, cơ quan 
ngang bộ

• Dự án thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của 
mình, trừ trường hợp 
(1)

UBND cấp tỉnh

• Dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định 
của mình và HĐND 
cùng cấp trừ trường 
hợp (1)

Ngoại lệ 1: Dự án thuộc về an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia

Ngoại lệ 2: Dự án nhỏ nằm trong một huyện (UBND cấp huyện); trong KCN theo quy 
hoạch (ban quản lý KCN) được ủy quyền của UBND tỉnh

Phê duyệt
Phê duyệt

có điều kiện
Không phê duyệt



Theo
tiến trình

Rà soát tác động Đề xuất giải pháp

Theo
số liệu

Định tính Định lượng

Dự báo tác độngPhân loại

+ Ít số liệu, đơn giản, đánh giá nhanh

- Định tính, kết quả dùng để tham khảo (rà
soát, phân loại)

→ Công cụ: Liệt kê, liên kết

+ Định lượng, kết quả dùng để so sánh,
đánh giá, dự báo

- Phức tạp (thu thập, đánh giá)

→ Công cụ: Thang, công thức

Theo
chức năng Các phương pháp ĐGTĐMT Các phương pháp hỗ trợ

Liệt kê số liệu Danh mục Ma trận Sơ đồ mạng lưới
Ý kiến chuyên

gia

Nghiên cứu
trường hợp

Hệ số gốc Thực nghiệm
Chỉ thị/chỉ số môi

trường
Phân tích không 

gian

Phân tích chi 
phí-lợi ích

Cân bằng vật
chất

Quan trắc môi
trường

Chồng ghép bản 
đồ

Hình ảnh (quá
khứ-hiện tại)

Phương trình lý 
thuyết

Mô hình máy
tính

Đánh giá rủi ro
Phân tích kịch

bản
Ngoại suy xu 

hướng

Chương 3. Phương pháp ĐGTĐMT



1. Phương pháp liệt kê số liệu

Đặc điểm của phương pháp

• Phân tích các hoạt động phát triển, chọn ra các thông số liên quan tới môi
trường, liệt kê các số liệu về thông số đó để xem xét khả năng tác động.

• Liệt kê: (cường độ của hoạt động, thời gian tác động, vị trí, đối tượng môi
trường, yếu tố môi trường bị thay đổi, giá trị hiện tại của môi trường…)

Thực hiện:

• Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng

• Không đi sâu phân tích, phê phán gì thêm mà dành cho người ra quyết định
lựa chọn phương án sau khi tham khảo các số liệu đã được liệt kê.

Ưu điểm:

• Thông tin không đầy đủ và không trực tiếp liên quan nhiều tới ĐGTĐMT

• Mức độ thông tin về tác động qua các số liệu là hạn chế.

• Có thể bỏ qua các tác động cần xem xét thông qua việc liệt kê số liệu. Điều
này phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm của người thực hiện ĐGTĐMT

• Không có chuẩn để đánh giá mức độ tác động (số liệu liệt kê có đơn vị khác
nhau), nhận định tác động của các chuyên gia là khác nhau nên khó phân
biệt được đâu là tác động cần xem xét

Hạn chế:



1. Phương pháp liệt kê số liệu

Thực hiện phương pháp

→ Sử dụng với ĐMC, ĐTM sơ bộ, bước xây dựng phương án của dự án phát triển, bước

xác định nhu cầu đánh giá, xác định phương án thay thế của ĐTM và dưới ĐTM

Bảng. Bảng liệt kê số liệu đánh giá phương án quy hoạch hồ thủy lợi

Nội dung Phương án A Phương án B Phương án C

Số lượng hồ chứa trên LVS 4 2 1

Tổng diện tích mặt nước (ha) 8500 4500 1300

Diện tích tưới chủ động (ha) 40000 28000 12000

Giảm xói mòn 4x 2x 1x

Kiểm soát lũ 4x 2x 1x

Tạo việc làm (người) 430 280 200

Dân số được hưởng lợi 18000 12000 9000

Dân số bị ảnh hưởng (chỗ ở) 650 270 97

Dân số bị ảnh hưởng (sinh kế) 4000 3000 1000

Trữ lượng cá (giảm) 4x 2x 1x

Diện tích bị ảnh hưởng (ha) 10000 8000 6000



2. Phương pháp danh mục

Đặc điểm của phương pháp

• Cách thực hiện:

• Đánh giá hoặc cho điểm dựa vào: tầm quan trọng của môi trường bị ảnh

hưởng và mức độ hậu quả xảy ra đối với môi trường khi bị ảnh hưởng

• Danh mục môi trường đơn giản

• Danh mục môi trường/tác động dạng câu hỏi

• Danh mục môi trường/tác động có định cấp

• Danh mục môi trường/tác động có trọng số

Lập danh mục

Các thành phần môi
trường chịu tác động bởi

dự án (đối tượng)

Danh mục môi trường

Các tác động môi trường 
do dự án gây ra (hậu quả)

Danh mục tác động

Đánh giá

Dựa vào kinh nghiệm Dựa vào ý kiến chuyên gia

Xác định tác động/môi trường quan trọng



2. Phương pháp danh mục

Danh mục môi trường đơn giản (Simple checklists)

Phạm vi:

• Dự án nhỏ

• Tác động đến môi trường ít

• Mức độ tác động không đáng kể

Thực hiện:

• Liệt kê các nhân tố (đối tượng)

môi trường bị ảnh hưởng theo

hàng dọc

• Xác định dự án có gây ảnh hưởng

đến nhân tố môi trường hay

không

• Xác định tác động là tích cực hay

tiêu cực (và có thể bố sung thêm

thông tin về tác động là trực tiếp

hay gián tiếp)



2. Phương pháp danh mục

Cách thực hiện:

• Xây dựng mới hoặc Kế thừa danh mục dạng câu

hỏi gồm một tập hợp các câu hỏi liên quan đến

những khía cạnh môi trường cần đánh giá.

• Người đánh giá hoặc chuyên gia chỉ cần trả lời

có/không dựa theo kinh nghiệm và kiến thức của

mình.

• Dựa vào kết quả trả lời qua tập hợp ý kiến của

nhiều chuyên gia có thể đưa ra kết luận của việc

đánh giá thông qua số lượng các câu trả lời “có”

Phạm vi áp dụng: như Danh mục đơn giản

Có Không UK

Danh mục MT/TĐ dạng câu hỏi (Questionaire checklists)



2. Phương pháp danh mục

• Biểu thị các đối tượng môi trường và mức độ tác động của dự án đến

nhân tố môi trường phân theo mức độ từ thấp đến cao

• Người đánh giá dựa vào các hiểu biết của mình đồng thời dựa vào các

số liệu đã có để chọn lựa mỗi tác động là thuộc cấp nào

• Căn cứ vào định cấp gán cho các yếu tố môi trường có thể xác định được

mức độ tác động của từng yếu tố (so sánh) môi trường và toàn dự án

Yếu tố 2.2

Yếu tố 1.3

Yếu tố 2.1

Yếu tố 1.1

Yếu tố 1.2

Môi trường 2

Môi trường 1

Tác động

Tác động

Tác động

Tác động

Tác động

Không đáng kể

Trung bình

Cao

Cao

Thấp

Danh mục môi trường/tác động có định cấp



2. Phương pháp danh mục

• Đối tượng môi trường có tầm quan trọng khác nhau thể hiện thông qua tỷ

trọng (hay trọng số - Wi), mỗi đối tượng lại gồm nhiều nhân tố (Vi)

Bước 1.
Lập bảng danh mục

Bước 2.
Rà soát tác động

Bước 3.
Đánh giá tác động

• Liệt kê các đối tượng, nhân tố

• Xác định tầm quan trọng của từng nhân tố (dựa trên mối
quan hệ của từng nhân tố với chất lượng môi trường)

• Liệt kê khả năng thay đổi của đối tượng/nhân tố môi trường,
có thể kết hợp với định cấp mức độ thay đổi

• Tác động được định lượng bằng tổng tác động của dự án:


=

=
n

1i

ii )W(VEIV

Danh mục môi trường/tác động có trọng số



3. Phương pháp ma trận

Đặc điểm của phương pháp

• Liệt kê các nhân tố môi trường chịu tác động (trục tung) và các hoạt động

của dự án (trục hoành).

• Một ô (tọa độ) được xem là khả năng tác động của dự án đến môi trường.

Thực hiện:

• Phương pháp ma trận cho phép thấy được mối quan hệ qua lại giữa các

hoạt động của dự án và các đối tượng môi trường có thể chịu ảnh hưởng.

• Cho thấy mối quan hệ nhân quả đồng thời giữa các hoạt động và tác động

Ưu điểm:

• Ma trận đơn giản (định tính)

• Ma trận định cấp/trọng số (định lượng)

• Ma trận theo bước

Các dạng ma trận thường gặp:



3. Phương pháp ma trận
Bảng. Ví dụ khung ma trận tác động xây dựng đường giao thông

Thành phần MT

Hoạt động dự án

MT Hóa - Lý MT sinh học MT xã hội

Đ
ấ

t
n

ô
n

g
n

g
h

iệ
p

Đ
ấ

t
tự

n
h

iê
n

T
ín

h
ổ

n
đ

ịn
h

c
ủ

a
đ

ấ
t

T
à

i
n

g
u

y
ê

n
k
h

o
á

n
g

s
ả

n

T
rữ

lư
ợ

n
g

n
ư

ớ
c

m
ặ

t

D
ò

n
g

c
h

ả
y

m
ặ

t

C
h

ấ
t
lư

ợ
n

g
n

ư
ớ

c
m

ặ
t

T
rữ

lư
ợ

n
g

n
ư

ớ
c

n
g

ầ
m

C
h

ấ
t
lư

ợ
n

g
n

ư
ớ

c
n

g
ầ

m

C
h

ấ
t
lư

ợ
n

g
k
h

ô
n

g
k
h

í

T
iế

n
g

ồ
n

Đ
ộ

ru
n

g

H
S

T
th

ủ
y

s
in

h

H
S

T
đ

ấ
t
n

g
ậ

p
n

ư
ớ

c

L
o

à
iư

u
th

ế

L
o

à
in

h
ạ

y
c
ả

m

L
o

à
ic

ó
g

iá
tr

ị

H
S

T
tr

ê
n

c
ạ

n

V
ậ

t
n

u
ô

i

C
â

y
tr

ồ
n

g

V
e

c
to

r
tr

u
y
ề

n
b

ệ
n

h

S
ứ

c
k
h

ỏ
e

c
ộ

n
g

đ
ộ

n
g

S
ử

d
ụ

n
g

đ
ấ

t

N
g

h
ề

n
g

h
ệ

p
/t

h
u

n
h

ậ
p

T
ỷ

tr
ọ

n
g

k
in

h
tế

D
â

n
s
ố

D
i
c
ư

V
ă

n
h

ó
a

D
u

lịc
h

T
ín

n
g

ư
ỡ

n
g

G
ia

o
th

ô
n

g

Y
tế

G
iá

o
d

ụ
c

C
h

u
ẩ

n
 b

ị

Thu hồi đất

Đền bù

Phá dỡ

Dọn mặt bằng

Tái định cư

T
h

i 
c

ô
n

g

Đào đất

Vận chuyển đất

Vận chuyển VL

Máy công trình

SH công nhân

V
ậ

n
 h

à
n

h

SH nhân viên

Giao thông, VT

Sửa, bảo dưỡng
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3. Phương pháp ma trận

Ma trận đơn giản

• Một hoạt động gây tác động đến một nhân tố môi trường sẽ được

đánh dấu vào ô nằm trong cột nhân tố môi trường và hàng hoạt động

• Cho phép xác định hoạt động gây ảnh hưởng đến nhiều nhân tố môi

trường nhất, nhân tố môi trường bị ản hưởng bởi nhiều hoạt động của

dự án nhất (nhiều nhất ≠ tác động lớn nhất)



3. Phương pháp ma trận

Ma trận định lượng

Trong một ô ma trận, thông tin phải 

được định lượng hoặc định cấp

Mức độ tác động Biểu diễn

Không tác động

Tác động thấp -1

Tác động trung bình -2

Tác động mạnh -3

Tầm quan trọng (Wi)

Mức ý nghĩa (Vi)

Mức độ tác động Biểu diễn

Tác động tích cực +  ++  +++

Không tác động

Tác động tiêu cực - -- ---

ES = aT x bT

Ma trận bán 
định lượng

Ma trận định 
lượng đơn giản

Ma trận có 
trọng số

Ma trận RIAM

Tùy vào mức độ của đánh giá, định cấp (trọng 

số) có thể là 0-1; 1-3; 1-5; 1-10 hay 1-100.

Trong đó:

• Mức độ của tác động (Vi)

• Tầm quan trọng của nhân tố

môi trường (Wi)

• Một số tiêu chí khác (thời gian,

quy mô, khả năng tích lũy,

tương hỗ, khả năng phục hồi

của môi trường…)



3. Phương pháp ma trận

Ma trận định lượng
Ma trận RIAM

A. Tầm quan trọng

A1. Vai trò của môi trường

0 MT không quan trọng

1 MT quan trọng với khu vực dự án

2 MT quan trọng với các địa điểm xung quanh

3 MT quan trọng với khu vực

4 MT quan trọng với vùng, lãnh thổ

A2. Xu thế biến đổi của môi trường

+3 Rất tích cực -3 Rất tiêu cực

+2 Tích cực đáng kể -2 Tiêu cực đáng kể

+1 Tích cực -1 Tiêu cực

0 Không thay đổi

B. Mức ý nghĩa

B1. Thời gian của tác động

1 Tức thời

2 Ngắn hạn-Trung hạn

3 Dài hạn-Vĩnh viễn

B2. Khả năng phục hồi

1 Không xem xét

2 Có thể phục hồi

3 Không thể phục hồi

B3. Cường độ tác động

1 Không xem xét

2 Đơn lẻ

3 Tích lũy/tương hỗ

aT = A1 x A2 bT = B1 + B2 + B3

→ Điểm đánh giá tác động: ES = aT x bT



3. Phương pháp ma trận

Ma trận định lượng
Ma trận RIAM

PC – Thành phần lý hóa 
(tài nguyên thiên nhiên, các quá 

trình lý hóa học trong MT)

BC – Thành phần sinh học
(tài nguyên sinh vật, đa dạng, tương 

tác loài…)

SC – Yếu tố xã hội
(nhân văn, văn hóa: phong tục, bảo 

tồn di sản, phát triển cộng đồng…)

EO – Yếu tố kinh tế
(thu nhập, tăng trưởng, đầu tư…)

Điểm đánh giá (ES) Khoảng giá trị (RV) Mô tả tác động

108 – 72 E 5 Thay đổi/ tác động rất tích cực

71 – 36 D 4 Thay đổi/ tác động khá tích cực

35 – 19 C 3 Thay đổi/ tác động tích cực đáng kể

10 – 18 B 2 Thay đổi/ tác động tích cực

1 – 9 A 1 Thay đổi/ tác động tích cực không đáng kể

0 N 0 Không thay đổi/không áp dụng/không cải thiện

-1 – (-9) -A -1 Thay đổi/tác động tiêu cực không đáng kể

-10 – (-18) -B -2 Thay đổi/ tác động tiêu cực

-19 – (-35) -C -3 Thay đổi/ tác động tiêu cực đáng kể

-36 – (-71) -D -4 Thay đổi/ tác động khá tiêu cực

-71 – (-108) -E -5 Thay đổi/tác động rất tiêu cực



4. Phương pháp sơ đồ mạng lưới

Đặc điểm của phương pháp

• Thực hiện: Liệt kê toàn bộ các hoạt động và xác định mối quan hệ giữa
chúng với nhân tố môi trường

• Ưu điểm:

• Phân tích các tác động song song và nối tiếp (phân biệt được những
tác động bậc 1 do một hoạt động trực tiếp gây ra, rồi tác động bậc 2 đo
tác động bậc 1 gây ra…)

• Dễ xác định được phương pháp ước tính (dự báo) tác động; dễ xem
xét các biện pháp phòng tránh hoặc hạn chế tác động

Hoạt động
Tác động 

bậc 1
Tác động 

bậc 2
Tác động 

bậc 3



4. Phương pháp sơ đồ mạng lưới
Ví dụ: Sơ đồ mạng lưới tác động do đốt phế thải nông nghiệp

Khí thải SO2, 
NOx, CO…

Sa lắng ướt gây mưa axit

HST trên cạn

HST dưới nước

Công trình xây dựng

Khí độc PAHs

Bụi/bụi mịn

Mất mỹ quan
Sức khỏe

Giảm tầm nhìn Tai nạn giao thông

Nhiệt độ cao

Mất dinh dưỡng Tăng sử dụng phân hóa học

Chi phí

Chất lượng nông sản



4. Phương pháp sơ đồ mạng lưới
Ví dụ: Sơ đồ mạng lưới trong dự án xây dựng cơ bản

San lấp Sạt lở đất 

Mất/giảm đất canh tác

Cản trở giao thông

Nhà ở, công trình xây dựng

Xây dựng 
công trình

Vận chuyển NVL

Bụi, tiếng ồn
Sinh hoạt, sản xuất

Sức khỏe

Giao thông Gây ùn tắc

Phá hủy đường Ảnh hưởng tới đi lại
Nước mưa chảy tràn

CTR xây dựng Gây mất mỹ quan

Tập trung lao 
động

Nước thải Ảnh hưởng tới nước mặt Sản xuất NN

An ninh, trật tự Trộm cắp, cờ bạc…

Rác thải Gây mất mỹ quan



5. Phương pháp chồng ghép bản đồ

• Đánh giá sơ bộ các tác động có thể có của dự án đến từng thành phần
môi trường (theo không gian), định hướng nghiên cứu định lượng bằng
phương pháp khác ở bước tiếp theo.

Mục đích

• Chồng bản đồ thiết kế dự án (các hoạt động và nguồn thải) lên bản đồ
hiện trạng môi trường nền để xác định vị trí các khu vực chịu tác động

Cách làm

• Trình bày các tác động trước đây; minh hoạ các tác động tiềm tàng
trong tương lai; mô tả các tác động tích lũy trên cùng một khu vực

• Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, trực quan

Ưu điểm

• Thể hiện thiên nhiên và môi trường một cách tĩnh tại, chung chung

• Đánh giá chủ quan phụ thuộc kinh nghiệm của người đánh giá.
Nhược điểm

• Đáng giá các phương án sử dụng đất

• Phân tích bối cảnh và môi trường nền

• Xác định các vấn đề và tác động chính

• Phân vùng không gian thực hiện giải pháp

Ứng dụng



Vị trí HST quan trọng

Tài nguyên nước mặt

Hiện trạng sử dụng đất

Hoạt động A

Hoạt động B

Ví dụ về phương pháp chồng bản đồ (scoping)

Bản đồ tổng hợp

5. Phương pháp chồng ghép bản đồ



Ví dụ về phương pháp chồng bản đồ (đề xuất giải pháp)

→ Mất/giảm đa dạng sinh học HST tự nhiên

→ Ảnh hưởng đến vị trí lịch sử/văn hóa

→ Ảnh hưởng sử dụng đất và tính chất đất

→ Ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

→ Ảnh hưởng do điểm tập kết CTR và CTNH

→ Khu vực bị ảnh hưởng do tiếng ồn

→ KV bị ảnh hưởng do bụi và khí thải

→ KV bị ảnh hưởng do nước thải, nước chảy tràn

Bản đồ tổng hợp tác động

5. Phương pháp chồng ghép bản đồ



6. Phương pháp phân tích đa tiêu chí

• Mục đích: Đánh giá tổng hợp (các phương án hoặc các tác

động) dựa trên nhiều tiêu chí

• Thực hiện: Liệt kê các tiêu chí, có thể cho điểm (định cấp

hoặc gán trọng số) đối với từng tiêu chí.

• Ưu điểm: Lựa chọn phương án tối ưu (để đánh giá chi tiết

hơn hoặc để đưa ra quyết định: chấp nhận hoặc không chấp

nhận), xếp hạng các phương án

• Ứng dụng:
So sánh các phương án thiết kế

Đánh giá (so sánh) các tác động

Giúp xây dựng phương án giảm thiểu



6. Phương pháp phân tích đa tiêu chí

Ví dụ phân tích đa tiêu chí trong lựa chọn phương án thay thế

TT Tiêu chí Chỉ số
Trọng 

số

Phương án 1 Phương án 2

Đánh
giá

Điểm
Đánh
giá

Điểm

1 Thay đổi kết cấu đất
Xói mòn, lở đất, hoang hoá (suy kiệt các chất hữu cơ và
tổng N)

20 - 2 - 40 - 2 - 40

2 Ô nhiễm đất
Nhiễm dầu mỡ; tích luỹ kim loại nặng, thuốc BVTV và các
chất hữu cơ khó phân huỷ; nhiễm phèn và nhiễm mặn

5 - 3 - 15 - 1 - 5

3
Suy giảm nguồn nước
mặt và thuỷ văn

pH, COD, BOD, SS, Phì dưỡng, Suy kiệt nguồn nước,
nhiễm mặn

15 - 3 - 45 - 1 - 15

4
Suy giảm nguồn nước
ngầm

Nitrate, các chất hữu cơ khó phân huỷ, coliform, As và các
kim loại khác, nhiễm mặn; sụt giảm trữ lượng

5 - 2 - 10 - 1 - 5

5 Ô nhiễm không khí Bụi, mùi, PM10, SO2, NOx, CO, Độ ồn, rung, bức xạ nhiệt 10 - 2 - 20 - 3 - 30

6
Suy giảm đa dạng sinh
học

Mất thảm thực vật; số loài và số lượng sinh vật; sinh vật
ngoại lai

15 - 2 - 30 - 3 - 45

7
Ô nhiễm môi trường
biển

Trầm tích cửa sông; chất lượng nước biển ven bờ và “thuỷ
triều đỏ”

3 - 2 - 6 - 1 - 3

8 Biến đổi khí hậu Tích luỹ khí thải nhà kính; Tăng tần suất lũ lụt, hạn hán 2 - 2 - 4 - 1 - 5

9 Sức khoẻ cộng đồng Thay đổi cơ cấu bệnh tật; Xuất hiện dịch bệnh 5 - 1 - 5 + 1 + 5

10 Biến động xã hội
Thay đổi cấu trúc, phân bố dân cư, việc làm, phong tục, tập
quán

10 - 2 - 20 - 3 - 30

11 Phát triển kinh tế

Chỉ số GDP, chỉ số nghèo đói, thất nghiệp (an ninh việc làm,
sự đa dạng công việc); phát triển giáo dục, phát triển con
người (nhà ở, sinh kế, chất lượng cuộc sống); Chỉ số rủi ro
(an toàn VSTP, an toàn GT, an ninh xã hội)

10 + 2 + 20 + 3 + 30

Cộng 100 - 205 - 158



6. Phương pháp phân tích đa tiêu chí

Ví dụ phân tích đa tiêu chí trong lựa chọn giải pháp giảm thiểu tác động

Tiêu chí
Giải

pháp 1

Giải

pháp 2

Giải

pháp 3

Giải

pháp 4

Giải

pháp 5

Chi phí đầu tư ban đầu

Chi phí vận hành

Giá trị kinh tế

Hiệu quả giảm tác động

Mức độ ổn định

Rủi ro/sự cố môi trường

Sự chấp nhận của người dân

Tính sẵn có của công nghệ

Đòi hỏi kỹ thuật/nhân lực công nghệ cao

…

…

Tổng điểm 60 45 78 92 79



7. Phương pháp cân bằng vật chất

• Sử dụng trong dự báo tác động của các nguồn liên quan chất thải

• Trình tự thực hiện

B1: Hình thành một hộp giới hạn nghiên cứu (phạm vi không gian, thời gian, khối
lượng của nghiên cứu)

B2: Nhận diện tất cả các hoạt động phát sinh chất thải xảy ra bên trong hệ thống
nghiên cứu (các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh)

B3: Xác định tốc độ phát sinh chất thải từ hoạt động đã nhận diện

B4: Sử dụng mối quan hệ toán học để xác định lượng phát sinh, thu gom, lưu trữ

Lượng lưu trữ trong hệ thống:   
𝒅𝑴

𝒅𝒕
= σ𝑴𝒗à𝒐 − σ𝑴𝒓𝒂 −𝒓𝒘 * t

∑Mvào: tổng cộng khối lượng vật liệu đi vào hệ thống

∑Mra: tổng khối lượng vật liệu ra khỏi hệ thống (kg/ngày)

rw: tốc độ phát sinh chất thải (kg/ngày)

t: thời gian xem xét (ngày)



7. Phương pháp cân bằng vật chất

Bài toán ước tính tải lượng phát sinh chất thải:

• Nhà máy chế biến đồ hộp: 12 tấn nguyên liệu thô, 5 tấn lon kim loại, 0,5

tấn giấy carton làm thùng chứa và 0,3 tấn các nguyên liệu khác.

• Đối với nguyên liệu thô: lượng sản phẩm được chế biến là 10 tấn; 1,2 tấn phế thải

được sử dụng làm thức ăn gia súc và 0,8 tấn đi vào hệ thống xử lý nước thải.

• Đối với 5 tấn lon được nhập vào nhà máy: 4 tấn được lưu trữ trong kho, phần còn

lại được sử dụng để đóng hộp; trong số được sử dụng có 3% bị hỏng được tách

riêng để tái chế.

• Lượng giấy carton nhập vào nhà máy được sử dụng hết, chỉ có 5% bị hỏng được

tách riêng để tái chế.

• Đối với nguyên liệu khác được nhập vào nhà máy: 25% được lưu trữ và sử dụng

trong tương lai; 25% thải bỏ như chất thải rắn, 50% là hỗn hợp các loại chất thải

trong số đó có 35% được dùng để tái chế, còn lại là chất thải rắn thải bỏ.

→ Thiết lập sơ đồ cân bằng vật liệu dựa vào các dữ kiện trên?

→ Xác định lượng chất thải phát sinh khi sản xuất 1 tấn sản phẩm



7. Phương pháp cân bằng vật chất

Bài toán ước tính tải lượng phát sinh chất thải:

a/ Sơ đồ cân bằng vật chất: Vào = Sản phẩm + Sản phẩm phụ + Lưu trữ + Chất thải

b/ Xác định hệ số phát sinh:
• Sản phẩm thực phẩm: 10 tấn

• Chất thải được tái chế: 1,2 tấn

• Chất thải vào hệ thống XLNT: 12 - 10 - 1.2 = 0,8 tấn

Nguyên liệu thô

• Lưu trữ: 5 - 1 = 4 tấn

• Lon được tái chế: 0,03 x (5-4) = 0,03 tấn

• Sử dụng để đóng hộp: 1 - 0,03 = 0,97 tấn

Lon kim loại

• Giấy được tái chế: 0,05 x 0,5 = 0,025 tấn

• Giấy được sử dụng: 0,5 - 0,025 = 0,475 tấn

Giấy carton

• Lưu trữ: 0,25 x 0,3 = 0,075 tấn

• Được tái chế: 0,5 x 0,35 x 0,3 = 0,053 tấn

• Chất thải: (0,3 - 0,075 - 0,053) = 0,172 tấn

Khác

• Nguyên liệu: 12 + 5,0 + 0,5 + 0,3 = 17,8 tấn

• Sản phẩm: 10 + 0,97 + 0,475 = 11,445 tấn

• Lưu trữ: 4 + 0,075 = 4,075 tấn

• Chất thải tái chế: 1,2 + 0,03 + 0,025 + 0,053 = 1,31 tấn

• Chất thải phát sinh = (0,8 + 0,172) tấn = 0,972 tấn

→ Tổng

→ Chất thải được tái chế =1,31/11,445 = 0,11 (tấn/tấn sản phẩm)

→ Chất thải được thải bỏ = 0,972/11,445 = 0,08 (tấn/tấn sản phẩm)



7. Phương pháp cân bằng vật chất

Biến thể: Ước tính tải lượng thải dựa vào phương trình lý thuyết

Ví dụ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, chất thải rắn cháy được…

• Nguyên liệu: C + H + N + O + S + A (thành phần tro) + W (độ ẩm) = 100%

• Sản phẩm: CO2 + SO2 + H2O + NO + NO2 + nguyên liệu chưa cháy hết

Phương trình lý thuyết:

• Đối với C cháy hoàn toàn: 1kg C + 32/12kg O2 → 44/12kgCO2 + 8100 kcal

• C cháy không hoàn toàn: 1kg C + 16/12kg O2 → 28/12kg CO + 2440kcal

• Đối với H: 1kg H2 + 32/4kg O2 → 36/4kg H2O + 34200 kcal

• Đối với S: 1kg S + 32/32kg O2 → 64/32kg SO2 + 2600 kcal



7. Phương pháp cân bằng vật chất

Biến thể: Ước tính tải lượng thải dựa vào phương trình lý thuyết

Bảng. Lượng phát sinh khí ở điều kiện chuẩn (0oC, 1atm)

Tiêu chí Thể tích (Nm3/kg nhiên liệu)

Lượng không khí khô lý thuyết cần sử dụng Vo = 0,089C + 0,264H – 0,0333(O-S)

Lượng không khí ẩm lý thuyết cần sử dụng Va = (1 + 0,0016d) Vo

Lượng không khí ẩm thực tế (α = 1,2 – 1,6) Vt = α Va

Lượng SO2 tạo thành VSO2 = 0,683.10-2S

Lượng CO tạo thành (η = 0,1 - 0,5) VCO = 1,865.10-2 η C

Lượng CO2 tạo thành VCO2 = 1,865.10-2 (1-η) C

Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy VH2O = 0,111H + 0,0124W + 0,0016d Vt

Lượng O2 trong không khí thừa VO2 = 0,21 (α – 1) Va

Lượng N2 trong sản phẩm cháy VN2 = 0,8.10-2N + 0,79Vt

Tổng cộng lượng sản phẩm cháy (SPC) VSPC = VSO2 + VCO + VCO2 + VO2 + VN2 + VH2O



7. Phương pháp cân bằng vật chất

Biến thể: Ước tính tải lượng thải dựa vào phương trình lý thuyết

Bảng. Lượng phát sinh khí tính theo tải lượng nhiên liệu tiêu thụ (B kg/h)



8. Phương pháp hệ số gốc

• WHO (1982) phát triển phương pháp đánh giá nhanh các nguồn ô

nhiễm đất, không khí, và nước thông qua sử dụng Hệ số gốc.

• Quy trình đánh giá nhanh cho phép nhanh chóng dự báo lượng

chất ô nhiễm đi vào môi trường thông qua các hoạt động dựa trên

cơ sở sử dụng hệ số phát thải

E = A x EF x (1- ER/100) (khối lượng chất thải/thời gian)

• Trong đó

• E: Tải lượng chất thải phát sinh

• A: Khối lượng của hoạt động

• EF: hệ số phát thải (khối lượng chất thải/đơn vị hoạt động)

• ER (%): Hiệu suất giảm thiểu phát thải trong toàn bộ quá trình

• Có thể sử dụng hệ số phát thải của các tác giả, tổ chức khác để 

đánh giá tác động môi trường các dự án/hoạt động tương tự



Hoạt động Tác động
Khối lượng hoạt động

(A)2

Hệ số phát thải

(EF)1

Tải lượng

(E)

Hiệu suất kiểm

soát (ER)3

Giao thông Khí thải Quãng đường (km/ngày) Kg/km (TSP, CO, SO2…) Kg/ngày Phun xăng điện tử

San lấp Bụi Khối lượng (tấn/ngày) Kg/tấn (TSP, PM10, PM2,5…) Kg/ngày Tưới nước

Sinh hoạt CTR Số người (người/ngày) Kg/người (CTR sinh hoạt/người) Kg/ngày Thu gom

Nước thải Số người (người/ngày) Kg/người (BOD, TSS, TN, TP…) Kg/ngày Bể tự hoại

Chăn nuôi Nước thải Số vật nuôi (con/năm) Kg/con (BOD, TSS, TN, TP…) Kg/ngày Biogas, hồ sinh học

Đốt chất thải Khí thải Khối lượng đốt (kg/mẻ) Kg/kg (TSP, CO, SO2…) Kg/mẻ Xử lý tại nguồn

Chôn lấp CTR Khí bãi rác Thể tích CTR (m3/ô chôn) Kg/m3 (CH4, H2S…) Kg/ô chôn Thu và đốt KSH

Kho xăng dầu Khí bay hơi Diện tích bề mặt (m2) Kg/m3 (PAHs, VOC, CxHy…) Kg/ngày Kín, lạnh

…

…

Ghi chú: 1. Hệ số phát sinh chất thải (EF) đối với môi trường không khí có thể sử dụng theo:

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors

2. Khối lượng của hoạt động (A) căn cứ hệ số phát sinh, theo đặc điểm của dự án

3. Hiệu suất kiểm soát xác định dựa vào phương án thiết kế của dự án

8. Phương pháp hệ số gốc

https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors


Bảng. Hệ số phát sinh các chất ô nhiễm do giao thông, vận tải

Lĩnh vực Động cơ
Tốc độ 

trung bình

TSP SO2 NOx CO VOC Pb

kg/1000 km

Xe Tải hạng nặng > 3.5T Xăng

20 km/h 0.4 4.5 4.5 70 7 0.31

60 km/h 0.45 3.7 7.5 55 5.5 0.25

100 km/h 0.6 3.3 7.5 50 3.5 0.22

Phương tiện hạng trung 
3.5-16T

Dầu Diesel

20 km/h 0.9 4.29 11.8 6 2.6

60 km/h 0.9 4.15 14.4 2.9 0.8

100 km/h 0.9 4.15 14.4 2.9 0.8

Phương tiện hạng nặng 
>16T

Dầu Diesel

20 km/h 1.6 7.26 18.2 7.3 5.8

60 km/h 1.6 7.43 24.1 3.7 3

100 km/h 1.3 6.1 19.8 3.1 2.4

Xe khách hạng nặng 
>16T

Dầu Diesel

20 km/h 1.4 6.6 16.5 6.6 5.3

60 km/h 1.2 5.61 18.2 2.8 2.2

100 km/h 0.9 6.11 13.9 2.1 1.7

Xe khách hạng nhẹ < 
3.5T

Dầu Diesel

20 km/h 0.2 1.16 0.7 1 0.15

60 km/h 0.15 0.84 0.55 0.85 0.4

100 km/h 0.3 1.3 1 1.25 0.4

Xe ô tô Xăng

20 km/h 1.24 3.3 1.35

60 km/h 1.3 1.76 1.15

100 km/h 2.75 1.15 1.03

- 0.3 1.9 0.7

Xe máy

2 thì < 50 cc 0.12 0.36 0.05 10 6

2 thì > 50 cc 0.12 0.6 0.08 22 15

4 thì > 50 cc 0.76 0.3 20 3

8. Phương pháp hệ số gốc



Bảng. Hệ số phát sinh các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi

Loại hình Công nghệ
Lưu lượng BOD5 TSS N P

m3/con/năm kg/con/năm

Bò thịt 8 164 1204 43.8 11.3

Bò sữa 15.6 228.5 1533 82.1 12

Bò sữa 5.6 21.5 2.5 3.3

Lợn vỗ béo Rửa chuồng 14.6 32.9 73 7.3 2.3

Lợn vỗ béo Dọn chuồng khô 2.8 32.9 24.8 7.3 2.3

Cừu cọ chuồng khô Dọn chuồng khô 2.6 58.4 23 6.6

Cừu rửa chuồng Rửa chuồng 4.9 33.2 158.4 4 21.5

Cừu non Dọn chuồng khô 1.5 33.7 13.5 3.7

Cừu non Rửa chuồng 2.9 19.2 169 2.5 1.24

Gà 21.5 1.61 4.2 3.6

Gà tây 0.25 14.2 3 2.5

Gà tây 0.15 8.4 1.8 1.5

Vịt 84 6.4 9.1

Ngựa 13.6 146 95.3 16.4

8. Phương pháp hệ số gốc



9. Phương pháp mô hình

• Sử dụng để mô phỏng các quá trình trong môi trường

• Các bước cơ bản của phương pháp mô hình

1. Xác định các vấn đề cụ 

thể và các tương tác cần 
được mô phỏng

2. Xác định các giả thuyết 

chính và các giới hạn cho 

việc mô phỏng

3. Xác định mô hình thích 

hợp và tinh chỉnh nó cho 

phù hợp với tình hình địa 

phương và sự sẵn có của 

dữ liệu

4. Thu thập số liệu cơ bản 

về môi trường địa phương 

(địa hình, tốc độ và hướng 

gió, dòng chảy…)

5. Thu thập thông tin đầu 

vào trước đây và hiện tại 

(mức độ phát thải) và chạy 

mô hình để chuẩn hóa 

6. Chạy mô hình với các 

kịch bản khác nhau đang 

được xem xét để đánh giá



9. Phương pháp mô hình

Xây dựng các kịch bản hiện trạng/giải pháp

Dự báo/Đánh giá chất lượng môi trường

Lựa chọn phương án/giải pháp

Kịch bản 1. Phương án ban đầu

Kịch bản 2. Phương án thay thế

Kịch bản 3. Rủi ro/sự cố

Kịch bản 4. Phương án giảm thiểu 1

Kịch bản 5. Phương án giảm thiểu 2

Kịch bản 6. Phương án giảm thiểu 3



9. Phương pháp mô hình

Mô hình hóa lý

Mô hình sinh thái

Mô hình kinh tế-
xã hội

Không khí

Nước

Đất

T
h
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• Phương trình lan truyền: khuếch tán, chuyển chất, chuyển khối…

• Phương trình hóa học: trung hòa, kết tủa, oxy hóa – khử…

• Phương trình quần thể (mối quan hệ: mật độ 1 loài và dinh dưỡng)

• Phương trình nhiều quần thể (mối quan hệ: các bậc dinh dưỡng)

• Phương trình chi phí – lợi ích

• Phương trình nhu cầu – đáp ứng

• Phương trình/phương pháp Gauss

• Phương trình/phương pháp Berliand

• Phương trình Streeter – Phelps

• Phương trình vi phân dòng chảy

• Phương trình Darcy
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Phương trình nền tảng của mô hình



9. Phương pháp mô hình

Không khí

Nước

Đất

• 1 chiều: Gaussian (excel); Screen view; Cap (pascal)

• 2 chiều: Envimap (AcrGIS)

• Nước đứng: AQUATOX, COMIC

• Nước chảy: IPC, QUAL2K, QUAL2E, SWAT, BASINS, MIKE11,
MIKE21, MIKE BASIN, FLOOD3D, RUSLE2

• Nước dưới đất: MODFLOW

• Dòng chảy ngầm: FREEQC,

• Phân tán chất ô nhiễm trong đất: POLLUTEv7

Một số mô hình tiêu biểu



Hình. Bản đồ phân bố nồng độ bụi nhà máy xi măng Tây Ninh

Không qua xử lý Qua xử lý

9. Phương pháp mô hình

Ví dụ: Mô hình khuếch tán khí Gaussian



10. Phương pháp ngoại suy

• Phân tích xu hướng và ngoại suy giúp diễn giải các áp lực môi

trường và những thay đổi theo thời gian

• Các xu hướng cần được phân tích trên một phạm vi thời gian chính

xác. Trình bày xu hướng có thể khá đơn giản, ví dụ biểu đồ đường,

hoặc biểu đồ phức hợp các xu hướng liên quan trong môi trường

với các thay đổi về động lực của chúng

• Có thể hỗ trợ dự báo các tác động tương lai vì một số xu hướng có

thể được ngoại suy dựa trên giả thuyết xu hướng này tiếp diễn

trong động lực không đổi.

• Tuy nhiên cũng cần lưu ý việc ngoại suy quá đơn giản mà không

cân nhắc việc một xu hướng có thể sẽ tạo ra các động lực khác nhau

làm các xu hướng đổi chiều



10. Phương pháp ngoại suy

Mục đích:

• Diễn giải các áp lực môi trường và những thay đổi theo thời gian và không 

gian (phân tích xu hướng) để từ đó ngoại suy được cho những thời gian 

và không gian tương tự

Về xu hướng

• Được phân tích trên một phạm vi

thời gian, không gian nhất định

• Xu hướng thể hiện sự thay đổi hiện

trạng môi trường liên quan đến sự

thay đổi động lực, áp lực môi trường

• Trình bày đơn giản (biểu đồ đường

thông qua hướng và độ dốc)

Về dự báo

• Một số xu hướng có thể ngoại

suy dựa trên giả thuyết xu

hướng này tiếp diễn trong tương

lai khi động lực không đổi.

• Tuy nhiên một xu hướng có thể

bị ảnh hưởng bởi nhiều động

lực khác nhau, khi động lực thay

đổi, xu hướng sẽ bị đổi chiều



10. Phương pháp ngoại suy

Ví dụ về phân tích xu hướng và ngoại suy

Hình. Xu hướng tăng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam



1. Miêu tả tình trạng môi trường lúc ban đầu

2. Mô tả những động lực và áp lực đối với tình trạng môi
trường trong tương lai

3. Xác định những vấn đề còn chưa chắc chắn có thể dẫn đến
sự biến hoá khác của môi trường trong tương lai

4. Phác hoạ những tình hình có thể xảy ra trong tương lai

Yêu cầu (trình tự thực hiện)

Quá khứ Hiện tại Tương lai

Xu hướng hiện tại Hình ảnh của tương lai

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

10. Phương pháp ngoại suy


