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LỜI NÓI ðẦU 
Phân tích hệ thống môi trường là một môn học mới, xuất phát từ nhu cầu ñổi 

mới phương pháp giảng dạy ngành môi trường của nhiều trường ñại học trên thế giới. 
Theo xu hướng mới, cần trang bị cho người học phương pháp luận, phương pháp và 
công cụ thay vì chỉ trang bị kiến thức. 

Các vấn ñề môi trường ngày nay biến ñổi theo quá trình phát triển kinh tế, sản 
xuất và do chính hoạt ñộng của con người gây ra: ô nhiễm do sản xuất công nghiệp, 
do chất thải sinh hoạt, y tế . . .  chứ không dừng lại ở các nhiễu loạn thiên nhiên như 
bảo, lụt lội, hạn hán, mưa ñá. . . . . Những vấn ñề môi trường phát sinh ngày nay chủ 
yếu xuất phát từ hoạt ñộng của con người nghĩa là do mối quan hệ tương tác phức 
hợp giữa hệ thống xã hội trong ñó giữ vai trò quan trọng nhất là các hệ thống sản xuất 
với hệ sinh thái tự nhiên. 

Vì vậy, ñể nhận thức và tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm ñể ngăn chặn, nắm 
vững mối quan hệ tương tác giữa các hệ thống phức hợp, cần thiết phải tiếp cận các 
vấn ñề môi trường (qui hoạch, quản lý, dự báo, khắc phục, ngăn ngừa. . .) theo phương 
pháp luận của khoa học hệ thống (system science). 

Môn học giúp cho người học trang bị quan ñiểm “tòan diện” “thấy rừng chứ 
không chỉ thấy cây” trong phương pháp tư duy, từ ñó, tìm thấy những lợi ích lớn lao 
trong việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm việc ở ngành môi trường và tài 
nguyên. 

Ngày nay, phân tích hệ thống (system analysis) là một trong những môn học cơ 
sở của hầu hết các ngành học. Nó trang bị cho người học tư duy hệ thống ñể giải quyết 
những vấn ñề riêng của từng ngành mà ñối tượng nghiên cứu là các “hệ thống”. Phân 
tích ñể hiểu hệ thống, cải tiến nó hoặc thiết kế hệ thống mới nhằm làm cho các hệ 
thống hoạt ñộng hữu hiệu phục vụ lợi ích của con người. Phân tích hệ thống môi 
trường là sự vận dụng tư duy hệ thống vào lĩnh vực môi trường – tài nguyên. 

Môn học “Phân tích hệ thống môi trường” ñã ñược khoa môi trường trường ðH 
Bách Khoa ðHQG-HCM ñưa vào giảng dạy trong chương trình ñào tạo kỹ sư kỹ thuật 
môi trường và quản lý môi trường từ năm 1999 và trong các chương trình ñào tạo cao 
học Quản lý Môi trường của các cơ sở ñào tạo thuộc ðại học Quốc Gia Tp Hồ Chí 
Minh. Tác giả viết giáo trình này nhằm mục ñích giúp người học tiếp cận một môn 
học mới, trang bị tư duy hệ thống trên cơ sở phương pháp luận khoa học hệ thống và 
ñiều khiển học, trên cơ sở ñó biết nhận thức và ñề ra ý tưởng và giải pháp giải quyết 
những vấn ñề môi trường trong các hệ thống kỹ thuật, hệ sinh thái và các hệ thống 
quản lý sản xuất và quản lý ñô thị. 
ðể ñạt ñược mục tiêu, tài liệu sẽ ñược tổ chức thành 3 phần gồm 12 chương:  

A. Phần cơ sở phương pháp luận 

1) Phân tích hệ thống môi trường, khoa học hệ thống.  

2) Phương pháp luận hệ thống (Tư duy, phân tích và tiếp cận hệ thống - tư duy vòng 
ñời trong quá trình phát triển của các hệ thống). 

B. Phần công cụ phân tích 

3) Các phương pháp và công cụ luyện tập tư duy và phân tích hệ thống.  

4) Phương pháp phân tích khung luận lý (Logical Framework Analysis) 

5) Các công cụ phân tích hệ thống môi trường (ESA tools) 
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6) Phân tích vòng ñời sản phẩm (Life Cycle Assessment) 

7) ðánh giá rủi ro môi trường (Environment Risk Assessment) 

8) ðánh giá công nghệ môi trường (Environmental Technology Assessment) 

9) Phân tích ña tiêu chí (Multi Criteria Analysis) 

C. Phần ứng dụng vào các loại hệ thống 

9) Phân tích hệ thống áp dụng trong các hệ kỹ thuật 

10) Phân tích các hệ sinh thái và các ứng dụng. 

11) Phân tích các hệ quản lý và các ứng dụng 
ðối tượng của tài liệu này trước hết là các sinh viên và học viên cao học các 

chuyên ngành môi trường: quản lý, công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên. Ngoài ra, 
các cán bộ khoa học và quản lý ngành môi trường tài nguyên, nông nghiệp nông thôn, 
du lịch sinh thái, nông lâm nghiệp, y tế cộng ñồng, quản lý ñất ñai, ñịa lý. . . cũng sẽ 
tìm thấy những kiến thức bổ ích nhằm nâng cao trình ñộ nhận thức nghề nghiệp, rèn 
luyện kỹ năng quản lý. 

Tác giả bày tỏ sự cảm ơn ñối với PGS.TS. Nguyễn văn Phước, Viện MT&TN 
ðHQG-HCM  và TS. Lê văn Khoa, Sở TN&MT TpHCM ñã có nhiều góp ý quý báu 
ñể chỉnh sửa bản thảo. Tác giả mong muốn nhận ñược sự phản hồi từ phía người ñọc 
ñể chỉnh sửa những ñiểm còn thiếu sót và hòan thiện nội dung của giáo trình và hi 
vọng các kiến thức, phương pháp phân tích sẽ giúp người ñọc nâng cao trình ñộ tư duy 
hệ thống, nâng cao kỹ năng nhận thức các hệ thống phức tạp trong nghiên cứu, quản 
lý cũng như cuộc sống ñời thường. 

Danh mục các chữ viết tắt 
CED Sơ ñồ nguyên nhân hệ quả 
CPU Bộ vi xử lý trong máy tính 
DD Phương pháp phân rả vấn ñề 
ðKH ðiều khiển học 
ðHQG-HCM  ðại học Quốc Giá Tp HCM 
GDP Tổng thu nhập quốc dân 
HT Hệ thống 
HST Hệ sinh thái 
LCA ðánh giá vòng ñời 
LFA Phân tích khung luận lý 
LTHT Lý thuyết hệ thống 
MOV Phương pháp kiểm chứng 
MT Môi trường 
MT&TN Môi trường và tài nguyên 
QLRR Quản lý rủi ro 
PTHTMT Phân tích hệ thống môi trường 
PTHT Phân tích hệ thống 
PTHTMT Phân tích hệ thống môi trường 
PTHT Phân tích hệ thống 
STNV Sinh thái nhân văn 
SWOT  ðiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức 
UNEP Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc 
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Chương 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG 
KHOA HỌC VỀ HỆ THỐNG 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 
1. Khái niệm về phân tích hệ thống môi trường (environmental system analysis = 

ESA). 
2. Phân biệt cách tiếp cận phân tích cổ ñiển và cách tiếp cận phân tích hệ thống  
3. Phân loại các hệ thống.  
4. Cơ sở phương pháp luận của tiếp cận hệ thống: ñiều khiển học  (cybernetics) và 

khoa học hệ  thống (system science). 
5. Phạm vi ứng dụng của lý thuyết hệ thống. 
6. Khái niệm hệ thống và các khái niệm cơ bản liên quan. 

--~~oOo~~-- 

1. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG 
(ENVIRONMENTAL SYSTEM ANALYSIS = ESA) 

Những vấn ñề môi trường ngày nay không giống những vấn ñề ñặt ra ở giữa 
thế kỷ thứ 19, lúc mà các nhà khoa học còn ñang nghiên cứu về sinh thái học, nghiên 
cứu các hệ sinh thái tự nhiên, mối quan hệ giữa các quần thể sinh vật (ñộng thực vật = 
“sinh”) với môi trường sống của chúng (môi trường sinh - ñịa – lý-hóa = “thái).  

Các vấn ñề môi trường ngày nay biến ñổi theo quá trình phát triển kinh tế, sản 
xuất và do chính hoạt ñộng của con người gây ra: ô nhiễm do sản xuất công nghiệp, 
do chất thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế. . .  chứ không dừng lại ở các nhiễu loạn thiên 
nhiên như lụt lội, hạn hán, mưa ñá. . . . . Những vấn ñề môi trường phát sinh ngày nay 
chủ yếu xuất phát từ hoạt ñộng của con người nghĩa là do mối quan hệ tương tác 
phức hợp giữa hệ thống xã hội trong ñó giữ vai trò quan trọng nhất là các hệ thống sản 
xuất với hệ sinh thái tự nhiên. 

Các hệ thống môi trường trong thực tế Việt nam có thể nhận biết trong 10 
nhóm: 

1. Các khu Bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái, Vườn quốc gia (Các HST 
Rừng) 

2. Các khu vực nông nghiệp, trang trại, vườn cây ăn trái, công nghiệp (HST Nông 
nghiệp) 

3. Các hệ sinh thái ñất ngập nước (rừng ngập mặn, rừng tràm U minh, các ñầm 
phá ven biển) 

4. Các khu vực ñầm nuôi tôm, làng cá bè trên sông, trên hồ ñập thủy lợi, thủy 
ñiện (HST ao hồ) 

5. Các khu vực ven biển (coastal zone), biển ñảo (HST ven bờ biển, biển). 
6. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (các ngành khác nhau) 
7. Các khu công nghiệp, khu chế xuất (tập hợp nhiều doanh nghiệp). 
8. Các cảng biển, cảng hàng không, kho bãi. 
9. Các bệnh viện  
10. Các khu ñô thị dân cư và hỗn hợp (HST ñô thị) 

Các ñối tượng cần quản lý môi trường nói trên là các hệ thống phức hợp của 
các thành phần tự nhiên, xã hội, kỹ thuật công nghệ (tùy theo mức ñộ khác nhau). 
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Vì vậy, ñể nhận thức và quản lý nhằm phát triển bền vững, tìm ra nguyên nhân 
gây ô nhiễm ñể ngăn chặn, nắm vững mối quan hệ tương tác giữa các thành phần 
trong hệ thống, cần thiết phải tiếp cận các vấn ñề môi trường (qui hoạch, quản lý, dự 
báo, khắc phục, ngăn ngừa. . .) theo phương pháp luận của khoa học hệ thống (system 
science), thực hiện phân tích các hệ thống môi trường (ESA). 

Qua ñó, có thể nhận thức là ESA là sự vận dụng tư duy hệ thống ñể hiểu biết 
sâu sắc có tính hệ thống về những hoạt ñộng của con người tác ñộng ñến môi trường 
tự nhiên, từ ñó ñưa ra ñược các giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn các nguy cơ làm 
suy thoái môi trường tự nhiên, ñồng thời làm cho xã hội ngày càng phát triển theo 
hướng bền vững.  

Khoa học hệ thống, ñiều khiển học ñã ñược phát triển từ cuối thế kỷ 19 và có 
tác dụng rất lớn lao trong quá trình phát triển các ngành khoa học, ñặc biệt là khoa học 
truyền thông, máy tính, y khoa, sinh học và quản lý kinh tế. 

Ngày nay, phân tích hệ thống (system analysis) là một trong những môn học cơ 
sở của hầu hết các ngành học. Nó trang bị cho người học tư duy hệ thống ñể giải quyết 
những vấn ñề riêng của từng ngành mà ñối tượng nghiên cứu là các “hệ thống”. Phân 
tích ñể hiểu hệ thống, cải tiến nó hoặc thiết kế hệ thống mới nhằm làm cho các hệ 
thống hoạt ñộng hữu hiệu phục vụ lợi ích của con người. Phân tích hệ thống môi 
trường là sự vận dụng tư duy hệ thống vào lĩnh vực môi trường – tài nguyên. 
ðể tiếp thu, người học phải học theo cách hiểu và áp dụng vào các ñối tượng nghiên 
cứu khác nhau, “không thuộc lòng”. Mục tiêu chính của môn học là: 

(1) Trang bị các khái niệm (concepts) và nguyên lý (principles) nhận thức các loại 
hệ thống môi trường, vận dụng vào thực tiễn ngành nghề cũng như cuộc sống 
ñời thường các khái niệm và nguyên lý ñó sẽ giúp người học trang bị tư duy và 
phương pháp luận hệ thống.  

(2) Rèn luyện cho người học 6 kỹ năng học tập: mở rộng kiến thức bằng cách tìm 
kiếm trên internet các bài viết, báo cáo minh họa các vấn ñề ñặt ra của môn 
học, hiểu biết khái niệm, nguyên lý, biết áp dụng vào thực tiễn, biết phân tích, 
tổng hợp và ñánh giá ứng dụng trong ngành môi trường. 

(3) Thực hành các công cụ phân tích hệ thống tổng quát và phân tích hệ thống môi 
trường như: Phân tích SWOT, Phân tích nguyên nhân hệ quả, ðánh giá tác 
ñộng môi trường (EIA = Envieonmental Impacts Assessment); ðánh giá vòng 
ñời sản phẩm (LCA = Life cycle Assessment); Phân tích luồng vật chất 
(Material Flow analysis = MFA hay SFA = Substance Flow analysis); ðánh giá 
rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment = ERA), phân tích ña tiêu 
chí (Multi Criteria Analysis)…..; áp dụng vào các trường hợp nghiên cứu (case 
study) thích hợp về nhằm cũng cố nhận  thức về tư duy hệ thống trong lĩnh vực 
môi trường. 

1.1. Lĩnh vực nghiên cứu của phân tích hệ thống môi trường 

Trên cơ sở nhìn nhận hệ sinh thái ñô thị theo quan ñiểm tích hợp (bao gồm hệ tự 
nhiên, hệ kỹ thuật công nghệ và hệ xã hội), các nghiên cứu trong phân tích hệ thống 
môi trường liên quan ñến các lĩnh vực: 

• ðánh giá hệ quả ñối với môi trường “tự nhiên”  của các thành phần sản xuất 
kỹ thuật, thành phần xã hội. 
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• ESA ñặt trọng tâm vào việc phát triển, sử dụng và  ñánh giá các phương pháp 
và công cụ dùng trong việc ñánh giá các tác ñộng môi trường của các hệ 
thống kỹ thuật . 

• Nghiên cứu vai trò của các phương pháp này trong việc ra quyết ñịnh, quản 
lý và giao tiếp . 

• Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các công cụ khác nhau (sự khác biệt, tương 
tự, các bộ dữ kiện chia xẻ, luồng thông tin giữa các công cụ..).    

Hiện nay, ñánh giá vòng ñời (LCA) và các công cụ liên quan, các chỉ số bền vững, 
ñánh giá công nghệ môi trường và ñánh giá môi trường của tổ chức các phương 
pháp ñược nghiên cứu.  

Các lĩnh vực nghiên cứu có thể mô tả trong hình 1.1 và 1.2, các ví dụ về công 
cụ ñược dùng, (hộp giữa) và các ví dụ về các dự án chỉ dẫn vai trò của chúng trong 
quản lý và ra quyết ñịnh. Trong hộp thứ ba, các lĩnh vực công nghệ khác nhau, trong 
ñó, các nghiên cứu ñiển hình ñược thực hiện ñược liệt kê ra. 

Các phương pháp và công cụ và sử dụng chúng là tiêu ñiểm chính trong nghiên 
cứu. Ap dụng chúng trong một phạm vi rộng các lĩnh vực công nghệ sẽ tăng khả năng 
áp dụng chung. ðộ rộng ñó trong các lĩnh vực công nghệ bao trùm kêu gọi sự hợp tác 
với chuyên gia công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng như huy ñộng năng lực 
trong nhóm từ các lĩnh vực khác nhau. 

 

Hình 1. 1: Phạm vi quan tâm của phân tích hệ thống môi trường (hệ kỹ thuật – hệ xã hội và 
hệ tự nhiên) (nguồn: tư  liệu internet). 

 

Hình 1. 2: Phạm vi nghiên cứu  của phân tích hệ thống môi trường (phương pháp và công cụ 
cho các ngành công nghiệp tương ứng) (nguồn: tư  liệu internet) 

1.2. Nghiên cứu phân tích hệ thống môi trường trong tương lai  

Một số cơ quan nghiên cứu ñã xác ñịnh một vài ñịnh hướng nghiên cứu ESA trong 
ñầu thế kỷ 21 như sau: 

Các hệ thống MT: 
+ Khu du lịch 
+ Các doanh nghiệp 
+ Các ñịa phương 
(huyện, xã) 
+ Các bệnh viện 
+ Các Cảng 
+ Các khu Công nghiệp 
+ Các cụm công nghiệp 

Phương pháp và công cụ 
+ ðánh giá vòng ñời  (LCA) 
+ ðánh giá rủi ro môi trường (ERA) 
+ ðánh giá công nghệ MT (EnTA) 
+ ðánh giá môi trường của tổ chức 
(EAO) . . . . . . . . . . . . Vai trò của các công cụ: 

+ LCA và ra quyết ñịnh 
+ MCA và ñánh giá trong thực tế 
+ Hộp công cụ ESA 
+ Phân tích tác ñộng môi trường 
của sản phẩm, họat ñộng. . . 
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1) Nghiên cứu phát triển phương pháp luận của “ðánh giá vòng ñời sản phẩm” 
(LCA), sử dụng LCA trong các ngành công nghiệp khác nhau và nghiên cứu các ñiển 
hình (case study) nhằm xác ñịnh sự rủi ro của tác ñộng môi trường gây ra bởi sản xuất, 
tiêu thụ sản phẩm, kiểm soát các luồng năng lượng và vật chất. Chiến lược nghiên cứu  
bao gồm: 
+ Mở rộng phạm vi nghiên cứu các công cụ ESA, bao gồm hai quan ñiểm: 

- “Công cụ nhìn từ bên trong” nghĩa là ñánh giá sự phát triển và sử dụng các 
phương pháp và công cụ ñánh giá môi trường cho nhiều hệ thống kỹ thuật công 
nghệ khác nhau từ xây dựng, xã hội ñô thị ñến các hệ thống cung cấp năng 
lượng. . .  

- “Công cụ nhìn từ bên ngoài” nghĩa là các công cụ và phương pháp môi trường 
ñược dùng trong việc ra quyết ñịnh và học tập bởi các thành phần khác nhau 
trong xã hội. 

Thể hiện hai quan ñiểm ñó trong các hướng nghiên cứu cụ thể như sau: 
+ ðánh giá công nghệ môi trường.(Environmental Technology Assessment) 

+ Nghiên cứu các chỉ thị bền vững”Sustainability Indicators” và các hệ thống thông 
tin về sự bền vững (sustainability information systems) 
+ Các hệ thống thông tin môi trường (Environmental Information Systems) 

+ Phương pháp luận ñánh giá chu trình sản phẩm LCA (LCA methodology), ñặc biệt là 
ñối với các chất ñộc vẫn chưa ñược nghiên cứu. 
+ ðánh giá môi trường của tổ chức (Environmental Assessment of Organising 
(EAO))ñể xem xét ảnh hưởng của tổ chức ñến tác ñộng môi trường. Mục ñích của 
EAO là ño các sự khác biệt môi trường giữa các cách khác nhau của các tổ chức, và 
ñể ñưa ra sự hiểu biết về nguyên nhân tổ chức gây ra sự biến thiên trong tác ñộng môi 
trường tương tự như tác ñộng của các hệ thống kỹ thuật. 
+ ðánh giá thực tế của LCA “Evaluation of LCA practice”trong một số công ty ñã bắt 
ñầu các dự án quản lý sản xuất sạch hơn (CPM project) và khả năng mở rộng các 
chương trình “Chính sách sản phẩm tổng hợp (IPP = Integrated Product Programme) 
Những ñiều lưu ý trong nghiên cứu ESA: 

+ Nghiên cứu hướng về người sử dụng và người hành ñộng  
ESA ñược hướng về sự biểu thị, ñánh giá và thực hiện các ño ñạc ñể tìm cách 

giảm tác ñộng môi trường. ðiều ñó gợi rằng ESA chấp nhận sự hiện diện của những 
người trong cuộc, con người và các tổ chức với khả năng thực hiện các ño ñạc ñó. 

Các nghiên cứu hệ thống môi trường (các trường hợp mà phương pháp ESA 
ñược áp dụng) ñược hướng dẫn với mục ñích cung cấp thông tin về tác ñộng môi 
trường và hỗ trợ các quyết ñịnh liên quan ñến các ño ñạc nhằm giảm hay giới hạn tác 
ñộng môi trường. 

ðể ñạt ñược ñiều ñó, giai ñoạn hình thành vấn ñề trong nghiên cứu ESA là rất 
quan trọng thông qua bởi tầm quan trọng của các câu hỏi rõ ràng, chính xác và các 
ranh giới hệ thống thích hợp trong ñề tài nghiên cứu. 

ðịnh hướng ñến người sử dụng của nghiên cứu ESA gợi ý rằng việc chọn lựa 
phương pháp và công cụ cho phân tích hệ thống thay ñổi từ trường hợp này ñến 
trường hợp khác. Quan ñiểm người sử dụng cũng gợi rằng ứng dụng của công cụ ESA 
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thường ñược thực hiện dưới hình thức có sự tham gia. Vì vậy các ñề tài/dự án cần 
ñược thực hiện trong sự hợp tác chặt chẽ với các người trong cuộc có liên quan. 
Các cơ sở thực nghiệm cho ESA 

• Cơ sở thực nghiệm của nghiên cứu có thể là trực tiếp (phỏng vấn, phân tích văn 
bản, ño lường) cũng như gián tiếp (dùng dữ liệu hiện có).  

• Dữ liệu bao gồm dữ liệu về các hệ thống vật lý (kỹ thuật và tự nhiên) cũng như hệ 
thống xã hội. 

• Các nghiên cứu ñiển hình (case study) rất quan trọng và giữ nhiều vai trò trong 
ESA, chúng bao gồm các lựa chọn kỹ thuật hay bao gồm sự biểu thị các khả năng 
cải thiện trong một hệ thống kỹ thuật. 

• Các nghiên cứu ñiển hình cũng giữ một vai trò trong phát triển phương pháp luận. 
Một mặt, sự hình thành khái niệm và các công cụ ñược khảo sát trong các nghiên 
cứu ñiển hình. Mặt khác, các kinh nghiệm từ các nghiên cứu ñiển hình có thể hình 
thành những cơ sở ñể khái quát hóa. Vì lý do ñó, ESA thực hiện các hướng nghiên 
cứu ñể áp dụng các công cụ hệ thống môi trường cho nhiều công nghệ khác nhau. 

1.3. Vì sao phải ứng dụng cách tiếp cận phân tích hệ thống trong ngành 
môi trường 

Theo nghĩa thông thường, "môi trường là một tập hợp (aggregate) các vật thể 
(things), hoàn cảnh (conditions) và ảnh hưởng (influences) bao quanh một ñối tượng 
nào ñó". (The random House College dictionary - USA). Luật Bảo vệ Môi trường của 
Việt nam, 1993 ñịnh nghĩa "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật 
chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng trực 
tiếp tới ñời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên"  

Theo các ñịnh nghĩa trên, khoa học và kỹ thuật về môi trường có liên quan ñến 
ñối tượng nghiên cứu là các hệ sinh thái tồn tại trên ñịa cầu. ðể nhận thức những vấn 
ñề môi trường cần phải ñặt trong bối cảnh phân tích hệ thống các hệ sinh thái-nhân 
văn (hệ tự nhiên và hệ xã hội), vì có như vậy chúng ta mới nhận thức ñầy ñủ các phần 
tử của các yếu tố môi trường, các phần tử của các hệ sinh vật, sự liên hệ và tương tác 
nhau giữa chúng, ñộng thái (sự thay ñổi) của toàn bộ hệ thống, từ ñó mới có thể ñưa ra 
các giải pháp ñiều khiển, xử lý, quản lý các hệ sinh thái một cách ñúng ñắn theo 
hướng bền vững, phục vụ cho mục tiêu phát triển của loài người. 

Bên cạnh ñó, vấn ñề môi trường ngày nay phát sinh chủ yếu do các hoạt ñộng 
sản xuất kinh tế kỹ thuật thông qua các hệ thống sản xuất và sự phát triển hệ thống xã 
hội làm phát sinh chất thải. Vì vậy, vấn ñề môi trường không còn hạn chế trong hệ 
sinh thái tự nhiên mà liên quan ñến hệ thống phức hợp: kỹ thuật – xã hội – tự nhiên, 
ñòi hỏi các giải pháp liên ngành. Vì thế muốn nhận thức và giải quyết có hiệu quả vấn 
ñề môi trường bắt buộc phải tiếp cận bằng phương pháp luận hệ thống. 

Thêm vào ñó, trong ngành môi trường, người nghiên cứu phải tiếp cận nhiều tiến 
trình và thực thể dưới dạng các hệ thống phức hợp: 

• ðánh giá tác ñộng môi trường của một dự án trong các ngành công nghiệp, các 
quá trình sản xuất, các rủi ro môi trường có thể phát sinh trong một khu vực, 
một nhà máy. . .các ñối tượng nghiên cứu này là các hệ thống kỹ thuật phức 
hợp. Không tiếp cận theo quan ñiểm hệ thống thì rất khó nhận thức và thực 
hiện việc ñánh giá tác ñộng môi trường. 
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• Thiết kế các tiến trình xử lý ô nhiễm (nước, không khí, chất thải rắn…) bao 
gồm nhiều công ñoạn không thuần nhất như lý (nghiền, ñốt. ..), hóa (hòa tan, 
khử. . .), sinh (sử dụng vi sinh), xây dựng các hệ thống xử lý nước thải. .. 

• Xây dựng các hệ thống quản lý môi trường trong một doanh nghiệp, nằm 
trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. 

• Quản lý môi trường vùng, tỉnh thành, quận huyện, là các hệ sinh thái ñô thị 
phức tạp, nhiều thành phần không thuần nhất. 

• Quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, các khu du lịch sinh thái là các hệ sinh 
thái phức hợp, không thuần nhất. 

• Xây dựng các hệ thống thông tin quản lý môi trường bằng hệ thống thông tin 
ñịa lý hoặc các hệ thống thông tin quản lý. 

Với các hệ thống phức hợp nói trên, ñể nhận thức và giải quyết vấn ñề, không thể 
tiếp cận bằng phương pháp phân tích truyền thống, người cán bộ môi trường bắt buột 
phải sử dụng phương pháp tiếp cận phân tích hệ thống. 

2. PHÂN BIỆT CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH CỔ ðIỂN VÀ CÁCH 
TIẾP CẬN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG  

2.1. Các tiếp cận phân tích cổ ñiển (analytic approach)  

           Nghiên cứu HT bằng cách chia nhỏ một hệ thống thành các phần tử cơ bản 
nhằm mục ñích nghiên cứu chi tiết và nhận biết các kiểu tương tác hiện hữu giữa 
các phần tử. Bằng cách thay ñổi một biến số trong một thời gian, phương pháp này cố 
gắng rút ra các quy luật chung có thể cho phép người ta dự báo tính chất của hệ thống 
dưới những ñiều kiện khác nhau. ðể có thể dự báo, áp dụng các quy luật cộng tính 
chất của các phần tử cơ bản. ðó là trường hợp của các hệ thống thuần nhất, chúng 
bao gồm các phần tử giống nhau và sự tương tác giữa chúng với nhau yếu. Các quy 
luật thống kê ñược áp dụng cho phép người ta nhận thức tập tính của các phức hợp 
ñám ñông không có tổ chức.  
Cách tiếp cận này thường áp dụng trong các lĩnh vực vật lý, hóa học như các nghiên 
cứu về cơ học, cấu tạo các nguyên tố, phân tử, dung dịch. . .    

2.2. Cách tiếp cận phân tích hệ thống  

             Các quy luật cộng các tính chất cơ bản không áp dụng ñược cho các hệ thống 
phức hợp cao, bao gồm một số lượng lớn các phần tử ña dạng, nhiều kiểu, liên hệ với 
nhau bởi sự tương tác mạnh mẽ. 

Các hệ thống này phải ñược áp dụng bằng các phương pháp mới  của cách tiếp 
cận phân tích hệ thống. Mục ñích của phương pháp mới là xem xét hệ thống trong 
tổng thể và ñộng thái riêng của nó. 

Thông qua mô phỏng, người ta có thể tái hiện hệ thống và quan sát trong thời 
gian thực các tác ñộng của các loại tương tác giữa các phần tử của nó. Sự nghiên cứu 
tập tính này theo thời gian ñể xác ñịnh các  quy luật có thể ñiều chỉnh hệ thống ñó hay 
hệ thống thiết kế các hệ thống khác. 
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Tuy nhiên, dù phân biệt giữa hai cách tiếp cận, cần nhận thức rằng hai phương 
pháp có tính chất bổ sung cho nhau. Trong nghiên cứu khoa học hay thực tiễn, chúng 
ta ñều phải vận dụng cả hai cách tiếp cận tùy theo ñối tượng và mục ñích nghiên cứu. 

Bảng 1. 1: So sánh cách tiếp cận phân tích truyền thống và cách tiếp cận hệ thống 
Cách tiếp cận phân tích truyền thống - 

Analytic Approach 
Cách tiếp cận phân tích hệ thống - 

Systemic Approach 
- Phân lập Ht thành phần tử và tập 

trung nghiên cứu phần tử  
- Hợp nhất phần tử và tập trung vào sự 

tương tác giữa các phần tử  
- Nghiên cứu tính chất của sự tương 

tác  
- NC tác ñộng của sự tương tác  

- Nhấn mạnh sự chính xác của các 
chi tiết  

- Nhấn mạnh tầm nhìn tổng thể  

- Thay ñổi một biến số theo thời gian  - Thay ñổi ñồng thời nhiều nhóm biến 
số  

- Duy trì sự ñộc lập các phần tử  
trong suốt thời gian; Hiện tượng 
ñược quan sát có thể lập lại.  

- Tích hợp theo thời gian và sự không 
thể lập lại.  

- Các luận cứ dựa trên các phương 
pháp chứng minh thí nghiệm trong 
phạm vi một lý thuyết  

- Các luận cứ thông qua sự so sánh tập 
tính của mô hình với hiện thực.  

- Sử dụng sự chính xác và các mô 
hình chi tiết kém hữu dụng trong 
ñiều hành thực tế (ví dụ, các mô 
hình kinh tế)  

- Sử dụng các mô hình chưa ñủ ñộ chính 
xác ñể làm cơ sở tri thức nhưng rất 
hữu dụng cho các quyết ñịnh và hành 
ñộng.  

- Có một cách tiếp cận hiệu quả khi 
các tương tác là tuyến tính và yếu.  

- Có một cách tiếp cận hiệu quả khi các 
tương tác là phi tuyến tính và mạnh.  

- Dẫn ñến sự giáo dục chuyên sâu 
theo ngành  

- Dẫn ñến sự giáo dục liên ngành 

- Dẫn ñến  hành ñộng ñược sắp xếp 
theo chi tiết  

- Dẫn ñến hành ñộng theo mục ñích 

- Chiếm lĩnh kiến thức chi tiết nhưng 
tính mục ñích thấp  

- Chiếm lĩnh kiến thức theo các mục 
ñích, các chi tiết mơ nhạt (fuzzy 
details)  

3. PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG  

3.1. Các kiểu hệ thống tổng quát  

Có nhiều kiểu hệ thống, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc hoặc là 
các hệ thống hoặc các thành phần của các hệ thống. Sự xếp loại các hệ thống sẽ giúp 
chúng ta nhận biết và phân tích dễ hơn. 
Phân loại tổng quát có thể chia  tổng quát thành ba loại hệ thống: 

a. Các hệ thống tự nhiên 
Các hệ thống tự nhiên hiện diện trong tự nhiên và hình thành bởi thiên nhiên. 

Các hệ thống này lớn và phục vụ cho mục ñích của chính nó. 
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ðể thuận tiện, có thể chia các hệ thống tự nhiên thành 2 nhóm phụ: Các hệ thống vật 
lý và các hệ thống sống (physical systems and living systems). 
Các hệ thống vật lý bao gồm các ví dụ rất ña dạng: 

1. Các hệ thống vũ trụ: hệ mặt trời,  
2. Các hệ thống ñịa lý: Ht sông ngòi, núi non. .  
3. Các hệ thống phân tử: các tổ chức phức tạp của nguyên tử. . . 
4. Các hệ thống vật lý thường ñược quan tâm nghiên cứu vì chúng ta muốn sửa 

ñổi chúng ñể phục vụ lợi ích con người. Chúng ta cũng phát triển các hệ thống 
nhân tạo, bao gồm cả các hệ thống máy tính, thực hiện tương tác hài hóa với 
các hệ thống vật lý. Thường chúng ta cố gắng mô hình hóa các hệ thống vật lý 
ñể có thể hiểu ñược chúng một cách hoàn toàn. 

Các hệ thống sống bao gồm vô số các ñộng thực vật quanh chúng ta. Các tính chất và 
ñặc trưng của các HT sống quen thuộc có thể giúp giải thích và hiểu biết tốt hơn các 
hệ thống nhân tạo. 

b. Các hệ thống nhân tạo  
bao gồm 

1. Các hệ thống xã hội: các tổ chức, hội ñoàn 
2. Một sưu tập các ý tưởng ñược trau chuốt, tổ chức (luận án, bài phát biểu. . .). 
3. Các hệ thống giao thông: mạng xa lộ, kênh ñào.. 
4. Các hệ thống truyền thông: ñiện thoại, telex… 
5. Các hệ thống chế tạo: xưởng, dây chuyền 
6. Các hệ thống tài chính: kế toán, kiểm toán. . . 

c. Các hệ thống tự ñộng (Automated systems)  
Các hệ thống tự ñộng là các hệ thống nhân tạo có tương tác hay kiểm soát bởi 

một hay nhiều máy tính. Chúng ta có thể phân biệt nhiều loại hệ thống tự ñộng, nhưng 
chúng thường có các thành phần chung: 
1. Thiết bị cứng (Bộ vi xử lý CPU, ổ ñĩa cứng, màn hình, máy in….).  
2. Phần mềm máy tính: các chương trình hệ thống như các hệ ñiều hành, HT cơ sở dữ 

liệu…  
3. Con người ñiều hành hệ thống, cung cấo ñầu vào và nhận ñầu ra và những người 

thực hiện các hoạt ñộng xử lý thủ công trong một hệ thống. 
4. Dữ liệu: là thông tin mà hệ thống nhớ trong một thời kỳ. 
5. Các qui trình: các chỉ dẫn và chính sách chính thức cho ñiều hành hệ thống. 
Một cách phân loại các hệ thống tự ñộng là dựa trên ứng dụng. Tuy nhiên, về mặt kỹ 
thuật, việc phân tích, mô hình hóa, thiết kế và thực hiện các hệ thống tự ñộng thường 
giống nhau, không liên quan ñến ứng dụng. 
Cách phân loại thường như sau:  

1. Hệ thống xử lý theo khối: trong ñó, thông tin thường ñược truy cập dựa trên cơ 
sở chuỗi liên tiếp, nghĩa là máy tính ñọc thông qua các dòng tin trong cơ sở dữ 
liệu của nó, xử lý và cập nhật các dòng tin này ñể thực hiện một vài tác vụ. 

2. Các hệ thống trực tuyến: nhận ñầu vào trực tiếp từ nơi mà nó ñược tạo ra. Trong 
ñó, các ñầu ra hay kết quả tính toán ñược hoàn trả cho nơi nó ñược yêu cầu. 
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3. Các hệ thống thời gian thực: nó kiểm soát một môi trường bằng cách nhận dữ 
liệu, xử lý chúng và hoàn trả kết quả ñể tác ñộng lại môi trường một cách nhanh 
chóng, hữu hiệu vào cùng một thời ñiểm. 

4. Các hệ thống hỗ trợ ra quyết ñịnh:  
Là các hệ thống không tự nó ra quyết ñịnh nhưng nó giúp các nhà quản lý trong 

một tổ chức ra các quyết ñịnh hợp lý  về nhiều mặt trong quá trình ñiều hành. Các hệ 
thống này là các hệ thống không tự vận hành, nó ñược dùng khi cần. 

5. Các hệ thống dựa trên cơ sở tri thức cơ sở (Knowledge-based systems) 
Là các hệ thống giúp hình thành các chương trình hỗ trợ con người trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ khác nhau. 

3.2.  Phân loại theo ñặc ñiểm của mối liên hệ với môi trường chung 
quanh. 

- Hệ thống tuyệt ñối kín: Một hệ thống ñóng không tương tác với hoàn cảnh của nó, 
hoặc khi chúng ta không xác ñịnh và không nghiên cứu mối quan hệ với môi trường 
bên ngoài. Trên thực tế, loại hệ thống này không tồn tại. 
- Hệ thống tương ñối mở hay tự do tương ñối là các hệ thống khi ta nghiên cứu, chúng 
ta ñịnh nghĩa một số ñại lượng nhập và xuất xác ñịnh. 
- Hệ thống mở là hệ thống tác ñộng tích cực với môi trường bên ngoài. Trong những 
ñiều kiện nhất ñịnh, hệ thống mở có thể ñạt ñược trạng thái cân bằng ñộng với môi 
trường, là trạng thái mà trong ñó cấu trúc hay các ñặc trưng cấu trúc quan trọng nhất 
của nó không thay ñổi trong khi hệ thống vẫn thực hiện trao ñổi thường xuyên với môi 
trường. Khi phân tích hệ thống mở, chúng ta sẽ xem xét tất cả các ảnh hưởng phức tạp 
của môi trường chung quanh ñến hệ thống và ngược lại. Các hệ sinh thái là các hệ 
thống mở tương ñối. Các hệ thống kinh tế xã hội ñược xem là các hệ thống mở, vì 
quan hệ của chúng với môi trường có giá trị quan trọng bật nhất khi mô hình hóa. Hệ 
thống mở là hệ thống có sự tương tác với môi trường, môi trường ñó thường là một hệ 
thống lớn hơn. 

3.3. Phân loại các hệ thống theo ngành khoa học: 

A. Các hệ thống khoa học trừu tượng và hệ thống cụ thể  
Ví dụ: tập hợp các khái niệm ñại số và luận lý trong ngành nghiên cứu: ñiều khiển học 
lý thuyết. 
Hệ thống trừu tượng bao gồm những ý kiến hay khái niệm. Hệ thống cụ thể bao gồm 
những bộ phận vật chất. Một công thức toán là một hệ thống trừu tượng. Những hệ 
thống xã hội bao gồm cả hai dạng trừu tượng và cụ thể. Ví dụ tổ chức kinh doanh vừa 
có những tài nguyên vật chất vừa có những triết lý kinh doanh, mục ñích và chính 
sách... 

B. Các hệ thống xã hội: 
Ví dụ: tập thể sv một năm nào ñó, dân cư một thành phố ñược nghiên cứu trong xã hội 
học. 
C. Các hệ thống sinh học  

Ví dụ: hệ thần kinh của người, hệ thống mạch thực vật, quần thụ rừng, các hệ thống 
sinh thái... trong ngành sinh ñiều khiển học (bio - cybernetic). (không lầm với phỏng 
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sinh học bionika là ngành nghiên cứu khả năng ứng dụng các nguyên lý hoạt ñộng của 
cơ thể sống vào kỹ thuật (phỏng sinh học y khoa)  
D. Các hệ thống kỹ thuật: Ví dụ các bộ xử lý, máy ñiện toán, các bộ ñiều khiển, 
robot dây chuyền    sản xuất tự ñộng trong ngành tự ñộng hóa (robotic), các ngành 
công nghệ -kỹ thuật. 
E. Các hệ hỗn hợp như con người + máy trong các hệ thống ñiều khiển dây chuyền 
sản xuất bán tự ñộng, hệ sinh thái nhân văn....trong ngành ðKH ứng dụng. 

4. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG: 
ðIỀU KHIỂN HỌC  (CYBERNETICS) VÀ KHOA HỌC HỆ  THỐNG 
(SYSTEM SCIENCE) 

 Trong khoa học tự nhiên hay trong khoa học xã hội, ñối tượng nghiên cứu có 
nhiều dạng: 

1) là các tiến trình hay quá trình: như tiến trình tuyển sinh ñại học (bắt ñầu từ 
nộp ñơn thi ñến khi có kết quả trúng tuyển hoặc không); tiến trình sinh sản (bắt 
ñầu từ giao phối ñến khi sinh ñẻ); tiến trình xử lý nước thải (bắt ñầu từ nước 
thải ra do sản xuất và sinh hoạt ñến khi nước thải ra ñã qua xử lý). . . 

2) là các thực thể, ñối tượng: như các doanh nghiệp, các  cơ thể sinh vật, các 
thiết bị ñiện tử, các ngôi nhà, các quốc gia, một hành tinh, và cũng có thể là các 
phương trình toán, một hệ phương trình. . .  

Các ñối tượng này trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có chung những biểu 
hiện: 
 
                               ðầu vào                                   ðầu ra 

 
- Các thực thể, ñối tượng, các triến trình có thể là có trong tự nhiên hay do con người 

tạo lập ra ñể thực hiện một nhiệm vụ nào ñó với mục ñích phục vụ cho lợi ích của 
con người. 

- Có cơ cấu tổ chức hay sắp xếp (structure), ñược cấu thành từ nhiều phần tử hay 
phần tử (components - còn gọi là phần tử) và có  một ranh giới có thể phân biệt 
với chung quanh. 

- Giữa các phần tử của "hiện tượng, quá trình hay thực thể, ñối tượng" có sự liên lạc, 
nối kết hay trao ñổi thông qua các luồng thông tin - tín hiệu. 

- Có sự  trao ñổi thông qua các thông tin - tín hiệu giữa “các phần tử thuộc hiện 
tượng, quá trình hay thực thể, ñối tượng” với “môi trường bên ngoài”, là tập hợp 
các yếu tố có ảnh hưởng ñến sự tồn tại và phát triển của “hiện tượng, quá trình hay 
thực thể, ñối tượng” ñó. 

- Trong quá trình phát triển theo thời gian, các “hiện tượng, quá trình hay thực thể, 
ñối tượng” có biểu hiện sự vận ñộng, biến ñổi theo thời gian(có ñộng thái - 
dynamic) và hoạt ñộng của các hiện tượng, quá trình hay thực thể, ñối tượng ñó 
luôn có mục ñích. 

Có thể ñưa ra vài ví dụ ñể minh hoạ nhận ñịnh trên ñây: 

Ví dụ 1) Khu rừng là một hệ sinh thái 

Hệ thống (có tổ chức) 
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Hình 1. 3: Sơ 
ñồ cấu trúc tổng 
quát của hệ sinh 

thái rừng 

 

Cấu trúc thành phần: 

o Các hợp chất vô sinh: vô cơ và hữu cơ cơ bản như: nước, axit carbonic, ôxy, 
canxi, muối, nitơ, photpho, amino axit,  axit humic. . .thể hiện qua 3 dạng: ðất 
nước, không khí trong rừng;  

o  Sinh vật sản xuất: các thực vật cây xanh (quang hợp); Sinh vật lớn tiêu thụ: 
(thỏ, hươu nai. .), ñộng vật ăn thịt (hổ, sư tử. . );  Sinh vật hoại sinh gồm vi 
khuẩn, trùng roi, nấm. 

Môi trường của hệ sinh thái rừng: 

Các yếu tố khí hậu: mưa, ñộ ẩm, nước thải chảy vào rừng, ánh sáng, nhiệt ñộ, dinh 
dưỡng khoáng rửa trôi từ các vùng ñất chung quanh theo nước mưa chảy vào rừng.  
Các quan hệ thông tin – tín hiệu trong hệ sinh thái rừng: 

(1) Dòng vật chất, dinh dưỡng khoáng (các chu trình sinh ñịa hóa); (2) Dòng năng 
lượng; (3) Dòng chủng loài di cư – nhập cư vào rừng. 
ðộng thái: 

+ Năng suất sinh học thay ñổi theo thời gian;  biến ñổi các phần tử : số lượng, chủng 
loại, các chất vô sinh (môi trường nội hệ). 

Ví dụ 2: Hệ canh tác nông nghiệp 
Quần thể cây trồng nông nghiệp là một thực thể bao gồm nhiều cá thể cây nông 

nghiệp, có liên hệ nhau thông qua quy luật cạnh tranh dinh dưỡng về ánh sáng, dưỡng 
chất. Quần thể cây trồng sinh trưởng và phát triển trong môi trường khí hậu, thổ 
nhưỡng, (chế ñộ nước, chế ñộ dinh dưỡng khoáng), chịu sự chăm sóc của con người. 
Quần thể cây trồng sinh trưởng và phát triển theo thời gian, ñộng thái diển biến từ thể 
hạt ñược gieo trồng, phát triển rể thân, cành, lá rồi ra hoa kết trái. . . .  
Mục ñích của quần thể cây trồng là cung cấp nông sản. Sơ ñồ hoá cấu trúc, ñộng thái 
và hoạt ñộng cuả quần thể cây trồng như sau: 
 
Nước, phân, hạt giống,  

 

Bức xạ mặt trời 

 Quần  thể cây trồng Nông sản, chất thải 

Cá thể 1 Cá thể 2 Cá thể 3 . . . . . .. . 
. 

   Ví dụ 3) tiến trình phản xạ có ñiều kiện của ñộng vật, (thí nghiệm phản xạ có 
ñiều kiện của Pavlov): 
 Cơ thể  sống của ñộng vật bao gồm nhiều cơ quan phủ tạng: hệ thần kinh, hệ 
tuần hoàn, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết. . . .hệ thần kinh của ñộng vật là một thực thể bao 
gồm nhiều tế bào thần kinh, có liên hệ nhau thông qua sự trao ñổi thông tin tín hiệu 
ñiều khiển các cơ quan nội tạng hay liên lạc với bên ngoài cơ thể. Khi ñộng vật ăn 
thức ăn, hệ tiêu hoá sẽ tiết ra nước bọt. Khi chưa ăn nhưng có nhìn thấy thức ăn, loại 
tín hiệu tương ứng với thức ăn mà hệ thần kinh ñã quen thuộc, hệ thần kinh vẫn ñiều 
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khiển cho nước bọt tiết ra. Sơ ñồ hóa ñộng thái của hệ thần kinh trong tiến trình phản 
xạ có ñiều kiện như sau: 

 Cơ thể ñộng vật  

Tín hiệu của thức ăn hệ thần kinh             hệ tiêu hóa nước bọt, dịch tiêu hóa 

Ví dụ 4) Máy thu hình là một thực thể, cấu thành từ nhiều loại linh kiện ñiện tử có 
liên hệ nhau qua tín hiệu ñiện và sóng ñiện từ. Máy hoạt ñộng nhằm cung cấp hình 
ảnh và âm thanh cho người sử dụng. Máy nhận tín hiệu từ bên ngoài qua 2 yếu tố: 
năng lượng ñiện và sóng ñiện từ từ ñài truyền hình. Sơ ñồ hóa ñộng thái và cấu trúc 
của máy thu hình như sau: 

 
Ví dụ 5) trong toán học: một biểu thức là một thực thể toán học trong ñó chứa các 
hằng số và biến số, liên hệ nhau qua các thuật toán cơ bản: cộng trừ nhân chia, lũy 
thừa, căn số.. ... Mục ñích của biểu thức là cho phép tính trị của nó khi từ bên ngoài 
chúng ta   trước trị của biến số. Sơ ñồ hoá ñộng thái và cấu trúc của biểu thức toán học 
như sau: 

x = 1 
x = 2 

Y = 2x2 + 1 
 

Y = 3 
Y = 9 

Ví dụ 6) trong lĩnh vựckinh tế xã hội, một xí nghiệp là một thực thể hoạt ñộng cấu 
thành từ nhiều bộ phận, phân xưởng, các phần tử liên hệ nhau qua quan hệ quản lý, 
sản xuất phức hợp về lao ñộng, tiền lương, nguyên liệu, kế hoạch sản xuất. . . . Xí 
nghiệp nhận từ bên ngoài tiền vốn, nguyên liệu,  công nghệ, thông tin thị trường. . . . 
Và cung cấp cho bên ngoài sản phẩm với mục ñích sinh ra lợi nhuận. Sơ ñồ hoá ñộng 
thái và các liên hệ của một xí nghiệp sản xuất như sau: 

 
 Qua các ví dụ trên ñây, cho thấy: trong các lĩnh vực rất khác nhau của khoa 
học, các sự vật và hiện tượng ñều bộc lộ những ñặc trưng chung: sự vật bao giờ cũng 
tồn tại dưới dạng một tổng thể, bao gồm nhiều phần tử, hoạt ñộng có mục ñích và có 
trao ñổi tín hiệu vào và ra với môi trường.  

Xuất phát từ thực tiễn ñó, cùng với sự phát triển và chuyên môn hóa của các 
ngành khoa học, ñã hình thành trong lịch sử kiến thức của nhân loại một ngành khoa 
học mới, chuyên nghiên cứu và khái quát các ñặc trưng chung cuả các hiện tượng và 
quá trình ñã ñề cập trên ñây. Khoa học ñó là ñiều khiển học (cybernetics) và khoa học 
hệ thống (system science). 
  Sự hình thành ñiều khiển học và khoa học hệ thống cùng các khoa học khác 
trong thời ñiểm cuối thế kỷ 20 ñã thúc ñẩy và sản sinh ra công nghệ thông tin, gồm 
công nghệ viễn thông và tin học. Từ sự phát triển ñó, ñiều khiển học, khoa học hệ 
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thống, công nghệ tin học ñã thúc ñẩy các ngành khoa học phát triển và có những tiến 
bộ như ngày nay. 

Khoa học hệ thống ñược ñề nghị năm 1940 bởi nhà sinh học Ludwig von 
Bertalanffy: (General Systems Theory, 1968), và sau ñó bởi Ross Ashby (Introduction 
to Cybernetics, 1956). Bertalanffy nổ lực thống nhất các khoa học. Ông nhấn mạnh 
rằng các hệ thống thực ñều là các hệ thống mở, tương tác với môi trường và chúng có 
thể có các tính năng mới về mặt ñịnh lượng thông qua tính trội  sinh ra từ sự phát triển 
liên tục. 
ðiều khiển học bắt nguồn từ ñịnh nghĩa năm 1947 bởi Wiener trong khoa học ñiều 
khiển và truyền thông và sự phát triển lý thuyết thông tin của Shannon, ñược thiết kế 
nhằm tối ưu hóa sự chuyển ñổi thông tin thông qua các kênh truyền thông (vd: ñường 
ñiện thoại) và khái niệm phản hồi ñược dùng trong các hệ thống công nghệ truyền 
thông. 

Các công nghệ ñiều khiển và ñã phát triển một bước dài ñặc biệt thông qua sự 
xuất hiện máy tính với tư cách là một công cụ xử lý thông tin ña dụng. Hầu hết các 
kiểu ứng dụng máy tính hiện nay xuất phát từ nhiều ý tưởng ban ñầu ñược ñề nghị bởi 
các nhà ñiều khiển học nhiều thập kỷ trước ñây như: trí tuệ nhân tạo (AI), Mạng thần 
kinh (neural networks), học tập máy (machine learning), cuộc sống nhân tạo (artificial 
life), tương tác người-máy (man-machine interaction) .v..v….  
 ðiều khiển học và khoa học hệ thống là các khoa học về phương pháp luận. 
Có thể nói, ðKH và LTHT là khoa học về các khoa học, nó liên quan ñến tất các các 
ngành truyền thống như: toán học, công nghệ, sinh học, tâm lý học, triết học và khoa 
học xã hội. 
ðKH và LTHT có liên quan ñặc biệt ñến “khoa học các phức hợp” bao gồm thông tin 
tự ñộng, mạng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống có ñộng thái, nhiễu loạn, các hệ thống mô 
phỏng phức tạp như quy hoạch ñô thị, quy hoạch vùng. .   

Khoa học hệ thống là khoa học mô tả các khái niệm và nguyên lý của các kiểu tổ 
chức (là các tiến trình, thực thể (trong xã hội cũng như tự nhiên)), các khái niệm và 
nguyên lý này ñộc lập với các tiến trình hay thực thể hay hệ thống cụ thể mà chúng ta 
tìm thấy trong thực tế.  
 Ngày nay, chúng ta xem khoa học về hệ thống là bộ phận cấu thành của ñiều 
khiển học, là một khoa học có phương pháp luận riêng biệt, vì trong ñiều khiển học, 
ñã khái quát những qui luật chung nhất của nhiều ngành khoa học. Có thể khẳng ñịnh 
ñiều ñó vì ñiều khiển học là một khoa học về phương pháp luận và những người tham 
gia sáng lập nó ñã xuất phát từ những ngành khoa học khác nhau.  

Nếu  không có ñiều khiển học thì rất khó nhận thức sự phát triển của triết học 
Mác-Lênin, ñặc biệt là lý thuyết biện chứng. ðiều ñó không có nghĩa là ñiều khiển 
học ñồng hóa với triết học, nhất là triết học biện chứng. ðiều khiển học  cũng ñề cập 
ñến sự phát triển của sự vật nhưng ñiều khiển học sử dụng công cụ toán học ñể diễn 
ñạt. 
 Biểu thị toán học ñể biểu diễn ñộng thái và cấu trúc của các hệ thống ñiều 
khiển là phương tiện chủ yếu của ñiều khiển học. Nhưng cũng không có nghĩa là ñiều 
khiển học là một bộ phận của toán học. 
 Ngoài ra, dù thừa hưởng các tiến bộ trong các ngành khoa học khác, ðKH cũng 
không thể ñược gán cho các ngành tâm lý học, tâm lý thần kinh học, sinh lý học hay 
cũng không thể thay thế cho xã hội học. 
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 Tóm lại, ðKH và KHHT là một khoa học ñộc lập, tổng hợp  những khía cạnh, 
ñặc tính chung, tương tự của các hệ thống sống và phi sự sống. Các ñặc tính chung ñó 
biểu thị qua: 
- Tính tổ chức, có cơ cấu từ nhiều phần tử phân tử. 
- Có ñộng thái và hoạt ñộng có mục ñích. 
- Có sự trao ñổi thông tin tín hiệu và tác ñộng tương hổ giữa các phần tử của hệ 

thống, giữa hệ thống và môi trường bên ngoài. 
Sử dụng các hoạt ñộng của các hệ thống ña dạng khác nhau vào phục vụ cho lợi 

ích của mình là mục ñích hoạt ñộng của nhân loại. Một trong những khái niệm " trung 
tâm " của ðKH là khái niệm về hệ thống ñiều khiển (cybernetic system). 

5. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN 
QUAN 

5.1. ðối tượng – hình ảnh nhận thức – mô hình của hệ thống 

ðể nhận thức ñược bản chất của phương pháp tiếp cận hệ thống và sự sâu xa của ñịnh 
nghĩa hệ thống, chúng ta cần có 3 sự phân biệt: 
1) Một ñối tượng ñược quan sát  (object) 
2) Một sự nhận thức về ñối tượng quan sát tạo ra hình ảnh nhận thức (image) 
3) Một mô hình (model) hay sự diễn tả một ñối tượng ñược nhận thức. Một người 
quan sát có thể xây dựng nhiều hơn mô hình hay diễn tả một ñối tượng. 

Một số người cho 1 và 2 là giống nhau. Sự giả ñịnh này sẽ dẫn ñến khó khăn 
trong giao tiếp. Thường thuật ngữ hệ thống ñược dùng ñể chỉ hoặc là 1 hoặc là 2. 
Ashby ñã dùng “máy móc”, “hệ thống” và “mô hình” dùng ñể chỉ ba sự phân biệt này.   

Như vậy cần phân biệt hai phạm vi: hiện thực (reality) và tư duy – nhận thức 
(mind). Khi xem xét một ñối tượng thực,  chúng ta hình thành nên hình ảnh nhận thức 
(image of object), sau ñó, chúng ta vẽ hình ảnh ra thành mô hình của hệ thống. Khi 
hình thành hình ảnh nhận thức về hệ thống, có hai ñặc trưng cần quan tâm nhất là: các 
thành phần nào làm nên hệ thống và các thành phần này liên hệ nhau như thế nào?   

   
Hình 1. 4: Xem xét ñối tượng ñể hình thành hình ảnh của ñối tượng 

5.2. Hệ thành phần và hệ chuyên ñề 

Khi hình thành hình ảnh nhận thức của hệ thống, chúng ta sẽ hình thành 2 kiểu xem 
xét hệ thống từ một ñối tượng: 

+ Xem xét theo kiểu hệ thành phần: (subsystem) 
là hình thành hình ảnh nhận thức của hệ thống dựa trên tính mục ñích của hệ thống.  
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 - Tính mục ñích của hệ thống cung cấp các tiêu chuẩn ñể giới hạn tập hợp các phần 
tử cũng như tập hợp các mối liên hệ giữa chúng với nhau (giữa chúng và môi trường) 
và giúp cho việc cụ thể hóa chúng. Phần tử nào thuộc hệ thống, phần tử nào ngoài hệ 
thống là do mục ñích hệ thống qui ñịnh. Vì vậy, khi phân tích hệ thống, một trong 
những nội dung quan trọng là xác ñịnh ranh giới hệ thống, phân biệt giữa hệ thống và 
môi trường bên ngoài.  
Ví dụ: 
+ Trong bảo vệ môi trường ñô thị, mục ñích hệ sinh thái ñô thị là phát triển bền vững, 
thì phải xem xét các thành phần có liên quan ñến mục ñích ñó, vì vậy phải xét cả 
thành phần tự nhiên, thành phần xã hội và thành phần kỹ thuật công nghệ trong ñô thị. 
Các thành phần này có tương tác nhau làm cho hệ sinh thái ñô thị biến ñổi, nếu chỉ xét 
riêng thành phần tự nhiên (trong ñó có môi trường sống) thì không thể nhận thức ñúng 
sự vận hành của hệ sinh thái ñô thị. (Xem hình 1.1). 
+ Ngược lại, trong khi thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn nhằm bảo vệ môi 
trường một doanh nghiệp, chúng ta chỉ xét các thành phần trong nội bộ của doanh 
nghiệp ñó, xem xét hoạt ñộng sản xuất, tương tác giữa sản xuất của doanh nghiệp ñến 
môi trường tự nhiên. Lúc ñó, hệ sinh thái tự nhiên nằm ngoài hệ thống “doanh nghiệp 
ñang xem xét”.  

 

Hình 1. 5:  Xác ñịnh ranh giới hệ 
thống ñể giới hạn hệ thành phần 
(Hệ thống xét theo thành phần) 

 

Khi xây dựng hình ảnh nhận thức của hệ thống theo kiểu hệ thành phần, chúng ta xét 
tất cả các kiểu quan hệ giữa các phần tử có trong hệ thống:   

 

Hình 1. 6: Hình 
ảnh hệ thống 
theo kiểu hệ 

thành phần, xét 
tất cả các kiểu 

liên hệ. 

+ Xem xét theo kiểu hệ chuyên ñề: (aspect system) 
Kiểu hệ chuyên ñề  (aspect system) 
Khi xây dựng  hình ảnh hệ thống theo kiểu hệ chuyên ñề, chúng ta xét tất cả các phần 
tử của ñối tượng nhưng tách riêng và chỉ xét một  kiểu quan hệ nào ñó tùy theo mục 
ñích nghiên cứu hệ thống của chúng ta. Từ ñó, phải xác ñịnh rõ quan ñiểm trong phân 
tích hệ thống. 
Tùy vào quan ñiểm chúng ta xem xét mà việc cụ thể hóa kiểu quan hệ ñược thực 
hiện. Cùng trên một thực thể có thể có rất nhiều các quan ñiểm nghiên cứu, do ñó trên 
cùng một thực thể, có thể xây dựng hình ảnh nhận thức của hệ thống theo những khía 
cạnh chuyên ñề khác nhau, chúng phân biệt nhau bằng các quan ñiểm khác nhau. 
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Hình 1. 7: Trên cùng một hệ 
thống, có thể có hai hay 
nhiều hình ảnh nhận thức 
theo từng khía cạnh 

Như vậy, trên cùng một thực thể, ñối tượng hay tiến trình, tùy theo quan ñiểm nghiên 
cứu mà cấu trúc thành phần, ñại lượng ño các luồng thông tin – tính hiệu hoàn toàn 
khác nhau. 
Ví dụ 1 : cùng một ñối tượng hệ thống là con người, theo quan ñiểm khác nhau mà 
xác ñịnh cấu trúc , ñộng thái, luồng thông tin tín hiệu: 
Quan ñiểm 

NC hay khía 
cạnh xem 

xét 

Sinh lý học Tâm lý học Học lực 

Thành phần 
cấu trúc 

Hệ tuần hoàn, hô hấp, 
bài tiết, sinh dục, thần 
kinh. . . 

Trí nhớ, tình cảm, 
xúc cảm, óc tưởng 
tượng, suy luận. . .  

ðiểm môn tự nhiên 

ðiểm môn xã hội, thể 
dục. .  . 

ðộng thái Tăng trưởng thể trọng Hành vi, tính cách Tiến bộ hay sa sút học 
tập 

Luồng tín 
hiệu 

Máu, Ôxy, protein, 
gluxit. . . 

Kết quả trắc nghiệm 
tâm lý. .  

ðiểm số .. .  

 

Ví dụ 2: Thực thể nghiên cứu  là công viên ðầm sen: 
Quan ñiểm 

NC hay khía 
cạnh xem xét 

Thực vật học Kiến trúc cảnh quan Kinh doanh du lịch 

Thành phần 
cấu trúc 

Cây ñại mộc, cây 
trung mộc, hoa 
kiểng, cỏ, rong rêu. 
. . 

Hệ thống ñường, bồn 
hoa, mảng rừng, công 
trình kiến trúc 

Khu ăn uống, khu dịch 
vu thể thao, khu vui 
chơi, khu thưởng 
ngoạn , khu tham 
quan. . . 

ðộng thái Tăng trưởng sinh 
khối và phát triển 
chủng loại 

Sự phát triển và biến 
ñổi bố cục không 
gian kiến trúc, sự liên 
tục.. . . 

Sự phát triển qui mô, 
sự ña dạng sản phẩm 
du lịch. . . 

Luồng tín hiệu Vật  chất (lý hóa) , 
năng lượng 

Tính hài hòa cân ñối, 
thẫm mỹ 

Luồng khách vào ra, 
luồng tiền doanh thu-
chi phí. . . 

5.3. Ranh giới giữa hệ thống và môi trường bên ngoài 

Sau khi ñã xác ñịnh các phần tử của hệ thống trong việc xây dựng hình ảnh nhận thức, 
lúc ñó ta ñã xác ñịnh ranh giới của hệ thống và môi trường bên ngoài. Có hai khái 
niệm liên quan ñến ranh giới hệ thống: 
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+ Hệ thống mở: là hệ thống có nhận biến vào (input) từ môi trường bên ngoài và  ñáp 
ứng – phản ứng lại môi trường bằng các biến ra (output). 
+ Hệ thống kín: là hệ thống không hoặc rất ít giao tiếp với môi trường bên ngoài. Hệ 
thống không hoặc rất ít  nhận biến vào (input) từ môi trường bên ngoài và  cũng không 
hoặc rất ít ñáp ứng – phản ứng lại môi trường với các biến ra (output). 
Trong khi xây dựng hình ảnh nhận thức về ñối tượng, cần phân biệt giữa môi trường 
nội hệ và môi trường ngoại hệ trong lĩnh vực môi trường: 
Môi trường nội hệ của một hệ thống tổng thể là những thành phần bên ngoài ñối với 
một thành phần nào ñó mà ta xem xét như là một hệ thống con (subsystem).  
Môi trường ngoại hệ là những yếu tố thành phần bên ngoài của hệ thống tổng thể. Ví 
dụ: ðất, nước không khí ở Tp HCM là thành phần trong hệ của hệ sinh thái ñô thị 
TpHCM. Trong khi ñó, ñất, nước không khí ở Bình Dương, Biên hòa. . là thành phần 
môi trường ngoài hệ của hệ sinh thái ñô thị TpHCM.  

5.4. Phân rã hệ thống (decomposition), Tích hợp hệ thống (system 
integration) và hệ thống tích hợp (integrated system): 

Phân rã hệ thống là tiến trình hình thành hình ảnh nhận thức của ñối tượng nghiên cứu 
(hệ thống thực).  

 

Hình 1. 8: Phân rã hệ 
thống trong nhận thức ñể 

phân tích hệ thống 
 

Tích hợp hệ thống là tiến trình ngược lại. Sau khi mô tả hình ảnh nhận thức thông qua 
các hệ chuyên ñề, nhà nghiên cứu tích hợp các khía cạnh ñể hình thành lại hệ thống 
với ñầy ñủ các mối quan hệ  hoặc nay ñủ các hệ thành phần ñể tạo thành hệ thống tổng 
thể. 

 

Hình 1. 9: Tích hợp các hệ 
thống thành phần (xã hội và tự 
nhiên) khác nhau thành một hệ 
thống sinh thái nhân văn (tích 

hợp) 

5.5. Nội dung và cấu trúc hệ thống 

Nội dung của hệ thống  là tập hợp toàn bộ các phần tử hình thành nên hệ thống, 
không xem xét ñến quan hệ giữa các phần tử. 
Cấu trúc của hệ thống là tập hợp các phần tử, ñồng thời bao gồm cả các mối liên hệ 
lẫn nhau của các phần tử trong hệ thống. 

5.6. Tiến trình biến ñổi của hệ thống 

Trong quá trình hoạt ñộng, trong một hệ thống luôn có sự biến ñổi các yếu tố mà hệ 
thống tiếp nhận từ môi trường, các số ño nào gọi là các biến vào (input) và kết quả 
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biến ñổi là hệ thống phản hồi lại môi trường các yếu tố  kết quả, các số ño kết quả gọi 
là các biến ra (output). Các ñại lượng ño ñược trong quá trình biến ñổi trong phạm vi 
nội bộ hệ thống ta gọi là các biến trung gian (throughput). 

 
                                  (a)                                                                          (b) 

Hình 1. 10:  Mô tả tiến trình biến ñổi trong hệ thống 

5.7. ðộng thái của hệ thống (system dynamics) 

ðộng thái của hệ thống là sự biến ñổi của hệ thống theo thời gian. ðộng thái của hệ 
thống thường ñược biểu thị qua việc theo dõi hành vi của hệ thống theo thời gian 
(behavior of time). Biểu diễn toán học của ñộng thái thường thể hiện bằng ñồ thị BOT 
(behavior of time graph).  

5.8. ðịnh nghĩa khái niệm hệ thống 

Ngắn gọn, có thể nói một hệ thống là một nhóm các phần tử tương tác nhau, 
liên hệ lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau hình thành nên một phức hợp thống nhất.  

Các HT có ở khắp mọi nơi, phân bố từ rất ñơn giản ñến rất phức tạp. ví dụ bộ 
môn của một Khoa, hệ tuần hoàn trong cơ thể, một nhóm thú ăn thịt-con mồi trong tự 
nhiên, hệ thống khởi ñộng trong xe ô tô. . . Các hệ sinh thái và hệ xã hội của con 
người là các hệ thống sống. Các HT nhân tạo như: ô tô, máy giặt là các hệ thống kỹ 
thuật (không có sự sống) 

Thuật ngữ hệ thống bao gồm nhiều khái niệm khác nhau cực kỳ rộng rãi. Thí 
dụ chúng ta có hệ thống núi non, hệ thống sông ngòi và hệ thống mặt trời. Thân thể ta 
là một tổ chức phức tạp bao gồm hệ thống xương, hệ thống tuần hoàn và hệ thống 
thần kinh. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với những hiện tượng như những hệ thống vận 
chuyển, truyền thông (ñiện thoại, ñiện tín ..v..v..) và những hệ thống kinh tế.  

Các hệ thống có biến vào (input), các tiến trình (các luồng liên hệ và mối tương 
tác giữa các thành phần) và biến ra, sản phẩm (output, outcomes). Nếu một thành phần 
của hệ thống bị mất ñi, ñặc trưng và tính chất của hệ thống sẽ thay ñổi. 

Các hệ thống phức tạp như hệ xã hội, ñược cấu thành từ nhiều hệ thống con. 
Các hệ thống con này xếp ñặt theo hình nhánh cây (hierarchy) và tích hợp nhằm hoàn 
thành mục tiêu chung của tổng thể. Mỗi hệ thống con có ranh giới riêng của từng loại 
và bao gồm biến vào, tiến trình và biến ra  khác nhau, hợp thành ñể hoàn thành mục 
tiêu chung cho các hệ thống con. 

Một ñống cát không phải là hệ thống. Nếu người ta chuyển một số hạt cát, vẫn 
còn một ñống cát. Tuy nhiên, một xe ô tô là một hệ thống, lấy ra bộ chế hòa khí ô tô 
sẽ không còn hoạt ñộng và chỉ là một vật bằng sắt. 
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Hình 1. 11: Một. Hệ thống trong sự 
tương tác với môi trường bên ngoài. 

Hình 1. 12: Một hệ thống là hộp trắng, chứa các  
và một “hộp ñen” chưa biết các thành phần cấu 
trúc và mối tương tác bên trong.  

ðịnh nghĩa theo khoa học hệ thống 
Nhận thức 1) Hệ thống là tập hợp các phần tử ñược ñịnh nghĩa có chủ ñích, liên kết 
lẫn nhau bằng tập hợp các mối liên hệ ña dạng, sao cho tập hợp ñược sắp xếp này 
như là một tổng thể có khả năng thực hiện một nhiệm vụ ñặt ra. 

Nhận thức 2) Hệ thống là tập hợp các ñặc trưng và ñặc ñiểm nghiên cứu, ñược ñịnh 
nghĩa (gán) trên các  hiện tượng, ñối tượng, quá trình cụ thể,  có ñộng thái, thay ñổi 
theo thời gian, tuân theo các quy luật hiểu ñược.  
ðịnh nghĩa về hệ thống trong lý thuyết hệ thống (nhận thức 2) cho phép rút ra các 
ñiểm nhấn sau ñây khi vận dụng phương pháp luận hệ thống: 
1) Trên cùng một ñối tượng (tiến trình hay thực thể), có thể hình thành nhiều hệ thống, 
tùy theo quan ñiểm nghiên cứu (quan ñiểm mà theo ñó, người phân tích gán các ñặc 
trưng và ñặc ñiểm có liên quan). 
Ví dụ 1: trong một doanh nghiệp có: 
+ Hệ thống kế toán tài chính (quan ñiểm nghiên cứu dòng tiền hay tài chính) 
+ Hệ thống sản xuất sạch hơn (quan ñiểm nghiên cứu dòng hệ vật chất, năng lượng) 
+ Hệ thống quản lý môi trường (quan ñiểm nghiên cứu dòng thải) 
Ví dụ 2: trong một con người có: 
+ Hệ thống cấu trúc hình thái (hình thái học) 
+ Các hệ thống sinh lý học : tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, sinh dục, tiêu hóa, thần kinh. . 
.(sinh lý học) 
+ Các ñặc ñiểm tâm lý: học vấn, tín ngưỡng, tính cách, xu hướng. . .(tâm lý học) 
2) Khái niệm hệ thống không thể ñồng hóa với khái niệm ñối tượng hay thực thể. Giới 
hạn hệ thống như là ñối tượng thực thể, có nghĩa là không có hệ thống nào ñược ñịnh 
nghĩa. Cũng cần lưu ý rằng sự hiện hữu của một thực thể nghiên cứu không phải là 
ñiều kiện bắt buộc phải có ñể ñịnh nghĩa một hệ thống nào ñó. Có nghĩa là chúng ta có 
thể ñịnh nghĩa trên các ñối tượng không hiện hữu trên thực tế, chỉ hiện diện trong ý 
tưởng. Ví dụ, các hệ thống có liên quan ñến các ñối tượng dự báo, chỉ có trong những 
ñiều kiện giả ñịnh cho tương lai, ví dụ bản thiết kế máy, bản vẽ một cái nhà. . .. 
Do ñó, hệ thống ñiều khiển có thể ra ñời sớm hơn ñối tượng mà nó có liên quan 
ñến. 
Ví dụ: bản quy hoạch một ñô thị là hệ thống về thực thể ñô thị sẽ ñượng xây dựng, 
bản thiết kế nhà máy là hệ thống có trước khi nó ñược xây dựng. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 
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1) Phân biệt giữa hệ thống theo thành phần và hệ thống theo chuyên ñề ? Cho ví dụ 
minh hoạ ? 

2) Phân biệt giữa khái niệm môi trường thông thường và khái niệm môi trường trong 
lý thuyết hệ thống? Phân biệt giữa môi trường nội hệ và ngoại hệ. 

3) Phân biệt các thuật ngữ: Phân rã hệ thống (decomposition), Tích hợp hệ thống 
(system integration) và hệ thống tích hợp (integrated system)? Cho ví dụ minh 
hoạ ? 

4) Phân biệt giữa nội dung và cấu trúc hệ thống ? Cho ví dụ minh hoạ ? 
5) Trình bày nhận thức của bạn về tiến trình và ñộng thái hệ thống ? Cho ví dụ minh 

hoạ ? Cho hai ví dụ về sơ ñồ diễn biến ñộng thái trong lĩnh vực môi trường? 
6) Thiết kế một khu công nghiệp theo nguyên lý sinh thái công nghiệp. 
7) Sử dụng sơ ñồ khối, trình bày hình ảnh nhận thức của bạn về  các hệ sinh thái:  ñô 

thị – nông nghiệp – ven biển – rừng ngập mặn . . . theo quan ñiểm quản lý môi 
trường?  

8) Biểu bằng sơ ñồ khối thành phần của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ và môi 
trường bên ngoài của nó?; Biểu bằng sơ ñồ khối thành phần của Khu công nghiệp 
Tân Tạo và môi trường bên ngoài của nó?; Biểu bằng sơ ñồ khối thành phần của 
một khu du lịch sinh thái  và môi trường bên ngoài của nó? 

9) Trình bày cấu trúc (sơ ñồ khối và ma trận liên hệ) và lập bảng phân tích ñầu vào 
ñầu ra (phân tích tiến trình của khu công nghiệp, bao gồm thành phần các nhà máy 
sau ñây, sao cho khu công nghiệp thực hiện nguyên lý sinh thái công nghiệp (tối 
ña hóa tỉ lệ tái chế, tối thiểu hóa lượng chất thải: 

a. Thủy sản, cán thép, xay lúa, sửa, cơ khí nhựa. 
b. ðường, giấy, phân bón, bao bì nhựa, cà phê. 
c. Giấy, dệt nhuộm, bao bì, cơ khí, phân bón, sản phẩm gỗ. 
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Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG 
Mục tiêu học tập 
Trong chương này trình bày tổng quát về phương pháp luận hệ thống và các kiến thức 
về tư duy hệ thống, phương pháp phân tích hệ thống và cách tiếp cận hệ thống. Thành 
phần kỹ thuật hệ thống sẽ ñược ñề cập trong chương 10. 

1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG 

Lý thuyết hệ thống có nhiều ứng dụng lớn lao trong thời kỳ phát triển nhanh chóng 
của khoa học vì sự ñúng ñắn và tính mục ñích rất cao. Trong phạm vi các khoa học 
ứng dụng, lý thuyết hệ thống hình thành nên phương pháp luận hệ thống, bao gồm 4 
thành phần, ñược sử dụng theo các mục ñích khác nhau: 

1) Tư duy hệ thống (System Thinking): là phương pháp dùng mô tả hệ thống. 
2) Phân tích hệ thống (System Analysis) là phương pháp hay khung làm việc tổng 

quát (general framework) dùng ñể tìm kiếm, thu thập hiểu biết về hệ thống. 
Nội dung phân tích hệ thống ñược trình bày ở chương 2. 

3) Tiếp cận hệ thống (System Approach) là phương pháp dùng ñể giải quyết vấn 
ñề trong nghiên cứu khoa học hay quản lý.  

4) Kỹ thuật hệ thống (System Engineering) là phương pháp dùng ñể xây dựng, 
phát triển các hệ thống lớn, phức tạp (xem chương 9) 

Dưới ñây trình bày một số nội dung của 3 thành phần quan trọng của phương pháp 
luận hệ thống. 

2. TƯ DUY HỆ THỐNG  

2.1. Khái niệm về tư duy hệ thống  

- Tư duy hệ thống là một là phương pháp dùng mô tả hệ thống.  
Tư duy hệ thống  có thể hiểu như là một bộ công cụ giúp chúng ta: 

- Diễn tả bằng sơ ñồ, ñồ thị sự nhận thức  của bạn về cấu trúc và ñộng thái của một hệ 
thống nào ñó. 

- Giao tiếp với người khác về sự nhận thức ñó của bạn nhằm thiết kế sự can thiệp ñối 
với ñộng thái hành vi của hệ thống ñể giải quyết vấn ñề có liên ñến hệ thống.  

- Ưng dụng trực tiếp của tư duy hệ thống là tạo những nền tảng nhận thức hệ thống và 
xây dựng mô hình ñộng thái hệ thống và ñược ứng dụng trước hết trong lĩnh vực 
kinh tế và lĩnh vực môi trường tài nguyên, là các lĩnh vực có ñối tượng nghiên cứu 
phức tạp. 

- Về cơ bản, tư duy hệ thống là một cách giúp một người xem xét thế giới chung 
quanh, xem xét các ñối tượng nghiên cứu (các hệ thống) bằng một cách nhìn tổng 
thể, bao gồm các cấu trúc, các kiểu hình các các sự kiện (các lớp sự kiện cùng 
loại), hơn là chỉ xem xét bản thân các sự kiện riêng lẻ. Cách nhìn rộng toàn cục này 
giúp người ta xác ñịnh nguyên nhân thật của các vấn ñề của các hệ thống ñể biết chỗ 
nào ñể tác ñộng chúng. 
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- Tư duy hệ thống cung cấp cho chúng ta một ngôn ngữ ñặc biệt và một loạt các công 
cụ mà ta có thể dùng ñể xử lý những vấn ñề hóc búa nhất trong cuộc sống ñời 
thường và công việc (nghiên cứu, quản lý).  

- Tư duy hệ thống là một cách nhận thức hiện thực nhấn mạnh vào xem xét quan hệ 
tương tác giữa các phần của hệ thống hơn là xem xét chính bản thân các thành 
phần này. 

- Tư duy hệ thống dựa trên kết quả nghiên cứu của khoa học ”ñộng thái hệ thống” 
(system dynamics), Tư duy hệ thống có các giá trị thực tiễn dựa trên nền tảng lý 
thuyết vũng chắc. 

Một số tác giả xem tư duy hệ thống là một ngôn ngữ ñặc biệt, có các qui tắc 
thống nhất, giúp chúng ta giao tiếp với người khác về nhiều hệ thống chung quanh: 

• Tư duy hệ thống  nhấn mạnh tổng thể hợn là bộ phận, nhấn mạnh vai trò của 
các mối quan hệ tương tác lẫn nhau- bao gồm vai trò mỗi chúng ta giữ trong 
các hệ thống làm việc trong ñời sống của chúng ta. 

• Nó nhấn mạnh sự phản hồi vòng lặp (ví dụ, A dẫn tới B, B dẫn tới C, C dẫn 
ñến trở về A) hơn là quan hệ nhân quả tuyến tính (A dẫn tới B, B dẫn tới C, C 
dẫn ñến D . . . .) 

• Nó chứa các thuật ngữ ñặc biệt dành mô tả diễn biến của hệ thống (system 
behavior) như: tiến trình khuếch ñại biến ñộng (reinforcing process) (là một 
luồng phản hồi tạo ra tăng trưởng hàm mũ hoặc suy giảm dạng sụp) và tiến 
trình cân bằng (balancing process) (là luồng phản hồi kiểm soát sự thay ñổi và 
giúp một hệ thống duy trì sự ổn ñịnh). 

 
Hình 2. 1: Các kỹ năng cần rèn luyện trong tư duy hệ thống 

Theo Barry Richmond (1999) có 7 kỹ năng tư duy hệ thống: 

• Các kiểu diễn biến nhìn thấy ñược, không chỉ các sự kiện riêng lẻ. 

• Tư duy vòng khép kín:  các tiến trình có liên hệ lẫn nhau thay vì các mối quan 
hệ một chiều, 

• Tư duy khái quát: thấy ñược cấu trúc chung ngoài các triệu chứng cụ thể. 

• Tư duy cấu trúc: suy nghĩ theo cấu trúc kho trữ và luồng 

• Tư duy vận hành: “một hệ thống sản xuất sửa nên bao gồm cả các con bò”  

• Tư duy tổng hợp: tìm kiếm các con ñượng, cách thức giữa các thái cực trắng và 
ñen, 

• Tư duy khoa học: làm cho mọi việc có thể ñịnh lượng và thử nghiệm ñược. 
Theo nhiều  tác giả, tư duy hệ thống có 4 chiều (dimension): 
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• Tư duy trong các mô hình rõ ràng: Xây dựng và phân biệt giữa thực thể và mô 
hình là chiều quan trọng nhất của tư duy hệ thống. 

• Tư duy trong các vòng lặp phản hồi (feedback loops) và các cấu trúc liên hệ 
lẫn nhau: nghĩa là suy nghĩ ra ngoài các quan hệ nhân quả một chiều. 

• Tư duy ñộng: nhận biết kiểu diễn biến theo thời gian (dao ñộng, trễ muộn), 
không suy nghĩ trên sự kiện, biến cố (events).  

• Vận hành thực hành các hệ thống: hành ñộng ñúng và thời gian thích hợp ở 
nơi phù hợp. 

Tóm lại, tư duy hệ thống có các ñặc trưng chính: 
 

1. Tổng thể, toàn diện 
2. Khái quát theo kiểu hình  
3. Chú trọng ñến tương tác giữa các thành phần trong hệ và giữa các hệ 
4. Tư duy ñộng (hành vi theo thời gian) 
5. Tư duy vòng lặp 
6. Tư duy ñể cải tiến, thiết kế, ñể hành ñộng 
7. Tư duy theo hướng ñịnh lượng 
8. Sử dụng tối ña các mô hình (sơ ñồ khối, ñồ thị, các loại sơ ñồ khác). 

2.2. Các công cụ tư duy hệ thống 

ðể giao tiếp lẫn nhau bằng tư duy hệ thống, cần sử dụng ñến các công cụ tư duy. Các 
công cụ tư duy hệ thống bao gồm hai nhóm chính: 
+ Nhóm công cụ nhận thức: 

- Các sơ ñồ hệ thống (gồm các vòng lặp nhân quả (causal loops), ñồ thị ñộng thái 
theo thời gian (Behavior over time – BOT graph)),  

- Các sơ ñồ kho trữ và luồng (Stock and flow diagrams)  

- Các nguyên mẫu hệ thống (archetypes)  

+ Nhóm công cụ thử nghiệm: 
+ Các mô hình mô phỏng trên máy tính,  
+ Các “bộ mô phỏng bay” (flight simulators) sẽ giúp  thử nghiệm các tác ñộng có thể 
xảy ra cho hệ thống khi can thiệp lên hệ thống trong những ñiều kiện giả ñịnh (thay 
ñổi thông số, xem kết quả và tác ñộng của các hậu quả. . .). 
Các công cụ tư duy hệ thống rất phong phú và phức tạp, ñược trình bày trong nhiều 
môn học có liên quan. Vì vậy, trong phần dưới ñây chỉ lý giải ý nghĩa và nội dung sơ 
lược cơ bản nhất của các công cụ tư duy hệ thống thường dùng trong phân tích các hệ 
thống môi trường: 

2.2.1. Sơ ñồ hệ thống (systems diagrams) 

  Sơ ñồ HT là một công cụ có hiệu lực giúp ta hiểu một “phức hệ” vận hành như 
thế nào. Các HT ñược phân tích có thể là các doanh nghiệp ñến các mô hình quần thể 
sinh học,  ñến tác ñộng của các chính sách xã hội.. . 
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Các sơ ñồ hệ thống sẽ giúp trong việc biểu thị cho ta thấy rằng một sự thay ñổi 
ở một yếu tố có thể tác ñộng ñến yếu tố khác. Các sơ ñồ HT là các công cụ tốt ñể làm 
rõ các tác ñộng lâu dài của sự thay ñổi.  

Vẽ một sơ ñồ HT là một cách thường dùng ñể xây dựng mô hình ý niệm 
(conceptual model) trước khi xây dựng mô hình trên máy tính (Các phần mềm ứng 
dụng các sơ ñồ hệ thống ñể xây dựng mô hình hệ thống hiện nay là STELLA, 
POWERSIM, VENSIM. . .) 

Các sơ ñồ hệ thống giúp bạn vẽ ra cấu trúc của hệ thống sẽ ñược mô hình hóa. 
Nó chỉ ra các yếu tố và quan hệ quan trọng và giúp bạn bắt ñầu ñịnh lượng mối liên hệ 
giữa các yếu tố. 
Tùy theo mục ñích khi vẽ các sơ ñồ hệ thống, cách diễn ñạt của các tác giả có khác 
nhau, nhưng khái quát có thể có các cách sau ñây: 
o Sử dụng các sơ ñồ khối, trong ñó, các khối có hình dạng khác nhau thể hiện 

thành phần, các mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần (phân biệt hoặc 
không phân biệt theo luồng). 

o Sử dụng các vòng lặp nhân quả (causal loop diagrams = CLD) (xem phần tiếp 
theo). 

o Sử dụng các sơ ñồ kho tích trữ và luồng (Stocks and flows diagrams) kết hợp với 
CLD.. 

 
 

Hình 2. 2: Các ví dụ về sơ ñồ hệ thống dưới dạng sơ ñồ khối. 

2.2.2. ðồ thị diễn biến theo thời gian (BOTG = Behaviour on time graph) 

2.2.2.1. Khái niệm  diễn biến ñộng thái  
ðồ thị BOT là ñồ thị ghi lại diễn biến của một hay nhiều biến số theo thời gian. 

Khi vẽ nhiều biến trên cùng một ñồ thị, chúng tác có thể hiểu biết sự tương tác giữa 
các biến theo thời gian. 

BOTG là ñồ thị có các ñặc trưng sau: 
+ Trục hoành biểu thị yếu tố thời gian . 
+ Trục tung biểu thị ñại lượng biến ñổi theo thời gian.  

 

 

Hình 2. 3: Các ví dụ về ñồ thị diễn biến ñộng thái 
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                 Trong các hệ sinh thái, BOTG là các ñồ thị biểu thị diễn biến của các chỉ tiêu ô 
nhiễm (như BOD, COD, vi sinh, kim loại nặng . . .) theo thời gian. Trong quản lý 
doanh nghiệp, BOTG là ñồ thị phản ảnh doanh số, lượng bán hàng. . .theo thời gian. 

ðể có thể xem xét cấu trúc hệ thống, ta cần khái quát từ các sự kiện hay biến cố 
gắn với vấn ñề của ta (vd: dòng sông ô nhiễm) nhằm xem xét các kiểu diễn biến ñặc 
trưng cho hoàn cảnh ) ñang xét. (Vd: kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường). 

Thường cần phải xem xét một hay nhiều biến số  thay ñổi theo thời gian (vd: 
COD, pH, kim loại nặng. . ) . Nghĩa là xem các biến số này diễn biến theo thời gian 
theo kiểu nào (vd: tăng dần ñều theo kiểu tuyến tính hay dao ñộng hình sin. . .).  

2.2.2.2. ý nghĩa nghiên cứu diễn biến ñộng thái  
Khi ta ñã thể hiện ñược kiểu diễn biến và phát hiện vấn ñề phải giải quyết (ví 

dụ COD tăng ñột ngột), ta có thể xem lại cấu trúc hệ thống ñể biết nguyên nhân dẫn 
ñến kiểu diễn biết ñó. Bằng cách tìm và sửa ñổi cấu trúc của hệ thống, bạn có thể có 
khả năng loại trừ ñược “vấn ñề” thể hiện trong của diễn biến ñộng thái hệ thống.  

2.2.2.3. Các thông số xác ñịnh ñặc trưng của BOT 
Những ñồ thị BOTG (ñường cong biến ñổi) trong các hệ thống  có thể xác ñịnh 

bằng ba thông số ñộc lập: 
1. Chiều hướng tổng quát của sự biến ñổi (tăng, giảm hoặc mức ñộ) 
2. ðộ dao ñộng tương ñối quanh xu thế tổng quát (lớn hay nhỏ) 
3. Nhịp ñộ dao ñộng (thường xuyên/không thường xuyên) 
Trong thực tế ba thông số ñơn giản này ñược tổ hợp và tạo ra những kiểu thời 

gian ñược giải thích bằng những ñường cong trong hình           chương 10) 

2.2.2.4. Kiểu diển biến của ñộng thái  
Theo lý thuyết, phần lớn các kiểu diễn biến ñộng thái của các hệ thống tập trung vào 
các họ kiểu ñường diễn biến: 
+ Kiểu tuyến tính (linear) 
+ Kiểu diễn biến hàm mũ (exponental) 
+ Kiểu  diễn biến tiệm cận mục tiêu (goal-seeking family) 
+ Kiểu diễn biến dao ñộng 
+ Kiểu diễn biến dạng chữ S 

 
Hình 2. 4: Sáu kiểu diễn biến ñộng thái theo thời gian 

+ Kiểu tuyến tính (Linear Family) 
Họ tuyến tính bao gồm diển diến hằng số không ñổi, diễn biến tuyến tính tăng 

và diễn biến tuyến tính giảm 
Hầu hết các hệ thống không tăng hay giảm theo tuyến tính, mà theo dạng hàm 

mũ. 
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Thường hệ thống có diễn biến tuyến tính khi không có sự phản hồi tín hiệu từ 
bên ngoài. 

Rất ít hệ thống có diễn biến dạng tuyến tính không ñổi vì ñó là trạng thái cân 
bằng hoàn hảo khi không có áp lực thay ñổi nào? Theo lý thuyết ñộng thái hệ thống, 
diễn biến dạng tuyến tính không ñổi là tình trạng mà tất cả các biến số ñạt ñược giá trị 
ñúng yêu cầu một cách ñồng thời. Ví dụ: nước thải tất cả nhà máy, sinh hoạt ñều xử lý 
sạch, không có ô nhiễm không khí, không có xói mòn ñất.. . . là cho các chỉ số nước 
sông không ñổi. Tuy nhiên thực tế không bao giờ xảy ra nên diễn biến dạng tuyến tính 
không ñổi là không có trên thực tế. 

Tuy nhiên các nhà kinh tế hiện ñại và nhà khoa học quản lý hay sử dụng các 
mô hình dựa trên khái niệm diễn biến dạng tuyến tính không ñổi. 

Các nhà nghiên cứu ñộng thái hệ thống cho rằng hầu hết diễn biến là có biến 
ñổi và các mô hình ñộng thái hệ thống thường là có biến ñổi. Thường là sử dụng diễn 
biến không ñổi  ñể nghiên cứu sự phản ứng diễn biến hệ thống trước các sự kiện nhiễu 
loạn. 

+ Kiểu diễn biến hàm mũ (exponential) 
Bao gồm diễn biến tăng trưởng dạng mũ và suy giảm dạng mũ (exponential 

growth and exponential decay) 
Các hệ thống thực có xu hướng diễn biến hai loại này. 

 

Hình 2. 5: Ví dụ về ñồ thị kiểu diễn biến ñộng thái họ hàm mũ  

+ Họ diễn biến tiệm cận mục tiêu (goal-seeking family) 
Hầu hết các hệ thống sống (sinh học) và nhiều hệ phi sinh học có kiểu diễn 

biến tiệm cận mục tiêu 
Diễn biến tiệm cận mục tiêu có liên quan ñến diễn biến dạng mũ. Diễn biến suy 

giảm dạng mũ có mục tiêu là 0 và Diễn biến tiệm cận mục tiêu có mục tiêu khác 0. 

   
 

Hình 2. 6 : Các kiểu diễn biến tiệm cận mục tiêu    Hình 2. 7 : Kiểu dao ñộng bền vững  

+ Kiểu diễn biến dao ñộng (Oscillation Family ) 
Diễn biến dao ñộng là diễn biến chung nhất trong thế giới hiện thực và có nhiều kiểu: 
dao ñộng ñều, bền vững (sustained) (Hình 2.7), dao ñộng giảm dần và hội tụ 
(damped), dao ñộng tăng bùng nổ (exploding),., dao ñộng bất thường (chaos). 
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Các diễn biến dao ñộng bền vững có thể có các chu kỳ (số ñỉnh xảy ra trước khi chu 
kỳ lặp lại) của bất kỳ số chu kỳ nào, chúng ñược ñặt trưng bởi một chu kỳ. 
Các diễn biến dao ñộng giảm dần và hội tụ ñược phô bày bởi các hệ thống có các tiến 
trình tiêu hao dần hay tiến trình diễn biến giảm dần. Các ví dụ về tiến trình tiêu hao 
dần hay tiến trình diễn biến giảm dần bao gồm sự ma sát trong các hệ thống vật lý hay 
sự phai mờ thông tin trong các hệ thống xã hội. 
Các diễn biến dao ñộng tăng bùng nổ (Exploding oscillations) hoặc là diễn biến tăng 
cho ñến khi giảm lại ở dạng dao ñộng ñều hoặc phân kỳ cho ñến khi hệ thống bị phá 
vở. Kiểu diễn biến này ít có ở thực tế. 

Diễn biến hỗn loạn là dạng dao ñộng bất thường và không bao giờ lặp lại (nghĩa là 
chu kỳ của nó không xác ñịnh). Diễn biến hỗ loạn là kiểu duy nhất vì nó là một kiểu 
ngẫu nhiên sinh ra từ một hệ thống không ñịnh hướng.   

+ Kiểu diễn biến dạng chữ S (S-shape family) 
Là sự kết hợp giữa hai kiểu hàm mũ và kiểu tiệm cận mục tiêu. 
Dạng S tăng trưởng, sự tăng trưởng dạng hàm mũ cho ra ñường ñi diễn biến tiệm cận 
mục tiêu khi hệ thống hướng ñến giới hạn của nó hay khả năng thực hiện của nó. 

 

Hình 2. 8: Một kiểu diễn biến hình chữ S 

Tuy nhiên, ñôi khi một hệ thống có thể vượt qua khả năng thực hiện của nó và 
nếu khả năng thực hiện của nó không bị hủy hoại một cách hoàn toàn, hệ thống có xu 
hướng dao ñộng chung quanh khả năng thực hiện của nó. 

Mặt khác, nếu hệ thống vượt quá khả năng và khả năng thực hiện bị hủy hoại, 
hệ thống sẽ bị phân hủy, ñó là kiểu diễn biến “vượt quá và hủy hoại” (overshoot and 
collapse) 
Một kiểu có thể có thứ ba từ các biến cố  vượt quá là hệ thống sẽ dảo ngược một cách 
ñơn giản và hướng khả năng hệ thống theo kiểu hình chữ S ngược. Tương tự như dạng 
hình S thuận, dạng hình S ngược là sự kết hợp hai dạng diễn biến: tăng trưởng suy 
giảm dạng mũ (exponential decay) và dạng suy giảm xoắn tự khuếc ñại (self-
reinforcing spiral of decline)  

2.2.3. Sơ ñồ vòng lặp nhân quả (CLD – Causal loop diagrams) 

Phản hồi là khái niệm quan trọng khi dùng sơ ñồ hệ thống. Trong nhiều trường 
hợp, thay ñổi trên một yếu tố sẽ tác ñộng lên yếu tố khác, và sau ñó sẽ tác ñộng trở lại 
yếu tố ñầu. Khi ñó ta gọi ñó là các vòng phản hồi hay vòng lặp. 

Sơ ñồ vòng lặp nhân quả (CLD) là sơ ñồ biểu thị  cấu trúc của một hệ thống 
hay hệ thống con, nó mô phỏng cơ cấu giải thích các vấn ñề phát sinh trong diễn biến 
ñộng thái của hệ thống. 

CLD ñược sử dụng như  một công cụ hỗ trợ cho tư duy hệ thống. CLD có dạng 
vòng lặp khép kín, biểu diễn các mối quan hệ nhân quả. Chúng ñược dùng ñể diễn ñạt 
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cấu trúc của một hệ thống bằng cách trình bày các quan hệ giữa các phần chủ yếu của 
HT. 

 
Hình 2. 9: Các ví dụ về cấu trúc – ñộng thái của hai loại vòng lặp: cân bằng và khuếch ñại 

biến ñộng 

ðể hình thành một CLD, thực hiện như sau: 
- Sử dụng các danh từ ñể thể hiện các thành phần của hệ thống (chỉ thể hiện thành 

phần chủ yếu) 
- Các mủi tên dạng vòng ñể thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần. 
- Dùng ký hiệu  + hay s ((viết tắt của từ “same”) ñể thể hiện quan hệ tương tác cùng 

chiều, ñại lượng này tăng sẽ dẫn ñến ñại lượng kia tăng hay ngược lại. Ký hiệu - 
hay o ((viết tắt của từ “opposite”) ñể thể hiện quan hệ tương tác ngược chiều, ñại 
lượng này tăng sẽ dẫn ñến ñại lượng kia giảm hay ngược lại. 

- Ở trung tâm của CLD, ghi ký hiệu R nếu là vòng lặp khuếch ñại biến ñộng 
(Reinforcing loop), ký hiệu B nếu là vòng lặp cân bằng (Balancing loop). Vòng lặp 
R thể hiện cấu trúc của hệ thống có ñộng thái dạng mũ (tăng hay giảm), Vòng lặp 
cân bằng B thể hiện cấu trúc của hệ thống có ñộng thái dạng dao ñộng hình sin. 

- Trong các hệ thống có cấu trúc phức tạp, có thể vẽ nhiều CLD nối kết nhau và ghi 
thêm các ký hiệu khác như // ñể diển ñạt sự trễ muộn trong mối quan hệ giữa các 
thành phần. (Hình 2.11) 

 
Hình 2. 10: Các ví dụ về vòng lặp nhân quả 

 

Hình 2. 11: Mô hình hệ thống hoàn chỉnh trình bày cách thức mà dân số loài báo và linh 
dương biến thiên dưới hình thức các vòng lặp nhân quả (causal loop). 
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2.2.4. Sơ ñồ kho và luồng (Stocks and Flows Diagram)) 

2.2.4.1. Khái niệm về sơ ñồ kho trữ và luồng (SFD) 

 
Hình 2. 12: Hai ví dụ về kho trữ và luồng 

Các sơ ñồ kho trữ và luồng có thể biểu thị sự phụ thuộc lẫn nhau và phản hồi 
trong một hệ thống bằng cách diễn ñạt các lượng tích lũy chủ yếu và các yếu tố tăng 
hay giảm theo thời gian. 
Kho trữ (stocks = còn gọi là levels) là tên dùng trong ñộng thái hệ thống ñể chỉ tình 
trạng, nghĩa là lượng ño ñược của bất kỳ nguồn lực nào trong hệ thống ở bất kỳ thời 
ñiểm nào. 
Thuật ngữ “nguồn lực” ám chỉ bất kỳ ñại lượng nào cần quan tâm trong hệ thống quản 
lý như: vật liệu, hàng hóa, ðơn ñặt hàng, tiền, con người (cán bộ, khách hàng) hay 
ngay cả tri thức. 
Tiến trình cơ bản trong bất kỳ hệ thống tự nhiên hay ñược quản lý là quá trình biến ñổi 
nguồn lực giữa các trạng thái 
Tốc ñộ mà các nguồn lực bị biến ñổi  giữa các trạng thái ñược diễn ñạt bằng các biến 
tốc ñộ, còn gọi là luồng (flow). 
Các kho trữ và luồng tương tự như cơ cấu bồn nước  có vòi vào, vòi ra 

2.2.4.2. Phân biệt  giữa kho tích trữ và luồng 

− Kho trữ là sự tích lũy, là kết quả của sự chênh lệch trong tốc ñộ luồng vào và 
luồng ra ñối với một tiến trình (process) hay một thành phần (component) của 
hệ thống. 

− Các kho trữ (stock) cho hệ thống sự ổn ñịnh và lưu trữ (nhớ), dựa vào ñó, các 
quyết ñịnh và hành ñộng ñược thực hiện. Các kho trữ cũng tạo ra sự trễ muộn 
và tạo ra sự không cân ñối (mất thăng bằng). 

− Một kho tích trữ là một sự tích lũy bị thay ñổi theo thời gian bởi luồng vào và 
luồng ra.  

− Các kho trữ là sự tích lũy. Các kho trữ thể hiện trạng thái hiện tại của hệ thống: 
các gì bạn có thể thấy nếu bạn thực hiện một “ñột kích” một hệ thống. Nếu bạn 
lấy hình ảnh của một bồn tắm, bạn có thể dễ dàng thấy mực nước. Nước tích 
trong bồn tắm. Khối lượng tích lũy của nước là “kho tích trữ”. 

− Các kho trữ mô tả ñầy ñủ ñiều kiện tình trạng (state) của hệ thống ở bất kỳ thời 
ñiểm nào. Hơn nữa các kho trữ không thay ñổi liên tục, chúng thay ñổi dần dần 
theo một chu kỳ thời gian. 

− Các luồng làm nên sự thay ñổi. Vòi ñổ nước vào bồn và lỗ thoát làm nước chảy 
ra. 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

31

31

− Các luồng làm tăng hay giảm kho trữ theo mỗi ñơn vị thời gian. 

− Một luồng là một tiến trình thêm vào hay lấy ra từ một kho trữ. 

− Các ñơn vị của các luồng là ñơn vị tính của kho trữ theo thời gian. 

− Thời gian tổng cộng mà vòi mở và lỗ thoát không ñóng, nước sẽ chảy vào và 
chảy ra. Tất cả các hệ thống thay ñổi theo thời gian có thể chỉ ñược diễn tả bởi 
các kho trữ và các luồng. 

Khi phân tích ñộng thái hệ thống, ta phải xác ñịnh các biến số nào trong hệ thống thể 
hiện ra là tình trạng  (kho trữ) và các biến số nào xác ñịnh sự thay ñổi trong tình trạng 
của nó. (các luồng của nó). ðể phân biệt, có thể theo cá hướng dẫn sau ñây: 

− Các kho trữ thường ñược diễn tả bằng danh từ và các luồng bằng ñộng từ. 

− Các kho trữ sẽ không biến mất ñi nếi thời gian dừng lại (một cách giả ñịnh) 
(Nghĩa là một sự ñột kíchhay cắt lát theo thời gian của  hệ thống ). Các luồng 
sẽ biến mất nếu thời gian dừng theo giả ñịnh. 

− Các kho trữ gởi ra ngoài các tín hiệu (thông tin về trạng thái của hệ thống)  cho 
các bộ  phận còn lại của hệ. 

− Các kho trữ có 4 ñặc trưng quan trọng trong việc chi phối diễn biến của hệ 
thống: 

+ Có bộ nhớ; 
+ Thay ñổi dạng thời gian của các luồng 
+ Chia cắt ñôi các luồng, 
+ Tạo ra sự trễ muộn. 

2.2.4.3. Diễn ñạt toán học các kho trữ và luồng: 
Kho (t) = Kho (t0) + [ Luồng vào (t) – Luồng ra (t)] dt 

Các kho là các biến trạng thái hay tích phân của hệ thống. Chúng tích lũy (tích 
hợp) các luồng vào của chúng ít hơn các luồng ra . 

 Các luồng là tất cả những gì là tốc ñộ hay ñạo hàm.  
Các sơ ñồ vòng lặp nhân quả và sơ ñồ kho trữ và luồng có nhiều ứng dụng ñặc 

biệt trong việc xây dựng các mô hình ñịnh lượng, chúng tương ñối phức tạp. Trong 
phạm vi phân tích hệ thống môi trường, ñể ñơn giản hóa, chúng ta sử dụng sơ ñồ khối, 
ñồ thị BOT ñể diễn ñạt cấu trúc và ñộng thái hệ thống. 
Dưới ñây là ví dụ về mô hình hệ thống của diễn biến dân số của loài thỏ: 

           
Hình 2. 13: Ví dụ về sơ ñồ hệ thống dưới dạng sơ ñồ kho trữ và luồng: Mô hình hiệu chỉnh 

quần thể thỏ 
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3. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH HỆ THỐNG   

3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích hệ thống 

Phân tích hệ thống là một phương pháp, một công cụ tìm kiếm tri thức về một 
ñối tượng (hệ thống) ñang xem xét). Phân tích hệ thống có thể bao gồm nhiều nội 
dung nhằm khám phá các ñặc trưng của hệ, ñặc biệt là các mối liên hệ giữa các thành 
phần trong hệ, mối liên hệ giữa môi trường bên ngoài với hệ thống, ñộng thái của 
hệ thống.  

Các công cụ phân tích hệ thống giúp người nghiên cứu hiểu biết hệ thống, từ 
ño ñưa ra các giải pháp, các ñịnh hướng, các sách lược tác ñộng ñến các thành phần 
trong hệ thống và ngoài môi trường hoặc tác ñộng lên toàn bộ hệ thống ñể sự phát 
triển của hệ thống ñi ñúng mục tiêu của nó nhằm phục vụ cho lợi ích của nhà quản lý. 

Trong các nội dung phân tích, tùy vào mục ñích nghiên cứu mà nội dung này 
có thể quan trọng hơn cái khác. Ví dụ: theo quan ñiểm bảo vệ môi trường phân tích hệ 
sinh thái sẽ chú trọng phần tác ñộng của hệ thống vào môi trường vật lý (ñầu ra của 
các hệ con), phân tích hệ thống theo quan ñiểm quản lý trong các dự án sản xuất sạch 
hơn sẽ chú trọng các tín hiệu trung gian (throughput), nghĩa là sự tương tác giữa các 
thành phần trong hệ thống sản xuất. 

Ý nghĩa quan trọng nhất của phương pháp phân tích hệ thống và các công cụ 
của nó là tạo ra các khung làm việc tổng quát (framework), từ ñó ñịnh hướng cho việc 
nghiên cứu sâu, chi tiết và chuyên ngành nhằm nắm bắt ñầy ñủ thông tin ñể phục vụ 
cho các mục ñích nghiên cứu hay quản lý.  

Bên cạnh ñó, phân tích hệ thống giúp người nghiên cứu nắm bắt các ñặc trưng 
cơ bản của các hệ thống ñang có nhằm thiết kế mới các hệ thống có cấu trúc và ñộng 
thái tương tự ñể phục vụ cho nhu cầu của con người. 

Một cách tổng quát, nội dung cơ bản cần xem xét khi tiếp cận ñối tượng bao 
gồm 6 ñặc trưng chính : 

 
Hình 2. 14: Tóm tắt các nội dung cơ bản của phân tích hệ thống 

Sau ñây xem xét chi tiết các nội dung phân tích hệ thống: 

3.2. Mục tiêu nghiên cứu hệ thống 

Trong lĩnh vực kinh tế xã hội, PTHT là quá trình phân tích một HT nhằm mục ñích 
sâu xa là cải tiến hay ñiều chỉnh nó. Nói cách khác PTHT bao gồm việc nghiên cứu và 
thiết kế  một tổ chức (HT) nhằm mục ñích hoàn thiện hệ thống với hi vọng nó tốt hơn. 
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Trong quản lý, phân tích hệ thống giúp giải quyết các « vấn ñề » nẩy sinh trong tổ 
chức. 

Trong lĩnh vực công nghệ, phân tích hệ thống nhằm mục ñích thíêt kế, hoàn 
chỉnh hoặc sửa chữa hệ thống nhằm phối hợp giữa phương pháp-cách thức và mục 
tiêu thiết kế : 

 
Hình 2. 15: Nghiên cứu hệ thống kỹ thuật ñể thực hiện một nhiệm vụ 

Ở ñây có sự phân biệt giữa mục tiêu của bản thân hệ thống và mục tiêu của 
người nghiên cứu : 

+ Mục tiêu của hệ thống là ñiều chúng ta mong muốn hệ thống sẽ ñạt ñến. Ví 
dụ: mục tiêu hệ sinh thái là ñạt ñược sự bền vững. Mục tiêu của hệ thống xử lý nước 
thải là biến nước thải ñầu vào thành nước sạch ñầu ra ñạt tiêu chuẩn loại B. 

+ Mục tiêu nghiên cứu hệ thống của người phân tích là ñiều mà người phân 
tích muốn làm khi tiến hành phân tích hệ thống. Ví dụ: phân tích hệ thống ñể cải tiến 
hệ thống hay thiết kế mới. Hoặc cụ thể hơn, phân tích hệ thống ñể tìm ra sách lược 
phối hợp giữa các thành phần, phân tích hệ thống ñể tìm kiếm thông tin về hệ thống.. .   

Tóm lại phân tích hệ thống thường là nhằm mục nhận biết cấu trúc và các quy 
luật vận ñộng của hệ thống ñể có thể cải tiến, ñiều chỉnh nhằm bảo ñảm cho hệ thống 
phát triển ñúng mục tiêu ñã ñịnh trong ñiều kiện thay ñổi của môi trường bên ngoài. 

3.3. Xác ñịnh quan ñiểm phân tích 

Trước khi phân tích hệ thống cho một ñối tượng, cần xác ñịnh rõ  sẽ xây dựng hình 
ảnh nhận thức về hệ thống theo kiểu hệ thống nào : 
+ Kiểu hệ thống thành phần,  giới hạn theo thành phần, không giới hạn và xét tất cả 
các khía cạnh mối liên hệ. 

 

Hình 2. 16: Xem xét hệ thống theo quan ñiểm hệ thành phần, giới hạn phần tử, không 
giới hạn mối liên hệ. 

2) Quan ñiểm xem xét theo kiểu hệ chuyên ñề, xét tất cả các phần tử, giới hạn khía 
cạnh xem xét. Ví dụ, chỉ xem xét các mối liên hệ kỹ thuật : 
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Hình 2. 17: Quan 
ñiểm xem xét kiểu hệ 
chuyên ñề, bao gồm 
tất cả các phần tử 

nhưng giới hạn một 
khía cạnh xem xét 
(xét mối liên hệ kỹ 

thuật). 
 

3.4. Phân tích cấu trúc của hệ thống  

 Hệ thống là một tập hợp các phần tử (components) có các mối liên hệ lẫn nhau 
giữa chúng nhằm thực hiện một nhiệm vụ nào ñó.  

 
Hình 2. 18: Xác ñịnh cấu trúc hệ thống bằng cách giới hạn phần tử có trong hệ 

Khi thiết kế hệ thống mới, với một tập hợp các phần tử, ta xếp ñặt phần tử nào 
với nhau vào trong một hệ thống, tùy thuộc vào mục ñích nghiên cứu. Nhưng cũng 
không ñược xếp ñặt một cách tùy ý ñược. Nói một cách khác là phải tiến hành xếp ñặt 
có ý nghĩa, sao cho hệ thống như là một tổng thể có khả năng thực hiện một nhiệm vụ 
ñặt ra. 

Khi tìm hiểu hay ñánh giá hiện trạng hệ thống ñang hiện có, việc phân biệt các 
phần tử thường dựa vào chức năng, vai trò của phần tử trong việc thực hiện nhiệm vụ 
của hệ thống. Việc phân biệt và nhận thức ñúng các thành phần của hệ thống giúp 
người phân tích hiểu ñúng và ñề ra giải pháp cải tiến hệ thống phù hợp. 
 
*** Phần tử của hệ thống: 
 Như trên ñã ñịnh nghĩa khái niệm hệ thống theo ñiều khiển học, khi phân tích 
một hệ thống, chúng ta phải ñịnh nghĩa các phần tử (phần tử cấu tạo nên hệ thống) và 
các mối liên hệ trong nội bộ hệ thống và giữa hệ thống với bên ngoài. 
 Phần tử của hệ thống là một bộ phận của hệ thống không thể chia một cách có 
ý nghĩa thành các phần tử nhỏ hơn nữa. Một phần tử của một hệ thống nào ñó có thể 
là tập hợp các hệ thống n ở cấp thấp hơn (do hệ thống có cấu trúc phân cấp theo nhánh 
cây). Nếu tiếp tục chia nhỏ hơn các phần tử của một hệ thống thành nhiều cấp không 
giới hạn thì cuối cùng, với trình ñộ khoa học hiện tại có thể ñạt ñến hạt cơ bản của vật 
chất (trong nghiên cứu hóa học và vật lý). Tuy nhiên chia ñến mức ñộ nào là do mục 
ñích nghiên cứu liên quan ñến hệ thống. Ví dụ, nghiên cứu về môi trường trong hệ 
sinh thái ñô thị, xét các nhóm sinh vật gồm con người, cây xanh, ñộng vật . . .làm ñối 
tượng phân tích phần tử của hệ thống thì không có nghĩa gì ñối với nghiên cứu về môi 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

35

35

trường. Trong nghiên cứu môi trường, nhằm mục ñích ngăn ngừa tác nhân gây ô 
nhiễm, chúng ta phải xuất phát từ quan ñiểm phân tích các nguồn ô nhiễm, có thể chỉ 
chia phần tử hệ sinh thái ñô thị ra các phần tử: Thành phần khu nhà ở (sinh hoạt), khu 
sản sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Khi phân tích hệ thống mảng xanh ñô 
thị, chia ra: rừng tập trung, công viên, cây ñường phố, cây trong khuôn viên. .  
 Tóm lại, phân tích cấu trúc theo nghĩa chung là nhận biết các thành phần cấu 
thành của ñối tượng ñang xem xét?. Hệ có những thành tố nào, mỗi thành tố có chức 
năng nhiệm vụ gì? Phân nhóm các thành phần là các nội dung quan trọng nhất khi 
phân tích cấu trúc cho một hệ thống. 
Phân tích cấu trúc hệ thống về thực chất là trả lời 2 câu hỏi: 

1) Hệ thống cấu thành bởi những cấu phần nào? 
ðể trả lời cây hỏi này, người phân tích cần tiếp cận tổng thể ñối tượng nghiên cứu, 
hình thành hình ảnh nhận thức về hệ thống, phân rã hệ thống thành các nhóm thành 
phần, trong mỗi nhóm thành phần, tiếp tục phân rã ñể hình thành các tiểu nhóm, trong 
mỗi tiểu nhóm lại tiếp tục quá trình phân rã ñến từng thành phần. Mức ñộ chi tiết của 
quá trình nhận thức phân rã hệ thống ñến ñâu là do yêu cầu và mục tiêu nghiên cứu hệ 
thống. 

2) Mối quan hệ tương tác giữa các thành phần là gì? 
ðể trả lới câu hỏi này, người phân tích cần nhận dạng chức năng của thành phần, vai 
trò, tác ñộng của nó ñối với các thành phần khác như thế nào. 
Kết quả của phân tích cấu trúc thường gồm hai sản phẩm: 

1) Sơ ñồ khối biểu thị cấu trúc hệ thống 
2) Bảng ma trận liên hệ giữa các thành phần hệ thống. Có thể theo mẫu sau: 

 Thành phần 1 Thành phần 2 Thành phần 3 Thành phần 4 

Thành phần 1  Tác ñộng, vai 
trò của TP1 ñối 

với TP2 

Tác ñộng, vai 
trò của TP1 ñối 

với TP3 

Tác ñộng, vai 
trò của TP1 ñối 

với TP4 

Thành phần 2 Tác ñộng, vai 
trò của TP2 ñối 

với TP1 

 Tác ñộng, vai 
trò của TP2 ñối 

với TP3 

Tác ñộng, vai 
trò của TP2 ñối 

với TP4 

Thành phần 3 Tác ñộng, vai 
trò của TP1 ñối 

với TP2 

Tác ñộng, vai 
trò của TP3 ñối 

với TP2 

  

Thành phần 4 Tác ñộng, vai 
trò của TP1 ñối 

với TP2 

Tác ñộng, vai 
trò của TP4 ñối 

với TP2 

Tác ñộng, vai 
trò của TP4 ñối 

với TP3 

 

  

***Phương pháp trình bày cấu trúc hệ thống  
 Trong khi diển ñạt và mô tả cấu trúc của hệ thống ñiều khiển, chúng ta có thể 
gộp (kết hợp) hay phân rã (chia nhỏ) các phần tử của hệ thống, từ ñó có thể lập ra các 
tổ hợp cấu trúc khác nhau ñể xem xét và nghiên cứu hệ thống dưới nhiều quan ñiểm 
khác nhau. 
 ðể mô tả cấu trúc và ñộng thái của hệ thống ñiều khiển, thường chúng ta có thể 
sử dụng các công cụ sau: 
1) Mô tả bằng lời văn, hình ảnh thuyết minh 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

36

36

Hình vẽ 
ðể phân tích và trình bày kết quả phân tích hệ thống, cách ñơn giản nhất là mô tả bằng 
hình chụp hoặc hình vẽ. Cách này thường ứng dụng trong các bản vẻ kiến trúc hoặc 
các hình chụp bằng các kính hiển vi ñối với các bộ phận cơ thể trong  giải phẩu hình 
thái học trong y khoa hay sinh học. 

 
Hình 2. 19: Sự trao ñổi giữa các thành phần trong chu trình Ni tơ trong HST tự nhiên. 

(Nguồn:Smith,1966) 

Ưu ñiểm của cách diễn ñạt bằng hình vẻ là dễ hiểu, nhược ñiểm là không diễn ñạt hết 
thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần ñối với các hệ thống lớn và phức tạp.  

Mô tả bằng lời văn 
ði kèm với các hình vẽ, hệ thống thường ñược mô  tả bằng lời văn: 
ví dụ: hệ thống xử lý nước ngầm gồm có các thành phần: giàn mưa, bể trộn xử lý, hồ  
lắng, bể lọc nhanh, bể chứa và trạm bơm .. . .  

Ưu ñiểm của diễn ñạt bằng lời văn là có thể mô tả và giải thích tỷ mỹ các thành 
phầnn, mối liên hệ tương tác giữa  các thành phần. Nhược ñiểm là dài dòng, không 
hấp dẫn người ñọc. Thường ñược dùng kết hợp với các cách khác. 

Diển ñạt bằng sơ ñồ khối  

 
Hình 2. 20: ví dụ về sơ ñồ khối 

Khi sử dụng sơ ñồ khối, có thể dùng các hình (khối) khác nhau ñể diễn ñạt các 
thành phần, các mũi tên khác nhau thể hiện các luồng thông tin tín hiệu và mối liên hệ 
tương tác. Ranh giới hệ thống ñược vẽ bằng khung không liền nét.  

Ưu ñiểm của  cách biểu thị bằng sơ ñồ khối tương ñối ñơn giản, dể hiểu, dễ ñịnh 
hướng về thành phần, cấu trúc và ñộng thái vận hành của hệ thống. Tuy nhiên, ñối với 
các hệ thống nhiều thành phần, cách diển ñạt bằng sơ ñồ khối khó diển ñạt hết những 
quan hệ phức tạp, ña phương. 
Mô tả bằng các phương trình ñại số, 

Có thể diễn ñạt hệ thống dưới dạng các mô hình toán học, trong ñó, các biến ñộc 
lập diễn ñạt các tín hiệu biến vào và biến phụ thuộc  thể hiện tín hiệu ra. Các hằng 
số kết hợp với các toán tử: cộng trừ, nhân chia, căn số, lũy thừa. . . thể hiện tính 
chất các mối liên hệ tương tác. 
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Ví dụ: Y = b. X a   trong ñó Y là tín hiệu ra, a,b là mối quan hệ giữa tín hiệu vào 
và ra, X là tín hiệu vào. 

Ma trận liên hệ: 
Bằng cách sử dụng các ma trận dựa trên nguyên lý của toán luận lý và phép 

cộng ma trận. Bảng ma trận liên hệ tuy khó nhìn nhưng có thể ñưa vào xử lý trên máy 
ñiện toán nhằm dự kiến sự thay ñổi của cấu trúc và tối ưu hóa các mối liên hệ. Trong 
các bảng ma trận liên hệ, người ta sử dụng các ký tự nhị phân, trong ñó: 
1: biểu thị rằng mối liên hệ có tồn tại giữa các phần tử của hệ thống, giữa phần tử và 
input hoặc output. 
0: biểu thị rằng mối liên hệ không tồn tại. Ma trận liên hệ có liên quan ñến lý thuyết 
thông tin nên còn ñược gọi là ma trận thông tin.  
Ví dụ về sơ ñồ khối của các kiểu mối liên hệ cơ bản trong hệ thống  và ma trận liên hệ 
tương ứng của chúng : 

  A B  C O 

I 1 0 0  

 A  B  C  A 0 1 0 0 

 B 0 0 1 0 

C 0 0 0 1 

Hình 2. 21: Ví dụ về ma trận liên hệ diễn ñạt cấu trúc 

3.5. Xác ñịnh ranh giới hệ thống: phân ñịnh giữa hệ thống và môi 
trường: 

 Như trên ñã nhấn mạnh, việc lựa chọn phần tử của hệ thống phụ thuộc rất nhiều 
vào phạm vi nghiên cứu và vấn ñề nghiên cứu. ðể làm sáng tỏ hơn việc xác ñịnh phần 
tử biểu hiện cấu trúc của hệ thống, cần xác ñịnh các mối liên hệ và phân biệt giữa hệ 
thống và môi trường. 

Xác ñịnh ranh giới là công việc rất quan trọng vì thường liên quan ñến khối 
lượng công việc và vì thế liên quan ñến chi phí dự án (dự án ñánh giá tác ñộng môi 
trường ðTM, dự án LCA, dự án sản xuất sạch hơn CP. . .). 
Ranh giới này có thể là: 
Vật chất – vật lý (biên giới tỉnh, thành phố, da của cơ thể, vỏ của máy móc) 
Trừu tượng hay phi vật chất (như là hội viên của một tổ chức xã hội nào ñó, ñoàn 
viên, ñảng viên).  
Ranh giới hệ thống rất quan trọng vì nhiều lý do: 
- Các ranh giới bảo ñảm và xác ñịnh hệ thống như là một tổng thể  có mục ñích . 
- Các quan hệ tương tác giữa hệ thống và môi trường diễn ra chủ yếu là ở biên giới. 

Ở ranh giới HT, các tín hiệu ñi vào (input = biến vào) và ñi ra khỏi hệ thống (output 
= biến ra). Nhận dạng các phần tử trong hệ thống và các phần tử thuộc môi trường 
sẽ giúp người phân tích tận dụng các mối tương tác này ñể ñịnh ra các chiến lược 
phát triển hệ thống theo mục tiêu ñã ñịnh ra cho hệ thống.  

- Ranh giới liên quan ñến chi phí của quá trình phân tích ñánh giá. 
- Xác ñịnh ranh giới sẽ giúp nhận diện các hệ thống cận kề về mặt ñịa lý, khi ñó giúp 

hiểu biết sự tương tác của các hệ thống cận kề ñến hệ thống ñang xem xét. Trong 
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quá trình xác ñịnh ranh giới các hệ thống môi trường, việc nhận dạng các hệ thống 
cận kề (adjacent system) rất quan trọng, vì các hệ thống môi trường có sự tương tác 
rất mạnh, ñặc biệt trong các tiến trình  trao ñổi vật chất, năng lượng, chủng loài. .vì 
vậy, nhận dạng hệ thống cận kề rất có ý nghĩa trong nghiên cứu các vấn ñề lan 
truyền ô nhiễm môi trường giữa các hệ sinh thái. 

Sau khi xác ñịnh ñược ranh giới hệ thống là lúc ta phân ñịnh ñược giữa hệ thống và 
môi trường bên ngoài. 

Trước tiên cần hiểu khái niệm môi trường dưới quan ñiểm lý thuyết hệ thống: 
môi trường của một hệ thống là tổng hợp tất cả các phần tử bên ngoài hệ thống. 
Thuộc tính của môi trường  thay ñổi, tín hiệu vào hệ thống thay ñổi làm cho bản thân 
hệ thống biến ñổi. Ngược lại, do hoạt ñộng của hệ thống, thuộc tính của các phần tử 
trong môi trường cũng bị thay ñổi.  
 Cụ thể hơn, có thể hiểu môi trường của một hệ thống tập hợp các phần tử 
ñược ñịnh nghĩa có mục ñích chủ ñịnh. Các phần tử ñó không thuộc về hệ thống 
nhưng thể hiện có mối liên hệ với nó và các mối liên hệ ñó phải có ý nghĩa ñối với 
mục ñích nghiên cứu. 

 Trong thực tế, các phần tử hiện hữu trong những mối liên hệ ràng buộc, thuận 
nghịch phức tạp. Nhìn nhận phần tử nào thuộc về hệ thống, cái nào thuộc về môi 
trường là do cách nhìn, quan ñiểm nghiên cứu của người ñang xem xét. Quy mô của 
hệ thống mở rộng ñến mức ñộ nào tùy thuộc vào dộ dài của khoảng thời gian xem xét, 
nghiên cứu ñộng thái (xét trong vài tháng hay 10 năm, 20 năm. . .). 
 

 
Hình 2. 22: Phạm vi của hệ thống tùy vào phạm vi, quan ñiểm nghiên cứu . (Nguồn: Ota K. 

và cộng sự, ðoàn Minh Thanh dịch,1971). 

Lấy thí dụ của hệ sinh thái ñồng ruộng, (hình 2.22) nếu chỉ nghiên cứu hệ 
thống cây trồng, (năng suất, sản lượng. . .) Thì ngoài phần tử cây trồng, những yếu tố 
còn lại như năng lượng mặt trời, nhiệt ñộ không khí, côn trùng,, cỏ dại, vi sinh vật...., 
ñều là "môi trường" của hệ thống cây trồng. Nếu xem xét hệ thống phòng trừ sinh học, 
thì côn trùng vi sinh vật. . . Có tác dụng trong việc nâng cao hay giảm sút năng suất 
sản lượng, lúc ñó, các phần tử này phải ñược xem xét trong hệ thống  và có tầm quan 
trọng ngang với phần tử cây trồng khi nghiên cứu ñộng thái của hệ thống phòng trừ 
sinh học. 

Khi ñã xác ñịnh ranh giới hệ thống, khi ñó người phân tích sẽ quyết ñịnh thành 
phần nào năm trong hệ thống, thành phần nào thuộc vệ môi trường bên ngoài. Có 
nhiều trường hợp, chúng ta phải nhận dạng ñầy ñủ các thành phần thuộc môi trường 
bên ngoài, ñánh giá tác ñộng của các thành phần này ñến sự phát triển của hệ thống 
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ñang xem xét như thế nào. Ví dụ thường gắp trong phân tích SWOT và phân tích các 
bên có liên quan (stakeholder analysis). 

 
Hình 2. 23: Ví dụ về cấu trúc thành phần bên trong và bên ngoài liên quan ñến hệ thống 

quản lý thóat nước ñô thị. 

3.6. Phân tích biến vào - biến ra – các tiến trình xử lý trong hệ thống (các 
luồng thông tin – tín hiệu trong hệ thống) - Các mối liên hệ tương tác 
giữa các phần tử và trong và ngoài hệ thống 

Các tiến trình (process) trong khoa học hệ thống ñược hiểu là những luồng 
thông tin tín hiệu (còn gọi là dòng nếu chỉ là luồng ñơn) chuyển tải qua hệ thống, 
chúng ñi từ môi trường vào hệ thống (inflow), qua các thành phần (throughflow) rồi ñi 
ra ngoài (outflow). Luồng ñại diện cho các ñại lượng biến ñổi theo thời gian mà khi 
mô phỏng bằng toán học ta thường gọi là biến số. Ví dụ:  
- Thức ăn, nước, không khí. . . là các luồng ñi qua cơ thể sinh vật.  
- Nguyên vật liệu, tiền, nhân lực, trang thiết bị, thông tin thị trường là các luồng ñi 

qua một xí nghiệp.  
- Vật chất (dinh dưỡng khoáng, các chất vô cơ hữu cơ dưới dạng ñất, nước và không 

khí) và năng lượng (nhiệt, bức xạ mặt trời. . .), chủng loài sinh vật (hạt giống, bào 
tử, ñộng vật di cư…) là các luồng ñi qua các hệ sinh thái.  

 
Biến vào (Input) của hệ thống ñược coi là tất cả những luồng gì mà môi trường 

tác ñộng vào hệ thống, Biến vào của một phần tử trong hệ thống là ñại lượng vào do 
sự tác ñộng của các phần tử lân cận hoặc từ môi trường bên ngoài. 

Biến ra (Output) của hệ thống là những gì mà hệ thống phản hồi và tác ñộng lại 
vào môi trường. Biến ra của một phần tử trong hệ thống là ñại lượng xuất ra từ phần 
tử ñó ñến các phần tử lân cận hoặc ra môi trường bên ngoài. 

Về mặt lý thuyết, một hệ thống hoạt ñộng có hiệu quả phụ thuộc vào:  
1. Xác ñịnh hợp lý biến vào biến ra của hệ thống trong những ñiều kiện cụ thể.  
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2. Khả năng biến ñổi nhanh hay chậm các yếu tố biến vào cho ra yếu tố biến ra. 
và  

3. Các hình thức biến ñổi những yếu tố biến vào cho ra các yếu tố biến ra.  
Việc ñánh giá ñúng hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống cần phải quy ñổi biến vào 

biến ra cùng một ñơn vị ño lường, và phải xem xét quá trình biến ñổi trong những 
biến số thời gian cụ thể. 

Một trong những việc có thể thực hiện trong phân tích tiến trình là lập bảng ma 
trận liên hệ giữa các thành phần, giữa hệ thống và môi trường bên ngoài, dưới ñây là 
một ví dụ về lập bảng ma trận liện hệ: 

Hình 2. 24: Ma trận phân tích mối liên hệ các thành phần trong  HST nông nghiệp 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Cây trồng  ++ +++ + +++ +++ +++ 
2. Vật nuôi ++  +++ ++ + ++ ++ 
3. Con người ++ +  + + +++ +++ 
4. Máy móc + + +  + 0 + 
5. ðất  ñai +++ ++ ++ 0  ++ 0 
6. Nguồn nước +++ +++ +++ 0 +++  + 
7. Không khí +++ +++ +++ + +++ +  

Ghi chú: các dấu + ghi nhận mức ñộ liên hệ  và tương tác. 
Tóm lại, phân tích các tiến trình nội dung rất cơ bản trong phân tích hệ thống vì 

phân tích tiến trình nêu ra mối liên hệ tương tác giữa các thành phần trong hệ thống, 
giữa hệ thống và môi trường bên ngoài.  Các tiến trình nói lên hoạt ñộng của hệ thống: 
từ nguồn lực hay thông tin biến vào, hệ thống thực hiện biến ñổi, xử lý và cho ra kết 
quả biến ra. Phân tích sự tương tác giữa các phần tử là ñiểm phân biệt cơ bản giữa 
phân tích truyền thống và phân tích hệ thống. Ngoài ra, phân tích các tiến trình là tiền 
ñề ñể xác ñịnh biến số trong việc mô hình hóa hệ thống bằng toán học. 

Các kết quả phân tích ñầu vào, tiến trình biến ñổi, ñầu ra của hệ thống thường 
có thể trình bày dưới các dạng: 

a) Bảng liệt kê phân tích các tiến trình biến ñổi 

Tiến trình Các biến ñầu 
vào 

Nội dung xử lý Các biến ñầu ra Mục ñích hoàn 
thành 

     

b) Sơ ñồ khối (lưu ñồ = flowchart) tiến trình sản xuất: 

 
Hình 2. 25 : Ví dụ về mẫu phân tích tiến trình trong các hệ thống  

3.7. Phân tích ñộng thái diễn biến của hệ thống theo thời gian  

Bước1 Bước 2 Bước 3 
ðầu vào HT 

ðầu ra bước 1 

ðầu vào 
Bước 1 
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Diễn biến theo thời thời gian hay ñộng thái hệ thống là một nội dung quan 
trọng nhất khi phân tích hoạt ñộng hệ thống. Biết ñược diễn biến theo thời gian của hệ 
thống, người quyết ñịnh mới có cơ sở lựa chọn các phương án quyết ñịnh. Ví dụ, biết 
diễn biến thời gian của mức ô nhiễm kim loại nặng mới có thể ñề ra biện pháp ngăn 
chặc và khắc phục ô nhiễm cho một dòng sông trong một hệ sinh thái. 

Phân tích ñộng thái là sự diễn ñặt bằng ñồ thị diễn biến theo thời gian của một 
hay nhiều biến số trong hệ thống ñang phân tích. ðồ thị ñó thường ñược gọi là BOT 
(behavior over time) . Sử dụng BOTG ñể sơ ñồ hóa hiểu biết và nhận thức của chúng 
ta về hệ thống . (Xem mục 2.2.2 chương 2, công cụ tư duy hệ thống) 

                 
Hình 2. 26: Các ví  dụ về ñồ  thị diễn biến ñộng thái của hệ thống 

Phân tích ñộng thái của hệ thống trong quá khú có nhiều ứng dụng trong các phân tích 
về vấn ñề chất lượng và phân tích rủi ro hay trong việc ñịnh hướng hoạt ñộng cho hệ 
thống trong tương lai (Phương Pháp phân tích SWOT, chương 3). 

3.8. Cơ cấu cấp bậc của các hệ thống (hierarchy structure) : vị trí của hệ 
thống trong tổng thể và phạm vi nghiên cứu: 

Các hệ thống thường có sự sắp xếp theo cơ cấu cấp bậc hình nhánh cây.  Một 
hệ thống thông thường có thể bao gồm các phân hệ, và bản thân hệ thống ñó cũng có 
thể là phân hệ của hệ thống bậc trên. Việc xác ñịnh vị trí của hệ thống trong tổng thể 
sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giới hạn phạm vi nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa 
học. Ví dụ, hệ sinh thái ñịa cầu bao gồm 3 loại hệ sinh thái cơ bản: HST tự nhiên 
(ðồng cỏ, rừng, ao, hồ, núi ñá. . ) ; HST ñô thị (các thành phố lớn, khu công nghiệp) 
và hệ sinh thái nông nghiệp. Khi xác ñịnh vấn ñề nghiên cứu môi trường, tùy theo 
“vấn ñề” xảy ra ở một khu vực cụ thể hay xảy ra toàn cầu. Nếu cụ thể, chúng ta sẽ 
giới hạn trong phạm vi HST tương ứng và chỉ quan tâm trực tiếp HST ñang nghiên 
cứu và những hệ sinh thái lân cận về mặt ñịa lý. 

 

Hình 2. 27: Một  ví  dụ về cơ cấu cấp bậc của các hệ thống 
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Hình 2. 28: Cơ cấu cấp bậc của các hệ thống 

3.9. Tính trội hay tính ưu việt của hệ thống 

Khi sắp xếp các phần tử của hệ thống theo một cách thức nào ñó nó tạo nên 
tính trội (tính tập hưởng), ñó là khả năng mới của hệ thống mà khi các phần tử ñứng 
riêng rẽ thì không thể tạo ra ñược. 
 Tính trội của hệ thống là tính chất của một hệ thống mà tính chất ñó không thể 
có trong các phần tử riêng rẽ. Khi thiết lập một hệ thống như một cơ thể hữu cơ, có sự 
phân ñịnh chức năng cụ thể, không trùng lắp nên hệ thống sẽ tạo ra những ñặc tính 
mới mà từng phần tử riêng lẻ không có ñược. Ví dụ: tháo rời một chiếc xe ñạp thì từng 
bộ phận không thể thực hiện chức năng di chuyển. Hệ thống  có tổ chức càng tinh vi, 
càng phức tạp thì tính trội càng thể hiện rõ nét.  

Phân tích tính trội của hệ thống rất quan trọng trong những trường hợp cần nêu 
ra sự ưu việt, tính hiệu quả của hệ thống trong việc cải tổ, sắp xếp lại bộ máy quản 
lý  trong các doanh nghiệp, trong việc thiết kế lại các hệ thống xử lý, tránh trùng lặp, 
tránh sự hiện diện của các phần tử thừa. 

3.10. Một số lưu ý khi ứng dụng của phương pháp phân tích hệ thống 

Sáu nội dung phân tích hệ thống nêu trên, chỉ ra cho chúng ta một số nội dung 
khi  tiếp cận các vấn ñề phức tạp, các ñối tượng, các thực thể nghiên cứu thường gặp 
trong các ngành khoa học. Tuy nhiên, không phải tất cả ñối tượng, thực thể và vấn ñề 
ñều áp dụng cả 6 nội dung phân tích trên ñây. 
Tuy theo từng trường hợp cụ thể, các nội dung phân tích có thể khác nhau nhưng 
trong ñó ba nội dung cơ bản thường gặp là: 
+ Ranh giới, cấu trúc thành phần của hệ thống 
+ Biến vào,  biến ra và các tiến trình biến ñổi trong hệ thống (luồng tín hiệu qua hệ 
thống), 
+ ðộng thái, diễn biến theo thời gian của hệ thống 
Cũng cần phải nhắc lại, ñiều quan trọng nhất trước khi phân tích hệ thống cho một vấn 
ñề, một thực thể – ñối tượng cần xác ñịnh hai nội dung quan trọng nhất: 

HT con 

HT con 

HT con 

HT con ñang 
xem xét 

Môi trường 
trong hệ  

Ranh giới hệ thống 

Hệ thống con cấp 2 

Liên hệ giữa các thành phần 

Liên hệ 
giữa  

các hệ 
thống con 

Các hệ 
thống 
con 

cấp 1 
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1) Mục tiêu của hệ thống là gì? 
2)  Mục ñích của phân tích hệ thống là gì? (xem xét cải tiến, thiết kế mới. . .) và 
3) Quan ñiểm phân tích hệ thống là quan ñiểm gì (xét theo thành phần hay theo 

khía cạnh nào). 

4. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG KHI GIẢI QUYẾT VẤN 
ðỀ TRONG NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ 

Phân tích hệ thống giúp người sử dụng tìm kiếm thống tin về hệ thống ñể cải tiến  hay 
thiết kế hệ thống mới. Trong thực tiễn có những trường hợp ñòi hỏi chúng ta phát hiện 
vấn ñề và giải quyết vấn ñề phát sinh của hệ thống trong quá trình tồn tại và phát triển 
của nó. Tùy theo tầm quan trọng của vấn ñề mà ta quyết ñịnh có tiến hành phân tích 
hệ thống toàn diện hay không. Tiến cận hệ thống giúp tiết kiệm và thời gian và công 
sức vì không phải làm việc thừa. Có hai cách tiếp cận hệ thống: ña ngành và liên 
ngành. 

 4.1. Cách tiếp cận vấn ñề ña ngành (multi- disciplinary problem 
approach) 

Khi áp dụng tiếp cận ña ngành, người chịu trách nhiệm giải quyết vấn ñề xác ñịnh vấn 
ñề sơ bộ ban ñầu rồi thực hiện phân rã vấn ñề, chia nhỏ vấn ñề nghiên cứu ra từng lĩnh 
vực riêng. Trên cơ sở ñó, giao cho các chuyên gia chuyên môn hóa ñơn ngành, mỗi 
người với chuyên môn gốc của ngành mình thực hiện nghên cứu giải quyết theo 
chuyên môn riêng của mình. 
Khi hoàn thành việc phân tích vấn ñề (một phần) và ñưa ra giải pháp từng phần, nhà 
chuyên môn sẽ chuyển giao kết quả cho người chịu trách nhiệm chung (tổng công 
trình). 
Người chịu trách nhiệm chung sẽ tích hợp các kết quả và giải pháp ñơn ngành thành 
các giải pháp chung ñể giải quyết vấn ñề ñặt ra. 
 Cách tiếp cận này chỉ thành công nếu người quản lý dự án với thái ñộ liên ngành làm 
cho mọi người hành ñộng tích hợp các phân tích vấn ñề từng phần trong phân tích 
toàn cục và thực hiện sự tích hợp giải pháp từng phần thành một hay nhiều giải pháp 
toàn cục. 

 
Hình 2. 29: Tiếp cận vấn ñề ña ngành  
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4.2. Cách tiếp cận vấn ñề liên ngành (interdisciplinary problem 
approach) 

 
Hình 2. 30: Tiếp cận vấn ñề liên ngành  

Là cách tiếp cận áp dụng bởi những người giải quyết vấn ñề tối thiểu với kiến thức cơ 
bản của một vài ñơn ngành có liên quan ñến vấn ñề ñặt ra thay vì với chuyên ngành 
gốc của anh ta hay bất kỳ chuyên ngành nào khác. 
 Nghĩa là, người chịu trách nhiệm giải quyết vấn ñề tập hợp kiến thức nhiều lĩnh vực 
ñơn ngành ñể giải quyết cùng một vấn ñề  thay vì chỉ phân tích và giải quyết với kiến 
thức chuyên ngành của chính mình. 

5. TƯ DUY VÒNG ðỜI TRONG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

Các hệ thống sinh ra, tồn tại  và phát triển, không ngừng vận ñộng thích nghi 
với môi trường bên ngoài. Khi không thích nghi ñược, hệ thống bị tiêu vong. Chu 
trình ñó lập ñi lặp lại ở nhiều loại hệ thống sống (các sinh vật ñều có vòng ñời phát 
triển), hệ thống kỹ thuật (thiết kế, chế tạo, vận hành, hư hỏng, tái chế. . .), hệ thống xã 
hội (công ty ra ñời, hoạt ñộng, phát triển, suy thoái rồi giải thể phá sản nếu làm ăn lỗ 
lã). 

Sinh học:    Bướm  � trứng  � nhộng  � sâu  � bướm . . . . > 

Kỹ thuật:   Khai thác nguyên liệu � chế tạo, sản xuất� vận chuyển � tiêu thụ� tái 
chế, phân huỷ (nguyên liệu) �. . . . 

Kinh tế: Thành lập xí nghiệp � hoạt ñộng kinh doanh � phát triển � phá sản � 
thành lập….. 

Tư duy vòng ñời là một kiểu tư duy ñầy ñủ ñối với quá trình phát triển ñộng 
thái của các hệ thống hoặc tư duy về mối liên hệ tương tác mang tính vòng lặp giữa 
các thành phần của hệ thống do các tiến trình biến ñổi tương tác giữa hệ thống và môi 
trường.  

Trong phân tích các hệ thống môi trường, chúng ta thực hiện và áp dụng tư duy 
vòng ñời (life cycle thinking) trong các trường hợp sau ñây: 

5.1. Kiểu tư duy ñầy ñủ về quá trình ñộng thái của hệ thống: 

+ Vòng ñời sinh học trong các hệ sinh thái 

Bướm  � trứng  � nhộng  � sâu  � bướm . . . . > 
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+ Vòng ñời sản phẩm trong các hệ thống sản xuất  

 
Hình 2. 31: Ví dụ về vòng ñời sản phẩm 

+ Vòng ñời phát triển hệ thống (System Development Life Cycle) trong quá trình 
phát triển của các hệ thống quản lý   

Phân tích hệ thống (system analysis) là một khoa học mới hình thành từ giữa 
thế kỷ 20, ñược ứng dụng rộng rải trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý kinh 
tế. Phân tích HT gắn liền với khái niệm vòng ñời phát triển hệ thống (system 
development life cycle = SDLC).  

Như vậy, ñể phục vụ lợi ích của mình, con người phải luôn tác ñộng vào hoạt 
ñộng của các loại hệ thống ñể chúng hoạt ñộng theo hướng có lợi cho mình. Muốn 
vậy, phải hiểu biết về hệ thống, ñiều chỉnh, ñiều khiển chúng hoạt ñộng thích nghi với 
môi trường bên ngoài, cải tiến ñiều chỉnh hoàn thiện chúng ñể có thể vận hành khi bên 
ngoài thay ñổi.  

Như vậy chu trình tương ứng về ứng xử của con người ñối với các loại hệ 
thống là: phân tích thiết kế mới hoặc phân tích ñánh giá hệ thống hiện tại -> cải tiến 
nó hoặc chế tạo mới, ñưa vào vận hành -> hủy bỏ hệ thống mới hoặc tiếp tục phân tích 
ñánh giá ñể cải tiến. 
Các giai ñoạn của phương pháp luận vòng ñời phát triển hệ thống:  
Nhiều tác giả khác nhau ñưa ra các nội dung phân tích và thiết kế hệ thống quản lý 
khác nhau, nhưng khái quát chung, vòng ñời phát triển hệ thống  bao gồm các giai 
ñoạn chính: 

 

Hình 2. 32: Sơ ñồ tổng quát của phương pháp luận”vòng ñời phát triển hệ thống” 

1. Nghiên cứu tổng quan về hệ thống (System study) 
2. Nghiên cứu khả thi (Feasibility study) 
3. Phân tích hiện trạng hệ thống (System analysis)  
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4. Thiết kế hệ thống (System design)  
5. Mã hóa thông tin quản lý (Coding) (Trong trường hợp phát triển các kết quả 

phân tích và thiết kế hệ thống ñể xây dựng hệ thống thông tin quản lý) 
6.  Vận hành thử nghiệm hệ thống (Testing)  
7. Triển khai hệ thống (Implementation) 
8. Bảo trì hệ thống (Maintenance)  
Mục ñích cuối cùng của phân tích hệ thống là hình thành dự án thiết kế hệ thống 

mới hoàn toàn hoặc cải tiến hệ thống ñang vận hành ñể làm cho hệ thống ñáp ứng tình 
hình, hoàn cảnh môi trường mới. 

Một trong các ví dụ về vòng ñời phát triển hệ thống trong các hệ thống môi trường 
là vòng ñời quản lý môi trường: 

 
Hình 2. 33: Vòng ñời hệ thống quản lý môi trường 

5.2. Các mối liên hệ mang tính vòng lặp giữa các thành phần của hệ 
thống do các tiến trình biến ñổi 

Sự tương tác giữa các thành phần trong các hệ thống thường diễn ra dưới dạng các chu 
trình lặp, dưới hình thức nguyên nhân – hệ quả. Ví dụ các chu trình biến ñổi vật chất 
trong các sinh quyển ñịa cầu 

 

Hình 2. 34: Sự trao ñổi 
giữa các thành phần 

trong chu trình Carbon 
trong HST tự nhiên 
(Nguồn:Smith,1966) 

 

Tóm lại, tư duy vòng ñời (life cycle thinking) là một trong các ñặc trưng của  tư duy 
hệ thống  khi xem xét quá trình phát triển của các hệ thống môi trường. Tư duy vòng 
ñời giúp người nghiên cứu có tầm nhìn ñộng, nhìn vấn ñề một cách ñầy ñủ về mặt thời 
gian. 
Tư duy vòng ñời có nhiều ứng dụng trong việc phân tích kinh tế môi trường. Chí phí 
sản xuất một sản phẩm không chỉ tính hạn hẹp trong quá trình sản xuất mà phải tính cả 
các chi phí xử lý môi trường trong quá trình chế tạo nguyên vật liệu trước ñó và chi 
phí vận chuyển, xử lý chất thải, chôn lấp sau khi sử dụng. các phương pháp “ðánh giá 
chi phí tổng thể” (Total-Cost Assessment (TCA)), là “Kiểm tóan chi phí môi trường“ 
(Environmental Cost Accounting) là các ví dụ sinh ñộng về tư duy vòng ñời trong 
phân tích các hệ thống môi trường. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 
1. Trình bày khái quát các nội dung cơ bản của phương pháp phân tích hệ thống? 

Những công cụ nào dùng ñể diễn ñạt cấu trúc và ñộng thái của hệ thống khi phân 
tích . Ý nghĩa của phương pháp luận phân tích hệ thống trong công việc của một 
cán bộ khoa học ngành môi trường. 

2. Cơ cấu cấp bậc của các hệ thống là gì? Cho một ví dụ minh hoạ. Việc xác ñịnh cơ 
cấu cấp bậc (phả hệ)  cho các hệ thống giúp ích gì trong quá trình phân tích hệ 
thống? 

3. Phân biệt giữa khái niệm môi trường thông thường (tài nguyên môi trường) và 
khái niệm môi trường dùng trong phân tích hệ thống. Cho ví dụ minh hoạ. 

4. Trình bày nhận thức của bạn về tính trội của hệ thống? Cho ví dụ minh hoạ ? 
5. Phân biệt giữa cách tiếp cận ña ngành và cách tiếp cận liên ngành? cho ví dụ minh 

hoạ? 
6. Cho một ví dụ minh hoạ về tư duy vòng ñời trong lĩnh vực môi trường? 
7. Phân tích liệt kê ñầu vào, tiến trình biến ñổi, ñầu ra của các hoạt ñộng của con 

người trong các hệ thống môi trường, trình bày kết quả thảo luận trong bảng theo 
mẫu sau : 

Bảng liệt kê phân tích các tiến trình biến ñổi 

Hoạt ñộng của 
con người  

Các biến ñầu 
vào 

Nội dung tiến 
trình  xử lý 

Các biến ñầu 
ra 

Mục ñích hoàn 
thành 

     
Thực hiện với một trong các hệ thống môi trường sau ñây : 

 Khu Công nghiệp Tân Tạo;  Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu;  Khu du lịch sinh 
thái Vàm sát cần Giờ;  Bệnh Viện Chợ Rẩy;  Cảng Sài Gòn 

8. Thiết kế một cụm công nghiệp gồm các xí nghiệp : dệt nhuộm, cơ khí chế tạo, chế 
biến thủy sản, luyện cán thép, ñóng hộp thực phẩm, sản xuất giấy, mía ñường theo 
nguyên lý sinh thái công nghiệp (tối thiểu chất thải, tối ña tái chế, tái sử dụng). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2  
Trong nước 
1. Phạm văn Nam,(1996). Ưng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị, Nhà Xuất 

bản Thống kê  
2. ðoàn Minh Khang dịch từ Ota K. et al (1981) Sinh thái học ðồng ruộng, Nhà 

xuất bản Nông nghiệp Hà Nội. 
3. ðào thế Tuấn (1984) - Hệ Sinh thái Nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ 

Thuật - Hà Nội.  
Ngòai nước 
4. Fitzgreald, j  et Fitzgreald, A. (1987) - Fundamentals of Systems Analysis - John 

Wiley & Sons.   
5. Fred Collopy, Weatherhead School of Management. “Systems Thinking & 

The Systems Approach”. 
6. James R. Burns, 2002. “Systems Thinking, System Dynamics, Simulation” 
7. Các website quan trọng (tìm từ Google.com.vn) các từ khóa: System analysis 

(tools, principles); System thinking  (tools, principles).;  
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Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ 
LUYỆN TẬP TƯ DUY VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 
Mục tiêu học tập: 

- Tiếp thu các phương pháp, công cụ thực hành tư duy và phân tích hệ thống áp 
dụng trong nghiên cứu khoa học, quản lý các hệ thống môi trường và cuộc 
sống ñời thường 

Trong chương 2 người học ñã nghiên cứu các khái niệm và hướng dẫn về tư duy 
hệ thống và phân tích hệ thống. Trong chương này sẽ trang bị cho người học một số 
phương pháp và công cụ nhằm rèn luyện tư duy hệ thống và kỹ năng phân tích hệ 
thống:  

- Phương pháp nhận thức nhằm kết xuất thông tin về vấn ñề trong các hệ thống 
phức tạp. 

- Phương pháp phân rã vấn ñề  nhằm  làm rõ, chi tiết hóa  những vấn ñề phức tạp. 

- Phương pháp phân tích sơ ñồ nguyên nhân hệ quả: nhằm tìm nguyên nhân của 
các sự cố trong các hệ thống 

- Phương pháp phân tích miền ñộng lực: nhằm tăng lực ủng hộ và giảm lực chống 
ñối trong các quyết ñịnh thay ñổi hệ thống. 

- Phương pháp phân tích các bên có liên quan: nhằm nhận dạng các thành phần 
liên quan ñến dự án/chương trình/chính sách và sách lược phối hợp các bên có 
liên quan nhằm ñảm bảo cho dự án/chương trình/chính sách thành công. 

- Phương pháp phân tích SWOT: nhằm ñề ra giải pháp ñịnh hướng phát triển các 
hệ thống. 

1. PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC  

(Appreciation): Kết xuất tối ña thông tin từ sự kiện 
Là kỹ thuật rất ñơn giản nhưng có hiệu lực  ñể kết xuất tối ña lượng thông tin từ một 
sự kiện ñơn giản. Bắt ñầu với một sự kiện, ñặt ra một loạt câu hỏi: Thế thì cái gì có 
liên quan? trả lời và tiếp tục cho ñến khi thu ñược  tất cả các liệt kê thong tin có thể 
có. 
Ví dụ: 
Sự kiện: Cá chết hàng loạt trên các ao hồ nuôi cá. 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
- Do môi trường nước bị ô nhiễm 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
Các nguồn thải ra hồ không ñược kiểm 
soát 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
Người dân nuôi cá thất thu, bị thiệt hại. 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
Quản lý môi trường không tốt 

Thế thì cái gì có liên quan ? 
Phải kiểm soát nguồn thải 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
Phải thay ñổi qui trình nuôi 
Thế thì cái gì có liên quan ? 
Phải quy hoạch vùng nuôi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Trong khi chờ ñạt ñược kết luận mà không phải sử dụng các kỹ thuật chính thống, 
phương pháp nhận thức cho ra một khung làm việc trong ñó, chúng ta có thể rút ra 
thông tin nhanh chóng, hiệu quả và tin cậy. 

 2. PHÂN RÃ VẤN ðỀ 

 (Drill Down): Mổ xẻ một vấn ñề phát sinh trong các hệ thống 

 
Hình 3. 1: Ví dụ về phương pháp phân rã vấn ñề 

DD là kỹ thuật ñơn giản ñể chẻ những vấn ñề phức tạp thành những phần nhỏ hơn 
một các tăng dần. Cách thực hiện như sau: 

- Viết vấn ñề ra bên trái tờ giấy khổ lớn. Viết ra tiếp các ñiểm tạo nên bậc chi tiết thứ 
hai tiếp theo bên phải của vấn ñề. 

- Những ñiểm ñó có thể là : các yếu tố góp phần vào vấn ñề, thông tin liên quan ñến 
nó hay vấn ñề phát sinh bởi nó. 

- Tiến trình phân rã vấn ñề thành các thành phần gọi là “khoan thủng” ('drilling 
down'). 

- ðối với mỗi ñiểm bậc tiếp theo, lập lại tiến trình phân rã. Tiếp tục phân rã cho ñến 
khi bạn hoàn toàn hiểu các yếu tố góp phần tạo ra vấn ñề. 
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- Bạn có thể phân rã vấn ñề bằng sử dụng các kiến thức mà bạn có, sau ñó thực hiện 
các nghiên cứu cần thiết ñể hiểu biết về một ñiểm nào ñó. 

- Khoan thủng vào một vấn ñề giúp bạn hiểu sâu hơn về nó, tiến trình ñó sẽ giúp bạn 
nhận biết và hiểu các yếu tố dự phần vào vấn ñề. 

- DD nhắc bạn liên hệ thông tin liên kết với vấn ñề mà bạn không có ngay từ ñầu . 
DD cũng chỉ cho bạn chính xác nơi nào bạn cần thông tin thêm. 

Ví dụ về phương pháp khoan thủng vấn ñề (DD) trình bày ở hình 3.1: Cơ quan quản lý 
môi trường Bà Rịa Vũng Tàu muốn phân tích vấn ñề chất lượng nước ven bờ biển. 
Những phân tích trên sẽ ñưa ra những ñiểm khởi ñầu ñể suy nghĩ về vấn ñề. Nó làm 
nổi bậc những chỗ chưa hiểu rõ của cơ quan môi trường và chỉ ra nhu cầu thực hiện 
các nghiên cứu xa hơn. 

3. SƠ ðỒ NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ:  

(Cause & Effect Diagram = CED). (Sơ ñồ xương cá và Sơ ñồ Ishikawa) 
CED giúp ta suy nghĩ về các nguyên nhân của một vấn ñề . Lợi ích chính của nó là 
chúng ñưa bạn xem xét tất cả các nguyên nhân có thể có của vấn ñề  thay vì chỉ một 
nguyên nhân rõ ràng nhất. CED còn ñược gọi là Sơ ñồ xương cá hay sơ ñồ Ishikawa.   
CED có bốn bước thực hiện: 

3.1. Xác ñịnh vấn ñề 

Xác lập vấn ñề, sự cố, hậu quả rõ ràng, chính xác  và ñược sự ñồng ý của mọi người 
trong nhóm. 
Viết hậu quả hay vấn ñề trong một hộp và vẽ một ñường dài chỉ ñến hộp.  
Viết ra chi tiết vấn ñề mà bạn ñang ñối mặt. Trong ñó, xác ñịnh bao gồm ai (who), vấn 
ñề là gì (what) , khi nào (when) và nơi nào nó xảy ra (where). 
Viết vấn ñề trong một hộp ở phía bên phải của một tờ giấy lớn. Vẽ một ñường ngang 
qua tờ giấy. Khi ñó sẽ tạo ra chỗ ñể phát triển ý tưởng.   

3.2. Suy nghĩ và viết ra các yếu tố là nguyên nhân chính (nhóm nguyên 
nhân) 

Ghi lại tất cả các nguyên nhân chính trên sơ ñồ, trong các hộp song song với ñường 
chính. Nối chúng với ñường chính  bằng các mũi tên nghiêng. 
Tiếp theo là xác ñịnh các yếu tố có thể dự phần vào vấn ñề. Vẽ các ñường xương cho 
mỗi yếu tố và ñặt tên cho nó. Những thứ ñó có thể là những người tham dự vào vấn 
ñề, các hệ thống, thiết bị, vật liệu, các lực bên ngoài . . . 
Có gắng viết ra càng nhiều yều tố nếu có thể ñược. Nếu bạn ñang cố gắng giải quyết 
vấn ñề cùng với nhóm, lúc này cần tiến hành thảo luận tập thể. Sử dụng hình dạng 
xương cá  cho các yếu tố mà bạn ñã tìm thông qua xương cá.  
Xác ñịnh những nhóm nguyên nhân chính của vấn ñề. Có thể làm theo nhiều cách: 
- Sử dụng 5 nhóm tiêu chuẩn: Máy móc, Vật liệu, Nhân lực, Tiền và Phương pháp 

(5M Machines, Materials, Manpower, Money, Methods) hay PEMPEM (Plant, 
Equipment, Materials, People, Environment, Methods): Nhà máy, Thiết bị, Máy 
móc, Con người, Môi trường và Phương pháp.  

- Sự dụng hội thảo trí tuệ tập thể 
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- Nếu vấn ñề là một kết quả của một tiến trình ñã biết , có thể sử dụng các bước 
chính của tiến trình  như là các nguyên nhân chính 

              

Hình 3. 2: Phát thảo ra các nguyên nhân chính của vấn ñề 

3.3. Xác ñịnh các nguyên nhân có thể (các bậc dưới) 

Thảo luận tập thể về các nguyên nhân có thể có. Khí ñó các nguyên nhân có thể ñược 
thêm như là nhánh của các nguyên nhân chính mà chúng có liên hệ. Mở rộng sơ ñồ 
bằng cách thêm các nhánh nhỏ hơn ñối với các nguyên nhân chi tiết 
ðối với từng yếu tố mà bạn ñã xem xét trong giai ñoạn 2 , thảo luận các nguyên nhân 
có thể của vấn ñề có thể liên quan ñến yếu tố. Vẽ các nguyên nhân này thành các 
ñường nhỏ hơn tiếp giáp với xương của cá. Nếu một nguyên nhân lớn hay phức tạp, 
tốt nhất là chia nó ra thành các nguyên nhân phụ, Vẽ chúng thành các ñường nối theo 
mỗi ñường nguyên nhân. 
ðánh giá và phân tích các nguyên nhân có thể. ðiều ñó ñòi hỏi thu thập thông tin và 
sử dụng các công cụ khác ñể thẩm ñịnh lại nguyên nhân. 

3.4. Phân tích toàn bộ sơ ñồ nhằm xác ñịnh các nguyên nhân quan trọng 
nhất. 

ðến giai ñoạn này bạn ñã có một sơ ñồ chứng tỏ tất cả các nguyên nhân của vấn ñề. 
Tùy thuộc vào sự phức tạp và tầm quan trọng của vấn ñề, bây giờ bạn có thể nghiên 
cứu sâu hơn các nguyên nhân thường gặp nhất. ðó có thể là hình thành nghiên cứu, 
thực hiện thăm dò. . . Những kết quả nghiên cứu thăm dò ñó sẽ ñược thiết kế nhằm 
trắc nghiệm lại các ñánh giá của bạn có ñúng không? 
- Dùng các sơ ñồ riêng cho từng vấn ñề, không kết hợp các vấn ñề trong cùng một sơ 
ñồ. 
- Cần bảo ñảm mọi người ñồng thuận về vấn ñề nêu ra trước khi phân tích. 
- Không làm sơ ñồ quá lớn. Sử dụng các sơ ñồ riêng cho mỗi nhánh hay xem xét việc 
chia nhánh quá lớn. 
- Cần chính xác, không sử dụng các phát biểu còn tranh cải. 
Tiếp tục mỗi nhánh nguyên nhân cho ñến khi ñạt ñến nguyên nhân cội rễ. 
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Hình 3. 3: Tiếp tục 
bổ sung các nguyên 
nhân bậc dưới (chi 

tiết) của  các nguyên 
nhân chính 

4. PHÂN TÍCH MIỀN ðỘNG LỰC:  

(Force Field Analysis – Phân tích sự ủng hộ và phản ñối chống lại sự thay ñổi 
trong hệ thống quản lý) 

4.1. Khái niệm 

FFA là công cụ dung tìm kiếm tất cả các lực chống lại và ủng hộ một quyết ñịnh , nó 
là phương pháp ñặc biệt dùng ñể tăng cường các lực ủng hộ và giảm các tác ñộng của 
các phản bác về quyết ñịnh liên quan ñến hệ thống. 

4.2. Các bước thực hiện: 

 
Hình 3. 4: Ví dụ về phân tích miền ñộng lực 

+ Liệt kê tất cả các lực ủng hộ sự thay ñổi trong một cột các tất cả các lực chống lại 
trong một cột khác 
+ Gán ñiểm cho mỗi lực ủng hộ và phản ñối từ 1 (rất yếu)  ñến 5 (rất mạnh) 
+ Vẽ ra sơ ñồ thể hiện các lực ủng hộ và chống. thể hiện ñiểm số bên cạnh. 
Ví dụ, bạn là một nhà quản lý, cần quyết ñịnh lắp ñặt thiết bị mới trong nhà máy. Có 
thể vẽ phân tích miền ñộng lực như sau: 
Khi ñã thực hiện phân tích, bạn có thể quyết ñịnh dự án có khả thi không. Trong ví dụ 
trên, bạn gặp phải những vấn ñề ban ñầu dù rằng kế hoạch ñáng thực hiện. 
Nếu bạn quyết ñịnh thực hiện dự án, FFA có thể giúp bạn cải thiện xác suất thành 
công. Ví dụ bạn có hai phương sách: 
+ Giảm các thế lực chống lại dự án, 
+ Tăng thế lực ủng hộ dự án. 
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Thường giải pháp tốt nhất là cố gắng thúc ñẩy sự thay ñổi thông qua ñó có thể khắc 
phục nguyên nhân ñã tạo ra những vấn ñề do sự thay ñổi mang lại. Mọi người có thể 
không hợp tác nếu sự thay ñổi tác ñộng lên họ. 
Trong ví dụ hình 3.4 trên, FFA gợi ra một số các thay ñổi ñối với kế hoạch ban ñầu: 
� Bằng cách huấn luyện nhân viên (tăng chi phí lên 1), bạn có thể loại trừ sự lo 

sợ về công nghệ của nhân viên (giảm sự lo lắng ñi 2). 
� Chứng minh cho nhân viên rằng sự thay ñổi là cần thiết cho kinh doanh (lực 

ủng hộ mới , tăng 2). 
� Các nhân viên có thể ñược thấy máy móc mới có thể ñem lại công việc hứng 

thú và ña dạng (lực ủng hộ mới , +1). 
� Bạn có thể tăng lương ñể thể hiện tăng sản lượng  ( chi phí tăng +1, giảm mất 

thời gian  -2) 
� Chọn máy móc khác nhau với các bộ lọc ñể loại trừ ô nhiễm (tác ñộng môi 

trường – 1) 
� Các thay ñổi này sẽ thay ñổi cán cân từ 11/10 (chống lại kế hoạch/tán thành) 

thành 8:13  

5. PHÂN TÍCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN (stakeholder analysis 
= SA) 

SA là công cụ vận dụng tư duy hệ thống và phân tích hệ thống trong việc chuẩn bị các 
dự án/chương trình chính sách trong lĩnh vực môi trường hay các lĩnh vực khác. 

5.1.  Các khái niệm cơ bản 

+  Các bên có liên quan  
Bên có liên quan là bất kỳ cá nhân, nhóm hay tổ chức có lợi ích gắn liền với mục 
tiêu của dự án/chương trình/chính sách và ai có tiềm năng tác ñộng ñến các hoạt ñộng 
của dự án và có ñược hay mất hay không ñổi nếu các thay ñổi của dự án/chương 
trình/chính sách ñược thực hiện. Khi phân tích các bên liên quan, chỉ xem xét các 
thành phần liên quan con người, không xét cơ sở vật chất, các thành phần tự nhiên 
như rừng, biển, hạ tầng… 
+ Phân tích các bên có liên quan  
Phân tích các bên có liên quan là một phương pháp luận có tính hệ thống sử dụng các 
dữ liệu ñịnh lượng nhằm xác ñịnh lợi ích và ảnh hưởng của các nhóm khác nhau trong 
sự liên hệ ñến một sự thay ñổi trong dự án, chương trình và chính sách. 
SA dùng trong những dự án/chương trình/chính sách sau ñây: 
+ Trong các dự án mang lại sự thay ñổi kinh tế xã hội 
+ Trong các chương trình kinh tế , xã hội, môi trường 
+ Trong các chính sách liên quan kinh tế , xã hội, môi trường 

5.2. Tầm quan trọng và ý nghĩa của  phân tích các bên có liên quan 

Một phân tích các bên có liên quan có thể giúp một dự án hay chương trình xác ñịnh: 
• Lợi ích của tất cả các bên có liên quan có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi 

dự án/chương trình 
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• Các xung ñột tiềm tàng hay rủi ro có thể phá hỏng dự án/chương trình/chính 
sách. 

• Các nhóm cần ñược khuyến khích tham dự trong các giai ñoạn khác nhau trong 
dự án 

• Sách lược phù hợp và cách tiếp cận ñể phối hợp các bên có liên quan. 
• Các cách giảm các tác ñộng tiêu cực lên các nhóm dễ bị thiệt hại hay bất lợi do 

việc thực hiện dự án. 
SA cho chúng ta : 
+ SA ñánh giá phạm vi mà sự thay ñổi do dự án/chương trình/chính sách có thể tác 
ñộng ñến trong xã hội 
+ Có thể bổ sung vào các phân tích kinh tế chính trị ñể xác ñịnh các nhóm bị tác ñộng 
ñể xem vị trí của họ trong dự án/chương trình/chính sách ảnh hưởng của họ ñến nhà 
nước, cơ hội ñể họ tham dự nhằm ủng hộ sự thay ñổi và tìm sách lược ñể vượt qua các 
trở ngại như vượt qua sự cản trở của những người mất quyền lợi hay trì hoản việc thực 
hiện dự án/chương trình/chính sách. 

5.3. Thời ñiểm thực hiện phân tích các bên có liên quan  

SA có thể thực hiện trong suốt chu trình dự án, nhưng nên ñược thực hiện ngay từ ñầu 
khi hình thành dự án. 
SA là một thành phần quan trọng trong giai ñoạn phân tích bối cảnh dự án. 
SA xác ñịnh ngay từ ñầu các bên có liên quan chính, chỉ ra ai là quan trọng và có ảnh 
hưởng và họ có thể tham gia vào dự án/ chương trình như thế nào? 

5.4. Nội dung trình tự phân tích các bên có liên quan  

Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu dự án, phạm vi dự án 
Việc xác ñịnh phạm vi dự án giúp người phân tích nhận dạng ñầy ñủ các thành phần 
trong phạm vi dự án (trong hệ thống và ngoài phạm vi hệ thống (môi trường bên 
ngoài). 
Kết quả của việc xác ñịnh phạm vi thường là một sơ ñồ ranh giới giữa hệ thống và 
môi trường hoặc một sơ ñồ các bên có liên quan như sau (hình 3.5): 

 

Hình 3. 5: Sơ ñồ 
ghi lại các bên có 

liên quan trực tiếp, 
gián tiếp, có ảnh 
hưởng (tài trợ) 

Bước 2: Xác ñịnh các bên có liên quan chính và lợi ích của họ (tích cực hay tiêu 
cực trong dự án) 
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Dựa vào sơ ñồ hình 3.5 ở bước 1, có thể ñặt ra các câu hỏi sau ñây, trong ví dụ về dự 
án sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 

• Các mục tiêu dự án bị những thách thức như thế nào? Thách thức bởi ai? Ai ñã 
và sẽ cản trở mục tiêu của dự án? 

• Ai  ñang phụ thuộc vào nguồn tài nguyên? ñó là vấn ñề cơ hội hay ưu thế về 
kinh tế? Ai nắm giữ quyền lực và luật pháp về nguồn tài nguyên? Có những 
ban ngành nào có liên quan? Tài nguyên có liên quan cấp quốc gia và quốc tế 
không? 

• Ai là người hay nhóm người hiểu biết về tài nguyên ñó nhất, khả năng khai 
thác?Ai quản lý nguồn tài nguyên, kết quả như thế nào? 

• Những người có liên quan và lợi ích của họ có ổn ñịnh theo mùa, hay theo kiểu 
thời vụ? 

• Có xu hướng hay sự kiện nào tác ñộng ñến các bên có liên quan? (Vd: tăng dân 
số, di cư, thay ñổi sử dụng ñất, quy hoạch…) 

• Có dự án nào tương tự trong vùng không, nếu có, phạm vi của dự án ñó là gì, 
phản ứng của dân ñịa phương như thế nào? 

Kết quả của bước 2 là lập bảng liệt kê các bên có liên quan: 

Bảng 3. 1: Bảng liệt kê và ñánh giá ảnh hưởng của các bên liên quan 
 

Các bên có liên 
quan 

ðánh giá mức 
ñộ tác ñộng 

của dự án ñến 
bên liên quan 

ðánh giá mức 
ñộ ảnh hưởng, 
quyền lực của 
bên liên quan 
ñối với dự án 

Vai trò tiềm 
tàng trong dự 

án 

Ghi chú thuyết 
minh về kết 
quả ñánh giá 

Thứ 
yếu 

Quan 
trọng 

Bên liên quan 1 +++ 0  x  

Bên liên quan 2 + ++ x   

Bên liên quan 1 ++ +++ x   

. . . . . . . . . . . . . 

.  
   x  

Bên liên quan n 0 0 x   

Ghi chú: +++ có ảnh hưởng hay tác ñộng mạnh 

          ++ có ảnh hưởng hay tác ñộng trung bình 

 

+ có ảnh hưởng hay tác ñộng ít 

0    Không  có ảnh hưởng hay tác ñộng  

 

Bước 3: ðánh giá ảnh hưởng và tầm quan trọng của từng bên có liên quan cũng 
như tác ñộng tiềm tàng  của dự án ñến mỗi bên có liên quan 
Kết quả của bước 4 là lập ra và sử dụng sơ ñồ ñánh giá ảnh hưởng, tầm quan trọng và 
mức ñộ tác ñộng lên từng bên có liên quan theo mẫu sau ñây: 
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Hình 3. 6: 
Lưới phân 

tích các bên 
có liên quan 
ñể tìm ra 
sách lược 
phối hợp 

Tiếp theo bước 3, có thể ñặt ra các câu hỏi dưới ñây ñể ñánh giá ảnh hưởng và tác 
ñộng của từng bên có liên quan và tìm ra sách lược phối hợp:  

• Ai có trách nhiệm trực tiếp ñến quyết ñịnh hay vấn ñề quan trọng của dự án? 
• Ai giữ vị trí có trách nhiệm trong tổ chức ñược hưởng lợi? 
• Ai có ảnh hưởng trong vùng dự án (cả về ñịa lý và lĩnh vực dự án) 
• Ai sẽ bị dự án tác ñộng? 
• Ai sẽ ủng hộ dự án, khi họ ñược tham gia? 
• Ai sẽ phản ñối dự án nếu họ không ñược tham gia? 
• Ai ñã ñược tham dự (về lĩnh vực cũng như về ñịa lý) trong quá khứ? 
• Ai ñến bây giờ chưa ñược tham gia nhưng cần tham gia  

Cách thực hiện lưới phân tích các bên có liên quan: 
Xác ñịnh các bên có liên quan và viết lên các thẻ (mỗi bên một thẻ) 
Sắp xếp và thay thế các thẻ trên bảng ma trận 
Xem xét quan hệ (trách nhiệm, quyền, mực ñộ mâu thuẫn) trong và giữa các bên có 
lien quan trong mỗi vùng của bảng ma trận. 
Xem xét chiến lược có thể (các tiếp cận, phương pháp) ñể phối hợp các bên có liên 
quan khác nhau trong mỗi vùng của bảng ma trận. 
Các câu hỏi khi xem xét nơi ñặt các bên có liên quan trên hình vuông phân tích ảnh 
hưởng/tác ñộng. 
Họ có thường ảnh hưởng ñến thành công hay thất bại của dự án? 
Họ quan hệ với cơ quan tài trợ như thế nào 
Quan hệ của họ với dự án là gì? 
Bạn nghĩ họ nên ở vị trí nào trên hình vuông phân tích ảnh hưởng/tác ñộng? 
Bước 4: Xác ñịnh cách nào phối hợp các bên có liên quan tốt nhất 
Các kiểu bên có liên quan khác nhau sẽ ñược phối hợp theo các cách khác nhau  ở các 
giai ñoạn khác nhau trong dự án, từ thu thập và cung cấp thông tin, tư vấn, ñối thoại, 
cùng làm việc và cùng ñồng hành. 
Bước thứ tư này tập trung vào việc xác ñịnh cụ thể kế hoạch phối hợp với các bên có 
liên quan. Nghĩa là xác ñịnh nhóm dự án sẽ phối hợp với ai, hình thức phối hợp là gì, 
khi nào phối hợp, phối hợp ở ñâu? . Sự tham gia của các bên trong quá trình phối hợp 
sẽ cung cấp cơ sở cho việc xây dựng sự hợp tác. Khi các bên có liên quan hiểu biết về 
dự án, nhóm dự án có thể thuyết phục họ hợp tác và ủng hộ mục tiêu dự án. 
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Kết quả của bước 4: là danh sách các bên có liên quan cần phải phối hợp nhằm ñảm 
bảo cho dự án/chương trình/chính sách thành công: 

Bảng 3. 2: Kế hoạch phối hợp hành ñộng với các bên liên quan 

Sách lược hành ñộng 
phối hợp 

Các bên cần phối hợp Ghi chú  

Thu thập thông tin về họ Vd: Công chúng Vd: Thực hiện phiếu thăm dò 

Cung cấp thông tin  cho 
họ 

Vd: Ủy ban Nhân dân, 
Cơ quan tài trợ 

Vd: Gởi các hề sơ dự án, các 
bài bào, tư liệu thuyết minh về 
sự cần thiết của dự án 

ðối thoại với họ Vd: Các hộ dân bị giải 
tỏa 

Vd: Tổ chức 2 cuộc họp, trao 
ñổi thảo luận về phương án tái 
ñịnh cư, áp giá ñền bù 

Cùng làm việc và cùng 
ñồng hành với họ 

Vd: Chính quyền ñịa 
phương 

Vd: Tổ chức cuộc họp, trao ñổi 
thảo luận về phương án triển 
khai dự án. 

Trên cơ sở bảng sách lược hành ñộng, nhóm soạn thảo dự án/chương trình/chính sách 
sẽ lập kế hoạch làm việc với các bên có liên quan ñể thực hiện nhằm hoàn thiện dự 
án/chương trình/chính sách.  

6. PHÂN TÍCH SWOT 

6.1. Sự cần thiết của việc xây dựng ñịnh hướng phát triển cho các hệ 
thống môi trường 

Các hệ thống môi trường thường hiện hữu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vì 
hoạt ñộng của con người luôn gắn với môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội. ðể phát 
triển, các hệ thống này rất cần ñến các chiến lược ñịnh hướng phát triển nhằm vạch ra 
các kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu phát triển một cách bền  vững. Phương pháp 
SWOT trang bị cho người học một phương pháp xác ñịnh chiến lược phát triển hệ 
thống môi trường một cách có cơ sở khoa học, tránh chủ quan. 

6.2. Khái niệm về SWOT 

Phân tích SWOT là một công cụ tìm kiếm tri thức về một ñối tượng dựa trên 
nguyên lý hệ thống, trong ñó: 

1. Phân tích ñiểm mạnh (S= strength), ñiểm yếu (W= weakness) là sự ñánh giá từ 
bên trong, tự ñánh giá về khả năng của hệ thống (ñối tượng) trong việc thực hiện 
mục tiêu, lấy mục tiêu làm chuẩn ñể xếp một ñặc trưng nào ñó là ñiểm mạnh (hỗ 
trợ mục tiêu) hay ñiểm yếu (cản trở mục tiêu). 

Phân tích cơ hội (O= opportunities), thách thức (T= threats)  là sự ñánh giá 
các yếu tố bên ngoài chi phối ñến mục tiêu phát triển của hệ thống (ñối tượng), 
lấy mục tiêu làm chuẩn ñể xếp một ñặc trưng nào ñó của môi trường bên ngoài 
là cơ hội (hỗ trợ mục tiêu) hay thách thức (cản trở mục tiêu). 
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 MẠNH, TÍCH 
CỰC 

YẾU, TIÊU 
CỰC 

BÊN TRONG HỆ THỐNG Các ñiểm mạnh Các ñiểm yếu 

MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI  Các cơ hội Các thách thức 

 

 
Hình 3. 7:  Mô hình SWOT 

6.3. Ý nghĩa của phân tích  SWOT 

Phân tích SWOT là một cách rất hiệu quả ñể biểu thị ưu thế, yếu thế và khảo sát 
cơ hội và thách thức mà CÁ NHÂN hay TỔ CHỨC của chúng ta gặp trong quá trình 
sinh sống hay công tác. Khi thực hiện phân tích sử dụng SWOT sẽ giúp cá nhân hay 
cơ quan, tổ chức của chúng ta tập trung các hoạt ñộng vào các lĩnh vực mà bạn có ưu 
thế và ở ñó có cơ hội nhiều nhất. 

Phân tích SWOT rất thường ñược áp dụng: 

- Trong báo cáo ñịnh kỳ, trong xây dựng mới một tổ chức, trong việc gặp một 
thử thách cần phải quyết ñịnh, trong việc xây dựng chiến lược phát triển cho 
một tổ chức. . . 

- Phân tích SWOT còn có thể áp dụng cho cuộc sống ñời thường của cá nhân, 
khi cần phải quyết ñịnh trước những phương án chọn lựa cho hướng tương lai, 
vạch ra hành ñộng ñể thực hiện một mục tiêu nào ñó. 

6.4. Nội dung phương pháp phân tích SWOT  

ðể thực hiện phân tích SWOT có sáu giai ñoạn : 

1) Xác ñịnh mục tiêu của hệ thống   

Việc ñầu tiên trong phân tích SWOT là xác ñịnh mục tiêu của hệ thống ñể làm 
chuẩn cho phân tích SWOT. Xác ñịnh mục tiêu rất quan trọng trong việc phân tích vì 
một ñặc trưng của hệ thống có thể là ñiểm mạnh ñối với mục tiêu này nhưng là ñiểm 
yếu của mục tiêu khác. Tương tự như vậy, một yếu tố của môi trường bên ngoài có thể 
là cơ hội ñối với mục tiêu này nhưng là thách thức của mục tiêu khác. Vì vậy, xác 
ñịnh mục tiêu là ñiểm tựa ñể phân tích SWOT. 

Các mục tiêu trong các hệ thống có thể là: 

- ða mục tiêu: ví dụ trong các tổ chức du lịch sinh thái có 3 mục tiêu : bảo tồn thiên 
nhiên, an sinh xã hội (sự tham gia của cộng ñồng ñịa phương) và kinh doanh có 
lợi nhuận. Khác với nhiều hệ thống khác, một khu DLST có ña mục tiêu: bảo tồn 
thiên nhiên, an sinh cho cộng ñồng và sinh ra lợi nhuận. Vì vậy, cần phải chú ý sự 
xung ñột mâu thuẫn mục tiêu. Một ñặc trưng có thể là ñiểm mạnh ñối với mục 
tiêu kinh tế nhưng là ñiểm yếu của mục tiêu bảo tồn. 
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- Một mục tiêu chính và các mục tiêu kết hợp: ví dụ trong dự án phát triển khu dân 
cư mới, mục tiêu chính là tạo ra một tiểu hệ sinh thái nhân văn phát triển bền 
vững, trong ñó bao gồm các mục tiêu kết hợp là bền vững kinh tế, bền vững xã 
hội và bền vững môi trường. 

- ðơn mục tiêu : ví dụ như dự án bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng ñồng  
có mục tiêu chính là bảo vệ môi trường. 

Vì vậy, cần chia làm 2  bước: Phân tích SWOT cho riêng từng mục tiêu, sau ñó 
sẽ giải quyết vấn ñề xung ñột mâu thuẫn trong qua trình xác ñịnh các chiến lược. 

2) Xác ñịnh ranh giới hệ thống: 

 ðể xác ñịnh và không nhầm lẫn giữa ñiểm mạnh  và cơ hội, ñiểm yếu và thách 
thức, cần làm rõ ranh giới hệ thống. Cần chú ý hai loại ranh giới: 

- Ranh giới cụ thể: là ranh giới ñịa lý, ranh giới mang tính vật lý phân biệt bằng trực 
quan. 

- Ranh giới trừu tượng: quy ñịnh bằng thẻ hội viên (người có thẻ là ở trong hệ 
thống), bằng quyết ñịnh thành lập tổ chức (có tên trong quyết ñịnh là ở trong hệ 
thống). 

3a) Phân tích các bên có liên quan 

+ Các bên có liên quan bên trong hệ thống 
 Liên hệ ñến mục tiêu ñể ñưa ra ñầy ñủ các thành phần của hệ thống 

+ Các bên có liên quan bên ngoài hệ thống  
 Liên hệ ñến mục tiêu ñể ñưa ra ñầy ñủ các thành phần của môi trường bên ngoài hệ 
thống có ảnh hưởng ñến việc ñạt mục tiêu HT. 

Không ñưa các thành phần không có ý nghĩa hay không có liên quan gì ñối với việc 
ñạt mục tiêu của HT 

Biểu thị bằng một sơ ñồ khối. Sơ ñồ sẽ gợi ý cho ta suy nghĩ về SWOT 

 

Hình 3. 8: 
Vd: Phân 
tích các 
bên có 

liên quan 
ñến Du 

lịch sinh 
thái 

chuẩn bị 
cho phân 

tích 
SWOT 

 

 
3b) Phân tích hệ thống, xây dựng khung làm việc cho phân tích SWOT 

Xây dựng hình ảnh nhận thức về hệ thống và vẽ ra sơ ñồ cấu trúc hệ thống tương 
ñối chi tiết:  
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1. Hệ thống bao gồm những thành phần nào (phân rã hệ thống thành các thành 
phần chi tiết ñến mức ñộ ñáp ứng ñược mục tiêu hệ thống)? 

2. Những thành phần nào bên ngoài môi trường có tác ñộng quan trọng ñến việc 
thực hiện mục tiêu hệ thống? 

3. Những hoạt ñộng nào hiện có trong quá trình hoạt ñộng của hệ thống ? 
4. Sự biến ñổi của hệ thống có gì ñáng quan tâm ñối với mục tiêu phát triển ? 
5. Cơ cấu cấp bậc của hệ thống có liên quan ñến mục tiêu phát triển ?  
6. Tính trội, tính ưu việt của hệ thống có liên quan ñến mục tiêu phát triển ? 

4) Phân tích SWOT 

ðể phân tích SWOT, căn cứ vào sơ ñồ hệ thống, có thể viết ra các câu hỏi sau 
ñây hay tương tự: 

a) ðiểm mạnh - Ưu thế (Strengths) từ bên trong hệ thống 
• Các ñặc trưng của các thành phần bên trong hỗ trợ mục tiêu của hệ thống ñang 

có? 
• Cái gì là ưu ñiểm so với mục tiêu bạn cần ñạt ? 
• Nguồn lực thích hợp nào bên trong hệ thống cần phải tiếp cận ñể thực hiện mục 

tiêu? 
• Xét từ bên ngoài, người khác thấy gì  về các ưu thế bên trong của hệ thống? 

Xem xét ưu thế theo quan ñiểm bên trong hệ thống và quan ñiểm của bên ngoài mà hệ 
thống liên hệ.  Trong khi tìm ưu thế, suy nghĩ về chúng trong mối liên hệ với hệ thống 
cạnh tranh, “ñối thủ”. 
b) ðiểm yếu: (Weaknesses ) từ bên trong hệ thống 

• Bạn có thể cải tiến hệ thống cái gì? 
• Cái gì làm cho hệ thống kém? 
• Hệ thống nên tránh khỏi cái gì? 
Hệ thống nên xem xét ñiểm yếu của bên trong và từ cách nhìn từ bên ngoài: Người 

khác có nhận ra ñiểm yếu mà hệ thống mà hệ thống chưa bộc lộ không (ñiểm yếu tiềm 
tàng)? Hệ thống cạnh tranh với hệ thống ñang xem xét có làm tốt hơn không? Hay ñối 
mặt với bất kỳ sự thật không mong muốn nào khi có thể. 
 c) Phân tích các cơ hội (Opportunities) từ bên ngoài 

• Ở ñâu là các cơ hội tốt mà hệ thống sẽ gặp? 
• Các xu hướng có lợi mà hệ thống ñang có là gì? 
• Các cơ hội có ích có thể ñến từ những việc như: 
• Thay ñổi trong công nghệ và thị trường ở qui mô nhỏ cũng như lớn. 
• Sự thay ñổi chính sách của chính phủ liên quan ñến ngành DLST. 
• Thay ñổi trong xã hội, dân số, kiểu sống, ñời sống tăng lên.  
• Các biến cố ñịa phương có tác ñộng ñến mục tiêu của hệ thống  hay của tổ chức 

của hệ thống ñang xét? 
• Một cách tiếp cận hữu ích ñể tìm cơ hội là tìm ở ưu thế và tự hỏi các ưu thế này 

có mở ra cơ hội nào không. Mặt khác, tìm trong ñiểm yếu  xem có cơ hội nào 
ñể loại trừ chúng. 

d) Các thách thức (Threats) từ bên ngoài 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

61

61

• Các cản trở nào mà hệ thống sẽ gặp khi thực hiện mục tiêu? 
• Các hệ thống ñối thủ cạnh tranh ñang làm gì? 
• Các qui ñịnh yêu cầu trong công việc, sản phẩm hay dịch vụ có ñang thay ñổi. 
• Sự thay ñổi công nghệ, sự cạnh tranh, sự ñầu tư của nước ngoài có ñe dọa vị trí 

của hệ thống? 
• Thực hiện các phân tích này sẽ làm sáng tỏ cái gì cần ñược làm và ñưa vấn ñề ra 

ñể nhận thức.  
• Bạn cũng có thể áp dụng phân tích SWOT cho hệ thống ñối thủ cạnh tranh của 

bạn. ðiều ñó có thể sinh ra các ñiều thú vị. 
 

 
Hình 3. 9: Quy trình thực hiện phân tích SWOT 

5)  Giai ñoạn vạch ra chiến lược hay giải pháp 

Sau khi phân tích SWOT, cần thực hiện việc vạch ra 4 chiến lược: 

1. Chiến lược S/O:  Phát huy ñiểm mạnh ñể tận dụng thời cơ  

2. Chiến lược W/O: Không ñể ñiểm yếu làm mất cơ hội 

3. Chiến lược S/T: Phát huy ñiểm mạnh ñể khắc phục vượt qua thử thách thử thách 

4. Chiến lược W/T: Không ñể thử thách làm phát triển ñiểm yếu. 

 S W 

O S + O O - W 

T S - T -W -T 

6) Giai ñoạn xử lý xung ñột mục tiêu và xếp thứ tự các chiến lược 

Sau khi ñã vạch ra các chiến lược thực hiện mục tiêu, người phân tích cần xếp 
thức tự ưu tiên các chiến lược và giải quyết xung ñột giữa các mục tiêu trong trường 
hợp ña mục tiêu (vd như của DLST) theo các quy tắc thứ tự ưu tiên: 

- Các chiến lược có sự lặp ñi lặp lại nhiều lần nhất là chiến lược ưu tiên nhất. 

- Chiến lược không chứa ñựng sự mâu thuẫn mục tiêu có ưu tiên tiếp theo. 

- Chiến lược chứa chỉ một xung ñột, mâu thuẫn nhưng khi thực hiện, sự tổn hại mục 
tiêu thứ hai là không nghiêm trọng và có thể khắc phục ñược. 

- Các chiến lược còn lại  thì cân nhắc sự tổn hại các mục tiêu ñể giữ lại hay bỏ ñi. 

- Kết quả xếp thứ tự ưu tiên các chiến lược sẽ là căn cứ ñể xây dựng kế hoạch chiến 
lược dài hạn cho một hệ thống.  

Tóm lại, phân tích SWOT là một khuôn khổ ñể phân tích ñiểm mạnh và yếu của 
hệ thống và các cơ hội và thách thức mà hệ thống sẽ gặp khi thực hiện mục tiêu. 
SWOT giúp chúng ta tập trung vào ưu thế, tối thiểu hóa ñiểm yếu và giành ñược thuận 
lợi lớn nhất của các cơ hội có ñược trong quá trình phát triển một hệ thống STNV. 
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6.5. Ví dụ minh họa:  

Sử dụng SWOT ñể phân tích, giải quyết khủng hoảng rác (giảm chi phí, giảm sản 

lượng, tăng khả năng tái chế) 

1. Xác ñịnh mục tiêu: giải quyết khủng hoảng rác (giảm chi phí, giảm sản lượng, 

tăng khả năng tái chế) 

2. Xác ñịnh SWOT: 

S 

- Cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom khá ổn 
ñịnh (hệ thống thu gom, vận chuyển); 

- ðã tiếp nhận, tiếp cận kinh nghiệm từ các 
nước tiên tiến (công nghệ, quản lý …); 

- ðội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình ñộ, có 
ñầy ñủ tiềm năng ñể phục vụ cho một hệ 
thống quản lý chất thải rắn tiên tiến. 

 

W 

- Chưa có quy hoạch tổng thể về quản lý 
CTR ñô thị; 

- Chưa thực hiện tốt công tác phân loại rác 
tại nguồn; 

- Hệ thống thu gom tại các Quyận, Huyện 
chưa ñồng bộ; 

- Chưa triển khai các công nghệ xử lý tiên 
tiến ñể giảm thiểu lượng rác ra bãi chôn 
lấp; 

- Ô nhiễm môi trường tại các BCL (nước 
mặt, nước ngầm); 

-  

O 

- ðược lãnh ñạo thành phố quan tâm; 

- Nhiều thành phần (tư nhân, nhà nước, tổ 
chức nước ngoài) sẵn sàng ñầu tư phát 
triển hệ thống quản lý rác ñô thị; 

- Có nhiều cơ hội vay vốn nước ngoài 
(ODA, BOT, …); 

- Người dân dễ dàng ñồng thuận với Nhà 
nước trong các chương trình cải thiện vệ 
sinh môi trường; 

- Có nhiều công nghệ xử lý CTR từ các 
nước phát triển ñể lựa chọn; 

- Luật BVMT mới và các chủ trương chính 
sách về chiến lược BVMT ñã ñược ban 
hành tạo tiền ñề thuận lợi cho việc cải tiến 
công tác Quản lý CTR. 

T 

- Thiếu kinh phí ñầu tư cho các chương 
trình, dự án xử lý rác; 

- Chưa có ñủ kinh nghiệm và năng lực quản 
lý hiệu quả các dự án xử lý rác nguy hại 
(do còn mới, phải mày mò); 

- Thay ñổi thói quen, ý thức cộng ñồng; 

- Khó khăn trong việc qui hoạch bãi chôn 
lấp, dự án xử lý rác; 

- Cơ chế quản lý nhà nước kém ñồng bộ, 
thiếu hiệu quả. 

- Thiếu các qui ñịnh, chính sách phù hợp (hệ 
thống pháp lý chưa hoàn thiện); 

- Ý thức cộng ñồng kém. 
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3. Phân tích chiến lược: 

S-O 
- Lập dự án vay vốn; 
- Lập dự án kêu gọi ñầu tư; 
- Xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án 

xử lý rác tối ưu (tài chính, môi trường, 
công nghệ); 

- Xây dựng chương trình nâng cao năng 
lực quản lý. 

S-T 
- Kêu gọi các dự án ñầu tư từ các tổ 

chức, thành phần kinh tế, ñẩy mạnh xã 
hội hóa công tác quản lý CTR; 

- Xây dựng các chương trình nâng cao 
năng lực quản lý Nhà nước; 

- Xây dựng chương trình giáo dục, nâng 
cao ý thức cộng ñồng; 

- Xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, 
ñồng bộ. 
 

O-W 
- Xây dựng qui hoạch tổng thể quản lý 

CTR; 
- Xây dựng, triển khai dự án phân loại 

rác từ nguồn; 
- Lựa chọn các dự án xử lý rác bằng công 

nghệ tiên tiến; 
- Hiện ñại hóa các bộ phận thu gom, vận 

chuyển; 
- Xây dựng chương trình quan trắc môi 

trường các BCL ñể kiểm soát ô nhiễm 
môi trường; 

- Tiếp tục khắc phục các ñiểm thiếu sót 
bấp cập của các qui ñịnh, chính sách 
hiện hành; 

- Xây dựng chương trình giáo dục, nâng 
cao nhận thức cộng ñồng có hiệu quả. 

T-W 
- Có cơ chế hỗ trợ về chính sách thuế, tài 

chính tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư; 
- ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, 

cưỡng chế (nghị ñịnh 21/CP về xử phạt 
hành chánh BVMT); 

- Có qui hoạch tổng thể QL CTR ñô thị 
ñồng bộ với Qui hoạch tổng thể sử 
dụng ñất của TP (ñến 2010) ñể xây 
dựng quĩ ñất phục vụ cho các dự án xử 
lý rác. 

4. Sắp xếp chiến lược: 

5. Lập dự án vay vốn, kêu gọi các dự án ñầu tư từ các tổ chức, thành phần kinh tế, ñẩy 
mạnh xã hội hóa công tác quản lý CTR; 

6. Xây dựng các chương trình nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực QL 
CTR; 

7. Xây dựng chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng ñồng có hiệu quả; 

8. Có qui hoạch tổng thể QL CTR ñô thị ñồng bộ với Qui hoạch tổng thể sử dụng ñất 
của TP (ñến 2010) ñể xây dựng quĩ ñất phục vụ cho các dự án xử lý rác; 

9. Có cơ chế hỗ trợ về chính sách thuế, tài chính tạo ñiều kiện thu hút ñầu tư; 

10. Tiếp tục khắc phục các ñiểm thiếu sót bấp cập của các qui ñịnh, chính sách 
hiện hành; 

11. Xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, ñồng bộ 

12. Xây dựng các tiêu chí lựa chọn dự án xử lý rác tối ưu (tài chính, môi trường, 
công nghệ); 
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13. Xây dựng, triển khai dự án phân loại rác từ nguồn; 

14. Lựa chọn các dự án xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến; 

15. Hiện ñại hóa các bộ phận thu gom, vận chuyển; 

16. Xây dựng chương trình quan trắc môi trường các BCL ñể kiểm soát ô nhiễm 
môi trường; 

17. ðẩy mạnh công tác xử lý vi phạm, cưỡng chế (nghị ñịnh 21/CP về xử phạt 
hành chánh BVMT); 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

1) Áp dụng phương pháp nhận thức, phương pháp phân rã vấn ñề, Phân tích 
nguyên nhân và hậu quả  ñể kết xuất các thông tin có liên quan ñến các sự cố 
môi trường sau ñây: 

+ Các chết hàng loạt trong các hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà? 

+ Lượng du khách ñến khu du lịch Vàm sát tự nhiên giảm sút rõ rệt? 

2) Áp dụng phương pháp phân tích miền ñộng lực ñể tạo sự ủng hộ cho dự án ñưa 
giáo dục môi trường vào các trường phổ thông tại tp Hồ Chí Minh? 

3) Áp dụng phương pháp phân tích các bên có liên quan ñể ñưa ra kế hoạch phối 
hợp các bên có liên quan trong dự án ñưa giáo dục môi trường vào các trường 
phổ thông tại tp Hồ Chí Minh? 

4) Áp dụng phương pháp phân tích SWOT ñể ñịnh hứớng phát triển hệ thống giao 
thông ñô thị theo mục tiêu phát triển giao thông công cộng, ñịnh hứớng phát 
triển du lịch thiên nhiên cho khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

5) Áp dụng phương pháp phân tích SWOT ñể ñịnh hứớng phát triển cho một nhà 
máy, một cơ quan. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3 
1) Các Website: www.mindtools.com/ ;  leadership.mindtools.com/ 
2) Lewin K. (1951) 'Field Theory in Social Science', Harper and Row, New York.  
3) www.mindtools.com/forcefld.html;  
4) www.psywww.com/mtsite/forcefld.html  
5) www.mycoted.com/creativity/techniques/forcefieldanal.php  
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Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHUNG 
LUẬN LÝ (LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS = 

LFA) 
Mục tiêu học tập: 

Tiếp thu các phương pháp phân tích khung luận lý ñể xây dựng và quản lý các  dự án 
trong lĩnh vực môi trường, bao gồm các nội dung: 

� Nhận dạng các dự án liên quan ñến môi trường tài nguyên, 

� Khái niệm về phương pháp LOGFRAME, Sử dụng LFA, 

� Các giai ñoạn thực hiện LFA :Phân tích tình huống – hoàn cảnh; Phân tích 
các bên có liên quan - Hội thảo về khung luận lý; Phân tích vấn ñề; Phân tích 
mục tiêu; Phân tích chiến lược; Lập ma trận khung luận lý;  Thiết lập tiến ñộ 
thực hiện các hoạt ñộng;  Thiết lập các bảng thống kê dự trù nguồn lực cho dự 
án; Viết thuyết minh dự án. 

� Sử dụng LFA ñể giám sát dự án ñang thực hiện. 

1. NHẬN DẠNG CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN ðẾN MÔI TRƯỜNG 
TÀI NGUYÊN 

Dự án (project) là một tư liệu hay một báo cáo trình bày kế hoạch thực hiện 
một công việc hay một công trình, thông qua ñó, cơ quan cấp kinh phí có căn cứ ñể 
quyết ñịnh phê duyệt hay không phê duyệt cho thực hiện hay ñầu tư.  

Có nhiều ví dụ về dự án như: Dự án xây dựng một khu du lịch, dự án ñưa giáo 
dục môi trường vào trường phổ thông, dự án huy ñộng cộng ñồng bảo vệ môi trường, 
dự án bảo tồn ña dạng sinh học. . .. 

Xây dựng các dự án phát triển là việc thường gặp trong lĩnh vực môi trường, 
người học cần nắm vững các phương pháp và phương pháp luận hình thành và quản lý 
dự án môi trường.  

Một trong các phương pháp ñược nhiều tác giả áp dụng là phương pháp khung 
luận lý. Phần dưới ñây nhằm giúp người học hiểu ñược phương pháp thiết kế xây 
dựng và ñánh giá dự án trong lĩnh vực môi trường: 

• Các dự án phát triển du lịch sinh thái: gắn công tác bảo tồn thiên nhiên, an sinh 
xã hội và kinh doanh. 

• Các dự án phát triển khu dân cư, ñô thị mới. 
• Các dự án bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng ñồng 
• Các dự án quy hoạch ñô thị, quy hoạch khu dân cư. . .  
• Các dự án giao ñất, giao rừng cho người dân quản lý, bảo vệ… 
• Dự án cụm dân cư vùng ngập lũ ðồng bằng sông Cửu Long. 
• Các dự án giải tỏa, tái ñịnh cư…  

Nội dung, ñề cương của các loại dự án trong các ngành kinh tế kỹ thuật thường theo 
qui ñịnh của Ngành phụ trách quản lý. Tuy nhiên phương pháp LFA hoàn toàn có thể 
vận dụng trong quá trình hình thành, xây dựng và quản lý tất cả các loại dự án.  
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2.  KHÁI NIỆM  VỀ  PHÂN TÍCH KHUNG LUẬN LÝ 

Khung luận lý thiết lập các mục tiêu ưu tiên cần thực hiện và xác ñịnh rõ các kết 
quả mong ñợi và các hoạt ñộng của một dự án. ðược sử dụng một cách chính xác, sản 
phẩm hay kết qua phân tích khung luận lý sẽ là một bảng tóm tắt dự án, có thể cung 
cấp một cơ sở hợp lý ñể phát triển thành tài liệu dự án. 

Phương pháp khung luận lý (hoặc khung luận lý) là một bộ công cụ ñược sử dụng cho 
việc lập kế hoạch, thiết kế, và ñánh giá hiệu quả các loại dự án khác nhau, trong ñó: 

• Phân tích tình hình hiện tại trong quá trình chuẩn bị dự án; 

• Thiết lập cơ cấu cấp bậc cho các giải pháp ñạt các mục tiêu; 

• Các ñịnh các rủi ro tiềm tàng khi ñạt mục tiêu và các kết quả bền vững; 

• Thiết lập cách theo dõi và ñánh giá các kết quả và hậu quả. 

• Diển ñạt tóm tắt một dự án theo hình thức chuẩn. 
LFA có thể ñược dùng trong chu trình quản lý các hoạt ñộng trong việc: 

• Xác ñịnh và ñánh giá các hoạt ñộng có phù hợp hay không trong các 
chương trình quốc gia. 

• Chuẩn bị cho việt thiết kế dự án một cách có hệ thống và logic. 

• ðánh giá các thiết kế dự án ñang có, 

• Theo dõi, xem xét lại và ñánh giá tình trạng và tiến bộ của dự án. 
Khung luận lý là một phương pháp luận dựa trên triết lý Nếu – Thì: 
─ Nếu có ñủ nguồn lực, thì các kết quả sẽ thực hiện ñược. 
─ Nếu các kết quả thực hiện ñược, thì mục tiêu sẽ thực hiện ñược. 
─ Nếu các mục tiêu ñạt ñược thì dự án hoàn thành (mục tiêu dự án hoàn thành). 

 

Hình 4. 1: Sơ ñồ khung thể hiện bản chất của phương pháp khung luận lý 

Phương pháp khung luận lý thường bao gồm giai ñoạn phân tích và giai ñoạn lập 
kế hoạch, mỗi giai ñoạn có 3 bước ñược thể hiện trong bảng dưới ñây (phỏng theo 
ITAD, 1996). 

GIAI ðOẠN PHÂN TÍCH  GIAI ðOẠN LẬP KẾ HOẠCH 
1. Phân tích các vấn ñề  4. Lập ma trận khung luận lý 
2. Phân tích các mục tiêu  5. Xây dựng tiến ñộ thực hiện các hoạt ñộng 
3. Săp xếp chiến lược  6. Dự toán trình tự cho chi phí và nguồn lực 

Các thuật ngữ trong LFA  

Bản mô tả dự án:   cho ra mô tả tóm tắt cái gì dự án ñịnh ñạt ñược và bằng cách nào. 
Nó mô tả các phương thức ñể các mục tiêu yêu cầu có thể ñạt ñược  (Logic dọc) 
Mục tiêu tổng thể : dùng ñể chỉ các mục tiêu quốc gia hay mục tiêu ngành mà dự án 
lập ra ñể dự phần thực hiện ví dụ: tăng thu nhập, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm 
tội phạm, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.  
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Mục tiêu tổng thể giúp xác lập bối cảnh vĩ mô trong ñó dự án ñáp ứng và mô tả tác 
ñộng lâu dài mà dự án dự kiến sẽ góp phần theo huớng ñó (nhưng tự nó không ñạt 
ñược hay có thể ñược xác lập riêng lẻ). 

Mục tiêu dự án 
Là những gì dự án dự kiến ñạt ñược trong khuôn khổ mục tiêu tổng thể mà cơ quan 
cấp kinh phí sẽ xem xét. Ví dụ, gia tăng sản xuất nông nghiệp, nước sạch, cải thiện 
dịch vụ pháp lý. 
Mục tiêu dự án chỉ nên bao gồm một câu phát biểu về mục tiêu. 
Mục tiêu thành phần 
Khi dự án lớn  và có một số thành phần (kết quả/lĩnh vực hoạt ñộng), nên xác ñịnh 
một mục tiêu cho mỗi thành phần. Các mục tiêu này cho ra liên hệ logic giữa các kết 
quả của thành phần và mục tiêu dự án. 
Các kết quả (Outputs)  
    Là các kết quả xác ñịnh và kết quả có thực (hàng hóa và dịch vụ). Vd: các hệ thống 
thủy lợi, các công trình hạ tầng, các chính sách ñược ñưa ra, số nhân viên ñược huấn 
luyện. Mỗi thành phần nên có tối thiểu một kết quả và thường có ñến 4-5. Các kết quả 
dự án sẽ ñặt dưới sự giám sát của quản lý dự án và sẽ là căn cứ ñể cơ quan tài trợ ñánh 
giá dự án trong quá trình thực hiện hay sau khi dự án kết thúc. 
Các hoạt ñộng (Activities) 
Là các nhiệm vụ thực hiện nhằm ñạt ñược các kết quả cần ñạt. 
Vd: cấp nước cho cộng ñồng mới nên gồm: thiết kế mới, thành lập ủy ban người sử 
dụng nước, lập qui trình bảo quản, thu thập vật liệu ñịa phương, xây dựng hồ chứa, lắp 
ñặt ống nước, ñào hố thoát nước và lập ủy ban. 
   Ma trận Logframe không nên bao gồm quá nhiều chi tiết về các hoạt ñộng  vì sẽ quá 
dài, cứng nhắc. Nếu sự xác ñịnh hoạt ñộng cần chi tiết hóa, nên diễn tả riêng trong 
một lịch trình hoạt ñộng dưới dạng giản ñồ Gantt, không nên ñưa vào ma trận.  

Nguồn lực ñầu vào (Inputs) 
Là các nguồn lực cần cho việc thực hiện các hoạt ñộng và tạo ra kết quả . Vd: nhân 
lực, thiết bị, vật liệu. .  
Tuy nhiên, các ñầu vào không nên ñưa vàp trong bảng khung luận lý. 
Các giả ñịnh (Assumptions) 
   Ám chỉ các ñiều kiện có thể ảnh hưởng ñến tiến bộ hay thành công của dự án nhưng 
theo ñó, người quản lý dự án không kiểm soát trực tiếp. Ví dụ, thay ñổi giá cả, chính 
sách ñất ñai thay ñổi, thay ñổi luật lệ, giá vàng tăng, giá dầu giảm…. Một giả ñịnh là 
một phát biểu tích cực của một ñiều kiện cần phải có ñể mục tiêu  dự án ñạt ñược.  
Một rủi ro là một phát biểu tiêu cực về những gì ngăn trở thực hiện mục tiêu dự án. 

Chỉ thị (Indicators) 
Là thông tin ta cần ñể giúp ta xác ñịnh tiến bộ của dự án theo hướng ñạt mục tiêu dự 
án ñã ñưa ra. Khi có thể, một chỉ thị nên xác ñịnh rõ ràng ñơn vị ño và một ñích ñến 
chi tiết về số lượng, chất lượng và thời hạn kết quả dự kiến ñạt ñược.   

Phương pháp kiểm ñịnh (Means of verification (MOVs).  
Nên xác ñịnh rõ ràng về nguồn thông tin ta cần thu thập. Ta cần xem xét thông tin thu 
thập bằng cách nào (phương pháp), ai sẽ có trách nhiệm và tần suất thu thập cung cấp 
thông tin.   
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3. CÁC GIAI ðOẠN THỰC HIỆN PHÂN TÍCH KHUNG LUẬN LÝ 

 
Hình 4. 2: Tóm tắt các giai ñoạn phân tích khung luận lý 

3.1. Giai ñoạn phân tích (Analysis phase) 

Một trong những cách tiếp cận ñến giai ñoạn phân tích là sử dụng phương pháp 
« trí tuệ tập thể » (brainstorming) hay thảo luận nghiên cứu.  

Tiến trình thảo luận nghiên cứu gồm xử lý thông tin và trao ñổi ý kiến thông qua 
kỹ thuật trí tuệ tập thể (phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể ñể giải quyết một vấn ñề 
phức tạp), tổng hợp lại và phân tích những ý kiến và cuối cùng là lên kế hoạch cho 
những hành ñộng trong dự án. 

Trí tuệ tập thể cần ñược thực hiện trong nhóm dự án và khi cần thiết phải có sự 
tham gia của các bên có liên quan. 

3.1.1. Phân tích tình huống – hoàn cảnh (Situation Analysis) 

Là bước ñầu tiên trước khi phương pháp khung luận lý. ðể phân tích hoàn cảnh 
dự án, có thể thực hiện trả lời cho các câu hỏi sau ñây: 

- Dự án sẽ tập trung vào những lĩnh vực hoặc ñề tài liên quan nào? 
- Dự án nhằm ñạt ñược cái gì? 
- Dự án sẽ tập trung vào các tỷ lệ không gian nào, giới hạn trong chủ ñề (từ tổng thể / 

vĩ mô tới chi tiết / vi mô) hoặc mang tính ñịa lý (từ ñịa phương ñến toàn cầu) 
- Dự án sẽ hoạt ñộng trong các lĩnh vực nào: chính trị, kinh tế-xã hội, công nghệ, môi 

trường sinh thái? 
- Ai là các ñối tác chính? 
- Các ñối tác sẽ liên quan ñến quy trình thiết kế, thực hiện, giám sát, ñánh giá và báo 

cáo như thế nào? 
- Ai sẽ tiếp tục tác ñộng tới các vấn ñề có sẵn? Họ sẽ làm gì? 
- Dự án ñáp ứng gì ñối với mục tiêu tổng thể của Ngành, của quốc gia hay của cơ 

quan tài trợ? 
- Ai sẽ thực hiện dự án? Ai sẽ tài trợ cho dự án? 
- Ai là người thụ hưởng lợi ích từ dự án? 
- Thời gian mong ñợi của dự án là bao lâu? 
- Mức ñộ tài trợ mong ñợi là bao nhiêu? 
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Trước khi khung luận lý có thể ñược phát triển, các câu trả lời cho hầu hết hoặc 
tất cả các câu hỏi cần ñược tập trung, tổng hợp và phân tích. Hơn nữa, bối cảnh dự án 
cần ñược ñề cập ñến 4 lĩnh vực liên quan như sau: 

- Tổng quan và hoàn cảnh lịch sử của các vấn ñề liên quan ñến dự án ñề xuất; 
- Hiện trạng của vấn ñề; 
- Các nhu cầu và lợi ích của các ñối tác khác nhau; và 
- Các lựa chọn trong tương lai. 

ðối với các dự án liên quan ñến các vấn ñề ñơn giản, bước thu thập thông tin, 
tổng hợp và phân tích thường rất ngắn. Mặt khác, khi có một dự án phức tạp, bước thu 
thập thông tin, tổng hợp và phân tích ñòi hỏi nhiều nỗ lực tập trung và có thể kéo dài 
trong nhiều năm. 

3.1.2. Hội thảo về khung luận lý: 

Việc phân tích khung luận lý một cách lý tưởng cần ñược tiến hành trong một 
hội thảo bao gồm các ñối tác chính sẽ tham gia. Tuy nhiên, thông thường khung luận 
lý ñược phát triển bởi một chuyên gia tư vấn hoặc nhân viên ñộc lập với các ñối tác 
khác. 

Trước khi bắt ñầu hội thảo về khung luận lý, các bước khởi ñầu trên ñây cần 
ñược hoàn tất và các vấn ñề dưới ñây cần ñược xem xét: 

- Ai sẽ liên quan ñến hội thảo về khung luận lý? 
- Hội thảo sẽ tiến hành ở ñâu? 
- Ai sẽ tạo ñiều kiện cho hội thảo? 
- Tài liệu căn bản, các tham luận và ý kiến chuyên môn có thể cần cho hội thảo bao 

gồm những gì? 
- Các tài liệu và các vấn ñề hậu cần cần thiết là gì? 

Trong một vài trường hợp, việc phân tích khung luận lý cần ñược thực hiện 
nhiều lần. ðó là trường hợp ñặc biệt nơi có nhiều ý kiến khác nhau giữa các ñối tác. 
Sự khác biệt này có thể mang tính ñịa lý, xã hội, kinh tế hoặc chính trị. Ví dụ, một dự 
án có thể tập trung vào việc hỗ trợ cộng ñồng làng xã ñể quản lý các tài nguyên thiên 
nhiên trong khi việc ñiều hành hoạt ñộng xảy ra ñồng thời tại cấp quận, vùng và quốc 
gia. Mang các ñối tác lại gần nhau từ cấp ñộ chính sách quốc gia ñến cấp ñộ người sử 
dụng tài nguyên trong một cuộc thảo luận về khung luận lý thì không chắc sẽ khả thi 
hoặc ñạt kết quả. Vì vậy cần sử dụng phương “ñánh giá có sự tham gia” (participation 
apprach) ñể lập kế hoạch tại cấp làng, xã và cung cấp kết quả cho các hội nghị về 
khung luận lý ở cấp ñộ cao hơn.  

3.1.3. Phân tích vấn ñề (The Analysis of Problems): 

Phân tích vấn ñề liên quan ñến việc trả lời các câu hỏi: 
- Dự án liên quan ñến vấn ñề gì? 
- Nguyên nhân của những vấn ñề ñó là gì? 
- Bối cảnh rộng hơn mà những vấn ñề và căn nguyên của nó xuất hiện là gì? 
- Những mối liên hệ của những vấn ñề là gì? 
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Kết quả hay sản phẩm của phân tích vấn ñề là phác thảo ra « cây vấn ñề » (problem 
tree). Cây vấn ñề ñược phát triển bởi nhóm dự án theo cách thảo luận tập thể (dùng 
hình thức giản ñồ nguyên nhân hệ quả - xem chương 3) theo trình tự như sau: 

o Nêu ra vấn ñề chính liên quan ñến mục tiêu dự án. (vấn ñề là tình hình tồn tại cần 
phải giải quyết thông qua dự án). ðặt một khung lên bảng, ghi ra vấn ñề. 

o ðặt ra câu hỏi: nguyên nhân vấn ñề là gì?, hệ quả của vấn ñề là gì? 
o Viết (các) nguyên nhân và (các) hệ quả vào các khung khác nhau. 
o Nếu khung là nguyên nhân, ñặt dưới vấn ñề một bậc. Nếu là hệ quả, ñặt trên “vấn 

ñề” một bậc. 
Lưu ý: 
o Phần các “khung hệ quả” của vấn ñề chính sẽ là ý tưởng  dùng ñể viết thuyết minh 

hiệu quả, sự cần thiết của dự án. 
o Kể từ vấn ñề chính, sẽ tạo ra một cây, ngọn cây là vấn ñề chính ñặt ra trong dự án. 
o Các vấn ñề ñược trình bày nêu ra theo ñúng logic, sau ñó nên ñược gộp lại vào các 

nhóm vấn ñề tương tự nhau. 
o Di chuyển các vấn ñề từ các nhóm vấn ñề 
o Thêm vào các vấn ñề nổi cộm. 
o Các vấn ñề có thể di chuyển lên xuống trong các bậc của cây vấn ñề khi cần. 

Ví dụ cây vấn ñề: 

Cây vấn ñề bao gồm: một vấn ñề chính, chủ ñạo (là tác ñộng). Một loạt các vấn 
ñề ở bậc thấp hơn (nguyên nhân) 

 
Hình 4. 3: Cây vấn ñề (Nguồn: IUCN, 1997) 

3.1.4. Phân tích mục tiêu (Objectives Analysis): 

Là một quy trình thực hiện một cách có hệ thống bằng cách chuyển thể từ cây vấn ñề 
theo nguyên tắc “ánh xạ 1 - 1” theo quy tắc: 
o Các “vấn ñề” sẽ gợi ra các mục tiêu. Khắc phục vấn ñề sẽ hình thành mục tiêu, cây 

mục tiêu là hình ảnh phản ảnh tích cực của cây vấn ñề. 
o Xếp bậc các mục tiêu trên cây mục tiêu ñúng như bậc hiện diện trên cây vấn ñề. 
o Sử dụng ngôn từ ngắn gọn, cụ thể, súc tích. 
o Gộp các mục tiêu trùng lắp nhau hay tương tự nhau. 
o Trên ñỉnh cây là “kết quả” và các mục tiêu thấp hơn là các giải pháp. 
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Hình 4. 4: Cây mục tiêu (Mô phỏng từ tài liệu IUCN 1997) 

3.1.5. Phân tích hay sắp xếp chiến lược (Strategy Analysis): 

Cây mục tiêu chỉ có ý nghĩa gợi ý cho nhóm dự án các ý tưởng logic nhưng còn nhiều 
ñiểm chưa hợp lý hoặc trùng lắp. Bước tiếp theo là tìm kiếm và quyết ñịnh về các giải 
pháp và  thiết kế các chiến lược hành ñộng, kết quả, nguồn lực cần phải có ñể hoạt 
ñộng. 

ðúc kết một phân tích chiến lược: (Conducting a Strategy Analysis) thường bao gồm 
các nội dung: 

+ Xếp thứ tự chuỗi cây mục tiêu và vấn ñề. 
+ Gộp nhóm các mục tiêu. 
+ Tính khả thi của các hoạt ñộng, các ñiều kiện về nguồn lực, các giả ñịnh 

về sự can thiệp khác nhau từ các bên có liên quan. . .. 

Dưới ñây là mô hình mẫu về kết quả sắp xếp chiến lược: 

 

Hình 4. 5: Cơ cấu cấp bậc tóm tắt khung luận lý 

Ví dụ tóm tắt kết quả phân tích chiến lược chuẩn bị lập bảng khung luận lý  
Các ñiểm cần xem xét: 

+ Mục tiêu tổng quát, mục tiêu dự án, các mục tiêu thành phần 
+ Các kết quả minh chứng cho mục tiêu thành phần, các công nghệ, dịch vụ, sản 

phẩm, kết quả ñạt ñược. 
+ Các hoạt ñộng liên quan ñến trách nhiệm người, các nhóm cần nhắm ñến, các tổ 

chức, cơ quan. 
+ Các nguồn lực cần cho các hoạt ñộng (vật liệu, kinh phí, nhân lực, thông tin, các 

sự can thiệp cần thiết của cấp trên, các giả ñịnh, các rủi ro về việc không hoàn 
thành hoạt ñộng hay kết quả, nếu có). 
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Hình 4. 6: Ví dụ về phân tích chiến lược – xây dựng logic chiều ñứng 

 
* Cách xác ñịnh các mục tiêu thành phần của dự án: 
Một thành phần dự án bao gồm một nhóm các ñầu vào, hoạt ñộng và các kết quả phục 
vụ riêng cho một mục tiêu thành phần.. Các thành phần có thể ñược xác ñịnh trên cơ 
sở một số biến số có thể có như: 
- Các ñặc tính kỹ thuật (Vd dự án về sức khỏe có thể có các thành phần tập trung vào 

kiểm soát sốt rét, bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng hô hấp cấp tính. . ) 
- Vị trí ñịa lý (Vd, dự án hỗ trợ dân số tập trung khả năng của nó xây dựng các hoạt 
ñộng ở các tỉnh, vùng khác nhau), 

- Nhóm chủ ñiểm (Vd dự án giáo dục môi trường nhằm vào học sinh, sinh viên, nghề 
nghiệp. . ) 

- Cấu trúc tổ chức/quản lý (Vd: dự án nông nghiệp chia thành khuyến nông, ñào tạo, 
nghiên cứu. . ) 

- Giai ñoạn của các hoạt ñộng dự án chính (vd: dự án ñiện khí hóa nông thôn ñòi hỏi 
nghiên cứu khả thi, thử nghiệm pilot, thực hiện và giai ñoạn bảo trì…) 

Xác ñịnh ñầu ñề thành phần phù hợp sẽ tùy vào yếu tố bối cảnh cụ thể. Nên xác ñịnh 
các thành phần dự án thông qua quá trình hội thảo khung luận lý với tư vấn của các 
bên có liên quan. 

3.1.6. Kiểm tra tính hợp lý (logic) của cây 

 Có một số công cụ có thể dùng ñể kiểm tra tính logic của cây mục tiêu và ñể 
xác ñịnh những chiến lược. Có 3 công cụ ñược mô tả dưới ñây: 

a.Phân tích cấu trúc mục ñích (intent) 

Cấu trúc mục ñích là một công cụ từ phương pháp kỹ thuật học hệ thống, áp 
dụng từ kỹ thuật hệ thống. Lee Smith (1997) mô tả nó như 1 biểu ñồ “Phương pháp – 
Kết quả” (ends-means) mô tả những giá trị, mục tiêu, mục ñích và những hoạt ñộng 
chi tiết của những thành phần của một tổ chức, chương trình, kế hoạch hoặc hệ thống 
có mục ñích. Cấu trúc mục ñích ñược thể hiện dưới ñây. Tính logic của cây ñược kiểm 
tra bởi sự khởi ñiểm từ ñỉnh của hệ thống cấp bậc và ñặt ra câu hỏi Mỗi mức ñộ trong 
hệ thống cấp bậc ấy ñã ñược xác ñịnh như thế nào; và bằng cách bắt ñầu từ ñiểm cuối 
của hệ thống cấp bậc và ñặt câu hỏi: “Tại sao mục tiêu này ñược làm?”. 
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Hình 4. 7: Cấu trúc mục ñích 

b. Phân tích miền ñộng lực  (Force Field Analysis) 

Phân tích miền ñộng lực là một tiến trình ñược sử dụng ñể phát triển một 
danh sách các yếu tố có thể xúc tiến hay kìm hãm việc ñạt ñược mục tiêu (tổng thể 
và cụ thể) của kế hoạch. Mục ñích của phân tích miền ñộng lực là cung cấp một 
mô hình mẫu ñể khuyến khích các thành phần tham gia: 
o Kiểm tra ñặc ñiểm hiện tại của trạng thái hay tình trạng. 
o Phát triển một danh sách các ñộng lực tích cực và tiêu cực ảnh hưởng ñến việc 

ñạt ñược mục tiêu. 
o Thảo luận những phương cách ñể tăng cường ñộng lực tích cực và khắc phục 

những ñộng lực yếu kém. 
Mô tả  phân tích miền ñộng lực ñược thể hiện như sau: 

 

Hình 4. 8: Phân tích miền ñộng lực (Force Field Analysis) 
(Xem phương pháp phân tích miền ñộng lực  trong chương 3) 

c) Phương pháp phân tích SWOT: 

Phương pháp phân tích SWOT (ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và ñe doạ) ñược sử 
dụng rộng rải như một công cụ ñể khai thác những trở ngại và cơ hội của một ñề nghị. 
Nó ñược dùng ñể kiểm tra sự hoàn thành của mục tiêu. ðiểm mạnh và ñiểm yếu là 
những ñiểm nằm trong kế hoạch. Cơ hội và thách thức ñe doạ là những ñiểm ảnh 
hưởng ñến việc ñạt ñược mục tiêu. (Xem phương pháp phân tích SWOT trong chương 
3) 
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3.2. Giai ñoạn lập kế hoạch (The Planning Phase) 

Giai ñoạn lập kế hoạch bao gồm 3 việc chính: Thiết lập logic chiều ñứng và 
logic chiều ngang và trình bày trong bảng ma trận khung luận lý, xây dựng kế hoạch 
tiến ñộ thực hiện dự án và lập các bảng dự trù các nguồn lực cần có cho việc thực hiện 
dự án. 

Kết quả của giai ñoạn lập kế hoạch sẽ cung cấp tự liệu cho việc xây dựng thuyết 
minh dự án. 

3.2.1. Thiết lập bảng ma trận khung luận lý 

Ma trận khung luận lý là kết quả của phân tích khung luận lý, có các ñặc trưng: 
- Ma trận cung cấp một bảng tóm tắt về thiết kế dự án 
- Không nên dài quá 5 trang 
- Ma trận khung luận lý có 4 cột và thường có 4 hay 5 dòng chính, tùy vào số cấp 

mục tiêu ñược dùng ñể lý giải quan hệ phương thức – mục tiêu của dự án 
- Ma trận khung luận lý bao gồm logic chiều ñứng và chiều ngang. Logic chiều ñứng 

thể hiện dự án ñịnh làm gì, làm sáng tỏ các quan hệ nhân quả và xác ñịnh các giả 
ñịnh quan trọng và sự mơ hồ không chắc chắn ngoài sự kiểm soát của người quản lý 
dự án.  Logic chiều ngang xác ñịnh các mục tiêu dự án ñược xác ñịnh trong sự mô 
tả dự án sẽ ñược ño lường như thế nào và  các ño lường ñó ñược kiểm tra như thế 
nào. Những chỉ dẫn ñó sẽ cho một khung làm việc ñể theo dõi và ñánh giá dự án. 

- Việc thực hiện ma trận phải theo cách tiếp cận tiến trình tương tác từng bước: Khi 
một phần của ma trận ñược thực hiện, cần xem ngược lại các phần trước ñó nhằm 
xem lại và trắc nghiệm xem logic có còn giữ ñược không. Tiến trình này thường ñòi 
hỏi ñiều chỉnh phần mô tả trước ñó. 

3.3.2. Logic chiều ñứng 

Thể hiện quan hệ nhân quả nếu thì: 

� Nếu có ñủ nguồn lực, thì các kết quả sẽ thực hiện ñược. 

� Nếu các kết quả thực hiện ñược, thì các kết quả sẽ ñược tạo ra. 

� Nếu các kết quả ñược tạo ra thì các mục tiêu từng phần sẽ ñạt ñược. 

� Nếu các mục tiêu từng phần sẽ ñạt ñược thì mục tiêu của dự án sẽ ñược hoàn thành  

� Nếu mục tiêu của dự án sẽ ñược hoàn thành thì sẽ góp phần cho mục tiêu tổng thể.  
Như vậy, mỗi cấp cho ra lý lẻ cho cấp kế dưới: mục tiêu tổng thể giúp xác ñịnh mục 

tiêu dự án, mục tiêu dự án giúp xác ñọnh mục tiêu thành phần. . . . 

3.2.3. Logic chiều ngang 

Logic ngang liên hệ ñến theo dõi và ñánh giá dự án. Logic ngang của ma trận giúp 
thành lập cơ sở cho theo dõi và ñánh giá dự án: 
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Bảng 4. 1:Logic chiều ngang của một dự án 

Cấp bậc khung 
luận lý 

Loại hoạt ñộng theo dõi và ñánh 
giá 

Mức thông tin 

Mục tiêu tổng thể ðánh giá từ bên ngoài sau dự án Hậu quả/tác ñộng 
Mục tiêu dự án ðánh giá lúc hoàn thành và xem 

xét tiến ñộ 
Hậu quả/ sự hiệu quả 

Các mục tiêu từng 
phần 

xem xét tiến ñộ Sự hiệu quả và bền vững 

Các kết quả Theo dõi và xem xét Kết quả 
Các hoạt ñộng Theo dõi nguồn lực ñầu vào/ các kết 

quả 

Các nguồn lực ñầu 
vào 

    

3.2.4. Lập bảng ma trận khung luận lý (The logical framework matrix) 

Ma trận khung luận lý ñược phát triển từ sự phân tích chiến lược bằng cách ñiền 
vào những cột của ma trận dưới ñây. Mục tiêu, mục ñích, kết quả và các hoạt ñộng 
ñược hoán ñổi từ kết quả sắp xếp chiến lược vào các cột và dòng ma trận. Dưới ñây 
mô tả trình tự  tiếp cận ñể chuẩn bị cho một khung luận lý và kết quả của việc hoàn tất 
khung luận lý. 

Bảng 4. 2: Trình tự thực hiện bảng khung luận lý của một dự án 
Mô tả dự án Các chỉ thị - số ño Cách thức kiểm tra Các giả ñịnh 
1. Mục tiêu tổng 
thể 

10. Các chỉ thị 11.MOV   

2. Mục ñích dự án 12. Các chỉ thị 13.MOV 9. Các giả ñịnh 
3. Các mục tiêu 
thành phần 

14. Các chỉ thị 15.MOV 8. Các giả ñịnh 

4. Các kết quả 16 Các chỉ thị 17.MOV 7. Các giả ñịnh 
5. Các hoạt ñộng Các mốc thời gian 

thực hiện xác ñịnh 
trong lịch hoạt 
ñộng 

Các kế hoạch làm 
việc, các báo cáo quản 
lý về các tiến ñộ  tài 
chính và vật chất 

6. Các giả ñịnh 

 

 

Hình 4. 9: Mô hình thể hiện tính logic của khung luận lý 
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Bảng 4. 3 Ma trận khung luận lý (The logical framework matrix) 
 

TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ ðO 
LƯỜNG MỤC 

TIÊU 

CÁC PHƯƠNG 
PHÁP ðO 

CÁC GIẢ THIẾT 
QUAN TRỌNG 

Mục tiêu dự án 
(Goals) 

Các số ño sự ñạt 
ñược mục tiêu 

Các nguồn thông 
tin và phương 

pháp khác nhau 
ñược dùng 

Mối liên hệ mục tiêu / 
mục ñích 

Mục tiêu thành 
phần i 

(Component 
purpose) 

Các số ño ñịnh 
lượng sự ñạt ñược 

mục tiêu 

Các nguồn thông 
tin và phương 

pháp khác nhau 
ñược dùng 

Mối liên hệ mục ñích / 
kết quả 

Hoạt ñộng i.j 
Activities) 

Qui mô của kết quả, 
ngày bắt ñầu và kết 
thúc của các hoạt 
ñộng dự kiến theo 

kế hoạch 

Các nguồn thông 
tin và phương 

pháp khác nhau 
ñược dùng 

Mối liên hệ kết quả 
ñầu ra / nguồn lực 

Nguồn lực cần 
cho hoạt ñộng i.j 

Các kiểu / mức ñộ 
của nguồn lực, ngày 

bắt ñầu 

Dữ liệu dự án, 
các nguồn thông 

tin khác 

Các giả thiết ban ñầu 
liên quan ñến nguồn 

gốc, nguyên nhân của 
chương trình 

3.2.5. Ý nghĩa của các cột trong bảng khung luận lý 

 + Các giả ñịnh (assumptions) 
Mục ñích của việc ñưa ra các giả ñịnh là nhằm xác ñịnh các yếu tố bên trong có 

ảnh hưởng ñến sự thành công của dự án. Một khi các giả ñịnh ñược xác lập, chúng 
ñược nêu ra trong những tình trạng mong muốn.  

Ví dụ một số giả ñịnh có thể là: 

� Sự phân chia ñất ñược hoàn thành một cách ñúng lúc. 

� Các tổ chức ñịa phương hợp tác với nhau trong việc lên kế hoạch các hoạt ñộng. 

� Một lực lượng nhân sự phù hợp ñược thành lập và ñào tạo. 

� Sự phân chia ngân sách tương ứng. 

� Chính phủ ñáp ứng ñược những ñiều kiện tiên quyết do những người tự nguyện ñưa 
ra.  

ITAD cung cấp một thuật toán giả ñịnh trong hình4.10: 
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Hình 4. 10: Thuật tóan về các giả ñịnh trong xây dựng khung luận lý 

+  Các chỉ thị kiểm tra khách quan (Objectively Verifiable Indicators - OVI) 
Các chỉ thị cần phải ñược ñặt ra cho mỗi kết quả và hoạt ñộng. Các chỉ thị kiểm 

tra khách quan cần phải ñạt ñược những tiêu chuẩn sau: 

Bảng 4. 4: Tiêu chuẩn ñánh giá tính hợp lý của một chỉ thị trong bảng khung luận lý 
Có thể ño ñược 
(Measurable) 

Chỉ thị phải có khả năng xác ñịnh về số lượng và chất lượng 

Có thể sử dụng 
ñược/Khả thi (Feasible) 

Chỉ thị phải khả thi về mặt tài chính, phụ kiện, kỹ năng thực 
hiện và thời gian phù hợp  

Thích ñáng và chính 
xác  (Relevant and 
Accurate) 

Chỉ thị phải phản ánh ñược những gì ta ñang thực hiện một 
cách chính xác 

ðộ nhạy 
(Sensitive ) 

Chỉ thị phải có khả năng cập nhật các thay ñổi về thời gian 
vượt quá quy ñịnh 

Thời hạn (Timely) Chỉ thị phải có khả năng cung cấp thông tin ñúng thời hạn 
Ở giai ñoạn này của tiến trình khung luận lý thường có khuynh hướng bao gồm 

luôn một số các chỉ thị giả ñịnh có nhiều thông tin hơn là ít thông tin. 
+ Chỉ thị thực hiện và chỉ thị mô tả 

Prescott – Allen (1997) phân biệt giữa các chỉ thị thực hiện và những chỉ thị mô tả: 
- Chỉ thị thực hiện 

Các chỉ thị thực hiện ño lường việc ñạt ñược các mục tiêu. Ví dụ, phần trăm thay 
ñổi hằng năm của rừng, triển vọng cuộc sống lúc ban ñầu.  
- Chỉ thị mô tả 
Những chỉ thị mô tả ño lường những hiện tượng có ảnh hưởng mục tiêu mà không thể 
thay ñổi ñược. Ví dụ, chỉ số lượng mưa của quốc gia. Cơ cấu dân tộc thiểu số của dân 
số. 
Prescott – Allen ñưa ra một số chi tiết lưu ý về các chỉ thị như sau: 

- Các chỉ thị thực hiện ño lường kết quả và các phản ứng. 
- Các kết quả thuyết phục các chỉ thị hơn là phản ứng. 
- Chỉ thị nào càng trực tiếp thì càng ñáng tin cậy. 
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- Các ñiều kiện hay các trạng thái là những kết quả ño lường trực tiếp nhất. 
- Các áp lực là những thay thế mạnh mẽ cho ñiều kiện / tình trạng. 
- Phản ứng là những thay thế yếu cho ñiều kiện/tình trạng. 

Một chỉ thị chất lượng thực hiện tốt: 
- Liên quan ñến mục tiêu rõ ràng. 
- Phản ánh một cách chính xác và rõ ràng các mức ñộ mà mục tiêu ñạt ñược. 
- Có thể ño lường ñược. 
- Dựa trên các dữ liệu có sẵn hay dữ liệu thu thập ñược với chi phí hợp lý. 
- Có thể phân tích ñược và sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn có thể cho phép 

thực hiện so sánh. 
- ðưa ra những khuynh hướng qua thời gian và có thể thay ñổi trong các ñiều 

kiện và nhạy cảm với những sự khác biệt giữa các vùng, các nhóm người. 

3.2.6.  Phương pháp kiểm chứng (thẩm ñịnh) (Means of Verification – 
MOV) 

Một khi các chỉ tiêu ñược vạch ra, nguồn thông tin và phương pháp thu thập 
(phương pháp kiểm chứng MOV) cũng nên ñược thiết lập cho mỗi chỉ thị. 

Một MOV nên kiểm tra các chỉ thị có thể ño lường một cách thực tế các chi phí 
về thời gian, tiền bạc và nỗ lực hay không. MOV nên xác ñịnh: 

- Cách thức tiến hành mà trong ñó các nguồn thông tin ñã có sẵn (báo cáo, dữ 
liệu, các nghiên cứu, nguồn thông tin ñại chúng). 

- Ai là người cung cấp thông tin? 
- Mức ñộ thường xuyên của nguồn thông tin? 

3.2.7. Xây dựng tiến ñộ thực hiện cho các hoạt ñộng trong dự án: 

Một khi ma trận khung luận lý ñược hoàn tất, các chi tiết cần phải chuyển ñổi 
thành các lịch trình hoạt ñộng và vạch ra những chi phí cho mỗi hoạt ñộng ñể xác ñịnh 
ngân sách.  

Biểu ñồ Grantt có thể ñược dùng ñể phát triển một lịch trình hoạt ñộng.  

Bảng 4. 5: Thiết lập tiến ñộ thực hiện các hoạt ñộng 
Tên công việc 
  

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 
Sưu tập giá cả 
Liệt kê các lĩnh vực  

Kh x x x              
Th x x x              

Liệt kê các lĩnh vực  
  

Kh  x x x x            
Th  x x x             

Nghiên cứu khả thi 
máy tính  
  

Kh      x x x x x x      

Th       x x x        
Thiết kế lại mẫu 
bảng lương 
  

Kh         x x x x x    

Th         x x x x x x x  
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3.2.8. Thiết lập các bảng thống kê dự trù nguồn lực cho dự án 

Bảng dự trù kinh phí; Bảng dự trù nhân lực; Bảng dự trù trang thiết bị. . . tùy theo yêu 
cầu của từng dự án. 
Mẫu của các bảng dự trù nguồn lực có thể thiết lập dưới dạng: 

Bảng 4. 6: Dự trù nguồn lực phân theo hoạt ñộng: 

Hạng mục Hoạt ñộng 1 Hoạt ñộng 2 Hoạt ñộng n Tổng cộng 
Nhân lực     

Kinh phí     

Thiết bị     

Thông tin     

 

Bảng 4. 7: Dự trù nguồn lực phân theo tiến ñộ: 

Hạng mục Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ k Tổng cộng 

Hoạt ñộng 1     

. . . . . . . .  .     

Hoạt ñộng 2     

. . . . . . . .  .     

Hoạt ñộng 3     

3.2.9. Viết thuyết minh dự án 

Một dự án trong lĩnh vực môi trường có thể nên bao hồm các nội dung sau ñây :  
� Tổng quan, bối cảnh thành lập dự án: Nêu lên cách ñặt vấn ñề, sự cần thiết thành 

lập dự án. 
� Mục tiêu của dự án (mục tiêu chung, mục tiêu thành phần) 
� Các hoạt ñộng của dự án: trình các hoạt ñộng tương ứng ñể hoàn thành các mục 

tiêu 
� Dự trù kinh phí, nguồn lực thực hiện dự án 
� Phụ lục: Bảng khung luận lý của dự án, hình ảnh, số liệu ñiều tra, các biên bản 

họp.. 

4. ÁP DỤNG TIẾN TRÌNH KHUNG LUẬN LÝ ðỂ ðÁNH GIÁ MỘT 
DỰ ÁN SẴN CÓ  

Tiến trình khung luận lý là một công cụ quản lý mạnh sử dụng ñể phân tích các 
dự án.  

Sự khác biệt giữa việc sử dụng tiến trình khung luận lý ñể thiết kế một dự án mới 
và phân tích một dự án cũ là các giai ñoạn phân tích sử dụng những tài liệu của dự án 
sẵn có thay vì các nguồn thông tin sơ cấp. 

** Trình tự thực hiện sử dụng LFA ñể ñánh giá hay giám sát các dự án ñã hay 
ñang thực hiện   

 ðánh dấu các vấn ñề ñược liệt kê trong các tài liệu dự án. 
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- Sử dụng các vấn ñề này ñể xây dựng cây mục tiêu. 
- Trình bày lại các vấn ñề vào các mục tiêu. 
- ðánh dấu các mục tiêu ñược liệt kê trong các tài liệu dự án. 
- So sánh các mục tiêu ñược liệt kê trong các tài liệu với các vấn ñề ñược trình 

bày lại. 
- Xây dựng cây mục tiêu, xác ñịnh như sau: 

+ Mục tiêu ñã ñược xác ñịnh trong các tài liệu và bởi ñội ngũ khảo sát. 
+ Mục tiêu ñã ñược xác ñịnh bởi ñội ngũ khảo sát nhưng không có trong tài 

liệu. 
+ Mục tiêu có trong tài liệu nhưng không ñược xác ñịnh bởi ñội khảo sát. 
+ Phân tích những mâu thuẩn trong thiết kế dự án: 
+ Các vấn ñề không ñược các mục tiêu ñưa ra. 
+ Các mục tiêu không có vấn ñề tương ứng. 
+ Sự khác biệt giữa các mối quan hệ nguyên nhân – ảnh hưởng / phương tiện 

– kết thúc giữa cây vấn ñề và cây mục tiêu. 
Khung luận lý cũng có thể ñược sử dụng cho những dự án ñã có sẵn mà những 

dự án này khi thiết kế không sử dụng khung luận lý. 
Ngoài ra, có thể sử dụng khung luận lý bổ sung trong tiến trình ñang thực hiện 

dự án. Trong trường hợp này giai ñoạn phân tích có thể ñược rút ngắn hơn bằng cách 
sử dụng các mục tiêu dự án sẵn có và phát triển một ma trận chương trình hành ñộng 
hợp lý.  

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 
Áp dụng phương pháp LFA thiết kế khung dự án: 

- Dự án xây dựng một khu du lịch 
- Dự án ñưa giáo dục môi trường vào trường phổ thông 
- Dự án huy ñộng cộng ñồng bảo vệ môi trường 
- Dự án bảo tồn ña dạng sinh học. 
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Chương 5: CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 
MÔI TRƯỜNG 

CÁC MỤC TIÊU HỌC CHƯƠNG 5: 

1. Tổng quan về các công cụ phân tích hệ thống môi trường,  
2. Nhóm công cụ tổng quát ña năng, 
3. Nhóm công cụ dùng cho phân tích các sản phẩm và dịch vụ, 
4. Nhóm công cụ sử dụng cho các ñịa ñiểm, 
5. Nhóm công cụ áp dụng cho các xí nghiệp, nhà máy, 
6. Nhóm công cụ chuyên dùng cho việc ñánh giá các dự án. 

1. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI 
TRƯỜNG  

Có rất nhiều công cụ sử dụng trong phân tích hệ thống môi trường và hình thức 
cũng rất ña dạng do môi trường là lĩnh vực liên ngành, thu hút ñược nhiều ngành khác 
tham gia nghiên cứu. Tuy nhiên, giữa các công cụ PTHTMT thường có sự tương ñồng 
hoặc ñan xen nhau về phương pháp, rất khó ñưa ra các tiêu chí nào ñể phân loại chính 
xác. Tuy nhiên, tùy theo mục tiêu sử dụng chính, có thể chia các công cụ phân tích hệ 
thống môi trường thành 5 nhóm: 

1. Nhóm công cụ tổng quát, ña năng 
2. Nhóm công cụ dùng cho phân tích các sản phẩm và dịch vụ 
3. Nhóm công cụ sử dụng cho các ñịa ñiểm 
4. Nhóm công cụ áp dụng cho các xí nghiệp, nhà máy 
5. Nhóm công cụ chuyên dùng cho việc ñánh giá các dự án 

Dưới ñây lần lượt trình bày giới thiệu tóm lược các công cụ phân tích môi trường cho 
từng nhóm công dụng chính. 

 
Hình 5. 1: Sử dụng các công cụ phân tích hệ thống môi trường phục vụ cho việc ra 

quyết ñịnh 
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2. NHÓM CÔNG CỤ TỔNG QUÁT, ðA NĂNG 

Là nhóm công cụ phân tích hệ thống môi trường sử dụng trong nhiều ứng dụng khác 
nhau 

Bảng 5. 1: Danh sách các công cụ phân tích hệ thống  môi trường thường dùng 
TT Công cụ Tiếng Anh Ký hiệu 

thường dùng 
1 Phân tích ña tiêu chuẩn Multi-Criteria Analysis,  MCA 
2 Phân tích nhạy cảm Sensitivity Analysis,  SenA 
3 Phân tích sự không chắc chắn  Uncertainty Analysis, UA 
4 Phân tích kịch bản Scenario Analysis. ScenA 
5 Phân tích vị trí Position analysis PA 
6 Phân tích chi phí lợi ích Cost Benefit Analysis CBA 

2.1. Phân tích ña tiêu chí (Multi-Criteria Analysis (MCA)) 

MCA là một công cụ hỗ trợ ra quyết ñịnh dựa trên nhiều tiêu chí. MCA hỗ trợ trong 
việc xác ñịnh sự hài hòa, cân bằng giữa các tiêu chí khác nhau và tìm kiếm phương án 
tốt nhất.  
MCA áp dụng cho các vấn ñề phức tạp bao gồm các khía cạnh ñịnh lượng và ñịnh tính 
của vấn ñề trong quá trình ra quyết ñịnh.  MCA giúp ñánh giá tầm quan trọng tương 
ñối trong quá trình quyết ñịnh cuối cùng.  
MCA ñược áp dụng cho các nghiên cứu, trong ñó cần có sự tích hợp dữ liệu môi 
trường vào dữ liệu kinh tế, kỹ thuật. MCA ñược trình bày chi tiết trong chương 9. 

2.2. Phân tích nhạy cảm (Sensitive analysis (SenA)) 

SenA là sự kiểm kê có hệ thống về các thay ñổi trong các kết quả từ mô hình khi một 
chuỗi các thay ñổi các giá trị của thông số hay các biến ñầu vào ñược dùng trong một 
mô hình toán. SenA là một qui trình có tính hệ thống ñể ước lượng các tác ñộng của 
các phương án chọn lựa thực hiện theo cùng một phương pháp và dữ liệu lên kết quả 
của một cuộc nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu sự thay ñổi của trọng số lên kết quả lựa 
chọn ohương án trong một phân tích ña tiêu chí. (Xem chương 9, MCA). 
Công cụ này có thể ñược dùng ñể phân tích sự nhạy cảm của các kết quả từ mô hình 
ñối với các giá trị của các tham số của mô hình và ñược dùng trong việc xây dựng mô 
hình và diễn ñạt kết quả từ nghiên cứu mô hình.  

2.3. Phân tích sự không chắc chắn (Uncertainty Analysis (UA)) 

UA ñược thực hiện dùng ñể ñánh giá sự không chắc chắn trong các kết quả của một 
cuộc nghiên cứu. UA có thể ñược thực hiện bằng cách so sánh tầm quan trọng của các 
thông số ñầu vào không chắc chắn với sự cân nhắc xem xét sự góp phần của chúng 
vào sự không chắc chắn của  kết quả ñầu ra. 
ðánh giá sự không chắc chắn có nhiều ứng dụng trong kiểm kê phát thải, ñánh giá 
phơi nhiễm khi ñánh giá rủi ro, trong ñánh giá vòng ñời sản phẩm …. Nhiều phương 
pháp ñánh giá sự không chắc chắn ñã ñược phổ biến, từ các ñánh giá ñịnh tính ñối với 
sự không chắc chắn, ñến các phương pháp thống kê ñịnh lượng. 
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2.4. Phân tích kịch bản (Scenario Analysis (ScenA)). 

ScenA là một công cụ nhằm mở rộng các chiều hướng tương lai. Trong nhiều nghiên 
cứu, ScenA ñưa ra một loạt các câu trả lời cho kiểu câu hỏi (nếu .. thì cái gì?” (What . 
. . .if)) ñối với các vấn ñề giải thích các hệ quả tương lai của một số phương án quyết 
ñịnh. 
 Các kịch bản không cần thiết phác họa ra tương lai sẽ như thế nào nhưng thay vào ñó,  
nhằm vào khuyến khích các cách suy nghĩ về các phương án tương lai. Phân tích kịch 
bản là công cụ phân tích hữu ích khi phân tích các vấn ñề có tính phức tạp và không 
chắc chắn. 

2.5. Phân tích vị trí (Position analysis (PA)) 

PA là công cụ phân tích dựa trên tình hình kinh tế của doanh nghiệp và lý thuyết hệ 
thống (Brorsson, 1995). Việc phân tích dựa trên nguyên lý ña ngành, xem xét các khía 
cạnh kinh tế, xã hội, môi trường ñể dẫn ñến kết luận hợp lý khả thi và thường dựa trên 
sự kết hợp phân tích nhiều người. 
PA nhằm mục ñích làm rõ tiến trình ra quyết ñịnh,  làm cho các xung ñột giữa các mối 
quan tâm khác nhau có thể nhìn thấy ñược  và thảo luận các quan ñiểm ñánh giá khác 
nhau 
Vì ở ñây không có con ñường ñúng trong việc ñánh giá các tác ñộng khác nhau, nhà 
phân tích sẽ sử dụng PA. PA nhấn mạnh sự ña dạng nhiều mặt của các ứng dụng ñối 
với: 
+ Xem xét vấn ñề, 
+ Các phương án hành ñộng, 
+ Các tác ñộng, 
+ Các hoạt ñộng và lợi ích bị tác ñộng, 
+ Các quan ñiểm ñánh giá có thể có (hay các ñịnh hướng ý tưởng). 
Việc thực hiện một phương án dẫn tới một vị trí khác (hay trạng thái khác) trong 
tương lai. Sự thay ñổi vị trí này có thể dẫn tới một sự thay ñổi của phương án tương 
lai. 
Các nghiên cứu PA nên gồm các bước sau ñây: 

1. Mô tả hoàn cảnh ra quyết ñịnh. Chỉ ra nền tảng quá khứ, xác ñịnh các nhóm quan 
tâm có liên quan và mô tả các quyết ñịnh có liên quan (trước ñây và hiện nay). 

2. Thể hiện các vấn ñề. Mô tả các vấn ñề khi ñược hình thành bởi những người hoạt 
ñộng có liên quan.  

3. Thiết kế các phương án và hình thành các vấn ñề. Chọn các phương án cần xem xét, 
thể hiện các mối liên hệ với các hoàn cảnh quyết ñịnh khác. 

4. Thể hiện hệ thống: Xác ñịnh và thể hiện các hệ thống bị tác ñộng khác nhau tùy vào 
phương án. 

5. Xác ñịnh các tác ñộng: Xác ñịnh và thể hiện các tác ñộng phù hợp (bằng tiền và 
không bằng tiền) và so sánh các phương án. 

6. Xác ñịnh các tác ñộng không thể tránh khỏi và tác ñộng trễ muộn. Bao gồm các tác 
ñộng tiềm tàng lên các phương án tương lai. 
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7. Phân tích các hoạt ñộng và các lợi ích: Thể hiện các hoạt ñộng ñã tác ñộng khác 
nhau phụ thuộc vào phương án. Giả ñịnh về các ñịnh hướng mục tiêu cho mỗi hoạt 
ñộng. Hoạt ñộng kết hợp với ñịnh hướng mục tiêu sẽ cho ra một lợi ích. ðối với mỗi 
hoạt ñộng, thực hiện nhiều phương án. 

8. Phân tích các rủi ro và không chắc chắn phổ biến: hình thành các tương lai có thể có. 
9. Các quan ñiểm ñánh giá: Mô tả các quan ñiểm ñánh giá có thể có. 
10. Các kết luận có ñiều kiện: Liên hệ các tác ñộng dự kiến ñối với các tương lai có thể 

có với quan ñiểm ñánh giá ñối với mỗi phương án. 
11. Xem xét một bước thời gian tạo cơ hội chứng tỏ làm thế nào chọn một phương án có 

thể dẫn tới các thay ñổi hay tác ñộng tích cực rõ rệt lên phương án tương lai. Các 
“cây quyết ñịnh” ñược dùng ñể làm cho tác ñộng này lên phương án tương lai có thể 
nhìn thấy ñược. 

2.6. Phân tích chi phí lợi ích (Cost Benefit Analysis (CBA)) 

CBA là một công cụ phân tích ñể ñánh giá tổng chi phí và lợi ích từ một dự án ñã 
hoạch ñịnh. Các chi phí môi trường có thể tích hợp vào chi phí. Dù CBA thường dùng 
cho các dự án nhưng CBA có thể ñược dùng rộng rải và ña dạng. 
Trong CBA, sự tham chiếu thời gian (hiện tại hay tương lai) cũng cần ñược xem xét 
và thực hiện thông qua tỷ lệ chiết khấu, là một cách diển ñạt sự thay ñổi vốn tư bản 
theo thời gian. 
Chiết khấu ñược thực hiện bằng cách quyết ñịnh một tỷ lệ chiết khấu, thể hiện  giá trị 
của lợi ích/chi phí tương lai, từ ñó,  tính lợi ích thuần: Tổng lợi ích – tổng chi phí. 
 Khấu hao lợi ích thuần tương lai ñể tìm ra giá trị thuần hiện tại (NPV). 
ECB bao gồm nhiều giai ñọan,  thường bao gồm các bước sau ñây: 

Bước 1: Xác ñịnh nhiệm vụ phân tích 
(xác ñịnh phân tích lợi ích chi phí của ai) 

Bước 2: Xác ñịnh phương án cần so sánh 
(Sưu tầm tư liệu về hiện trạng của các tiến trình, 

 các phương án cần so sánh) 

Bước 3: Liệt kê các tác ñộng tiềm tang của các phương án và lựa 
chọn các chỉ thị ño  

Bước 4: Ước lượng chi phí vận hành, chi phí của các tác ñộng 

Bước 5: Ước lượng lợi ích trực tiếp, gián tiếp  

Bước 6: Thiết lập dòng tiền vào (cash inflows) và dòng tiền ra (cash 
outflows)  

Bước 7 : Tính tóan các chỉ thị, ñánh giá chi phí- lợi ích của các 
phương án 

Bước 8: Thực hiện phân tích nhạy cảm (mức tác ñộng của các tham 
số tham gia tính toán)  

Bước 9: Ghi chú kiến nghị các phương án với lợi ích môi trường 
cao nhất. 

Qui tắc quyết ñịnh cho trường hợp chỉ có một phương án: 
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Tính tổng chi phí (C) và tổng lợi ích (B), xem cái nào lớn hơn. Nếu lợi ích cao hơn chi 
phí, chấp nhận dự án. Nếu không, giữ nguyên trạng, không thực hiện dự án. 
Nói tóm lại, nhà phân tích sẽ ñề nghị thực hiện dự án nếu: 

NPV = B – C > 0. 
NPV > 0, dự án sinh lợi. Khi  NPV < 0, dự án không sinh lợi nhưng nếu giá trị thuần 
của lợi ích xã hội là trị số dương , vẩn có thể chấp nhận dự án, phân thiệt sẽ do ngân 
sách nhà nước trang trải/ 
Tính lợi ích thuần: Tổng lợi ích – tổng chi phí. 
Lựa chọn CT/dự án ñem ñến NPV cao nhất 

•Tính tỷ số chi phí lợi ích 

–Tổng lợi ích / Tổng chi phí (TB/TC) 

–TB/TC>1 thì thực hiện dự án 

•Tính giá trị thuần hiện tại (net present values (NPV)) 

giá trị thuần hiện tại   ñược tính theo công thức: 

 
Trong ñó,  Bt  là lợi ích trong năm t, Ct là chi phí trong năm t và r là tỷ lệ chiết khấu. 
CBA xác ñịnh  sẽ có phát triển có lợi khi NPV dương  hay NPV>0 thì thực hiện dự án.  

–Tính tỉ lệ hòan vốn nội bộ (internal rate of return (irr)). 

Tỉ lệ hòan vốn nội bộ  là tỉ lệ chiết khấu khi giá trị thuần hiện tại bằng không (NPV = 
0). IRR có thể ñược xem như xấp xỉ tỉ lệ hằng năm hòan trà lại vốn ñầu tư của dự án. 
Công thức tính IRR cho dự án 

 

CFx = dòng tiền trong thời kỳ (năm hay tháng) x 
n = số thời kỳ 
r = tỉ lệ chiết khấu 
–IRR > tỉ lệ chiết khấu của thị trường thì thì thực hiện dự án  

3. NHÓM CÔNG CỤ DÙNG CHO PHÂN TÍCH CÁC SẢN PHẨM 
VÀ DỊCH VỤ 

Nhóm công cụ dùng cho phân tích sản phẩm và dịch vụ thường ñược áp dụng trong 
các dự án sản xuất sạch hơn, dự án sản xuất phát thải bằng không, thiết kế vì môi 
trường. . . 

Bảng 5. 2: Danh sách các công cụ phân tích hệ thống  môi trường thường dùng 

 
TT Công cụ Tiếng Anh Ký hiệu 

thường dùng 
1 ðánh giá vòng ñời sản phẩm Life Cycle Assessment LCA 
2 Phân tích chi phí vòng ñời Life cycle costing LCC 
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3 Phân tích ñầu vào ñầu ra Input- Output analysis IOA 
4 Phân tích tổng yêu cầu vật liệu  Total Material Requirement  TMR 
5 Phân tích cường ñộ vật liệu 

trên mỗi ñơn vị dịch vụ 
Material Intensity per Unit 
Service  

MIPS 

6 Phân tích cường ñộ vật liệu Material Intensity Analysis MAIA 
7 ðánh giá chi phí tổng thể Total Cost Assessment,  TCA 
8 Phân tích hiệu quả - chi phí Cost-Effectiveness Analysis CEA 

3.1. ðánh giá vòng ñời sản phẩm (Life Cycle Assessment (LCA) 

LCA là công cụ nhằm xác ñịnh các hệ quả môi trường cho các sản phẩm hay dịch vụ 
trong suốt vòng ñời của chúng. Là một công cụ ñược thừa nhận quốc tế (ISO). Các 
thông tin chi tiết về LCA ñược trình bày trong chương  6. 

3.2. Phân tích chi phí vòng ñời (Life Cycle Cost analysis (LCC)) 

LCC ñược dùng ñể ñánh giá chi phí của sản phẩm hay dịch vụ theo quan ñiện vòng 
ñời. Chi phí bao gồm chi phí xã hội và môi trường . LCC  là một công cụ phân tích có 
thể áp dụng cho cả  ở tương lai và quá khứ của sản phẩm hay dịch vụ. 

3.3. Phân tích ñầu vào ñầu ra (Input-output analysis (IOA)) 

IOA là một biến thể của phương pháp cổ ñiển 50 năm trước ñây ñề ra bởi Leontief. 
IOA là cách ñánh giá quan hệ tương tác giữa một loạt các bộ phận kinh tế trong một 
nền kinh tế quy mô quốc gia. Các mô hình IOA thay thế các luồng vật chất giữa các 
bộ phận ñối với các luồng tiền ñã ñược dùng như là phương tiện trong IOA cổ ñiển. 
Các mô hình này có thể có ích trong việc thể hiện các vật liệu ñầu vào cần ñể sản xuất 
một sản phẩm hoàn chỉnh. Theo cách này, chúng có một vài ñặc trưng  của giai ñoạn 
kiểm kê trong LCA, nhưng tiếp cận vấn ñề hoàn toàn khác. 
Ứng dụng của IOA trong môi trường thường gắn liền với quá trình phân tích vòng ñời 
sản phẩm và ñánh giá khả năng sản xuất sạch hơn, kiểm tóan chất thải. 
Ứng dụng của IOA dựa trên nguyên lý bảo toàn vật chất và năng lượng. 

  
(a)                                                                (b) 

Hình 5. 2 (a&b) : Mẫu hình ứng dụng của IOA trong việc phân tích kiểm tóan vật liệu 
và chất thải 
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Hình 5. 3: Ví dụ về phân tích IOA trong công nghiệp nhuộm vải 

3.4. Phân tích tổng yêu cầu vật liệu (Total Material Requirement (TMR)) 

TMR  ñược mô tả bởi Viện Tài nguyên Thế giới (World Resource Institute (WRI)). 
Tương tự như MIPS (Material Intensity per Unit Service MIPS), chỉ áp dụng cho cấp 
ñộ vùng, không tập trung vào sản phẩm hay dịch vụ. TMR tính tóan tổng lượng 
nguyên liệu mà nền kinh tế tiêu thụ và tác ñộng ñể phục vụ các tiến trình sản xuất kinh 
doanh. Nó bao gồm các tài nguyên trực tiếp/gián tiếp trong sản xuất và xây dựng, thay 
ñổi cảnh quan, xói mòn ñất trong nông nghiệp. Chỉ các tài nguyên vô cơ và sinh học 
ñược xem xét, không tính ñến nước và không khí. 
Thực hiện TMR theo các bước sau: 

- Thu thập thông tin về nguyên liệu ñầu vào và các luồng nguyên liệu tiềm ẩn ñối với 
dầu hỏa, kim loại và khóang chất công nghiệp, các vật liệu xây dựng, các tài nguyên 
thiên nhiên tái tạo ñược, tạo lập và bảo trì cơ sở hạ tầng và xói mòn ñất. 

- Thu thập thông tin nhập khẩu nguyên liệu thô và bán thành phẩm bao gồm các luồng 
vật liệu tiềm ẩn và thành phẩm sau cùng. 
- Xuất khẩu ñược diễn ñạt riêng. 
- Nguyên liệu tái chế không tính vào TMR, nhưng có thống kê riêng 
- Thu thập thông tin về dân số, GDP và các thông tin kinh tế xã hội. 
- Tính TMR và các chỉ thị  TMR/GDP, TMR nội ñịa/ñầu người, luồng nguyên liệu nhập 
khẩu tiềm ẩn/ ñầu người. . . 

3.5. Phân tích cường ñộ vật liệu trên mỗi ñơn vị dịch vụ (Material 
Intensity per Unit Service (MIPS)) 

MIPS ñược ñưa ra bởi Schmidt-Bleek ở Viện nghiên cứu Wuppertal, ðức. MIPS tập 
trung vào các dòng nguyên liệu lớn, tạo ra bởi xã hội ngày nay. Trong nghiên cứu 
MIPS,  tất cả các nguyên liệu ñã ñược dùng hay  ñã tác ñộng ñến sản xuất một dịch vụ 
hay một chức năng ñược bổ sung nhau. Các ñầu vào ñược tính cả trước và sau giai 
ñoạn tồn tại của dịch vụ, trong ñó bao gồm các ñầu vào cho chế tạo, sử dụng, sửa 
chữa, tái chế và chôn lấp cũng như thêm cả các cơ sở hạ tầng liên quan. Chất thải và 
phát thải không ñược xem xét trực tiếp nhưng việc giảm tổng lượng ñầu vào ñồng thời 
cũng giảm lượng ñầu ra. 
Năng lượng ñược tính cho cả dòng nguyên liệu tạo ra khi sản xuất năng lượng và làm 
cho năng lượng có thể dùng ñược. Như vậy, trong MIPS tất cả các thách thức môi 
trường chưa ñược xem xét hết. Bằng cách bao hàm tất cả các loại nguyên liệu, tráng 
ñược việc bỏ sót các nguy hại tiềm ẩn.  
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MIPS cho ra ước lượng về cường ñộ tác ñộng môi trường và các nhà nghiên cứu 
MIPS nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc dùng các phương pháp bổ sung cho 
khía cạnh ñộc học môi trường. 
Khái niệm về “túi môi trường”(ecological rucksack) là khái niệm tượng trưng cho tất 
cả các nguyên liệu ñã khai thác hay sử dụng  ñể có ñược một hóa chất, sản phẩm hay 
dịch vụ nào ñó trừ ñi trọng lượng thực của các thành phẩm sau cùng. 
Hệ số cường ñộ vật liệu (Material intensity, MI) là tổng trọng lượng của các nguyên 
liệu bị tác ñộng (túi) và trọng lượng của thành phẩm sau cùng. 
Hệ số MI  cho nhiều chất và các nghuyên liệu mang năng lượng, vật liệu xây dựng . . 
.có thể tìm trên web của Viện Wuppertal Institute, 1999).  
Các yếu tố này sẽ giúp tính các MI dễ dàng . Ví dụ, MI của xi măng ñược dùng trong 
một tòa nhà là lượng xi măng nhân với hệ số MI của xi măng. 
Có 5 “túi” vật liệu: (1) nguyên liệu vô cơ, bao gồm các nguyên liệu mang năng lượng; 
(2) nguyên liệu sinh học; (3) ðất; (4) nước; (5) Không khí. 
ðể thực hiện MIPS cho một ñơn vị dịch vụ có thể theo qui trình sau ñây: ( Wuppertal 
Institute, 1999) 
� Xác ñịnh ñơn vị dịch vụ 
� Thiết lập sơ ñồ tiến trình sản xuất 
� Thu thập dữ liệu, có thể dùng mẫu bảng tiêu chuẩn . Các ñầu vào ñược chia cho 5 

nhóm “túi” môi trường : (1) nguyên liệu vô cơ, bao gồm các nguyên liệu mang 
năng lượng; (2) nguyên liệu sinh học; (3) ðất; (4) nước; (5) Không khí. Các ñầu ra 
ñược xác ñịnh là các sản phẩm chính và bán thành phẩm, các sản phẩm hỏng và 
phát thải. 

� Tính cường ñộ nguyên liệu từ lúyc sinh ra ñến khi chôn lấp.  
� Tính chỉ số MI cho các giai ñoạn khai thác nguyên liệut hô, sản xuất, sử dụng, bảo 

trì, và lượng chôn lấp ñược thêm vào nhằm tính tổng MI. Từ ñó, MIPS cho ñơn vị 
dịch vụ ñược tính ra. 

� Hiệu quả tài nguyên là nghịch ñảo của MIPS. Một ñơn vị dịch vụ càng dùng ít tài 
nguyên và cho hiệu suất tài nguyên cao hơn.  MI tính cho vùng và chia cho GNP  
thay vì MIPS có thể ñược dùng ñể ước lượng hiệu quả tài nguyên của một vùng 
nào ñó. 

3.6. Phân tích cường ñộ vật liệu (Material Intensity Analysis (MAIA) 

Tương tự như MIPS,  MAIA ñược dùng ñể ñịnh lượng  yêu cầu nguyên liệu thô ban 
ñầu của sản phẩm hay dịch vụ trong suốt vòng ñời. Tương tự như  việc ñịnh lượng hóa 
yêu cầu năng lượng tích lũy, MAIA ñưa ra thông tin về các áp lực môi trường cơ bản 
gắn với qui mô khái thác tài nguyên và các luồng vật liệu nối tiếp nhau, kết thúc bằng 
phát thải hay rác  thải. 
Nguyên liệu thô ban ñầu (bao gồm các nguyên liệu mang năng lượng) ñược ño bằng 
kg và xếp theo 5 loại: 
+ Nguyên liệu thô vô cơ (ñầu vào không tái tạo), 
+ Nguyên liệu thô sinh học (ñầu vào tái tạo ñược), 
+ Di dời ñất, 
+ Nước, 
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+ Không khí (ðầu vào cho chuyển ñổi hóa lý, thường là ñốt, lien quan ñến phát thải 
CO2). 
MAIA ñược thiết lập từ 1992,  nó ñược xem là bước sàng lọc cho LCA. Thường ñược 
dung ñể: 

•  Thực hiện khai niệm giảm tiêu hao nguyên liệu, góp phần vào thực hiện hiệu suất 
sinh thái. 

•  ðịnh lượng cường ñộ nguyên liệu cho các sản phẩm và dịch vụ. 

•  Làm rõ các phương án tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu trong công nghiệp nhằm 
tăng hiệu suất tài nguyên. 

•  ðưa ra các hệ số nguyên liệu ñầu vào của các nguyên liệu cơ bản nhằm hỗ trợ thiết 
kế sản phẩm bền vững. 

•  ðịnh lượng hóa Tổng yêu cầu vật liệu  của nền kinh tế vùng hay quốc gia.  

3.7. ðánh giá chi phí tổng thể (Total Cost Assessment (TCA)) 

TCA là sự phân tích toàn thể phạm vi của các phí tổn bên trong và các khoản tiết kiệm 
sinh ra từ các dự án ngăn ngừa ô nhiễm và các dự án môi trường khác ñược thực hiện 
bởi một xí nghiệp. Công cụ TCA tìm kiếm các chi phí môi trường tích hợp vào việc 
phân tích ngân sách ñầu tư. 

3.8. Phân tích hiệu quả - chi phí (Cost-Effectiveness Analysis (CEA)) 

CEA là một biến thể của phân tích lợi ích – chi phí (CBA) và có thể ñược sử dụng ñể 
ước lượng chi phí trên một ñơn vị của các phát thải giảm thiểu ñược. CEA là một công 
cụ kinh tế - kỹ thuật chỉ xem xét các chi phí nội bộ bên trong  nghĩa là chi phí sinh ra 
từ các công nghệ giảm phát thải. 
Các chi phí này ñược so sánh với sự giảm thiểu áp lực môi trường là hệ quả của ñầu tư 
kinh tế. Sự hiệu quả chi phí ñược xem như là một tiêu chí hữu dụng ñể xếp loại các 
phương án giảm thiểu môi trường. 

4. NHÓM CÔNG CỤ SỬ DỤNG CHO CÁC ðỊA ðIỂM 

Nhóm công cụ dùng cho các ñịa ñiểm thừng áp dụng cho các khu vực ô nhiễm, cho 
một vùng, một thành phố, phân bố trên một vùng lãnh thổ nhất ñịnh. 

Bảng 5. 3: Danh sách các công cụ phân tích hệ thống  môi trường thường dùng cho 
các ñối tượng là một khu vực, một ñịa ñiểm 

TT Công cụ Tiếng Anh Ký hiệu 
thường dùng 

1 ðánh giá rủi ro môi trường  Environmental Risk Assessment  ERA 
2 Kiểm toán luồng vật liệu Material Flow 

Accounting/Substance Flow 
Analysis  

MFA/SFA 

3 Phân tích dấu ấn sinh thái Ecological Footprint  EF 
4 Phân tích năng lượng tích 

tụ trong hệ sinh thái 
Emergy analysis EmeA 

4.1. ðánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment  (ERA)) 
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ðánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment (ERA)) là một kỹ 
thuật nhằm ñánh giá một cách có hệ thống các tác ñộng có hại thực tế hay tiềm tàng 
của các chất ô nhiễm lên sức khỏe của thực vật, ñộng vật hay toàn bộ hệ sinh thái. 
ERA cần phải trả lời câu hỏi: 

Các ô nhiễm có khả năng ñã và ñang gây tổn hại như thế nào? 
Các kỹ thuật ñánh giá rủi ro dựa trên một mô hình nhân quả áp lực ép -  ñáp ứng, 
trong ñó một chất ô nhiễm ñược vận chuyển từ nguồn theo một ñược ñi ñến một nơi 
nhận (người, thực vật, ñộng vật).         

     Nguồn            ðường ñi (pathway)         Nơi nhận (Receptor) 

Mục ñích của thực hiện ñánh giá rủi ro là xác ñịnh con người hay các yếu tố môi 
trường bị tác ñộng tổn hại bởi ô nhiễm ñất, nước và không khí? ðiều ñó sẽ cho phép 
người quản lý ñất quyết ñịnh về việc quản lý các rủi ro trong vùng có liên quan. 

Thông tin chi tiết về ERA ñược trình bày trong chương 7. 

4.2. Kiểm toán luồng vật liệu (Material Flow Accounting/Substance Flow 
Analysis (MFA/SFA)) 

MFA/SFA dùng ñể ñịnh lượng các dòng vào và dòng ra cũng như cân bằng một chất 
nào ñó trong một nền kinh tế (qui mô vùng). MFA/SFA làm rõ cơ hội cải thiện môi 
trường liên quan ñến một hóa chất bằng cách xác ñịnh các ñiểm nút chính trong dòng 
vào và ra trong hệ thống kinh tế. SFA tập trung vào một hóa chất cụ thể trong vùng 
hay trong suốt vòng ñời của nó.   

4.2.1. Khái niệm 

MFA là phương pháp luận ghi lại ñường ñi của các luồng vật liệu trong một vùng 
trong một thời kỳ xác ñịnh. Cũng có thể hiểu cách khác là sự cân bằng vật liệu hay 
chuyển hóa kỹ nghệ (Ayres and Simonis, 1994),  
Các công cụ này cho phép nhà phân tích lần theo dấu của luồng của các dòng ña vật 
liệu ñi qua nền kinh tế. Các công cụ loại này có thể xác ñịnh các cơ hội làm giảm tác 
ñộng gây ra bởi tác ñộng phụ của quá trình sản xuất và tiêu thụ. Các mô hình trong 
nhóm này có thể ñược áp dụng ở cấp ñộ chính sách và trong việc thiết kế, quy hoạch 
các hệ thống vùng ñể tạo ra vòng lặp khép kín. 
MFA là một phương pháp ñánh giá hiệu quả của việc sử dụng vật liệu bằng cách dùng 
thông tin từ kiểm toán luồng vật liệu. MFA giúp biểu thị và xác ñịnh chất thải của các 
tài nguyên thiên nhiên và các vật liệu khác trong nền kinh tế mà việc xác ñịnh ñó 
không ñược nhận biết trong các hệ thống theo dõi kinh tế thông thường. 
Phân tích luồng vật liệu áp dụng cho qui mô nền kinh tế ñược xây dựng từ những 
name 1990 dưới sự hợp tác của nhiều tổ chức nghiên cứu.  Năme 2001 các phương 
pháp này ñược tiêu chuẩn hóa trong bản hướng dẫn phương pháp luận (Eurostat, 
2001a). Mục ñích của phương páhp luận MFA là ñịnh lượng hóa sự trao ñổi vật ch6át 
giữa nền kinh tế quốc gia và môi trường trên cơ sở tổng khối lượng vật liệu chuyển từ 
môi trường vào nền kinh tế (vật liệu vào) và từ nền kinh tế quốc gia ñi ra môi trường.  
MFA cung cấp một cơ sở dữ liệu quan trọng ñể thiết lập một loạt các chỉ tiêu áp lực 
môi trường. 
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4.2.2. Phương pháp  

Sự xây dựng một phân tích luồng vật liệu cho một vùng bắt ñầu bằng một sự phân tích 
hệ thống: 
+ Các sản phẩm và tiến trình nào cần ñược ñưa vào hệ thống? 
+ ðâu là ranh giới hệ thống? 
+ Khoảng thời gian nào sẽ xem xét? 
Trong MFA, các vật liệu hay hỗn hợp vật liệu với các chức năng có giá trị ñối với con 
người ñược gọi là “sản phẩm”. Các vật liệu là các nguyên tố hoá chất và các hợp chất 
của chúng. Thuật ngữ “tiến trình”  biểu thị sự vận chuyển, xử lý chế biến hay lưu trữ 
của các vật liệu và sản phẩm. 
Trong khi hầu hết các trường hợp vận chuyển không gây ra thay ñổi thành phần hóa 
học của các sản phẩm, nó ñòi hỏi năng lượng và bao gồm các hàng hóa và vật liệu 
khác. 
 Tương tự như vậy ñối với việc lưu trữ. 
Thông qua xử lý chế biến, các sản phẩm bị thay ñổi thành sản phẩm mới với chất 
lượng mới và thường với thành phần hóa học mới. 
Trong phân tích hệ thống việc liên kết các sản phẩm và tiến trình rất thuận tiện. Mỗi 
sản phẩm có một tiến trình xuất phát và  một tiến trình ñến ñích. Hệ quả là mỗi tiến 
trình ñược nối với các tiến trình khác bởi các sản phẩm. Một sản phẩm nào ñó ñi từ 
tiến trình A ñến tiến trình B, ñược gọi là output của tiến trình A và là input của tiến 
trình B. Một sản phẩm nhập ñược hiểu như là sản phẩm ñi vào hệ thống và sản phẩm 
xuất ra là sản phẩm ra khỏi hệ thống. 
Các khái niệm tương tự cũng áp dụng cho các luồng vật liệu. 
Một cuộc phân tích luồng vật liệu bao gồm: 

1) Thực hiện phân tích hệ thống bao gồm các sản phẩm và tiến trình 
2) Xác ñịnh các luồng khối lượng của tất cả các sản phẩm trên một ñơn vị thời 

gian. 
3) Xác ñịnh sự tập trung của các thành phần vật liệu chọn lọc trong các sản phẩm 

này. 
4) Tính toán khối lượng và các luồng vật liệu từ khối các luồng hàng hóa và các 

thành phần vật liệu. 
5) Diễn ñạt và trình bày các  kết quả  

Có nhiều cách ñể xác ñịnh các luồng khối lượng và vật liệu. Chúng có thể ñược ñánh 
giá bằng các dữ liệu hiện có, hoặc ñược xác ñịnh bằng ño ñạc ngoài hiện trường, tính 
toán bằng cân bằng khối lượng trong một tiến trình hay chuỗi tiến trình hay thông qua 
tổ hợp các phương pháp ñó.   
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4.2.3. Ví dụ về MFA 

 
 

 
Hình 5. 4 và 5.5: Ví dụ về phân tích luồng vật liệu cho một thành phố trong hai thời 

ñiểm 1995  và 1998  
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Hình 5. 6: Các luồng vật liệu thông qua nền kinh tế nước Anh (UK) năm  2000 (kt  = 

1000 tấn) 

(Nguồn : từ internet của  Bowman process technology từ số liệu cung cấp bởi 
Valuplast (2000))  

4.3. Phân tích dấu ấn sinh thái (Ecological Footprint (EF)) 

Khái niệm dầu ấn sinh thái do William Rees ñưa ra cách ñây hơn 20 năm. Từ 1990, 
EF ñược phát triển bởi  Wackernagel.  
Dầu ấn sinh thái chỉ ra cách xem xét tổng diện tích cần ñể hỗ trợ liên tục cho một quần 
thể hay một nền kinh tế nào ñó. 
Một ñô thị không chỉ chiếm giữ diện tích ñất cho xây dựng nhà ở và hạ tầng mà nó 
còn cần diện tích biển (cho nuôi, ñánh cá, phân hủy xử lý nước thải…), rừng ñể loại 
trừ CO2 từ ñốt nhiên liệu và sản xuất gỗ. . ., ñất nông nghiệp cho sản xuất nông sản 
thực phẩm,  và nhiều diện tích hơn chưa ñược tính trong quy hoạch bình thường một 
ñô thị. (Wackernagel and Rees 1996). 
EF thường tập trung phân tích các quần thể người hay nền kinh tế. Tất cả ñất sản xuất 
và diện tích nước yêu cầu cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ tiêu thụ liên tục và xử lý 
chất thải phát sinh ra ñược tính chung vào dấu ấn sinh thái. ðó là một phần lý do mà 
ngày nay khi nói trong nông nghiệp hay các hoạt ñộng khác ñược xem là phát triển 
bền vững là không chính xác vì nó chưa tính hết các thành phần của dấu ấn sinh thái. 
Các diện tích trong dấu ấn sinh thái ñược phân chia cho từng loại ngành sản xuất, 
thường là: 
+ ðất cho năng lượng dầu hỏa, ñể tính riêng CO2, 

+ ðất trồng trọt, hoa màu (Diện tích sản xuất nhiều nhất về sinh thái), 
+  Các ñồng cỏ, 
+ Rừng, trồng hay tự nhiên có thể cho sản lượng gỗ cũng như cung cấp các dịch vụ 
nghĩ ngơi du lịch, 
+ Các diện tích xây dựng dùng cho nhà ở, giao thông. .  
+ Biển, trong ñó, diện tích bề mặt xác ñịnh sản lượng của biển.  
Các kết quả của phân tích dấu ấn sinh thái có thể nói ra một nhu cầu của quần thể về 
diện tích sản xuất có vượt khả năng cung cấp của nó hay không (Vd, diện tích sản xuất 
có phù hợp với diện tích khả dụng cho vùng, quốc gia hay không?) . Có thể thực hiện 
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so sánh sự hợp lý chung bằng cách liên kết dấu ấn của cá thể với diện tích sản xuất 
tổng quát dành cho mỗi cá thể.  
Phương pháp cũng có thể ñược dùng ñể ñánh giá các yêu cầu diện tích của các hoạt 
ñộng. Vd nuôi tôm và hải sản và các ứng dụng khác. 
Sử dụng dấu ấn sinh thái cho các hoạt ñộng và các sản phẩm, dịch vụ sẽ trở nên phổ 
biến khi phương pháp luận ñược mở rộng cho các ñánh giá về phát thải. 
ðể thực hiện phân tích EF, có thể theo các bước sau ñây: 
+ Ước lượng tiêu thụ hàng năm trung bình của một người về một sản phẩm nào ñó. 
Khi một nền kinh tế ñược xem xét. Có thể sử dụng các số liệu sản xuất, nhập khẩu, 
xuất khẩu. 
+ Ước lượng diện tích ñất cần cho một người  ñể sản xuất từng thành phần sản phẩm 
chính. Chia trung bình tiêu thụ hàng năm của sản phẩm cho sản lượng trung bình hàng 
năm (hay năng suất), năng suất có thể là toàn thế giới hay ñịa phương.  Khi nhiều ñầu 
vào ñược xem xét thì ước lượng riêng cho từng sản phẩm.  
Bổ sung diện tích của các sản phẩm cho mỗi người (không thêm phần diện tích ñan 
xen, chồng lấn). 
Dấu ấn sinh thái của một quần thể ñược tính từ giá trị dấu ấn sinh thái của cá thể. 

4.4. Phân tích năng lượng tích tụ trong hệ sinh thái (Emergy analysis 
(EmeA)) 

EmeA ñược phát triển bởi H.T. Odum từ 1960. Phân tích năng lượng tích tụ (từ bộ 
nhớ năng lượng), bắt nguồn từ trong các hệ sinh thái và nguyên lý  tối ña năng lượng 
sẽ thể hiện trình ñộ tổ chức của hệ sinh thái. 
Năng lượng tích tụ là năng lượng khả dụng của một loại năng lượng trước ñó ñược 
yêu cầu trực tiếp hoặc gián tiếp ñể tạo ra sản phẩm hay dịch vụ, trong ñó, năng lượng 
khả dụng là năng lượng tiềm ẩn có thể thực hiện công việc và sẽ bị giảm ñi trong quá 
trình sản xuất. (Odum, 1998).  
Có nhiều loại năng lượng nên cũng có nhiều loại năng lượng tích tụ. Vd, năng lượng 
mặt trời (ñơn vị là emjoule mặt trời), năng lượng than ñá (ñơn vị là emjoule than ñá) 
và năng lượng ñiện (ñơn vị là emjoule ñiện). 
emjoule mặt trời  là một trong các năng lượng tích tụ dùng nhiều nhất ngày nay. 
Trong phân tích EmeA, có khái niệm chuyển hóa (transformity). ðây là một loại số ño 
chất lượng chỉ ra bao nhiêu năng lượng tích tụ ñã ñược dùng chia cho năng lượng khả 
dụng từ sản phẩm hay dịch vụ ñược xem xét. (Odum, 1996). 
Các hệ số chuyển ñổi ñược tính cho các thành phần vật liệu khác nhau, ñược dùng cho 
việc tính toán năng lượng tích tụ của thành phần vật liệu ñó. (Odum,1996).  
Phân tích năng lượng tích tụ liên quan ñến dòng tiền. Năng lượng ñược tính  trong dầu 
hỏa, các dịch vụ của con người, mưa. . . Bao gồm cả các dòng vật liệu là các dòng 
thông tin và tính thành tiền. Mối liên hệ giữa vật chất và năng lượng  ñược thống kê  
vì vật liệu chứa cả năng lượng và năng lượng tích tụ. 
Mặt khác năng lượng tích tụ của thông tin  rất khó nắm bắt. Như Odum (1996; 1998) 
giải thích thông tin từ học tập và thông tin từ di truyền có những “vật mang năng 
lượng” (Vd, giấy, các nơ ron thần kinh, ñĩa máy tính…) và thông tin có năng lượng 
tích tụ theo năng lượng tích tụ  cần cho  tạo ra và mang nó. Vì năng lượng của vật 
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mang năng lượng là rất nhỏ so với năng lượng tích tụ cần cho việc sinh ra thông tin  
nên sự chuyển ñổi năng lượng tích tụ của thông tin là rất cao. 
Các dòng tiền có thể ñược sử dụng ñể tính một tỷ số năng lượng tích tụ/tiền cho một 
quốc gia bằng cách chia tổng năng lượng tích tụ  sử dụng bởi quốc gia chia cho GNP 
của nó. Tỷ số này có thể ñược dùng ñể ñạt ñược năng lượng tích tụ của các dịch vụ 
của con người bằng cách nhân thu nhập với tỷ số năng lượng tích tụ/tiền. (ðôi khi 
năng lượng chuyển hóa của dịch vụ có thể ñược dùng thay thế và nhân với hệ số 
chuyển hóa năng lượng mặt trời). 
Các chỉ thị sau ñây thường dụng trong phân tích năng lượng tích tụ: 
Tỷ số năng suất năng lượng tích tụ  (Emergy Yield Ratio (EYR)) là tỉ số giữa năng 
lượng tích tụ ñầu ra Y chia cho năng lượng tích tụ ñầu vào sinh ra từ hệ thống kinh tế, 
F.  EYR ño khả năng của tiến trình ñang xét nhằm khái thái tài nguyên ñịa phương (ño 
hiệu quả xã hội). 
Tỷ số năng suất năng lượng tích tụ  (Emergy Yield Ratio)    EYR = Y / F. 
Tỷ số ñầu tư năng lượng tích tụ (Emergy Investment Ratio (EIR)) là tỷ số của năng 
lượng tích tụ ñầu vào của hệ thống kinh tế, F chia cho Năng lượng ñầu vào ñịa 
phương (tại chỗ), R và N. EIR ño Các ñầu vào của nền kinh tế ñược sử dụng như thế 
nào về mặt hiệu quả. 
Tỷ số ñầu tư năng lượng tích tụ (Emergy Investment Ratio)    EIR =  F/ (R + N)  
Tỷ số sức tải môi trường (Environmental Loading Ratio (ELR)) là tỷ số của năng 
lượng tích tụ ñã mua F và năng lượng tích tụ không tái tạo của ñịa phương, N,  chia 
cho năng lượng tích tụ ñầu vào có thể  tái tạo ñược. ELR là số ño các áp lực ñã tạo ra 
cho hệ sinh thái ñịa phương. Tỷ số sức tải môi trường (Environmental Loading Ratio)   
ELR  =  (F + N) / R 
Chỉ số năng lượng tích tụ bền vững (Emergy Sustainability Index (ESI)) sẽ có ñược 
bằng cách chia  EYR cho ELR. Tỷ số này ñược ñề nghị bởi Brown and Ugliati (1997) 
ñưa ra số ño tích hợp của một nền kinh tế. 
Chỉ số năng lượng tích tụ bền vững (Emergy Sustainability Index  ESI = EYR / ELR 

 

Hình 5. 7: Mô tả tổng quát một hệ thống phân tích năng lượng tích tụ và các chỉ thị 
dự trên năng lượng tích tụ, tính tóan từ năng lượng tích tụ ñầu vào tái tạo ñược của 
ñịa phương (R), Các ñầu vào không tác tạo (N) và ñầu vào mua năng lượng từ bên 

ngoài hệ thống (F). 
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ðể phân tích năng lượng tích tụ, có thể theo các chỉ dẫn sau ñây: (Odum, 1996; 1998) 

� Xác ñịnh hệ thống 
� Vẽ sơ ñồ hệ thống thường dùng các ký hiệu ngôn ngữ năng lượng 
� Xác ñịnh các dòng chính và tích hợp vào sờ ñồ hệ thống ban ñầu. 
� Thu thập dữ liệu 
� Xác lập bảng ñánh giá năng lượng tích tụ. Chỉ ra các thành phần ñược ñánh giá. 

(vd, ánh sáng mặt trời, xăng dầu ñã sử dụng, các dịch vụ của con người) và 
diễn tả chúng trong các ñơn vị . Một cột dành cho sự chuyển ñổi mà từ ñó các 
giá trị ñược tính toán. Cuối cùng tỉ số năng lượng/tiền chi phí có thể ñược dùng 
ñể tính giá tri bằng tiền. 

� Kết quả phân tích có thể diển tả dưới dạng các tỷ số như nói trên. 

5. NHÓM CÔNG CỤ ÁP DỤNG CHO CÁC XÍ NGHIỆP, NHÀ MÁY 

Bảng 5. 4: Danh sách các công cụ phân tích hệ thống  môi trường thường dùng 
TT Công cụ Tiếng Anh Ký hiệu 

thường dùng 
1 Phân tích nhu cầu năng lượng 

tích lũy 
Cumulative  Energy 
Requirement Analysis 

CERA 

2 ðánh giá tình trạng môi trường Environmental Performance 
Evaluation, 

EPE 

3 ðánh giá công nghệ Technology Assessment TA 
4 Phân tích chuyển hóa năng 

lượng 
Exergy analysis ExeA 

5.1. Phân tích nhu cầu năng lượng tích lũy (Cumulative  Energy 
Requirement Analysis (CERA)) 

CERA ñược dùng ñể ñịnh lượng yêu cầu năng lượng ban ñầu của các sản phẩm và 
dịch vụ trên quan ñiểm xem xét cả vòng ñời. CERA ñược tạo ra nhằm xem xét luồng 
năng lượng  vào khi tối ưu hóa các tiến trình sản xuất. Yêu cầu năng lượng tích lũy chỉ 
ra áp lực môi trường cơ bản gắn liền với việc sử dụng năng lượng. Tương tự như 
cường ñộ vật liệu, cường ñộ năng lượng  không thể ñược dùng ñể ñịnh lượng áp lực 
môi trường cụ thể, vd, suy giảm tầng ozone, thay vì một áp lực phát sinh. 
Yêu cầu năng lượng ban ñầu ñược tính theo ñơn vị Joule và tổng hợp thành một số. 
CERA ñược dùng ñể: 

•  ðịnh lượng hóa cường ñộ năng lượng  của các sản phẩm, dịch vụ và nền kinh tế  
quốc gia. 

•  Phân tích các phương án tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp. 

•  ðưa ra hệ số năng lượng ñầu vào cho các nguyê n liệu cơ bản nhằm hỗ trợ kỹ thuật 
và thiết kế sản phẩm . 

5.2. ðánh giá việc thực hiện bảo vệ môi trường (Environmental 
Performance Evaluation (EPE)) 

EPE sử dụng các chỉ thị nhằm biến ñổi lượng thông tin to lớn về một xí nghiệp theo 
cách toàn diện và cô ñọng qua các chỉ thị. 
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Ở cấp xí nghiệp, các chỉ thị tình trạng môi trường ñược sử dụng hầu hết liên quan tới 
các dòng năng lượng vật chất nhằm xử lý các biến số ñể cung cấp thông tin về tình 
trạng môi trường của tổ chức. 
Dưới ñây là các ví dụ về chỉ thị môi trường trong EPE 
- Số lượng chất thải (kg mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Tiêu thụ năng lượng (kWh mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Phát thải CO2, NOx, SO2,... (kg mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Bao bì (kg mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Vận chuyển (km mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Tiền chi cho môi trường ($, DM, FRF, …. mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Các hành ñộng BVMT thực hiện (giờ mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Số tai nạn mỗi năm (số lượng mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  
- Huấn luyện cho nhân viên (giờ/năm mỗi ñơn vị sản phẩm hay dịch vụ)  

5.3. ðánh giá công nghệ (Technology Assessment (TA)) 

TA nhằm ñánh giá tác ñộng của một công nghệ mới trước khi áp dụng rộng rải. TA 
trước ñây còn gọi là ñánh giá công nghệ môi trường (Environmental Technology 
Assessment, EnTA). 
TA là công cụ ñánh giá tác ñộng của công nghệ, chọn ra từ nhiều công nghệ nhằm góp 
phần cải tiến công nghệ, nhằm xác ñịnh các số ño bảo vệ môi trường và chứng tỏ một 
công nghệ tuân thủ các luật và qui ñịnh môi trường. 
Các ví dụ mà TA ñược dùng là phân tích các kỹ thuật xử lý cuối ñường ống, sự thay 
thế các sản phẩm không thân thiện môi trường hay thông qua ñổi mới công nghệ nhằm 
giảm tác hại môi trường của sản xuất công nghiệp. 
Thông tin chi tiết thêm về TA ñược trình bày trong chương 8. 

5.4. Phân tích năng lượng hiệu dụng (exergy analysis (ExeA)) 

Khái niệm ExeA ñược ñưa ra bởi Gibbs (1873) và Rant (1953). Người ñưa ra ñịnh 
nghĩa về ExeA là Baehr (1965) . 
Năng lượng không phải là số ño phù hợp cho bao nhiêu công việc ñược hình thành. Ví 
dụ, năng lượng ñiện có thể dùng ñể tạo ra cầu trúc và hình thành công việc, nhưng 
cùng một lượng năng lượng nhiệt ở nhiệt ñộ bình thường không thể làm ñược như 
vậy. Nói khác ñi, năng lượng hiệu dụng, là một số ño lượng năng lượng có thể chuyển 
ñổi thành công việc. Không giống như năng lượng bình thường, năng lượng hiệu dụng 
là chất lượng của năng lượng ñược tổng hợp từ tất cả các tiến trình xử lý thực.  
(Kåberger, 1991). 
Trong năng lượng giàu chất lượng (năng lượng tiềm ẩn trong tài nguyên nước, năng 
lượng ñiện…) và trong vật chất nhằm mục ñích tạo thành lương năng lượng hiệu dụng 
cao. 
Năng lượng hiệu dụng có thể tính cả trong năng lượng lẫn vật chất. Nó mô tả sự tổn 
thất tài nguyên thiên nhiên về mặt vật lý. 
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Theo Kåberger (1991). Có thể gấp ñôi năng lượng hiệu dụng ñối với nền kinh tế vì 
năng lượng giàu năng lượng hiệu dụng là có giá trị hơn cho xã hội so với năng lượng 
nghèo năng lượng hiệu dụng. 
Nhưng giá trị của tài nguyên không chỉ tùy vào hàm lượng năng lượng hiệu dụng mà 
còn tùy thuộc sự khả dụng của các công nghệ biến ñổi tài nguyên thành các sản phẩm 
hay dịch vụ theo yêu cầu. 
ðể phân tích năng lượng hiệu dụng  có thể áp dụng các bước: 
─ Ước lượng năng lượng vào hệ thống 
─ Tính năng lượng hiệu dụng ñầu vào. Mỗi loại năng lượng góp phần bằng cách nhân 

với hệ số chất lượng năng lượng (hệ số năng lượng hiệu dụng) 
─ Ước lượng năng lượng  ra khỏi hệ thống 
─ Tính năng lượng hiệu dụng ra khỏi hệ thống 

1. Năng lượng hiệu dụng ra  chia cho năng lượng hiệu dụng ñầu vào sẽ tìm ñược tỷ số 
năng lượng hiệu dụng (exergy ratio) 

6. NHÓM CÔNG CỤ CHUYÊN DÙNG CHO VIỆC ðÁNH GIÁ TÁC 
ðỘNG  MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC LOẠI DỰ ÁN 

Bảng 5. 5: Danh sách các công cụ phân tích hệ thống  môi trường thường dùng 
TT Công cụ Tiếng Anh Ký hiệu 

thường dùng 
1 ðánh giá môi trường chiến 

lược (ðMC) 
Strategic Environmental 
Assessment 

SEA 

2 ðánh giá tác ñộng môi trường 
(ðTM) 

Environmental Impact 
Assessment  

EIA 

6.1. Khái niệm về ñánh giá tác ñộng môi trường 

ðTM (ñánh giá tác ñộng môi trường) hay EIA (Environment impacts assessment) là 
quá trình thực hiện báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường về một công trình, dự án ñể 
giúp cho các nhà lãnh ñạo quyết ñịnh có nên hay không nên phê duyệt dự án ví lý do 
bảo vệ môi trường. 

 “ ðTM là một quá trình nghiên cứu nhằm dự báo các hậu quả môi trường của một dự 
án phát triển quan trọng. ðTM xem xét việc thực hiện dự án sẽ gây ra những vấn ñề gì 
ñối với ñời sống của con người tại khu vực dự án, tới hiệu quả của chính dự án, và các 
hoạt ñộng phát triển khác tại vùng ñó. Sau dự báo ðTM phải xác ñịnh các biện pháp 
làm giảm ñến mức tối thiểu các tác ñộng tiêu cực, làm cho dự án thích hợp hơn với 
môi trường của nó” (UNEP, 1988).  
Theo Luật BVMT của CHXHCN Việt Nam, “ðTM là quá trình phân tích, ñánh giá, 
dự báo ảnh hưởng ñến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, ñề xuất các giải pháp thích 
hợp về bảo vệ môi trường”.  
Tóm lại ðTM là một công cụ quản lý môi trường, trong ñó, thực hiện: 

• Phân tích, ñánh giá những ảnh hưởng ñến môi trường của một dự án. 

• Làm cho dự án phù hợp hơn về mặt môi trường, kinh tế, xã hội 
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• Cần xét ñến hiệu quả của chính dự án và các hành ñộng phát triển khác trong 
khu vực 

• Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực ñến môi trường. 

• Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, công tác phê duyệt, thẩm ñịnh về 
mặt môi trường một dự án.  

6.2. Ý nghĩa của ñánh giá tác ñộng môi trường 

ðánh giá tác ñộng môi trường là việc thực hiện một báo cáo về những tác ñộng môi 
trường của một hoạt ñộng kinh doanh, sản xuất hay xây dựng  cơ sở hạ tầng (khu dân 
cư, xây dựng  cầu, ñập thủy lợi, thủy ñiện. …). Trong các hệ thống STNV, khi mở 
một công trình kinh tế xã hội mới, chủ ñầu tư sẽ lập báo cáo tiền khả thi, rồi báo cáo 
khả thi. Cơ quan quản lý ñầu tư yêu cầu phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường (nếu dự án thực hiện ở vùng nhạy cảm về môi trường).  

Ý nghĩa của ðTM là giúp cho việc triển khai các dự án STNV không làm ảnh hưởng 
xấu ñến môi trường, nếu có ảnh hưởng thì các tác ñộng ñó ñược quan tâm xử lý ñể 
giảm thiểu. Ý nghĩa sâu xa của ðTM là ñảm bảo phát triển bền vững, phát triển hoạt 
ñộng kinh tế nhưng không làm tổn hại ñến môi trường. 

6.3. Phân loại ñánh giá tác ñộng môi trường theo tiến trình xây dựng 
chương trình/kế hoạch/dự án 

Về nguyên lý, ñánh giá tác ñộng môi trường là một bộ các công cụ giúp kết xuất ra 
các tác ñộng môi trường (về mặt không gian và thòi gian) của các chương trình/ kế 
hoạch/dự án. 

Hình 5. 8: Theo tổ chức phát triển Hà Lan, ñánh giá tác ñộng môi trường có thể phân 
ra 3 loại, áp dụng tùy theo giai ñoạn trong quá trình xây dựng chương trình/kế 

hoạch/dự án từ tổng thể ñến cụ thể như hình dưới ñây: 

 
 
Trong hoàn cảnh Việt nam, Luật bảo vệ môi trường sửa ñổi năm 2005 qui ñịnh hai 
loại ñánh giá tác ñộng môi trường là: 
+ ðánh giá môi trường chiến lược  (ðMC) cho các chiến lược quy hoạch cấp vĩ mô. 
+ ðánh giá tác ñộng môi trường (ðTM) cho các dự án cụ thể. 

Bối cảnh và 
các mục tiêu 

phát triển kinh 
tế xã hội 

Chính  
sách/chiến 

lược/kế 
hoạch/chương 
trình cho một 

ngành hay một 
vùng 

Các dự án / 
Các hoạt ñộng/ 
Sự can thiệp 

Kết 
quả/tác 
ñộng 
không 

gian, thời 
gian 

Quy hoạch tích hợp ñể xác 
ñịnh kế hoạch/chương trình 
chiến lược- Phân tích môi 
trường chiến lược (SEAN) 

ðánh giá 
môi 

trường 
chiến lược 

ðánh giá tác 
ñộng môi 
trường 

EIA 

Quan 
trắc 
môi 
trường 
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6.4. ðánh giá môi trường chiến lược (Strategic Environmental 
Assessment =SEA)) 

SEA là tiến trình có tính hệ thống nhằm ñánh giá các hệ quả môi trường của sáng kiến 
về chính sách, kế hoạch hay chương trình ñược lập ra nhằm ñảm bảo chúng có ñề cập 
ñầy ñủ và thể hiện phù hợp trong giai ñoạn sớm nhất có thể của quá trình ra quyết 
ñịnh, bên cạnh các xem xét về kinh tế xã hội. (Therivel et al, 1994; Sadler & 
Verheem, 1996).  
SEA  ñược thiết lập nhằm nêu ra các vấn ñề môi trường ngoài cấp ñộ dự án, ở cấp 
chiến lược của các chính sách và chương trình của ngành, nó tạo ra khung làm việc 
cho việc hình thành dự án. 
Mục ñích của SEA là: 
� Mở rộng khung thời gian và nhận dạng các giải pháp giảm thiểu tác ñộng của dự 

án. 
� ðánh giá các hậu quả môi trường của các giải pháp chính sách, kế hoạch hoặc 

ñược ñề nghị. 
Báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược là một nội dung của dự án và phải ñược 

lập ñồng thời với quá trình lập dự án và cơ quan ñược giao nhiệm vụ lập dự án có 
trách nhiệm lập báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược 

6.4.1) ðối tượng phải lập báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược  

Theo qui ñịnh của  Nghị ðịnh 08/2006/Nð-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006, ðối tượng 
phải lập báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược là: 

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia. 

2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả 
nước. 

3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (sau ñây gọi chung là cấp tỉnh), vùng. 

4. Quy hoạch sử dụng ñất; bảo vệ và phát triển rừng; khai thác và sử dụng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên tỉnh, liên vùng. 

5. Quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng ñiểm. 

6. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông quy mô liên tỉnh. 

6.4.2) Nội dung báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược 

Nghị ðịnh 08/2006/Nð-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 qui ñịnh nội dung cơ bản của 
báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược gồm: 

1. Khái quát về mục tiêu, quy mô, ñặc ñiểm của dự án có liên quan ñến môi trường. 

2. Mô tả tổng quát các ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường có liên quan 
ñến dự án. 

3. Dự báo tác ñộng xấu ñối với môi trường có thể xảy ra khi thực hiện dự án. 

4. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp ñánh giá.  
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5. ðề ra phương hướng, giải pháp tổng thể giải quyết các vấn ñề về môi trường trong 
quá trình thực hiện dự án. 

6.4.3) Năm yêu cầu tổng quát của ñánh giá môi trường chiến lược 

1. Tư vấn cho Bên chịu trách nhiệm môi trường về phạm vi của ñánh giá/báo cáo môi 
trường. 

2. Cho một cơ hội ñể Bên chịu trách nhiệm môi trường và công chúng góp ý tham 
vấn về báo cáo môi trường trước khi hoàn chỉnh. 

3. Tính ñến báo cáo môi trường và các ý kiến tham vấn trong việc ra quyết ñịnh. 
4. Khi thực hiện, cung cấp thông tin về việc các xem xét môi trường ñã ñược tích hợp 

vào trong kế hoạch. 
5. Theo dõi các tác ñộng môi trường có ý nghĩa trong kế hoạch thực hiện. 

6.4.4) Các yêu cầu của một báo cáo ñánh giá môi trường chiến lược 

1. Nêu ra các nội dung chính và các mục tiêu của kế hoạch và ñưa ra bối cảnh của kế 
hoạch. 

2. So sánh ñối chiếu dữ liệu môi trường cơ bản nhằm mô tả tình trạng môi trường. 
3. Nêu ra các vấn ñề và tác ñộng môi trường mà bản kế hoạch ñã phân tích, xem xét. 
4. Giải thích sự tiến triển thích hợp của môi trường nếu không thực hiện kế hoạch. 
5. Giải thích các tác ñộng môi trường của bản kế hoạch ñã ñược xác lập phạm vi như 

thế nào với sự xem xét các ý kiến tham vấn với bên trách nhiệm môi trường. 
6. Xác ñịnh các mục tiêu bảo vệ môi trường chủ yếu phù hợp với bản kế hoạch và 

trái với nó sẽ ñược ñánh giá. 
7. Báo cáo kết quả ñánh giá  (Các átc ñộng môi trường quan trọng). 
8. Xác ñịnh các phương án ñược xem xét, tác ñộng môi trường tương ứng và lý do 

chọn phương án. 
9. ðưa ra các số ño thực hiện giảm thiểu bất ký tác ñộng có hại nào. 
10. Xác ñịnh các số ño nhằm quan trắc các tác ñộng của việc thực hiện kế hoạch. 

6.5. ðánh giá tác ñộng môi trường (Environmental Impact Assessment) 

6.5.1. ðối tượng phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 

Theo qui ñịnh của  Nghị ðịnh 08/2006/Nð-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006, chủ các dự 
án sau ñây phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường: 

1. Dự án công trình quan trọng quốc gia; 
2. Dự án có sử dụng một phần diện tích ñất hoặc có ảnh hưởng xấu ñến khu bảo tồn 

thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử - văn hoá, di sản tự nhiên, danh 
lam thắng cảnh ñã ñược xếp hạng; 

3. Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu ñến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, 
vùng có hệ sinh thái ñược bảo vệ; 

4. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
khu chế xuất, cụm làng nghề;  

5. Dự án xây dựng mới ñô thị, khu dân cư tập trung; 
6. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới ñất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn; 
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7. Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác ñộng xấu ñối với môi trường.. 
Chính phủ quy ñịnh danh mục các dự án phải lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 
trường. 

6.5.2. Nội dung báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 

Nghị ðịnh 08/2006/Nð-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 qui ñịnh nội dung báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường cơ bản bao gồm: 

1. Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục công trình của dự án kèm theo quy mô về 
không gian, thời gian và khối lượng thi công; công nghệ vận hành của từng hạng 
mục công trình và của cả dự án. 

2. ðánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức 
ñộ nhạy cảm và sức chịu tải của môi trường. 

3. ðánh giá chi tiết các tác ñộng môi trường có khả năng xảy ra khi dự án ñược thực 
hiện và các thành phần môi trường, yếu tố kinh tế - xã hội chịu tác ñộng của dự án; 
dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra. 

4. Các biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác ñộng xấu ñối với môi trường; phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường. 

5. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận 
hành công trình. 

6. Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn ñề môi trường trong 
quá trình triển khai thực hiện dự án. 

7. Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong tổng 
dự toán kinh phí của dự án. 

8. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là Uỷ ban nhân 
dân cấp xã), ñại diện cộng ñồng dân cư nơi thực hiện dự án; các ý kiến không tán 
thành việc ñặt dự án tại ñịa phương hoặc không tán thành ñối với các giải pháp bảo 
vệ môi trường phải ñược nêu trong báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường. 

9. Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp ñánh giá.  

6.5.3. Tiến trình thực hiện ñánh giá tác ñộng môi trường: 

+ Vị trí của ðTM trong chu trình phát triển dự án 
 

 

Hình 5. 9 : Vị trí của ðTM trong chu trình phát triển các dự án  
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Hình 5. 10:Qui trình 
ðTM ở Việt Nam 

 

Tiến trình thực hiện ñánh giá tác ñộng môi trường cho một dự án : 
Quá trình EIA bao gồm nhiều bước: 

1) Sàng lọc : 

Sàng lọc môi trường, do cơ quan môi trường thực hiện. Các dự án phát triển ñược chia 
làm 2 loại: Loại 1: cần tiến hành ðTM chi tiết và Loại 2: không cần ðTM.  
Mục ñích của sàng lọc dự án là xem xét và quyết ñịnh quy mô và mức ñộ ðTM của 
dự án.  
- Loại 1: Yêu cầu phải có ðTM chi tiết. ðây là loại dự án có nhiều tác ñộng tiêu cực 
ñến môi trường. Bắt buộc ðTM 2 bước (sơ bộ và chi tiết) 
- Loại 2: Chưa rõ ràng cần có ðTM hay không. Các dự án có thể gây nên một số các 
tác ñộng tiêu cực ñến môi trường, tuy nhiên có khả năng khắc phục khi sử dụng các 
biện pháp giảm thiểu thích hợp và việc xác ñịnh các biện pháp này không khó khăn. 
Trước tiên cần có ðTM sơ bộ, sau ñó trên cơ sở này ñể xáx ñịnh có ðTM chi tiết hay 
không. 
Loại 3: Không cần phải ðTM vì các dự án này không gây những ảnh hưởng tiêu cực 
ñáng kể.  
ðối với dự án Loại 2 chủ ñầu tư soạn thảo bản Cam kết bảo vệ môi trường trình cơ 
quan quản lý môi trường xét duyệt và thông qua. 
Sàng lọc dự án ñược thực hiện dựa trên các quy ñịnh của Bộ Tài nguyên Môi trường. 
2) Xác ñịnh phạm vi:  

Mục ñích của việc xác ñịnh phạm vi ðTM là : 
- Tạo ñiều kiện ñể thống nhất cách giải quyết các vấn ñề môi trường dễ gây mâu thuẫn 
về quyền lợi giữa các tổ chức, cơ quan, cộng ñồng và chủ dự án 
- Xác ñịnh kinh phí dành cho ðTM 
- Kết quả cuối cùng là hình thành kế hoạch chi tiết cho ðTM  
- Cân nhắc các vấn ñề môi trường chính cần nghiên cứu, các phương án chọn và ñảm 
bảo ñể phạm vi không gian, thời gian và mức ñộ ðTM tương xứng với quy mô dự án. 
- Xác ñịnh các phương pháp ðTM thích hợp 
- Tạo ñiều kiện thông tin cho vùng dân cư dự án biết về các vấn ñề môi trường, các 
phương án thực hiện ñể cộng ñồng có thể tham gia.  
3) Lập Báo cáo ðTM chi tiết 

• Dự ñoán các tác ñộng và ñánh giá ý nghĩa của các tác ñộng 

• Diễn ñạt kết quả trong phần ñánh giá tác ñộng 
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• Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác ñộng 

+ Dự ñoán các tác ñộng:  
Một tác ñộng theo thời gian (cho một thời ñoạn) và trong không gian (cho một vùng 
xác ñịnh) ñược thể hiện bằng sự thay ñổi giá trị của một thông số môi trường trước và 
sau khi triển khai dự án [Vatheen,1994].   
Các tác ñộng gồm 3 loại chính: (1)  Tác ñộng kinh tế xã hội ; (2)  Tác ñộng sinh học ; 
(3)  Tác ñộng vật lý và hóa lý.  
Phân chia theo nguồn gốc:  
Phân loại tác ñộng 
Thuật ngữ ðịnh nghĩa 

Tác ñộng trực 
tiếp 

Tác ñộng tạo nên một sự tương tác trực tiếp giữa hoạt ñộng dự kiến của 
dự án với môi trường tiếp nhận (như giữa nghề nghiệp của khu vực 
thềm lục ñịa với sự mất dần các khu cư trú tự nhiên). 

Tác ñộng thứ cấp Tác ñộng tiếp theo từ tương tác ban ñầu giữa dự án với môi trường 
thành những tương tác tiếp sau bên trong môi trường (như sự biến mất 
một phần khu cư trú ảnh hưởng rõ ràng ñến số lượng loài trên một khu 
vực rộng hơn) 

Tác ñộng gián 
tiếp 

Tác ñộng ñược sinh ra từ các hoạt ñộng ñược khuyến khích khác của dự 
án (như việc thực hiện dự án thì khuyến khích công nghiệp dịch vụ công 
nghiệp trong khu vực). 

Tác ñộng tích lũy Các tác ñộng xảy ra ñồng thời với các tác ñộng khác có ảnh hưởng ñến 
cùng một môi trường nguồn hay ñiểm tiếp nhận 

Ngoài ra, có thể phân biệt ra : 
+  nguồn tác ñộng liên quan ñến chất thải  
+ nguồn tác ñộng không liên quan ñến chất thải (tiếng ồn, kinh tế xã hội. . .) 

+ ðánh giá ý nghĩa của các tác ñộng 
Khi phân tích và ñánh giá tác ñộng cần thiết phải xét ñến các khía cạnh khác nhau của 
mỗi tác ñộng: 
- Bản chất của tác ñộng 

Bản chất tác ñộng 
Thuật ngữ ðịnh nghĩa 

Tác ñộng tiêu cực Tác ñộng ñược coi là làm thay ñổi môi trường xấu ñi, hay tạo ra một 
nhân tố mới không mong muốn 

Tác ñộng tích cực Tác ñộng ñược coi là làm cho môi trường tốt lên, hay tạo ra một nhân tố 
mới theo mong muốn 

Tác ñộng trung 
hòa 

Tác ñộng ñược coi là không làm cho môi trường tốt lên cũng như không 
xấu ñi 

Thời lượng tác ñộng (Thời gian của tác ñộng ; Thời ñoạn của tác ñộng) 

Thuật ngữ ðịnh nghĩa 

Tạm thời Các tác ñộng ñược dự báo là diễn ra trong thời gian ngắn và hiếm khi/ít 
khi diễn ra trong thiên nhiên 

Thời giai ngắn Các tác ñộng ñược dự báo là diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian hạn 
ñịnh (như khi cơ sở ngừng sản xuất) nhưng sẽ chưa kết thúc hoạt ñộng, 
hay là hệ quả của các biện pháp giảm thiểu/phục hồi và phục hồi thiên 
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nhiên 

Thời gian dài Các tác ñộng sẽ tiếp tục tác ñộng một thời gian sau nữa. Chúng là tác 
ñộng gián ñoạn hoặc lặp ñi lặp lại ñối với thời gian sau ñó 

Vĩnh viễn Các tác ñộng xảy ra một lần khi triển khai dự án và gây ra một thay ñổi 
vĩnh viễn ñối với ñiểm tiếp nhận hay nguồn tài nguên bị ảnh hưởng (như 
việc mất ñi một khu cư trú nhạy cảm) theo suốt dự án 

- Phạm vi về lãnh thổ của tác ñộng 
Thuật ngữ ðịnh nghĩa 

ðịa phương Các tác ñộng trên phạm vi ñịa phương 

Quốc gia Các tác ñộng ảnh hưởng trên phạm vi quốc gia (ảnh hưởng ñến ngay 
ñén các vùng lân cận của dự án và ảnh hưởng ñến toàn bộ một khu vực 

Toàn cầu Các tác ñộng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu (như làm nóng trái ñất) 

ðộ lớn  Dự kiến kích cỡ của tác ñộng (như kích cỡ của khu vực bị nguy hiểm 
hay bị tác ñộng, % bị mất của nguồn tài nguyên...) 

- Cường ñộ của tác ñộng 
Không tác ñộng:  ðánh giá này ñược ñưa ra  khi dự án không có tác ñộng tới nguồn 
tài nguyên môi trường.  ðánh giá này ñược ñưa ra nếu các hoạt ñộng của dự án tách 
rời về mặt không gian hoặc tạm thời loại bỏ ñối với nguồn tài nguyên môi trường.  
Tác ñộng nghiêm trọng và không thể giảm thiểu: ðánh giá này ñược thực hiện khi 
dự án có tác ñộng tới tài nguyên môi trường và:  

•  Thời gian tác ñộng kéo dài bằng hoặc vượt thời gian tồn tại của nguồn tài 
nguyên môi trường, hoặc 

•  Khu vực chịu tác ñộng rộng lớn hõn hoặc bằng khu vực của nguồn tài nguyên 
môi trường, hoặc 

•  Tính chất của tác ñộng bằng hoặc lớn hơn tương ñối so với sự phong phú hoặc 
chất lượng của nguồn tài nguyên, hoặc 

•  Nguồn tài nguyên môi trường: (i) quan trọng ñối với dân cư sở tại; (ii) yêu cầu 
tuân thủ các luật, quy ñịnh và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của quốc gia, 
tỉnh và huyện; (iii) yêu cầu tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt nam, khởi 
ñộng một trong các chính sách tác nghiệp về môi trường của IDA; và một trong 
các ñiều kiện sau: 

• Chưa có các biện pháp giảm thiểu, hoặc 
• Chưa chắc chắn về hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu ñang áp dụng  

Tác ñộng có thể giảm thiểu. Tác ñộng nghiêm trọng, như trình bày ở trên, nhưng có 
thể giảm thiểu ñược bằng các biện pháp giảm thiểu  
Tác ñộng không nghiêm trọng: ðánh giá này ñược thực hiện khi dự án có một tác 
ñộng tới tài nguyên môi trường nhưng tác ñộng ñược xem là quá nhỏ ñể áp dụng các 
biện pháp giảm nhẹ hoặc biện pháp quan trắc. Loại tác ñộng này sẽ ñược áp dụng nếu 
bất kỳ một tiêu chuẩn của tác ñộng nghiêm trọng ở trên không ñược ñáp ứng.  
Tác ñộng chưa biết: ðánh giá này ñược thực hiện khi một trong các ñiều kiện sau 
ñược áp dụng: 
-  Tác ñộng tiềm ẩn của các hoạt ñộng của dự án chưa rõ 
-  Diễn biến của tài nguyên môi trường ở khu vực dự án chưa rõ 
-  Thời gian tác ñộng chưa xác ñịnh ñược 
-  Qui mô thời gian của tác ñộng chưa xác ñịnh ñược  
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-  Mức ñộ tác ñộng chưa dự báo ñược  
Tích cực: ðánh giá này ñược thực hiện khi ảnh hưởng của hoạt ñộng dự án có tác 
dụng cải thiện ñiều kiện và tính nguyên vẹn của tài nguyên môi trường. 
Kết hợp: ðánh giá này ñược thực hiện khi một hoặc nhiều những ñánh giá trên (ví dụ 
một tác ñộng tích cực và tiêu cực) áp dụng cho ảnh hưởng của một hoạt ñộng dự án về 
nguồn tài nguyên môi trường liên quan. 
Ngoài ra, nếu có ñiều kiện, có thể ñánh giá thêm các ñặc trưng : Tác ñộng có thể hoàn 
nguyên hay không thể hoàn nguyên ; Xác suất xảy ra tác ñộng. . . . 
4) Thẩm ñịnh  và (5) phê duyệt 

Là công việc của cơ quan quản lý Môi trường và Tài nguyên ở Tỉnh Thành,  nơi triển 
khai dự án hoặc của Bộ Tài nguyên Môi trường nếu dự án qui mô vùng, quốc gia. . 
.(Theo qui ñịnh của luật môi trường và các Nghị ñịnh hướng dẫn). 

6) Thiết kế, thực hiện 

Là giai ñoạn thi công dự án. Chủ ñầu tư phải ñồng thời thực hiện các giải pháp giảm 
thiểu tác ñộng môi trường ñã ñề ra trong báo cáo ðTM cùng với việc thi công các 
hạng mục ñã ghi trong dự án. 

7) Giám sát 

Theo dõi sau khi quyết ñịnh cho phép triển khai dự án, kiểm toán các dự ñoán và mức 
giảm nhẹ tác ñộng. Là công việc của chủ ñầu tư (giám sát nội bộ) và giám sát bên 
ngoài của cơ quan quản lý Môi trường và Tài nguyên ở Tỉnh Thành,  nơi triển khai dự 
án. 

+ Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác ñộng 

 bằng một trong các biện pháp sau: 
# Tránh tác ñộng - một số khía cạnh liên quan ñến thiết kế, xây dựng hoặc vận hành 
dự án cần phải thay ñổi ñể tránh cho những tác ñộng không xảy ra. 
# Giảm thiểu tác ñộng – các biện pháp ñược thực hiện ñể giảm các tác ñộng xuống 
mức chấp nhận ñược (ví dụ, bảo ñảm ñáp ứng các TCVN về phát thải, hoặc dự án xây 
dựng kênh mưõng không ảnh hưởng tới người sử dụng nước); 
# ðiều chỉnh tác ñộng – tác ñộng có thể xảy ra, nhưng các biện pháp giảm  thiểu ñược 
thực hiện tuần tự nhằm khôi phục môi trường tới mức mà các tác ñộng nằm trong giới 
hạn cho phép, chẳng hạn như việc khôi phục và trồng lại thảm thực vật các vùng 
quanh dự án; hoặc 
 ðền bù tác ñộng – tác ñộng có thể xảy ra nhưng các biện pháp ñền bù không phải 
bằng tiền (ưu tiên số 1) và ñền bù bằng tiền (ưu tiên số 2) ñược thực hiện ñể bù ñắp 
các tổn thất do tác ñộng gây ra, chẳng hạn như tiến hành tái ñịnh cư hoặc tái trồng 
rừng với diện tích ñất tưõng ñưõng với diện tích bị mất ñi do việc xây dựng dự án.  

6.6. Phương pháp thực hiện báo cáo ðTM 

Những phương pháp thường dùng trong ðTM là  Danh mục kiểm tra (check lists);  
ðánh giá nhanh (Rapid appraisal);  Chồng bản dồ (sử dụng hệ thống thông tin ñịa lý 
GIS) (Overlays); Mô hình mô phỏng môi trường. (Environmetal simulation 
modeling). Ngoài ra, một số phương pháp khác cũng có thể ñược sử dụng như phương 
pháp Phân tích Chi phí-Lợi ích (CBA), Nghiên cứu thực ñịa, Ma trận, v.v... 
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ðể chuẩn bị cho công việc lập báo cáo ðTM, trước tiên cần lập ma trận các tác ñộng 
môi trường sơ bộ: 

1) Lên danh mục các ñặc ñiểm hoạt ñộng của dự án có thể ảnh hưởng ñến môi 
trường ở bên phía trái của ma trận. Những ñặc ñiểm này nên chia nhỏ thao các 
pha của dự án (như việc di dời nông trại, giải phóng mặt bằng , ñổ ñất thải, 
nguồn cung cấp cát sỏi. . .) hay theo các ñặc thù (như khí thải, nước thải, chất 
thải. . ) 

2) Lên danh mục các ñặc thù môi trường trong khu vực có thể ảnh hưởng bởi dự 
án bao gồm các thuộc  tính vật lý, sinh học và con người ở hàng ñầu tiên của 
ma trận (như chất lượng nước, chất lượng không khí, thẫm mỹ, di sản văn hóa. 
. .) 

3) Trong ma trận, ñánh dấu các ô vuông khi có sự tương tác giữa dự án với môi 
trường có thể xảy ra. 

4) Xem xét tầm quan trọng của các ñặc thù môi trường cho từng ô ñã ñánh dấu, 
xác ñịnh một cách tương ñối rằng các tác ñộng ñó là tích cực hay tiêu cực, và 
nếu là tiêu cực thì xem tác ñộng ñó nhiều, trung bình hay thấp. 

Bảng 5. 6: Ví dụ ma trận tổng hợp tác ñộng môi trường của một dự án ñầu tư nuôi 
Ngọc trai trên biển:  

Stt Giai ñoạn hoạt ñộng ðất Nước Không 
khí 

Tài 
nguyên 
sinh học 
trên cạn 

Tài nguyên 
sinh học trên 

Biển 

KT-XH 

a) Xây dựng trại trên bờ 

1 Hoạt ñộng tập kết và sinh hoạt 
của công nhân trên công trường 

+ ++ + 0 + + 

2 Hoạt ñộng phát quang, san lấp 
mặt bằng, chuẩn bị nền móng 

++ +++ ++ + 0 + 

3 Hoạt ñộng tập kết vật liệu xây 
dựng và các phương tiện thi công 
ñến công trường, triển khai xây 
dựng các hạng mục công trình 

++ +++ ++ 0 + + 

b) Xây dựng trại trên biển 

5 Thả neo, giăng dây treo giỏ ñựng 
trai con nuôi dưỡng ban ñầu 

0 0 0 0 ++ + 

6 Tàu tác nghiệp di chuyển tại vùng 
nuôi và ñi lại giữa trại trên bờ và 
trại trên biển 

0 + + 0 0 0 

Bảng 5. 7: Bảng tóm tắt ñiểm mạnh ñiểm yếu của các phương pháp ñánh giá tác ñộng 
môi trường 

Phương pháp 
EIA 

ðiểm mạnh ðiểm yếu 

Danh mục kiểm 
tra 

 
(Checklists) 

 

Dễ hiểu và dễ sử dụng 
Hữ dụng khi chọn ñịa ñiểm và xác ñịnh ưu 
tiên 
Xếp hạng và can ñối trọng số ñơn giản 

Không phân biệt giữa tác ñộng 
trực tiếp và gián tiếp 
Không liên kết giữa hành ñộng 
trong dự án và tác ñộng  
Tiến trình tích hợp các giá trị có 
thể gây tranh cải 

 Liên kết giữa hành ñộng trong dự án và tác Khó phân biệt các tác ñộng trực 
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Các ma trận 
(Matrices) 

ñộng  
Là phương pháp tốt ñể trình bày kết quả EIA 

tiếp và gián tiếp 
Có thể tính toán tác ñộng hai lần 

Các mạng lưới 
 

(Networks) 

Liên kết giữa hành ñộng và tác ñộng 
Hữu ích trong các hình thức ñơn giản ñể 
kiểm soát các tác ñộng thứ cấp 
Phân biệt các tác ñộng trực tiếp và gián tiếp 

Có thể trở nên phức tạp nếu không 
sử dụng dạng ñơn giản 
 

Chồng lấn bản 
ñồ 

 
(Overlays) 

 

Dễ hiểu 
Tập trung và trình bày các tác ñộng trong 
không gian 
Là công cụ chọn ñịa ñiểm rất tốt 
Có thể là công cụ hiện ñại 

Kém thích hợp trong việc diễn ñạt 
ñộ dài của tác ñộng hay xác xuất 
xảy ra. 
 

GIS và hệ 
chuyên gia 
máy tính 

 

Rất tốt ñể biểu thị tác ñộng và phân tích 
không gian. 
Tốt cho việc thử nghiệm, thí nghiệm 

Sự tin cậy dựa vào vào kiến thức 
và dữ liệu 
Thường phức tạp và phí tổn cao 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5  
1. Trình bày ý nghĩa và phân biệt 5 nhóm công cụ phân tích hệ thống môi trường ? 

2. Trình bày nhận thức nội dung  và ý nghĩa của phương pháp ñánh giá tác ñộng môi 
trường EIA? 

3. Trình bày nhận thức nội dung  và ý nghĩa của phương pháp ñánh giá môi trường 
chiến lược EIA?Phân biệt giữa ñánh giá môi trường chiến lược và ñánh giá tác 
ñộng môi trường cho dự án? 

4. Trình bày nhận thức của bạn về nội dung  và ý nghĩa của phương pháp phân tích 
luồng vật liệu MFA? 

5. Trình bày nhận thức của bạn về nội dung  và ý nghĩa của phương pháp phân tích 
biến vào – biến ra IOA? 

6. Phân biệt giữa ñánh tác ñộng môi trường và ñánh giá rủi ro môi trường? 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5 
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Ecological footprint, MIPS, LCA and exergy analysis, Master Degree thesis in Natural 
Resources Management, Department of Systems Ecology, Sweden. (Internet). 

2. Belmira Neto, 2007-  MIKADO: a Decision Support Tool for Pollution Reduction in 
Aluminium Pressure Die Casting. PhD thesis Wageningen University, Netherland. 

3. R.Forster, L. Reusser, 1999 – Toolbox, An EMPA guidebook for environmental decision 
support – concepts and tools edition 03.00- Switzerland. 

4. Helge Brattebø, NTNU -  Based on the CHAINET Report, October 2000. (pdf file). 
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(pdf file in internet) 
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NEEDS IN INDIA :AN INPUT-OUTPUT ANALYSIS”. Department of Economics, 
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9. Jim Watson,.”Cost Benefit Analysis”.  SPRU, University of Sussex, UK 

BENGT STEEN.”ENVIRONMENTAL ASSESSMENT TOOLS”. 
10. R.K MAMPHOLO. “EIA methods and techniques” 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

109

109

11. Jan Joost Kessler, with contributions by Albert Heringa, Franke Toornstra, Jeroen van 
Wetten and Marjon Reiziger.” Booklet with theoretical background to Strategic 
Environmental Analysis (SEAN)”. 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

110

110

 

Chương 6: CÔNG CỤ  ðÁNH GIÁ VÒNG ðỜI SẢN 
PHẨM (LCA) 

MỤC TIÊUHỌC TẬP 

Trong chương này bạn sẽ học tập các kiến thực và kỹ năng về công cụ 
ñánh giá vòng ñời sản phẩm: 
1) Khái niệm về phương pháp ñánh giá vòng ñời sản phẩm, 
2) Lịch sử của LCA, 
3) Ứng dụng và lợi ích và ý nghĩa của LCA, 
4) ISO 14000 và ñánh giá vòng ñời sản phẩm, 
5) Mối liên hệ giữa LCA và sản xuất sạch hơn, 
6) Những hạn chế của LCA,  
7) Các giai ñoạn của ñánh giá vòng ñời sống (ISO 14040), 
8) Hướng dẫn thực hiện ñánh giá vòng ñời sản phẩm ñơn giản. 

1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ VÒNG ðỜI SẢN 
PHẨM 

LCA là một phương pháp ñánh giá ñịnh lượng về tác ñộng của một sản phẩm 
ñối với môi trường ở mỗi giai ñoạn của ñời sống hữu dụng của nó, từ lúc là nguyên 
liệu thô, ñến lúc chế tạo và sử dụng sản phẩm bởi người khách hàng ñến khi phân hủy 
cuối cùng. 

LCA là một phương pháp luận giúp thu thập thông tin về các tác ñộng môi 
trường do một sản phẩm hay dịch vụ trong suốt cả chu trình sống của nó.  

 
Hình 6. 1: Mô hình khung làm việc của ñánh giá vòng ñời sản phẩm 

LCA khuyến khích các công ty nhìn nhận mọi khía cạnh môi trường của các 
hoạt ñộng của họ và giúp họ hợp nhất các vấn ñề môi trường vào quá trình ñưa ra 
quyết ñịnh của mình.Việc ñánh giá vòng ñời ñăc biệt có ích nếu nó ñược truyền bá 
cho ñội ngũ cán bộ công nhân công ty. 
 Life Cycle Assessment (LCA) là một phương pháp luận ñược thừa nhận quốc 
tế ñể ñánh giá sự hình thành các sản phẩm và dịch vụ trong sự liên quan ñến tác ñộng 
của chúng ñối với môi trường. LCA xem xét tất cả các công ñoạn của vòng ñời sống 
sản phẩm, từ khai thác nguyên liệu thô, ñến sản xuất, vận chuyển, sử dụng và cuối 
cùng là tái chế hay phân hủy. Nó bao gồm sự quan sát các ñầu vào của sản phẩm và 
tất cả tác ñộng môi trường của sản phẩm của mỗi công ñoạn của vòng ñời sống của 
sản phẩm. Vì vậy, LCA có thể hỗ trợ các nhà thiết kế sản phẩm suy nghĩ và thiết kế 
sản phẩm thân thiện môi trường hơn. 
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Hình 6. 2: Tóm tắt các công ñoạn của LCA 

2. LỊCH SỬ CỦA LCA 

Ngay từ cuối thập kỷ 60 và ñầu thập kỷ 70 , LCA ñã ñược ñưa vào thực tế áp dụng, 
chủ yếu hạn chế ở việc kiểm kê vòng ñời sản phẩm. Các nghiên cứu LCA ñược tiến 
hành trong các năm 70 tập trung chủ yếu vào sử dụng năng lượng, khi ñó ñang có mối 
lo ngại về việc thiếu năng lượng.  

Sự quan tâm ñến LCA giảm ñi ở cuối thậm kỷ 70 và ñầu thập kỷ 80, nhưng sau ñó 
lại tăng lên vì nhiều lý do. Mối lo ngại tăng lên về các tác ñộng môi trường của công 
nghiệp, các tai hoạ môi trường trầm trọng, ñộng lực thôi thúc các công ty muốn hoạt 
ñộng hiệu quả hơn bằng cách xem xét một phạm vi lớn hơn, từ lúc sản phẩm ra ñời 
ñến phút cuối cùng. Từ ñó các chính phủ cũng bắt ñầu xem xét LCA.  
ðến giữa thập kỷ 80, Uỷ Ban Châu Âu ban hành một hướng dẫn về các ñồ chứa thực 

phẩm, ñòi hỏi các công ty theo dõi mức thiêu thụ năng lượng và nguyên liệu, và chất 
thải rắn do sản phẩm của họ sinh ra. LCA là một công cụ cho việc thực hiện một phân 
tích như vậy. 

Năm 1992, liên hiệp Châu Âu phát ñộng chương trình xếp hạng môi trường của 
mình. Chương trình này sử dụng các khái niệm vòng ñời sản phẩm làm một phần của 
các mục tiêu của mình và trong các phương pháp lựa chọn các tiêu chí của sản phẩm. 

Năm 1990 và 1992, hội khoa học nghiên cứu vấn ñề cấp nhãn chất ñộc và hoá học 
môi trường (SETAC) ñã tổ chức các cuộc hội thảo nhóm họp các nhà thực hành LCA. 
Kết quả của các hội thảo ñó là một cơ sở khái niệm và phương pháp luận cho LCA 
ñược ñưa ra tham khảo trong các tiêu chuẩn ISO sau này.  

Ngày nay, càng nhiều công ty ñang xem xét kỹ lưỡng hơn toàn bộ vòng ñời sống của 
sản phẩm của mình, từ nguyên liệu qua sản xuất ñến phân phối, khả năng tác dụng có 
thể và xử lý. Họ ñang xem xét các tác  ñộng của hoạt ñộng của mình, cả trực tiếp lẫn 
gián tiếp. 

3. ỨNG DỤNG, LỢI ÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA LCA 

 Trước hết, LCA là một công cụ quản lý môi trường hiệu quả. Một nghiên cứu 
LCA cung cấp những dữ liệu, các dữ liệu này là công cụ thúc ñẩy các quyết ñịnh liên 
quan ñến môi trường. Trong quá trình phát triển, LCA ñã có nhiều ứng dụng  trong 
nội bộ cũng như bên ngoài ngành công nghiệp. 
� Trong công nghiệp: LCA ñược sử dụng ñể phát triển và cải tiến sản phẩm, kết quả 

nghiên cứu LCA tạo ra những ñộng lực thúc ñẩy cho những kế hoạch chiến lược và 
chính sách phát triển trong công nghiệp 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

112

112

� Bên ngoài ngành công nghiệp: trên thị trường LCA ñược dùng cho mục ñích tiếp 
thị các sản phẩm thân thiện với môi trường, và trong quản lí nhà nước về môi 
trường LCA làm cơ sở ñể thiết lập các chính sách, quy ñịnh bảo vệ môi trường: 
dán nhãn môi trường, sản phẩm xanh, quản lí chất thải. 

� Ngoài ra  LCA còn có các áp dụng mở rộng ở nhiều mức ñộ khác nhau, LCA còn 
là cơ sở ñể ñưa ra các quyết ñịnh lựa chọn các phương pháp và qui trình sản xuất. 

Bảng 6. 1: Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng của LCA 

Các áp dụng  Mức ñộ (phạm vi) nghiên cứu LCA  Chú thích (comments) 

 Khái niệm  Khát quát  Cụ thể , 
chi tiết 

 

Thiết kế môi trường X X  
Không  có hình thức liên 
hệ với LCA 

Phát triển sản xuất X X X 
Có sự biến ñổi lớn tùy theo 
trường hợp cụ thể 

Cải tiến sản phẩm  X  
Thông thường dựa trên các 
sản phẩm mới 

Yêu sách môi trường 
(ISO loại 2) X   Ít khi dựa trên LCA 

Nhãn sinh thái (ISO 
loại 1) X   

Chỉ có các tiêu chuẩn phát 
triển ñòi hỏi LCA 

Tuyên bố môi trường 
(ISO loại 3)   X 

Kiểm kê và ñánh giá tác 
ñộng 

Tiếp thị hình ảnh doanh 
nghiệp 

 X X 
Các báo cáo môi trường có 
bao gồm LCA 

Kế hoạch phát triển 
chiến lược X X  

Từng bước phát triển sự 
hiểu biết LCA 

Hiệu quả xanh X X  
LCA không cụ thể như là 
trong nhãn sinh thái 

Hệ thống kí quỹ hay 
hoàn trả 

 X  
Số lượng các thông số 
trong LCA có khả năng 
giảm 

Thuế môi trường (thuế 
xanh) 

 X  
Số lượng các thông số 
trong LCA có khả năng 
giảm 

  Ghi chú:         X : có sử dụng                  X : thường sử dụng  

� Các ứng dụng cụ thể của LCA: 
1/ Giảm lượng chất thải và kiểm soát rủi ro 
 LCA có thể giúp một công ty nhận ra các cơ hội giảm lượng chất thải, năng 
lượng và nguyên vật liệu sử dụng. Công ty sử dụng phép phân tích kiểm kê vòng ñời 
chuyển hoá ñể thu thập thông tin về năng lượng và nguyên liệu sản xuất, từ ñó nhận ra 
các cơ hội cải thiện công nghệ sản xuất ñể hạn chế tiêu hao nguyên liệu và năng 
lượng. Dựa trên kết quả LCA có thể ñưa ra quyết ñịnh về việc lựa chọn các qui trình 
có cùng chức năng hoặc về việc có nên thay thế nguyên liệu thô ñể tiết kiệm nguyên 
liệu và năng lượng sử dụng hay không. Tiết kiệm ñược nguyên liệu, năng lượng thì sẽ 
giảm lượng chất thải phải xử lí. 
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 LCA cũng là một công cụ quản lý rủi ro. Kết quả của LCA giúp các công ty 
nhận rõ các rủi ro môi trường trong toàn bộ vòng ñời chuyển hoá sản phẩm/ quy trình 
sản xuất. Nếu công ty xây dựng một chương trình ñánh giá việc thực hiện môi trường, 
quy trình LCA có thể giúp nâng cao ñộ chính xác của các chỉ số môi trường. 
2/ Phát triển sản phẩm: LCA có thể là quy trình hữu ích trong  việc thiết kế sản 
phẩm , lập kế hoạch phát triển sản phẩm. 

Các công ty không những chỉ tập trung vào vấn ñề chất thải sinh ra và năng 
lượng sử dụng mà còn xem xét ñến các yếu tố liên quan ñến thiết kế sản phẩm. Phân 
tích LCA giúp một công ty ñịnh ra các giai ñoạn trong vòng ñời chuyển hoá sản phẩm 
có tác ñộng MT mạnh nhất. Trong một số trường hợp, có thể thiết lập mối quan hệ 
tương hỗ giữa số lượng nguyên liệu, năng lượng, chất thải và một sản phẩm cụ thể 
trong một nhà máy ñể xác ñịnh mức ñộ sử dụng nguyên, nhiên liệu của quy trình sản 
xuất. Nhà thiết kế sản phẩm sẽ dựa trên kết quả nghiên cứu LCA ñể thiết kế mẫu sản 
phẫm có nhiều ưu ñiểm hơn. Với mẫu sản mới tốt hơn cho môi trường thì sẽ gây thiện 
cảm ñối với người tiêu dùng và có cơ hội phát triển trên thị trường, ñồng thời có khả 
năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng chức năng. 
3/ Vai trò trong việc cấp nhãn 

Một quy trình ñánh giá vòng ñời chuyển hoá sản phẩm ñóng một vai trò quan 
trọng trong các chương trình cấp nhãn ñòi hỏi các khẳng ñịnh về môi trường và trong 
khâu tiếp thị sản phẩm. Một vài hình thức LCA ñược sử dụng nhiều trong số hơn 40 
chương trình cấp nhãn ñang hoạt ñộng.  

4/ Áp dụng trong xây dựng các chính sách môi trường của chính phủ 
 LCA có thể áp dụng trong các yêu sách về môi trường, trong việc xây dựng các 
biện pháp chính sách nhà nước. Thí dụ, theo EPA ở hoa kỳ, LCA ñược coi là công cụ 
ñể thực hiện mệnh lệnh hành chính (Exccutive order) về sự "cung ứng xanh" và các 
giải pháp khác. ðức cũng sử dụng thông tin LCA làm cơ sở ñánh thuế bao bì. Các tổ 
chức phi chính phủ có thể sử dụng thông tin LCA ñể góp ý kiến cho chính sách. 

4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LCA  

LCA cũng có những hạn chế: 
- Các nghiên cứu LCA ñòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.  
- Phương pháp luận chưa ñược chuẩn hoá. Về mặt khái niệm, chỉ có phần ñịnh nghĩa 

mực tiêu/phạm vi và các giai ñoạn phân tích kiểm kê vòng ñời chuyển hoá của tổng 
thể quy trình LCA ñược xác lập cụ thể rõ ràng. Khâu ñánh giá tác ñộng và ñánh giá 
mức cải thiện có những phương pháp xác ñịnh ñã ñược mô tả nhưng chưa ñược phát 
triển nhiều hoặc chưa ñược chứng thực bằng thực nghiệm, hay chưa ñược trình bày 
trong tài liệu. 

- Quá trình thực hiện LCA rất phức tạp. LCA ñòi hỏi rất nhiều nguồn dữ liệu khác 
nhau nhưng không phải lúc nào cũng thu thập ñược mọi tài liệu. Vì vậy, LCA không 
thuần tuý là một quy trình khoa học. Nó ñòi hỏi ñưa ra các giả ñịnh, những nhận xét 
phán ñoán và phải có sự so sánh tương xứng. Thí dụ việc tái chế ñòi hỏi năng lượng 
ñể vận chuyển vật liệu ñến nhà máy tái chế và năng lượng ñể tái chế thành vật liệu 
hữu ích. Do ñó, tái chế cũng cần ñến năng lượng và dẫn ñến việc sản sinh ra chất 
thải. Như vậy, cần phải làm LCA, trên cơ sở LCA ñể phân tích, so sánh tương xứng 
chi phí và lợi ích giữa các biện pháp giải quyết vấn ñề. 
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- Mối quan hệ nhân quả trong quy trình ñánh giá tác ñộng là khó xác ñịnh. Mặc dù có 
thể ño lường hoặc ước tính ñầu vào và ñầu ra của bất kỳ hệ công nghiệp nào, mối 
liên kết giữa các nguyên nhân gây tác ñộng và các tác ñông môi trường không phải 
lúc nào cũng rõ ràng.  

- Các yêu sách dựa trên nghiên cứu LCA, ñặc biệt các khẳng ñịnh mang tính so sánh 
hoặc những xác nhận so sánh thường gây ra lầm lẫn hoặc không có cơ sở chắc chắn. 
Những người không quen với LCA có thể lầm tưởng rằng họ ñang ñược thông tin 
về tác ñộng môi trường tổng thể của sản phẩm hoặc lầm tưởng sản phẩm này tốt 
hơn sản phẩm kia. 
� Và LCA không phải là công cụ duy nhất hiện có ñể thăm dò ñầy ñủ các khía 
cạnh và tác ñộng môi trường của một quy trình sản xuất, một công ty có thể thu ñược 
kết quả ñó từ hoạt ñộng ñánh giá rủi ro và kiểm ñịnh môi trường. 

 
Hình 6. 3: Các ứng dụng của LCA (các ví dụ)   

 

5. ISO 14000 VÀ ðÁNH GIÁ VÒNG ðỜI SẢN PHẨM 

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International 
Organization for Standardization), ñược thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt 
ñộng vào ngày 23/2/1947, nhằm mục ñích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, 
thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ sĩ) và là một tổ chức Quốc tế 
chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước. 
Mục ñích của các tiêu chuẩn ISO là tạo ñiều kiện cho các hoạt ñộng trao ñổi hàng hoá 
và dịch vụ trên toàn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng hơn và ñạt ñược hiệu quả. Tất cả 
các tiêu chuẩn do ISO ñặt ra ñều có tính chất tự nguyện.  

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 mô tả một hệ thống QLMT cho một tổ chức và các 
công cụ ñể trợ giúp cho hệ thống ñó. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm 17 tiêu chuẩn bao trùm những vấn ñề lớn về môi 
trường như quản lí môi trường, ñánh giá môi trường, ñánh giá vòng ñời sản phẩm, ghi 
nhãn môi trường, bảo vệ môi trường và các vấn ñề khác. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao 
gồm hai nhóm tiêu chuẩn: ñánh giá tổ chức và ñánh giá sản phẩm.  
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− Nhóm tiêu chuẩn ñánh giá tổ chức bao gồm: tiêu chuẩn Hệ thống quản lí môi 
trường (EMS)( ISO 14001,14004); ðánh giá hoạt ñộng môi trường (EPE) (ISO 
14031);  và Kiểm toán môi trường (EA) ( ISO 14010,14011, 14012). 

− Nhóm tiêu chuẩn ñánh giá sản phẩm bao gồm: tiêu chuẩn Nhãn môi trường (ISO 
14020, 14021, 14022, 14023, 14024); ðánh giá vòng ñời sản phẩm (ISO 
14040,14041, 14042, 14043) và Khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm ( 
ISO 14060). 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hình 6. 4: Vị trí của ñánh giá vòng ñời sản phẩm trong cơ cấu của tiêu chuẩn ISO 
14001. 

6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA LCA VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN 

6.1. Khái niệm sản xuất sạch hơn 

 UNEP dịnh nghĩa sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng 
ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm 
nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.  

− Ðối với quá trình sản xuất: sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và 
năng lượng, loại trừ các nguyên liệu dộc hại và giảm lượng và tính dộc hại của 
tất cả các chất thải ngay tại nguồn thải.  

− Ðối với sản phẩm: sản xuất sạch hơn bao gồm việc giảm các ảnh hưởng tiêu 
cực trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm, từ khâu thiết kế dến thải bỏ.  

− Ðối với dịch vụ:sản xuất sạch hơn dưa các yếu tố về môi trường vào trong thiết 
kế và phát triển các dịch vụ. 

6.2. Khái quát các giải pháp sản xuất sạch hơn:  

 Sản xuất sạch hơn không giống như xử lý cuối ñường ống, ví dụ như xử lý khí 
thải, nước thải hay chất thải rắn. Các hệ thống xử lý cuối ñường ống làm giảm tải 
lượng ô nhiễm nhưng không tái sử dụng ñược phần nguyên vật liệu ñã mất ñi. Do ñó, 
xử lý cuối ñường ống luôn luôn làm tăng chi phí sản xuất. Trong khi ñó, sản xuất sạch 
hơn mang lại các lợi ích kinh tế song song với giảm tải lượng ô nhiễm. Sản xuất sạch 
hơn ñồng nghĩa với giảm thiểu chất thải và phòng ngừa ô nhiễm. Sản xuất sạch hơn 
cũng là một bước hữu ích cho hệ thống quản lý môi trường như ISO14000. 
 Các giải pháp về sản xuất sạch hơn chủ yếu là :  

− Kiểm soát nội vụ: tránh các rò rỉ, rơi vãi trong quá trình vận chuyển, sản xuất. 
− ðảm bảo các ñiều kiện sản xuất tối ưu.  

ISO 14001 

Hệ thống quản lí 
môi trường 

ðánh giá tìnhh 
trạng môi 

trường 

Kiểm tóan 
môi trường 

ðánh giá vòng ñời 
sản phẩm 

Cấp nhãn 
môi trường 

Các vấn ñề môi 
trường trong các 
tiêu chuẩn sản 

phẩm 
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− Tránh sử dụng các nguyên vật liệu ñộc hại bằng cách dùng nguyên liệu thay thế 
khác. 

− Cải tiến thiết bị ñể cải thiện quá trình sản xuất. 
− Lắp ñặt các thiết bị sản xuất có hiệu quả. 
− Thiết kế sản phẩm ñể giảm lượng tài nguyên tiêu thụ. 

6.3. Mối liên hệ giữa LCA và sản xuất sạch hơn 

 LCA là một công cụ hỗ trợ cho quá trình áp dụng sản xuất sạch hơn. LCA và 
sản xuất sạch hơn có cùng mục tiêu là giảm thiểu sự tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. 
Trước khi tiến hành dự án sản xuất sạch hơn thì một nghiên cứu LCA tổng quát sẽ 
giúp cho doanh nghiệp nhận ra tiềm năng tác ñộng môi trường của từng công ñoạn 
trong hoạt ñộng sản xuất một cách cụ thể ñể rồi từ ñó có thể phát triển một hệ thống 
sản xuất sạch hơn ñạt yêu cầu.  

Thực hiện LCA giúp cho doanh nghiệp nhận ra các giai ñoạn gây tác ñộng 
mạnh nhất ñối với môi trường trong quá trình tiến hành sản xuất, trên cơ sở ñó cải tiến 
công nghệ ñể ñạt mục tiêu sản xuất sạch hơn. Như vậy, LCA là một công cụ hữu ích 
trong chiến lược sản xuất sạch hơn kể cả quá trình lập dự án hay quá trình áp dụng, 
phát triển quy trình sản xuất sạch hơn. 

7. CÁC GIAI ðOẠN CỦA ðÁNH GIÁ VÒNG ðỜI SẢN PHẨM  

Các giai ñoạn thực hiện ñánh giá vòng ñời sản phẩm theo ISO 14000 gồm: 
1. Xác ñịnh mục tiêu và phạm vi của công việc ñánh giá (ISO 14040) 
2. Phân tích kiểm kê: Xác ñịnh số lượng vât liệu, năng lượng sử dụng và số lượng 

thải ra môi trường trong suốt vòng ñời chuyển hoá (ISO14041). Quá trình liên tục 
này bao gồm việc khai thác và xử lý nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển và phân 
phối, sử dụng/tái sử dụng/duy tu, tái chế và xử lý thải. ðầu vào bao gồm năng 
lượng và nguyên liệu. ðầu ra bao gồm chất thảivào nguồn nước, thải vào không 
khí, chất thải rắn và các chất thải môi trường khác. Giai ñoạn này ñược gọi là phân 
tích kiểm kê vòng ñời chuyển hoá. 

3. ðánh giá tác ñộng môi trường: Sử dụng thông tin thu ñược từ phân tích kiểm kê 
ñể xác ñịnh tác ñộng lên môi trường (ISO 14042). Giai ñoạn này ñược gọi là phân 
tích tác ñộng của vòng ñời chuyển hoá. Nó xác ñịnh các tác ñộng ảnh hưởng thực 
tế, tiềm ẩn ñến môi trường và sức khoẻ con người liên quan ñến việc sử dụng các 
nguồn lực như năng lượng, nguyên vật liệu và tơi các chất thải vào môi trường từ 
ñó sinh ra. Phân tích kiểm kê không ñánh giá trực tiếp các tác ñộng môi trường của 
ñầu vào và ñầu ra. Nó chỉ cung cấp thông tin cho việc ñánh giá ñó. Sau ñó, việc 
ñánh giá tác ñộng chuyển hoá các dữ liệu của phép phân tích kiểm kê thành các 
mô tả về tác ñộng môi trường.  

4. ðề xuất giải pháp giảm thiểu tác ñộng dựa trên kết quả ñánh giá: Sử dụng các 
thông tin của việc ñánh giá tác ñộng ñể ñánh giá và thực hiện một cách hệ thống 
các cơ hội cải thiện môi trường dựa trên kiến thức thu ñược từ phân tích các tác 
ñộng môi trường (ISO 14043). Mục tiêu là ñịnh ra những phần của hệ mà có thể 
thay ñổi ñể giảm gánh nặng tổng thể. Giai ñoạn này gọi là ñánh giá việc cải thiện 
vòng ñời chuyển hoá. 
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Mặc dù quy trình trên về lý thuyết là quy trình lý tưởng nhưng thường không ñược sử 
dụng trong thực tế. Phần lớn các nghiên cứu LCA chưa ñi quá giai ñoạn phân tích 
kiểm kê vòng ñời chuyển hoá trong việc ñịnh lượng nguồn lực năng lượng và chất 
thải. Lý do là phương pháp luận chưa phát triển tốt, ñôi khi có thể thực hiện phân tích 
một hệ thống mà không cần tất cả các giai ñoạn của vòng ñời chuyển hoá (chẳng hạn 
chỉ tập trung vào việc sử dụng một số nguyên liệu).  
 

 
Hình 6. 5: Tóm tắt các giai ñoạn của LCA 

 

8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG CỤ ðÁNH GIÁ VÒNG ðỜI 
SẢN PHẨM ðƠN GIẢN 

 
Hình 6. 6: Tóm tắt các giai ñoạn của LCA 

 

Mục tiêu và 
phạm vi LCA 

Phân tích kiểm kê 
+ Sơ ñồ tiến trình SX 
+ Thu thập dữ liệu cho 
bảng phân tích kiểm kê 

Trình bày kết quả LCA và kiến nghị  

ðánh giá tác ñộng: 
+ Phân loại tác ñộng 
+ Mô tả ñặc trưng tác 
ñộng 
+ ðánh giá trọng số tác 
ñộng 
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Hình 6. 7:  
Khung làm việc 

của LCA 

 

8.1. Bước 1: Xác ñịnh mục tiêu và phạm vi ñánh giá (aims and scope)  

Mục tiêu ñánh giá: 
Trước khi thực hiện LCA, cần ñề ra các mục tiêu của việc ñánh giá. 

1. Kế hoạch, giải pháp giảm lượng chất thải  
2. Quản lý kiểm soát rủi ro,  
3. Những cải tiến khi thiết kế sản phẩm thân thiện môi trường 
4. Cấp nhãn sinh thái cho sản phẩm 
5. Nhận dạng các vấn ñề môi trường ñưa vào kế hoạch quản lý môi trường 
6. Xác ñịnh thuế môi trường  theo nguyên tắc gây ô nhiễm nhiều ñóng thuế nhiều. 

. . 
Phạm vi ñánh giá: 
Xác ñịnh phạm vi ñánh giá là toàn bộ chu trình sống của sản phẩm hay chỉ giới hạn 
một phần chu trình trong giai ñọan sản xuất do giới hạn về thời gian kinh phí và thông 
tin hoặc do mục ñích ñánh giá. 
ðánh giá toàn bộ vòng ñời: 
LCA cả vòng ñời xem xét tất cả các công ñoạn của vòng ñời sống sản phẩm, từ khai 
thác nguyên liệu thô, ñến sản xuất, vận chuyển, sử dụng và cuối cùng là tái chế hay 
phân hủy. Khi ñánh giá có thể thực hiện theo một khuôn theo mẫu sau ñây: 

 
Hình 6. 8: Khuôn phân chia các giai ñoạn trong vòng ñời sản phẩm 

ðánh giá một phần vòng ñời: 
Trong trường hợp bạn chỉ ñánh giá trong phạm vi giai ñọan sản, chúng ta cần phân 
tích qui trình sản xuất, vẽ ra sơ ñồ khối biểu thị “tiến trình xử lý” bao gồm các giai 
ñoạn chính của quá trình sản xuất như ví dụ sau: 
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 Hình 6. 9: Ví dụ 
về sô ñoà phaân tích quaù 
trình saûn xuaát thaønh 

phaàn nhôm ở một công 
ty sản xuất ñồ gỗ 

 

 

 

8.2. Bước 2: Phân tích kiểm kê vòng ñời (Life Cycle inventory analysis):  

Nêu rõ các ñầu vào và ñầu ra (vd, tất cả nguyên liệu và năng lượng ñã dùng và hao 
phí) của mỗi công ñoạn trong vòng ñời sống sản phẩm. 

Các công việc phân tích kiểm kê bao gồm: 
- Sử dụng sơ ñồ khối , phân tích ñầu vào và ñầu ra của từng giai ñoạn trong vòng ñời 

(nếu phạm vi LCA là cả chu trình) 
- Sử dụng sơ ñồ khối, phân tích ñầu vào và ñầu ra của từng công ñoạn sản xuất mô tả 

vòng ñời sản phẩm , nếu phạm vi LCA giới hạn trong quá trình sản xuất tại nhà 
máy) 

- Thuyết minh chi tiết về ñầu vào (năng lượng, nguyên liệu, phụ gia. . .), ñầu ra  của 
từng giai ñoạn và công ñoạn 

- Lập bảng kiểm kê ñịnh lượng hay bán ñịnh lượng về ñầu vào, ñầu ra cho từng giai 
ñoạn hay công ñoạn 

Ở mỗi giai ñoạn, có thể viết ra tiến trình, các cơ sở ñiển hình hay công ty cụ thể ñã 
cung cấp. Làm nổi vị trí của công ty trong toàn sơ ñồ. Dựa trên ñặc tính của sản phẩm 
chúng ta có thể ghép hay chia tách các mô ñun (giai ñoạn) 
Bảng phân tích kiểm kê là nhằm biểu thị các kiểm kê quan trọng của nguyên liệu thô, 
các nguồn lực, năng lượng, tái chế và phân hủy của vòng ñời sống của sản phẩm 

Bảng 6. 2 : Mẫu bảng phân tích kiểm kê tổng quát 

 
 

Nguyên liệu vào Năng lượng dùng Thải và tỏa ra 

Sản xuất các nguyên 
liệu cơ bản 

   

Chế tạo, sản xuất    

Phân phối    

Sử dụng sản phẩm    

Kết thúc vòng ñời SP    
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Trong mỗi giai ñoạn, cố gắng thu thập dữ liệu ñầu vào ñầu ra, tập trung vào các yếu 
tố: 
Yếu tố ñầu vào 
a. Tiêu thụ năng lượng: ðiện, xăng dầu, than ñá 
b. Tiêu thụ nguyên liệu: gỗ, khóang sản, nông sản. . . 
c. Tiêu thụ nước sạch 
Yếu tố ñầu ra: 
a. Phát sinh chất thải rắn                            b. Ô nhiễm không khí 
c. Ô nhiễm nước                                         d. Gây ô nhiễm ñất 

Vd: Phân tích kiểm kê quá trình sản xuất sợi   (tính trên 1 tấn nguyên liệu) 
Tùy vào loại sản phẩm, các yếu tố ñầu vào và ñầu ra có thể khác nhau. Ngoài ra, 
thường trong quá trình thu thập kiểm kê, có thể dựa vào các nguồn sau ñây: 
+ Các phần mềm LCA ñã có sẵn cơ sở dữ liệu. Phần mềm thường rất ñắt tiền nên khó 
tiếp cận. 
+ Các số liệu thống kê sản xuất tại bộ phận kế hoạch tài chính, tại phân xưởng. 
Trong trường hợp không có dữ liệu ñịnh lượng, có thể sử dụng các ước lượng bán 
ñịnh lượng như: nhiều, trung bình, ít thể hiện bằng cách cho ñiểm số hay ký hiệu. 

Bảng 6. 3: Bảng kiểm kê quá trình sản xuất cà phê hòa tan 
Giai 
ñoạn 

ðẦU VÀO (trong một ngày) ðầu ra (trong một ngày) 
Nguyên 
liệu 

Số 
lượng  

Nước ðiện 
(kW) 

Dầu 
DO/FO 
(l) 

Sản 
phẩm  

Chất thải 
Loại ð.vị 

tính  
Số 
lượng 

Sàng 
phân 
loại 

Cà phê 
nhân 

6,6 tấn 0 6300 3300 6,59 
tấn 

Bụi 
Tạp 
chất 

kg 2 
8 

Rang Cà phê 
nhân 
Gas 

6,59 tấn 
0,17 tấn 

145 
m3 

5,3 Bụi  
Khói  
Nhiệt 

kg  

Xay Cà phê 
rang 

5,3 5,3 Tiếng 
ồn 

  

Trích 
ly 

Cà phê 
xay 

5,3  
 

24 Bã cà 
phê 

tấn 3  

Ly 
tâm 

Dịch cà 
phê 

24 0 23,5 Bã cà 
phê 

kg 50 

Cô 
ñặc 

Dịch cà 
phê 

23,5 0 6,5 Nước m3 17 

Sấy 
phun 

Dịch cà 
phê 

6,5 0 3 Hơi 
nước 

m3 3,5 

ðóng 
gói 

Bao PE,  
Dây buộc 
Thùng 
carton 

40 kg 
1 cuộn 
 

0 2,995 Bao bì 
hỏng  
Phế 
phẩm 

kg  
 
5 

Bảng 6. 4: Ví dụ về  baûng phaân tích  kieåm keâ giai ñoạn taïo thaønh phaàn goã 
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Ghi chuù: chæ döïa treân nhöõng soá lieäu tính toaùn trung bình vôùi quy öôùc: + = 0%-30% ; 

++ = 30%-70%  vaø +++ = 70%-100% toång löôïng saûn xuaát trong ngaøy. 

8.3. Bước 3: ðánh giá tác ñộng môi trường của từng giai ñoạn trong 
vòng ñời sản phẩm (Life cycle impact assessment):  

nhằm ñánh giá cả hai tác ñộng thực tại và tiềm tàng ñối với môi trường và sức 
khỏe liên quan ñến sự sử dụng tài nguyên và thải ra môi trường. Có thể thực hiện  

• Lập bảng  ñánh giá tác ñộng  hai chiều: giai ñoạn – tác ñộng 

Bảng 6. 5: Mẫu bảng ñánh giá tác ñộng môi trường của các giai ñoạn 

Giai ñoạn 

Tác ñộng 

SX nguyên 
liệu cơ bản 

Chế tạo, 
SX 

Phân phối Sử dụng 
SP 

Cuối vòng 
ñời 

Tổng số 
ñiểm 

Suy giảm tài 
nguyên 

      

Làm nóng toàn 
cầu 

      

Khói, bụi       

Axít hóa       

Phú dưỡng hóa       

Chất thải ñộc hại       

Giảm ña dạng 
sinh học 

      

• ðịnh lượng và xếp hạng các tác ñộng bằng cách cho ñiểm 
Sự xếp hạng có thể ñưa ra qua các số biểu thị, ví dụ: 

0 – Không có tác ñộng rõ ràng.  
1 – tác ñộng nhỏ  
2 – tác ñộng có ý nghĩa  

3 – tác ñộng nghiêm trọng  
4 – tác ñộng rất nghiêm trọng  
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Bảng 6. 6: Mẫu bảng ñánh giá tác ñộng môi trường cho vòng ñời sản phẩm theo 
phương pháp LCA ñơn giản: 

Sản phẩm  
Tác ñộng môi trường Tiêu thụ 

năng 
lượng 

Phát sinh 
nước thải 

Ô nhiễm 
không 

khí 

Gây ô 
nhiễm 
nước 

Gây ô 
nhiễm 
ñất 

Tổng 
cộng 

 
 
 
 

Giá trị tác ñộng gán 
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• Phân loại tác ñộng 
ðánh giá tác ñộng là nhằm ño mức ñộ các tác ñộng ñã ñược xác ñịnh. Nó ñơn giản 
hóa thông tin theo nhóm loại tác ñộng, ñịnh lượng và phân tích dữ liệu tác ñộng trong 
các loại tác ñộng phù hợp. Nếu ñánh giá trên phạm vi rộng, hầu hết các loại tác ñộng  
sau ñây ñược dùng:  Làm cạn kiệt tài nguyên; Nóng lên toàn cầu; Khói bụi; Axít hóa;  
Sự phú dưỡng hóa; Chất thải ñộc hại; Giảm ña dạng sinh học; tăng áp lực chôn lấp….   
Trong trường hợp ñánh giá trong phạm vi hẹp của một nhà máy, có thể dùng phướng 
pháp LCA ñơn giản trình bày ở hình 6.6, diễn giải như sau: cần xem xét tất cả các 
quan ñiểm suy nghĩ cho tất cả các giai ñoạn của vòng ñời sản phẩm và ñiền vào bảng. 
Thực hiện ước lượng dựa vào bảng phân tích kiểm kê hay  kinh nghiệm thực tế của 
bạn. 
Chỗ nào bạn không có thông tin, suy nghĩ về các số liệu thực tế trong ngành sản xuất 
liên quan. Xếp thành 3 bậc: 1,2,3, trong ñó 1 là tiến trình có tác ñộng môi trường nhẹ. 
2 tác ñộng trung bình, 3 là tác ñộng lớn. 
Hướng dẫn cách ñánh giá và gợi ý các giải pháp: 

+ Cộng hàng ngang 
Tổng hàng ngang: sẽ có trị từ 5 – 15. Các tác ñộng có ý nghĩa của một giai ñoạn có thể 
xét là >10. Tập trung vào các tác ñộng có ý nghĩa, có hai phương án: 
a) Thay ñổi nhà cung cấp nếu giai ñoạn ñó ñánh giá là tác ñộng môi trường có ý 

nghĩa. Không ñặt vấn ñề cải thiện hay giảm thiểu; 
b) Chọn một sản phẩm thay thế nếu sản phẩm này ít tác ñộng môi trường hơn sản 

phẩm trước ñây. 

+ Cộng hàng dọc 
Tổng cột ñứng: tập trung vào các trị có ý nghĩa. ðây là các tác ñộng liên quan ñến 
toàn bộ vòng ñời của sản phẩm. giải pháp:  
a. Nếu tiêu thụ nhiều năng lượng: 
Thiết kế một chương trình tiết kiệm năng lượng cho toàn vòng ñời. Tính lượng năng 
lượng tích lũy của sản phẩm cho mỗi giai ñoạn. ðưa tiêu thụ năng lượng thành một 
tiêu chí mua hàng quan trọng. 
Nội dung của năng lượng tích lũy bao gồm: năng lượng dùng cho sản xuất, vận 
chuyển, sử dụng. . . sản phẩm, tính theo ñơn vị sản phẩm (vd. MJ/kg, GJ/cái). 

b. Phát sinh nhiều chất thải phụ : 
Chọn nguyên liệu ít nguy hại, sẽ cho ra ít chất thải nguy hại. 
Tìm nguyên nhân của chất thải, suy nghĩ về ñóng gói trong các giai ñoạn trung gian, 
và ñóng gói sau cùng khi tiêu thụ. 
Tìm các cơ hội tái chế và tái sử dụng. Cố gắng thu hồi và và xử lý chất thải sau tiêu 
thụ. Ghi chú: Tái sử dụng: Sự sử dụng sản phẩm cùng mục ñích lần thứ hai, thứ ba… 
Vd, sử dụng lại vỏ chai nước khoáng. 
Tái chế: Sự sử dụng nguyên liệu từ những thứ còn lại từ một sản phẩm hay bao bì. Vd: 
giấy bao bì, giấy củ tái chế thành giấy “nâu”. 
c. Trong trường hợp ô nhiễm không khí là chính: 
Tìm cách thay ñổi sản phẩm và công nghệ có phát thải khí ít hơn. Lấy ô nhiễm không 
khí tiềm tàng là tiêu chí mua hàng quan trọng. 
Xây dựng chương trình sản xuất sạch hơn,  Các chương trình này sẽ ñạt ñược tối thiểu 
phát thải khí có hại. 
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d. Tạo ra nguy cơ ñối với hệ sinh thái nước: 
Xem xét cách làm thế nào ñể chọn và ảnh hưởng ñến bạn hàng và các nhà cung cấp. 
Nghiên cứu thay ñổi công nghệ chung với các bộ phận khác trong công ty. 

e. Rủi ro cao ñối với ô nhiễm ñất: 
Xem xét lại vận chuyển, tồn trữ và ñóng gói nguyên liệu và bán thành phẩm. Tìm các 
phương án ít rủi ro hơn, tìm nhà cung cấp có tình trạng môi trường tốt hơn. 
+ Tổng kết hàng ngang 
 Bạn có thể thêm vào tổng kết các hàng ngang và có một trị kết luận nhưng cẩn thận. 
 Bạn có thể áp dụng ñể so sánh và tìm cách phát triển sản phẩm thân thiện môi trường 
hơn. Tuy nhiên, cần cẩn thận: chỉ có thể so sánh các trị của các vòng ñời với cùng giai 
ñoạn và cùng ñặc tính.  
Lưu ý, chúng ta cũng có thể suy nghĩ sai về kết quả khi tính theo số tuyệt ñối. Cần nhớ 
rằng tổng giá trị tác ñộng có trị tối thiểu của nó không phải là số 0 và trị thật sự chỉ là 
tỉ lệ với tình trạng môi trường của sản phẩm, nhưng không ñược ño chính xác. 

8.4. Bước 4: Lập báo cáo LCA hay diễn ñạt vòng ñời sống (Life cycle 
interpretation) 

Báo cáo LCA nhằm xác ñịnh các tác ñộng môi trường chủ yếu của một sản phẩm 
thông qua vòng ñời sống và nhận biết các việc ưu tiên về mặt môi trường sẽ cần tập 
trung trong quá trình thiết kế sản phẩm. Theo các thông tin từ LCA, có thể xác ñịnh 
một chiến lược giảm thiểu tác ñộng môi trường, cải tiến thiết kế sản phẩm.  
Các gợi ý sau ñây giúp cho việc lập báo cáo LCA: 
+ Bối cảnh, giới thiệu về ñịa ñiểm, nhà máy sx sản phẩm 
+ Mục tiêu LCA 
+ Phạm vi LCA 
+ Phương pháp thực hiện, nguồn tài liệu 
+ Quá trình ñánh giá: chu trình, qui trình sản xuất, phân tích kiểm kê, ñánh giá tác 
ñộng 
+ Các phát hiện qua ñánh giá có liên quan ñến mục ñích của LCA 
+ Các ñề nghị (giảm thiểu, quản lý rủi ro, ñịnh thuế gây ô nhiễm, ñịnh hướng quản lý 
môi trường. .  .) từ kết quả LCA. 

Tóm tắt về công cụ ñánh giá vòng ñời sản phẩm 
LCA là một phương pháp luận giúp thu thập thông tin về các tác ñộng môi trường do 
một sản phẩm hay dịch vụ trong suốt cả chu trình sống của nó.  
LCA là một công cụ quản lý môi trường hiệu quả. Một nghiên cứu LCA cung cấp 
những dữ liệu, các dữ liệu này là công cụ thúc ñẩy các quyết ñịnh liên quan ñến môi 
trường. 
LCA có nhiều mối liên hệ với ISO 14000 và sản xuất sạch hơn 
LCA ñược dùng trong : (1) Lập kế hoạch, giải pháp giảm lượng chất thải; (2) Quản lý 
kiểm soát rủi ro (3) cải tiến thiết kế sản phẩm thân thiện môi trường; (4) Cấp nhãn 
sinh thái cho sản phẩm; (5) Nhận dạng các vấn ñề môi trường ñưa vào kế hoạch quản 
lý môi trường; (6) Xác ñịnh thuế môi trường  theo nguyên tắc gây ô nhiễm nhiều ñóng 
thuế nhiều. . 
Qui trình thực hiện LCA gồm 4 bước: 
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1. Xác ñịnh mục tiêu và phạm vi LCA 
2. Phân tích toàn bộ vòng ñời sản phẩm hoặc qui trình sản xuất -  Phân tích kiểm 

kê các yếu tố ñầu vào, ñầu ra. 
3. Lập bảng ñánh giá tác ñộng môi trường cho từng giai ñoạn. 
4. Lập báo cáo LCA,  ứng dụng kết quả LCA  

Bảng 6. 7: Ví dụ bảng ñánh giá tác ñộng cho sản phẩm sơn men dùng dung môi 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6 
Trình bày nhận thức của bạn về qui trình ñánh giá vòng ñời sản phẩm LCA?Áp dụng 
Phương pháp ñánh giá vòng ñời sản phẩm (LCA) ñể xác ñịnh các mục tiêu môi 
trường cho một trong các nhà máy sau ñây:  Sản xuất giấy, Sản xuất thủy tinh, sản 
xuất ñường, sản xuất thủy sản xuất khẩu, nhà máy dệt nhuộm, nhà máy gỗ. 
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Chương 7: CÔNG CỤ ðÁNH GIÁ RỦI RO MÔI 
TRƯỜNG (Environmental Risk Assessment) 

CÁC MỤC TIÊU HỌC CHƯƠNG 7: 

Trong chương này giới thiệu tóm tắt về công cụ ñánh giá rủi ro môi trường: 
1. Tổng quan và các khái niệm cơ bản về công cụ  ðánh giá rủi ro môi trường 

(ERA) 

2. Lịch sử tóm tắt và phân loại, phân bậc ERA 

3. Những kiến thức cơ bản về quy trình ERA: Xác ñịnh mối nguy hại, ñánh giá 
phơi nhiễm, ñánh giá ñộc học, mô tả ñặc trưng rủi ro và quản lý rủi ro. 

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 

• Rủi ro (Risk)  
Một sự ño lường tiềm năng ñối với thiệt hại bao gồm khả năng xảy ra tai nạn (sự 
kiện/năm) va các hệ quả của tai nạn (các tác ñộng/sự kiện) 

Rủi ro là sự kết hợp của xác suất hay tần suất của sự xuất hiện một mối nguy hại xác 
ñịnh nào ñó và tầm quan trọng của những hậu quả từ sự xuất hiện ñó (The Royal 
Society, 1992). 

• Phân tích rủi ro (Risk Analysis) 
Phân tích rủi ro là sự sử dụng có hệ thống những thông tin có sẵn ñể xác ñịnh các 

mối nguy hại và ñể ước lượng rủi ro ñối với cá nhân, quần thể, tài sản, hoặc môi 
trường. ðưa ra ước lượng ñịnh lượng của rủi ro dựa trên ñánh giá công nghệ và kỹ 
thuật tóan học ñể ước lượng kết hơp của khả năng xảy ra tai họa và các hệ quả. Phân 
tích rủi ro bao gồm việc xác ñịnh các sự cố không mong muốn, các nguyên nhân và 
các hậu quả của các sự cố ñó. 

• ðánh giá rủi ro (Risk Assessment)  
ðánh giá rủi ro là tiến trình thông qua ñó, các kết quả của phân tích rủi ro ñược 

sử dụng cho việc ra quyết ñịnh hoặc thông qua xếp hạng tương ñối của các chiến lược 
giảm thiểu rủi ro hay thông qua so sánh với các mục tiêu rủi ro.  

Quá trình ñánh giá rủi ro ñặt ra 3 câu hỏi: (1) Cái gì có thể gây sai sót?; (2) Tần 
suất xảy ra như thế nào?; (3) Hậu quả là gì? 

Kĩ thuật ñánh giá rủi ro ñược sử dụng trên một diện rộng, ở nhiều ngành nghề 
và lĩnh vực: an toàn không gian, công nghiệp hạt nhân, xác lập tỉ lệ bảo hiểm dân sự, 
cải thiện sự an toàn trong các nhà máy hoá chất … Ngoài ra, ñánh giá rủi ro còn là 
một phương pháp thông dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (phục hồi môi trường 
ở các ñịa ñiểm bị ô nhiễm). 

• ðánh giá rủi ro môi trường (Environmental Risk Assessment (RA)) là một kỹ 
thuật nhằm ñánh giá một cách có hệ thống các tác ñộng có hại thực tế hay tiềm 
tàng của các chất ô nhiễm lên sức khỏe của thực vật, ñộng vật hay toàn bộ hệ sinh 
thái. ERA cần phải trả lời câu hỏi: Các ô nhiễm có khả năng ñã và ñang gây tổn 
hại như thế nào? 
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Các kỹ thuật ñánh giá rủi ro dựa trên một mô hình nhân quả áp lực ép -  ñáp ứng, 
trong ñó một chất ô nhiễm ñược vận chuyển từ nguồn theo một ñược ñi ñến một nơi 
nhận (người, thực vật, ñộng vật).         
     Nguồn            ðường ñi (pathway)         Nơi nhận (Receptor) 

Mục ñích của thực hiện ñánh giá rủi ro là xác ñịnh con người hay các yếu tố môi 
trường bị tác ñộng tổn hại bởi ô nhiễm ñất, nước và không khí? ðiều ñó sẽ cho phép 
người quản lý ñất quyết ñịnh về việc quản lý các rủi ro trong vùng có liên quan. 

• Mối nguy hại (Hazard)  

Mối nguy hại ñược ñịnh nghĩa là những trường hợp, khả năng mà trong những tình 
huống cụ thể có thể dẫn tới nguy hiểm. (The Royal Society, 1992) 

Bảng 7. 1: Phân loại các mối nguy hại 
Rủi ro do tổn hại tự nhiên 

Bệnh ngoài da (Epidemic) 
Lụt lội 
Nhiệt ñộ băng giá 
Trượt ñất và bùn 
Chiếu sáng 
Hoạt ñộng ñịa chấn 
Băng tuyết 
Lốc xóay 

Bão nhiệt ñới 
Bão 
Lốc xóay 
Sóng thần 
Sụp lơ ñất 
Lửa rừng hoang 
Bão 
 

Rủi ro cơ sở hạ tầng 
� Hầm mỏ 
� Cộng ñồng 
� Dịch vụ khẩn cấp 
� Tác ñộng nghề nghiệp 
� Hệ thống kiểm sóat lũ 
� Các bệnh viện 
� Luồng vật liệu 
� Hạ tầng bên cạnh 

� Hệ thống giao thông 
� Các dịch vụ tiện ích 

o ðiện 
o Khí thiên nhiên 
o Nước sinh hoạt 
o Xử lý nước thải 
o Viễn thông 
o Dây/mobile 

Rủi ro ở mức tại một ñịa ñiểm 
� Phơi nhiễm amiăng 
� Hệ thống khí nén 
� Hệ thống công cụ và kiểm tra 
� Phân phối ñiện 
� Các phơi nhiễm từ bên ngoài 
� Xử lý khí hơi 

� Các thiết bị hạ tầng và tiến trình 
� Cháy nổ 
� Sự thay ñổi quản lý 
� Sự quản lý của nhà thầu 
� Hê thống viễn thông 
� Hệ thống nước thải 

2. LỊCH SỬ TÓM TẮT CỦA ðÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG  

Phương pháp giải quyết vấn ñề dựa vào việc xem xét những rủi ro trở nên nổi 
bật trong công nghiệp hạt nhân và ñược tiến hành rộng rãi trong công nghiệp không 
gian, là ngành có nhiều hệ thống phức tạp và cần thiết phải có ñộ tin cậy rõ ràng. 
Trong những năm 1960, phương pháp ðánh giá xác suất của rủi ro - Probabilistic Risk 
Assessment (PRA) ñã phát triển trong ngành công nghiệp này. 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

129

129

Sau những sự cố về công nghiệp vào những năm giữa thập niên 70 (ñáng chú ý 
nhất là vụ nổ cyclohexane ở Flixborough (Anh) năm 1974 và vụ thoát hơi dioxin tại 
Seveso (Italia) năm 1976), khung phương pháp luận của công nghiệp hạt nhân ñược 
áp dụng trong công nghiệp hoá chất và công nghiệp dầu mỏ ở châu Âu những năm 
1980. Có nhiều quy ñịnh ñối với những chất nguy hại ñược hình thành. Ở Anh quốc, 
những quy ñịnh ñược thực hiện thông qua quy ñịnh CIMAH, còn ở châu Âu thì thông 
qua hướng dẫn Seveso. Chúng ñược thực hiện dưới nhiều hình thức ở các nước châu 
Âu. Vào thập niên 1970, phương pháp ðánh giá ñịnh lượng rủi ro – Quantitative Risk 
Assessment (QRA) và hướng dẫn Seveso (I và II) ñã ñược sử dụng trong công nghiệp 
hoá chất. 
Từ những năm 1990, trong công nghiệp tàu biển ñã áp dụng phương pháp ðánh giá ñộ 
an toàn – Formal Safety Assessment (FSA). 
Gần ñây nhiều nghiên cứu tại các nước phát triển ñã ñưa ra nhiều phương pháp ñánh 
giá rủi ro liên quan ñến môi trường, bao gồm ñánh giá rủi ro sức khỏe, ñánh giá rủi ro 
sinh thái và ñánh giá rủi ro công nghiệp. 

3. PHÂN LOẠI ðÁNH GIÁ RỦI RO 

Về tổng quan, khoa học ñánh giá rủi ro môi trường ñược chia thành: ðánh giá 
rủi ro công nghiệp (Industrial Risk Assessment), ðánh giá rủi ro sức khoẻ (Health Risk 
Assessment), và ðánh giá rủi ro sinh thái (Ecological Risk Assessment). 

a) ðánh giá rủi ro sức khoẻ (HRA)  
HRA là tiến trình sử dụng các thông tin thực tế ñể xác ñịnh sự phơi nhiễm của 

cá thể hay quần thể ñối với vật liệu nguy hại hay hoàn cảnh nguy hại. ðánh giá rủi ro 
sức khoẻ có 3 nhóm chính:  
� Rủi ro do các nguồn vật lý (ñược quan tâm nhiều nhất là những rủi ro về bức xạ từ 

các nhà máy hạt nhân hoặc các trung tâm nghiên cứu hạt nhân). 
� Rủi ro do các hoá chất  
� Rủi ro sinh học (ðánh giá rủi ro ñối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, hoặc ñánh giá 

rủi ro ñối với những sinh vật biến ñổi gen). 
b) ðánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA) 

Về cơ bản, ñánh giá rủi ro sinh thái (EcoRA) ñược phát triển từ ñánh giá rủi ro 
sức khoẻ (HRA). HRA quan tâm ñến những cá nhân, cùng với tình trạng bệnh tật và 
số người tử vong. Trong khi ñó, EcoRA lại chú trọng ñến quần thể, quần xã và những 
ảnh hưởng của các chất lên tỷ lệ tử vong và khả năng sinh sản. EcoRA ñánh giá trên 
diện rộng, trên rất nhiều sinh vật. 

ðánh giá rủi ro sinh thái có 3 nhóm: 
� ðánh giá rủi ro sinh thái do hoá chất 
� ðánh giá rủi ro sinh thái ñối với các hóa chất bảo vệ thực vật 
� ðánh giá rủi ro sinh thái ñối với sinh vật biến ñổi gen 

c) ðánh giá rủi ro công nghiệp (IRA) 
Có các nội dung: 

� ðánh giá rủi ro ñối với các ñịa ñiểm ñặc biệt có sự phát thải không theo quy trình. 
� ðánh giá rủi ro ñối với các ñịa ñiểm ñặc biệt có sự phát thải theo quy trình. 
� ðánh giá rủi ro trong giao thông 
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� ðánh giá rủi ro trong việc lập kế hoạch tài chính 
� ðánh giá rủi ro sản phẩm và ñánh giá vòng ñời sản phẩm 
� ðưa ra các số liệu về giảm thiểu rủi ro. 

4. CẤP ðỘ HAY BẬC ðÁNH GIÁ RỦI RO: 

ðánh giá rủi ro môi trường có thể thực hiện ở 3 cấp ñộ chi tiết: 
Ở mỗi cấp ñộ, 5 nhiệm vụ chính ñược thực hiện ñể cung cấp thông tin: Xác ñịnh mối 
nguy hại, ñánh giá phơi nhiễm, ñánh giá liều- phản ứng; ðánh giá ñộc học, mô tả ñặc 
trưng rủi ro. Sau ñó, các thông tin và dữ liệu này ñược sử dụng ñể ra quyết ñịnh hay 
quyết ñịnh có cần phải tiếp tục thực hiện ñánh giá cấp ñộ cao hơn vì ñòi hỏi chi tiết 
hơn. 

Nhìn chung, mức ñộ chi tiết và ñịnh lượng của dữ liệu ở mỗi cấp ñộ như sau:  
• Cấp  1: mô tả ñịnh tính. 
• Cấp 2: bán ñịnh lượng  
• Cấp 3: ñịnh lượng  

Vai trò của ñánh giá rủi ro trong khuôn khổ rộng hơn của việc quản lý rủi ro ñược giải 
thích trong hình dưới ñây: 

 

Hình 7. 1: Khái quát qui trình và cấp ñộ ñánh giá rủi ro môi trường 

5. QUY TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ ðÁNH GIÁ RỦI RO MÔI 
TRƯỞNG 

ðối với cả 3 phương pháp HRA, EcoRA, IRA nhìn chung ñều áp dụng chung 
một phương pháp luận ñánh giá, tuy chỉ khác nhau về chi tiết theo yêu cầu riêng của 
mục tiêu ñánh giá.  Ngòai ra, các nước khác nhau có những phương pháp và quy trình 
ñánh giá khác nhau. Các quy trình khác nhau có những nét khác nhau, nhưng nhìn 
chung gồm có những bước thể hiện trong hình 7.2 sau ñây: 
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Hình 7. 2: Quy trình ñánh giá rủi ro môi trường tổng quát 

5.1. Xác ñịnh mối nguy hại 

5.1.1. Khái niệm 

Xác ñịnh mối nguy hại là phân tích khoa học nhằm xác ñịnh xem có hiện hữu các mối 
quan hệ nhân – quả nào giữa các tác nhân – hóa chất gây nguy hại hoặc có tác ñộng 
xấu ñến sức khỏe con người và môi trường hay không ?”. 
  Bước này nhằm trả lời câu hỏi: “Có tồn tại hay không các tác nhân gây nguy hại 
trong khu vực quan tâm ?”. 

Xác ñịnh mối nguy hại giúp ñưa ra nhận ñịnh ñịnh tính ban ñầu về rủi ro về mặt tác 
ñộng ñến sức khỏe. 
Mục ñích là thu thập tất cả các thông tin phù hợp từ phòng thí nghiệm và dịch tể học 
nhằm xác ñịnh sự hiện diện các mối nguy hại ñối với sức khỏe con người trong môi 
trường. 
Các bước tiếp theo của ñánh giá rủi ro tùy thuộc vào các phát hiện trong giai ñoạn xác 
ñịnh mối nguy hại. 

5.1.2. Nội dung xác ñịnh mối nguy hại 

Những nội dung chính của công việc nhận diện mối nguy hại bao gồm: 

- Nhận diện các loại nguy hại – những mối nguy hại này có thể là các tác nhân hóa 
học, ñiện, vật lý, cơ học, cháy nổ hoặc các nguy hại về sức khỏe hay là sự kết hợp 
các tác nhân vừa kể trên. 
Có thể gom thành nhóm các mối nguy hại: 
� Các nguy hại vật lý: rơi, dụng cụ thủ công, gảy, vỡ cây. Máy móc, xe xộ, ñiện, 

áp lực, bức xạ, tiếng ồn và chấn ñộng. .  
� Các nguy hại hóa học – ñộc chất, lửa, nổ và ô nhiễm 
� Các nguy hại sinh học – ñộng vật, vi sinh vật , thực vật 
� Hiện tượng tự nhiên – nhiệt, lạnh, nước, thời tiết (tuyết, băng, sương mù). 

- Nhận diện các mối nguy hại riêng lẻ mà có nguy cơ xảy ra dưới một số các ñiều 
kiện kèm theo. 

- Liệt kê các hóa chất ñưa vào ñánh giá rủi ro và lý do lựa chọn . 
- ðánh giá các ñặc trưng vật lý, hóa học, ñộc học của các hóa chất ñã chọn cũng như 

tình trạng của chúng trong môi trường và con người.  

ðánh giá phơi nhiễm ðánh giá liều – phản ứng 

Mô tả rủi ro  

Quản lý rủi ro 

Xác ñịnh mối nguy hại 
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- Chất lượng dữ liệu ñược xem xét và thống kê ñược ñánh giá . 
- Xác ñịnh các quần thể phụ (các vật tiếp nhận), ví dụ ñịa ñiểm phục hồi hóa chất – 

các công nhân, người xâm nhập, người thăm viếng, dân thường trú bên cạnh, trẻ em 
và công nhân văn phòng. 

- Lựa chọn các chủ ñiểm nhạy cảm nhất (mô cơ bị tác ñộng  và kiểu tác ñộng như là 
ung thư gan). 

Trong vấn ñề quyết ñịnh hóa chất nào nên ñưa vào xem xét, cần xác ñịnh các chất ô 
nhiễm nào sẽ ñược ñưa vào ñánh giá rủi ro, và lý do lựa chọn chúng. Chúng ta có thể 
gặp khó khăn ñối với các hợp chất, ví dụ, ñịa ñiểm chôn lấp nhiều hóa chất, tốt hơn 
nên xác ñịnh rủi ro ñối với sức khỏe ñối với từng hóa chất nào nhạy cảm nhất.. 

∗ Mô tả ñặc trưng của các tác nhân – hóa chất  
- Xác ñịnh ảnh hưởng của các tác nhân – hóa chất này lên vật tiếp nhận một 

khi những ñộc tính tiềm tàng của chúng kết hợp với phơi nhiễm hóa chất. 
- Mô tả các tác ñộng vật lý, sinh học, hóa học của chất ô nhiễm là gì? 

∗ Mô tả ñịa ñiểm 
 Xác ñịnh ñịa ñiểm ñó trên bản ñồ, ranh giới, các ñiều kiện về ñịa hình, ñịa chất, thủy 
văn, kinh tế - xã hội. Mô tả ñặc trưng của ñịa ñiểm: các ñặc trưng khái quát về vật lý 
của ñịa ñiểm, kiểu sử dụng ñất hiện tại và trong tương lai, quần thể gần nhất cách xa 
ñịa ñiểm ñó là bao nhiêu, hoạt ñộng của con người tại ñó là gì, nhóm người nào có khả 
năng phơi nhiễm tiềm tàng,… 
Mô tả liên quan ñến bất cứ yếu tố nào có ảnh hưởng ñến kết quả phân tích. 
Các câu hỏi có thể tham khảo như sau: 
+ Hệ thống phụ thuộc vào cái gì? (input) 
+ Các hoạt ñộng nào ñược thực hiện bởi hệ thống (chức năng) 
+ Hệ thống cung cấp dịch vụ , sản phẩm gì? 
+ Các môi quan hệ tổ chức, nhân sự , kỹ thuật. 
+ Các quan hệ kinh tế, chính trị xã hội có ý nghĩa. 
+ Các hỗ trợ từ bên ngoài nếu sự cố xảy ra. 
+ Chỉ ra các mối quan hệ cụ thể có ý nghĩa ñối với sự an toàn. 
+ Công ty lớn có thể chia thành các bộ phận 
+ Sự phân tích quá chi tiết thành các thành phần nhỏ sẽ ñòi hỏi nhiều nguồn lực, 
nhưng nếu chia sơ lược, có thể vô tình bỏ qua các sự kiện hiếm nhưng có ý nghĩa. 
+ Một kỹ thuật phân tích thành phần có thể sự dụng là kỹ thuật phân tích phả hệ nhánh 
cây. 

 
Hình 7. 3: Nhận biết thành phần hệ thống theo cơ cấu cấp bậc 

ðể tiện việc mô tả ñịa ñiểm, có thể tiến hành phân tích thành phần cấu trúc của ñịa 
ñiểm ñánh giá  và lập ra khung làm việc sau ñây: 
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Bảng 7. 2: Ma trận ñịa ñiểm - nguy hại 

Thành phần, Bộ phận Mối nguy hại 

Cháy Nổ Hóa chất Vật rơi 

Thành phần 1     

Thành phần 2     

Thành phần 3     

. . . . . . . . . . .      

Thành phần 1     

5.1.3. Thông tin ñầu vào cho công việc xác ñịnh mối nguy hại 

Có nhiều phương pháp ñược áp dụng ñể tiến hành nhận diện các mối nguy hại và tùy 
theo từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp nào là thích hợp và 
cần thiết nhất ñể có thể ñạt ñược kết quả tốt nhất. Dưới ñây là danh sách liệt kê các 
phương pháp và công cụ sử dụng trong bước nhận diện các mối nguy hại. 
- Dữ liệu thống kê các báo cáo tai nạn trước ñây: vị trí xảy ra, máy móc, con người, 

tuổi tác, thời gian xảy ra trong ngày, ngày xảy ra trong tuần, phần cơ thể bị chấn 
thương, mức ñộ nghiêm trọng, các nghề nghiệp thường xảy ra. 

- Quá trình kiểm tra môi trường làm việc:  
- Các kế hoạch quản lý rủi ro 
- Các tài liệu dự án (charter, WBS, ...) 
- Các dự án ưu tiên và công cộng 
- Các thông tin dịch tể học 
- Các nghiên cứu trên ñộng vật: bao gồm cơ chế biết và không biết chọn lựa sinh vật 

thử nghiệm cho phù hợp. 
- Liều lượng thí nghiệm: ngoại suy từ cao ñến thấp 
- Tính không ổn ñịnh của các tài liệu tham khảo 
- Tuổi, giới tính, tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng. 

 
Hình 7. 4: Trình tự khái quát trong quá trình ñánh giá rủi ro môi trường. 

5.1.4. Các phương pháp và công cụ xác ñịnh mối nguy hại 

∗ Phương pháp lập bảng danh mục kiểm tra 

Là công việc liệt kê các mối nguy hại ñang hiện diện trên vùng quan tâm dưới dạng 
bảng dựa trên các thông tin thu thập ñược (các báo cáo, dự án, …). 

∗ Phương pháp khảo sát thực ñịa 
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Tiến hành kiểm tra trực tiếp, khảo sát từng khu vực trong vùng quan tâm ñể có cái 
nhìn tổng quan về vùng và nhận diện sơ bộ các mối nguy hại ñang tồn tại và tiềm ẩn. 

∗ Phương pháp não công  

Là tiến trình dẫn dắt họp nhóm một ñội ngũ quen thuộc với sự vận hành của khu vực 
ñang xem xét, ghi lại tất cả ý tưởng và suy nghĩ liên quan ñến các mối nguy hại có thể 
có và sau ñó xếp thứ tự kết quả thành các phân loại theo thứ tự ưu tiên.   

∗ Phương pháp phân tích nguy hại sơ bộ (Preliinary hazard identification= PHA) 

 Là phương pháp liệt kê các mối nguy hại và rủi ro của hệ thống mà không có sự ñánh 
giá nào về khả năng xảy ra, mức ñộ ảnh hưởng và rủi ro xảy ra có liên quan. + Phân 
tích nguy hại sơ bộ như: 
+ HAZID (Hazard identification) 
+ RRR (Rapid risk ranking) 
+ Phân tích khẩn cấp và các tác ñộng của các kiểu hỏng hóc 
(Failuremodes,effects,andcriticalityanalysis(FMECA)) 
+ Phân tích ñiều hành và nguy hại (Hazard and operability analysis(HAZOP)) 

* Phương pháp thu thập cơ sở dữ liệu và các sự cố ñã xảy ra (Experience data-
databases) 

Thu thập các thông tin có liên quan ñến vùng quan tâm, ñặc biệt là các báo cáo, các dự 
án ñã tiến hành trong vùng. Ngoài ra, các dữ liệu về các sự cố ñã xảy ra trước ñây 
cũng là các thông tin quan trọng và cần thiết cho công tác xác ñịnh các mối nguy hại 
tồn tại. 

5.2. ðánh giá phơi nhiễm 

Sau khi xác ñịnh ñược mối nguy hại, bước thu thập các thông tin dữ liệu cho 
ñánh giá phơi nhiễm ñược tiến hành. Bước ñánh giá phơi nhiễm sẽ cung cấp các thông 
tin về khối lượng phát thải ra môi trường, ñường truyền và các tuyến tiếp xúc của tác 
nhân phơi nhiễm ñể thâm nhập vào vật tiếp nhận. 
ðánh giá phơi nhiễm là quá trình ñánh giá ñịnh lượng hay ñịnh tính sự thâm nhập của 
một tác nhân (một hóa chất hay một chất nguy hại…) vào vật nhận (con người hoặc 
môi trường) thông qua sự tiếp xúc với môi giới môi trường (nước, không khí, ñất,…). 
Sự ñánh giá ñược thực hiện thông qua các thông số ñầu vào về cường ñộ, tính liên tục, 
ñộ dài thời gian tiếp xúc và tuyến tiếp xúc. 
ðánh giá phơi nhiễm bao gồm mô tả tính chất và qui mô của các quần thể khác nhau 
bị phơi nhiễm ñối với một hóa chất, và ñộ lớn và thời gian kéo dài của sự phơi nhiễm 
của các quần thể ñó. 
ðánh giá phơi nhiễm ước lượng liều của các hóa chất trong môi trường mà các nhóm 
người khác nhau bị phơi nhiễm 
Các bước ñánh giá phơi nhiễm 
	Mô tả các ñặc trưng phơi nhiễm 
	Xác ñịnh các ñường truyền phơi nhiễm 
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	ðịnh lượng phơi nhiễm 

5.2.1. Mô tả các ñặc trưng phơi nhiễm 

Những hoàn cảnh nào dẫn ñến phơi nhiễm 
Những ñiều kiện gì sẽ dẫn ñến phơi nhiễm cao, trung bình và thấp 
Mô tả hoàn cảnh ñối với tất cả các kịch bản phơi nhiễm 
Nhóm người, vật nào bị phơi nhiễm? 

5.2.2. Xác ñịnh các ñường truyền phơi nhiễm và tuyến tiếp xúc 

Phân biệt giữa ñường truyền (pathways) và tuyến tiếp xúc (routes). 
- Một ñường truyền là ñường ñi của hóa chất từ nguồn phát sinh chất ô nhiễm và vật 

tiếp nhận sau cùng. 
- Một tuyến tiếp xúc là cách mà hóa chất ñi vào vật tiếp nhận (vd, ăn uống, hít thở, 

hấp thụ, tiếp xúc qua da) 
Các ñường truyền chính bao gồm: 
Nước dưới ñất bị ô nhiễm  - uống, tắm, hít thở các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) 
khi tắm bằng vòi hoa sen. 
Nước mặt và cặn lắng – ăn uống và hấp thụ qua da các chất ô nhiễm khi ngâm tắm 
trong nước sông, ao hồ. 
Thực phẩm ô nhiễm – ăn cá bị nhiễm ñộc, rau và trái cây mọc trên ñất ô nhiễm hay bị 
phủ bụi ô nhiễm, thịt, sản phẩm sữa ô nhiễm. 
ðất mặt – ăn, hấp thụ qua da các chất ô nhiễm khi trẻ con chơi bẩn ngoài sân. 
Bụi và Phát thải VOC – hít thở gần nhà máy hay nơi làm việc. 
Lớp ñất dưới và chất ô nhiễm sinh ra khí  trong thời gian xây dựng 
Sữa ô nhiễm khi con bú sữa mẹ bị phơi nhiễm với các chất béo ñộc hại. 
Tất các các ñường truyền phơi nhiễm ñược xem xét phân tích về: 
+ Các chất ô nhiễm ñược phát thải 
+ Tình trạng và sự vận chuyển chất ô nhiễm 
Quần thể bịi phơi nhiễm bởi chất ô nhiễm. 

5.2.3. ðịnh lượng phơi nhiễm 

Nguyên lý chung ñể ñịnh lượng phơi nhiễm là  
	 Lượng hóa chất x liều tiếp nhận x yếu tố tồn lưu và ñộ dài phơi nhiễm ( [ ] Of 
Chemical x Intake x Retention Factor x Length of Exposure) 
Khi ñịnh lượng phơi nhiễm, phân biệt hai nhóm hóa chất 
 
Các chất không gây ung thư: 
	 Liều hàng ngày tối ña  MDD (Maximum Daily Dose (MDD)) 
Các chất gây ung thư: 
	 Liều trung bình hàng ngày trong cả ñời ( Lifetime Average Daily Dose (LADD)) 
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LADD = Lượng hóa chất x tỉ lệ tiếp xúc x Hệ số tiếp xúc x ðộ dài phơi nhiễm / Trọng 
lượng cơ thể x Tuổi thọ 
Ví dụ về tính toán LADD (Lifetime Average Daily Dose) 
Tình huống phơi nhiễm Dioxin trong khi ăn cá trong một con suối bị ô nhiễm: 
+ Một người dùng 150 g cá cho một bữa ăn, ăn 3 bữa cá trong một năm vào dịp ñi 
nghĩ ở khu nghĩ dưỡng, ở ñó có con suối và các câu từ con suối bị nhiễm dioxin do có 
một nhà máy giấy ở ñầu nguồn. Một năm có 365 ngày. (Tỉ lệ trung bình là 1,2 g cá 
/ngày). Mức ô nhiễm cá ước lượng là 3 x 10-9 mg dioxin/g cá.  
Liều trung bình hàng ngày trong cả ñời LADD: 

 
Ghi chú quan trọng trong việc tính LADD  
Xem xét ñơn vị dùng trong việc tính toán lượng hóa chất 
Cần tính lại theo ñơn vị mg/kg/ngày  trung bình trong suốt tuổi thọ 70 năm. 
	Nếu ñơn vị tính là mg/kg/tháng, cần tính lại thành mg/kg/ngày. 
Trong ñánh giá phơi nhiễm cần phân biệt lượng tiếp nhận (intake) và lượng hấp thu 
(uptake) 
 Lượng tiếp nhận (intake) là lược chất ô nhiễm tiếp xúc với các cơ quan lọc của cơ thể 
như phổi, da, ruột nhưng có thể ñược hấp thu hay không. 
Lượng hấp thu (uptake) là lượng chất ô nhiễm ñi qua với các cơ quan lọc của cơ thể 
như phổi, da, ruột và ñi vào các mô cơ của cơ thể.  
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Hình 7. 5: Minh họa các dạng ñường truyền 

5.2.4. Phương pháp thực hiện ñánh giá phơi nhiễm 

Các phương pháp trong ñánh giá phơi nhiễm gồm ñược minh họa trên hình 7.5. 

 
Hình 7. 6: Các phương pháp ñánh giá phơi nhiễm 

1. Phương pháp quan trắc, theo dõi trực tiếp : 
– Theo dõi phơi nhiễm cá nhân (personal exposure monitors (PEMs) 
– Quan trắc môi giới ô nhiễm (quan trắc ñịa ñiểm) của không khí, nước mặt, bùn 

lắng , ñất, nước dưới ñất,… 
– Quan trắc sinh học: dư lượng hóa chất, tích lũy sinh học, suy thoái sinh học, sinh 

lý học, các loài chỉ thị,… 
– … 
2. Phương pháp quan trắc, theo dõi gián tiếp : 
– Quan trắc ñịa chất từ xa: ảnh máy bay, anh ña phổ 
3. Phương pháp thử nghiệm : 
– Phương pháp mô hình hóa : Mô hình hóa sự vận chuyển và tình trạng chất ô nhiễm 

(Không khí: các mô hình phân tích, các mô hình ñường ñi, các mô hình biến ñổi, 
nước mặt, nước dưới ñất, mô hình chuỗi thức ăn,…) 

– Các thử nghiệm Phòng thí nghiệm 
– Các thí nghiệm ngoài hiện trường 
Tính toán liều : 
– Dựa trên thời gian phơi nhiễm 
– Sự ñồng tồn tại hay phân hủy các chất  
– Sự phát tán vật liệu 

5.2.5.  Thông tin ñầu vào cho ñánh giá phơi nhiễm: 

Tùy thuộc vào mục tiêu và ñối tượng của ñánh giá rủi ro. Các thông tin ñầu vào cho 
tiến trình ñánh giá phơi nhiễm một cách tổng quá bao gồm : 
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1. Xác ñịnh vật tiếp nhận 
2. Xác ñịnh các ñường dẫn quan trọng 
3. Ước lượng tuyến tiếp xúc 
4. Xác ñịnh các yếu tố phơi nhiễm. Xác ñịnh liều lượng trong các môi giới môi 

trường xảy ra tiếp xúc 
5. Tính toán sự hấp thụ hóa chất 
6. ðánh giá so sánh liều hấp thu và liều qui ñịnh 
7. Ước lượng tần suất và ñộ kéo dài 
8. Xác ñịnh ranh giới vùng  (chung quanh khu vực quần thể) 
9. Diễn ñạt không gian của số liệu ô nhiễm 
10. Bản ñồ dữ liệu quần thể trên lưới 1km x 1km.  
11. ðánh giá phơi nhiễm cho các cấp ñộ ô nhiễm khác nhau 
12. Tính toán tổng lượng phơi nhiễm. Tính toán các liều tổng cộng. 

5.3. ðánh giá ñộ ñộc hay phân tích liều- phản ứng (Dose – response 
Analysis) 

Khi xác ñịnh mối nguy hại là hóa chất, ñánh giá liều phản ứng sẽ xác ñịnh ñộ lớn của 
phản ứng ñối với ñộc chất. 
ðánh giá liều – phản ứng bao gồm sự mô tả quan hệ ñịnh lượng giữa lượng phơi 
nhiễm ñối với một hóa chất và mức tổn ngộ ñộc hay bệnh tật. 
ðánh giá ñộ ñộc thường thực hiện qua thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chuột bạch 
, thỏ, hay các ñộng vật ñược cho phơi nhiễm với các bậc nồng ñộ cao của ñộc chất và 
các phản ứng sẽ ñược theo dõi theo thời gian. 
Kết quả thường diễn ñạt dưới dạng ñường cong liều phản ứng, thể hiện quan hệ ñịnh 
lượng giữa nộng ñộ ñộc chất và phản ứng sinh học quan sát ñược. 

 
Hình 7. 7: ðường liều lượng phản ứng ñối với rượu 

 
ðể sử dụng các dữ liệu này trong ñánh giá rủi ro môi trường, kết quả phải ñược ngoại 
suy từ nồng ñộ cao thành nồng ñộ thấp thực tế ở ngoài môi trường và từ vật thí 
nghiệm sang cơ thể người. 
Các ngoại suy này có thể là nguồn của sự không chắc chắn có thể thấy trước ñược 
trong ñánh giá rủi ro môi trường. 
Trong ñánh giá liều phản ứng, có sự phân biệt rõ ràng giữa hóa chất không gây ung 
thư và chất gây ung thư (carcinogenic - noncarcinogenic chemicals).  



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

139

139

5.3.1. Chất gây ung thư: 

ðối với chất gây ung thư, thường giả ñịnh không có nồng ñộ an toàn hay còn gọi là 
“ngưỡng” (threshold).  
Tất cả các dữ liệu từ phòng thí nghiệm ñược dùng ñể tính ñộ dốc của  ñường cong 
liều-phản ứng. 
Giới hạn trên của 95% giới hạn tin tưởng của ñộc dốc (yếu tố ñộ dốc) sẽ phản ảnh 
tiềm năng gây ung thư của hóa chất. 

 
Hình 7. 8: Tính ñộ dốc của  ñường cong liều-phản ứng 

5.3.2. ðộc chất  không gây ung thư 

ðối với chất không gây ung thư, giả ñịnh sẽ có một trị nồng ñộ ngưỡng, dưới trị 
ngưỡng, dự ñoán là không có tác ñộng có hại cho sinh vật. 
Nồng ñộ trên và dưới ngưỡng ñược gọi là mức có hại thấp nhất quan sát ñược LOAEL 
(the lowest-observed- adverse-effect level (LOAEL)) và mức không có quan sát nào 
bị tác ñộng có hại (no-observed-adverse-effect level 
(NOAEL)). LOAEL and NOAEL ñược dùng ñể tính ñộ ñộc hay liều tham chiếu 
(reference dose (RfD)). 

5.3.3. Liều tiếp nhận hàng ngày có thể chấp nhận (Allowable Daily Intake)  

• ADI (Liều tiếp nhận ngày(mg/kg-ngày) = (C)(I)(EF)(ED)(AF)         
                                                             (AT)(BW) 

 C  =  ðộ ñậm ñặc, khối lượng/thể tích 
 I  = Tốc ñộ tiếp nhận, thể tích/thời gian 
 EF = Tần suất phơi nhiễm, lần/thời gian 
 ED = ðộ dài phơi nhiễm, thời gian 
 A = Yếu tố hấp thu, không ñơn vị 
 AT = thời gian trung bình, thời gian 
 BW = Trọng lượng cơ thể , khối lượng 

WHO sử dụng ADI ñể tính mức mức phơi nhiễm cấp tính có thể cho phép. 
ADI ñược xác ñịnh bằng cách áp dụng các yếu tố an toàn ñối với liều cao nhất trong 
các nghiên cứu cấp tính trên người hay ñộng vật chứng minh rằng không có gây ra ñộ 
ñộc. 
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5.3.4. Liều tham chiếu (Reference Dose)  

Cục môi trường Hoa Kỳ EPA  ñã hiệu chỉnh nhỏ ñối với ADI  thành mức an toàn chấp 
nhận ñược gọi là liều tham chiếu RfD 
RfD là một ước lượng của mức phơi nhiễm hàng ngày ñối với quần thể người , bao 
gồm cả các nhóm nhạy cảm , thường không bị rủi ro ảnh hưởng ñến sức khỏe trong 
suốt ñời người. 
Quan ñiểm của EPA là con người là nhạy cảm như các loài thử nghiệm nhạy cảm nhất 
. 
RfD   =   NOAEL   or    LOAEL 
              UF1  x  UF2 … x Ufx 
Trong ñó, UFi  là các yếu tố an toàn hay không chắc chắn 
x 10 cho sự biến thiên trong quần thể người 
x 10 cho ngoại suy từ ñộng vật sanh người 
x 10 Dùng cho số liệu kém cấp tính hơn 
x 10 Dùng cho LOAEL thay vì dùng  NOAEL 
x 10 cho các dữ liệu không hoàn chỉnh 
x 0.1 to 10 là các yếu tố hiệu chỉnh (MF Modifying Factors) 
Xác ñịnh ñường dẫn của mỗi loại hoá chất, tính toán các chỉ thị của rủi ro ung thư và 
không gây ung thư. 

- Với mỗi loại hoá chất ñược phân loại trong bảng tóm tắt những chất có khả 
năng gây ung thư ñể từ ñó thiết lập rủi ro ung thư. 

- Với những chất không gây ung thư thì ñược tính toán theo HQ, những rủi ro 
không gây ung thư, 

- Với những hoá chất mà không xác ñịnh ñược RfD, RfC, tính toán theo chỉ thị 
rủi ro không gây ung thư. 

 
Hình 7. 9:  Mối liên hệ giữa RfD , NOAEL và LOAEL ñối với hóa chất có ngưỡng 

5.4. Mô tả ñặc trưng rủi ro 

Kết quả từ ñánh giá liều phản ứng và phơi nhiễm ñược liên kết ñể ước lượng ñịnh 
lượng rủi ro hay xác xuất tác ñộng có hại ñối với các nhóm tiếp nhận khác nhau trong 
quần thể. 

5.4.1. Nguyên lý – nội dung mô tả ñặc trưng rủi ro 

Về nguyên lý, việc tính toán rủi ro dựa trên công thức: 
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Rủi ro = ñộ ñộc (toxicity) × phơi nhiễm (exposure) 
Trong ñó nội dung mô tả ñặc trưng rủi ro thường là: 
- Xem xét lại các kết quả ñánh giá ñộ ñộc và phơi nhiễm 
- ðịnh lượng rủi ro cho từng chất ô nhiễm trong mỗi loại môi giới môi trường,  
- ðịnh lượng rủi ro do phơi nhiễm ñối với nhiều chất ô nhiễm cho mỗi ñường truyền  
- Kết hợp rủi ro do các ñường truyền khác nhau, khi có thể, ñịnh lượng tổng rủi ro 

cho mỗi tình huống phơi nhiễm  
- ðánh giá và diễn ñạt sự không chắc chắn gắn với các ước lượng rủi ro 
- Tích hợp các kết quả ñánh giá vào một bản mô tả tóm tắt 
- Yêu cầu cao về mặt ñịnh lượng 
- Xây dựng một bản ước lượng ñịnh lượng hay ñịnh tính về khả năng có thể xảy ra 

bất kỳ mối nguy hại nào kết hợp với các hóa chất ñã ñánh giá. 
- Phải tính ñến sự biến thiên trong quần thể có liên quan 
- ðiểm mạnh và ñiểm yếu phải ñược chỉ ra rỏ ràng 

5.4.2. Mô tả ñặc trưng rủi ro cho các nhóm ñộc chất 

Khi mô tả ñặc trưng rủi ro, cần thiết phải phân biệt ra các nhóm ñộc chất. 
Dựa trên kết quả thống kê, Cục môi trường Hoa Kỳ EPA phân ra 6 nhóm: 
Nhóm A – Chất gây ung thư trên người dựa trên thống kê ñầy ñủ liên quan con người 
Nhóm B1 – Chất nghi ngờ có thể gây ung thư trên người dựa trên thống kê hạn chế 
trên người và thống kê ñầy ñủ trên ñộng vật 
Nhóm B2 - Chất nghi ngờ có thể gây ung thư trên người dựa trên thống kê không ñầy 
ñủ hay không có thống kê trên người và thống kê ñầy ñủ trên ñộng vật 
Nhóm C – Chất có thể gây ung thư cho người dựa trên thống kê trên ñộng vật 
Nhóm D – Không phân loại 
Nhóm E – Thống kê không gây ung thư trên người 
Trên thực tế khi ñánh giá, các nhà môi trường quan tâm ñến hai nhóm: 
 

 
5.4.2.1. Rủi ro gây ung thư 

Các hoá chất bị xếp vào loại gây ung thư, khi tiếp xúc nhiều hơn giới hạn sẽ gây 
ung thư, rủi ro là giá trị không có ñơn vị, ñược tính bởi phương trình giới hạn dưới của 
rủi ro ung thư: 

Rủi ro ung thư = LADD * q1
* 

Trong ñó: 
LADD: Liều trung bình hàng ngày trong cả ñời tính bằng mg/kg/ngày 
q1* : Yếu tố hệ số góc (ñường giới hạn tin tưởng trên = Upper Confidence Limits) 
Ví dụ: Cho LADD=0.3 mg/kg/ngày 

Mô tả ñặc trưng rủi ro 
Chất không gây ung thư Không có ngưỡng 

Có ngưỡng Chất gây ung thư 
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  q1
*= 0.02 (mg/kg/ngày)-1 

Rủi ro ung thư = 0.3 * 0.02 = 0.006 
0.006 nghĩa là 6/1000 rủi ro từ phơi nhiễm hoá chất có thể gây ung thư. 

Cách khác, rủi ro ung thư có thể ñược tính bằng mức ñộ phơi nhiễm trung bình (trong 
nước hay không khí) * ñơn vị rủi ro. 

Ví dụ: mức ñộ phơi nhiễm trung bình là 0.4µg/m3 và ñơn vị rủi ro là: 0.0002(µg/m3)-1. 
Rủi ro ung thư = 0.4 * 0.0002 = 0.00008 

Với những liều cao hơn (rủi ro ung thư lơn hơn 0.01) thì không tính bằng phương 
trình trên. trong trường hợp kết quả nên ghi là “rủi ro ung thư lớn hơn 0.01 nhưng 
không tính chính xác ñược.” Các số liệu rủi ro ung thư phải  ñược ghi chú cẩn thận.  
Cách khác:                                      ILCR = CDI x CSF 
Trong ñó: 
- ILCR: Rủi ro ñối với chất sinh ung thư (Incremental lifetime cancer risk) 
. ILCR cho cá nhân sẽ ñược tính bằng cách tính tổng các rủi ro của các hóa chất xác 
ñịnh ñi qua tất cả các ñường truyền 
- Rủi ro: Xác suất (không ñơn vị) của một người phát triển ung thư suốt ñời sống 70 
năm 
- CDI: Liều tiếp nhận hàng ngày mãn tính (Chronic daily intake) của chất ô nhiễm 
trung bình suốt 70 năm (mg/kg-ngày) 
- CSF: Hệ số dốc chất sinh ung thư diễn ñạt (mg/kg-ngày)-1 (Carcinogenic slope 
factor) 
ðường liều – phản ứng giả thiết (Các tác ñộng gây ung thư) 
Ví dụ – Aldrin 
Yếu tố hệ số góc = 17 (mg/kg/ngày)-1 
Giả sử LADD = 0.002 mg/kg/ngày 
Rủi ro = (17)(0.002) = 0.034 
           = 1 trong 29 

5.4.2.2.  Rủi ro không ung thư 
ðối với các chất không gây ung thư tính toán tỷ số nguy hại (Hazard Quotient)  
HQ = CDI/RfD 
Trong ñó: 
- CDI = Mức phơi nhiễm ñã ước lượng (hay liều tiếp nhận) 
- RfD = Liều tham chiếu 
CDI và RfD ñược diển ñạt cùng ñơn vị và  dựa trên cùng thời kỳ phơi nhiễm. 
Trong trường hợp nhiều ñộc chất Tỉ số nguy hại ñược tính như sau: 
HI = CDI1/RfD1 + CDI2/RfD2 + ... +                  CDIi/RfDi 

Trong ñó: 
- CDIi = Mức phơi nhiễm hay tiếp nhận ñối với ñộc chất thứ i 

- RfDi = Liều tham chiếu ñối với ñộc chất thứ i 

ðối với rủi ro sinh thái: 
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HQ = EEC1/TRV1 + EEC2/TRV2 + ... + EECi/TRVi 

hay CDI1/NOAEL1 + CDI2/NOAEL2 + ... + CDIi/NOAELi 

Trong ñó: 
HQ = Tỷ số nguy hại cho một hóa chất nào ñó, cho ñường truyền phơi nhiễm tiềm 
tàng, và cho một vật nhận ñã chọn 
EECi = Nồng dộ trong môi trường dự kiến (mg/kg hay mg/L) 

TRVi = Trị số ñộc tính tham chiếu cho một hóa chất và vật nhận  (mg/kg hay mg/L) 

CDIi = Liều hóa chất tiếp nhận (mg/kg-ngày) 

NOAELi = Mức không có quan sát nào bị tác ñộng có hại (mg/kg-ngày) 

Nếu HI tính ra = tổng  HQ , 1 thì kết luận rằng không có hay có ít ñe dọa ñối với ñịa 
ñiểm. 
Nếu HI > 1 thì các tác ñộng sinh thái thường xảy ra và nên tiến hành ñánh giá rủi ro 
sinh thái chi tiết  
Rủi ro cho hóa chất sẽ tăng lên khi HQ tiến ñến 1 
Ngoài ra trong giai ñoạn này  cũng nêu ra những sự không chắc chắn trong tiến trình 
ñánh giá rủi ro. 

5.5. Quản lý rủi ro (QLRR): 

QLRR là sự áp dụng có hệ thống các chính sách quản lý, các quy trình và các kinh 
nghiệm thực tế cho các nhiệm vụ phân tích, ñánh giá và kiểm soát rủi ro. QLRR là 
tiến trình ñánh giá, lựa chọn và thực thi các giải pháp ñể ngăn ngừa và giảm thiểu rủi 
ro. 

5.5.1. Lập kế hoạch quản lý rủi ro: 

Dựa trên các mối nguy hại ñược xác ñịnh và quá trình phân tích các mối nguy hại mà 
chúng ta lên kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý.  
1. Tóm tắt bản kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm: 

- Xác ñịnh các nguy hại 
- Nguồn xảy ra nguy hại 
- Nơi xảy ra 
- Tần suất xảy ra 
- ðường truyền nguy hại 
- Các tuyến tiếp xúc 
- Một số giải pháp giảm thiểu 
- Trách nhiệm thuộc về ai 
- Ai sẽ thực hiện và kiểm tra 

2. Cơ sở pháp lý của quản lý rủi ro: 

- Dựa vào các quyết ñịnh, chính sách, quy chế, TCVN liên quan và các quy ñịnh 
về môi trường … 
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- Dựa trên các thống kê tần suất rủi ro, các báo cáo về dịch tể học, các kết quả thí 
nghiệm ñộc tính lên ñộng vật và môi trường sinh thái. 

3. Các chiến lược quản lý rủi ro: 

Dựa trên xác suất xảy ra nguy hại và mức ñộ nguy hại ta có thể chia rủi ro như sau: 
- Rủi ro chính: các rủi ro xảy ra thường xuyên. 
- Rủi ro trung bình. 
- Rủi ro phụ. 

Qua ñó chúng ta có thể chia ra các chiến lược quản lý rủi ro như: 
- Tránh khỏi: Chấm dứt các hoạt ñộng phát sinh rủi ro. 
- Chấp nhận: chấp nhận rủi ro và từ ñó có kế hoạch hợp lý. 
- Giảm thiểu rủi ro: giảm bớt khả năng xảy ra và làm giảm bớt các hậu quả xảy ra. 
- Chia sẻ: Chuyển ñổi , mua bảo hiễm hay chia một phần rủi ro. 

4. Sự không chắc chắn trong quản lý rủi ro: 

Sự không chắc chắn có thể bắt nguồn từ sự kết hợp với một số khía cạnh bên ngoài 
của hệ thống. Nó có thể kết hợp với những sự kiện có liên quan như: 

- Sự làm ñổ vật liệu nguy hại; những sự kiện ñó không thể tránh ñược và sự không 
chắc chắn sẽ trở lại,  

- ðộng ñất; có thể gây ra một số ảnh hưởng nghiêm trọng như sụp ñổ nhà cửa, 
cháy nổ… 

- Sự phát tán trong không khí những chất ñộc hại và kết quả là làm ảnh hưởng ñến 
sức khỏe. 

Sự không chắc chắn có thể chia ra 3 trường hợp: 
- Sự không chắc chắn do không biết: là do sự hạn hẹp về kiến thức. 
- Sự không chắc chắn do chưa biết: là do mối nguy hại và rủi ro không ñược 

nghiên cứu tới hoặc chưa biết là do không hỏi. 
- và không tính toán trước. 

5.5.2. Kiểm soát và quan trắc rủi ro: 

Kiểm soát: 

- Kiểm soát tất cả các hoạt ñộng và ñặt ra các kế hoạch, chính sách ngăn ngừa và 
giảm thiểu rủi ro. 

- Thay ñổi các yếu tố bên trong và bên ngoài môi trường: ví dụ  như thay ñổi công 
nghệ. 

Kiểm tra ñịnh kỳ các nguồn phát sinh. 
- Kiểm tra tất cả các quá trình xử lý thông tin. 
- Quan sát ñối với người trực tiếp quản lý dự án. 

Tuy nhiên sự kiểm soát cần phải dựa vào quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát phải cần 
có ñịa chỉ, có sự phân tích và phải ñược tích hợp từ các kết quả kiểm tra trước. Tiến 
trình kiểm tra cần tìm kiếm và xác ñịnh bất kỳ thay ñổi nào có thể có ý nghĩa ñến hoạt 
ñộng rủi ro, bảo ñảm rằng sự thay ñổi như vậy ñược bao trùm bởi kết quả phân tích rủi 
ro. 
Quan trắc rủi ro: 
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Có hai kiểu quan trắc 
ðánh giá một lần: ðánh giá phân biệt, cung cấp sự ñánh giá tức thời. 
ðánh giá nhiều lần trong lúc ñang hoạt ñộng. 
Truyền thông rủi ro: 

Truyền thông rủi ro là phương tiện ñắc lực cho việc phổ biến thông tin và giáo dục ý 
thức cộng ñồng. ðể phương tiện này phát huy hết hiệu quả cần: 
─ Chấp nhận và xem công chúng là người ñồng hành; Lập ra kế hoạch quản lý rủi ro 

cẩn thận. 
─ Lắng nghe dư luận có liên quan; Trung thực và thẳng thắn. 
─ Phối hợp và hợp tác với các nguồn tin cậy; ðáp ứng yêu cầu của phương tiện 

truyền thông. 
─ Phát ngôn rõ ràng. 

6. CÁC GIỚI HẠN CỦA ðÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG: 

ðánh giá rủi ro là một tiến trình không ñưa ra kết quả cho câu trả lời cố ñịnh.   
Nghiên cứu trên các tác ñộng của các hóa chất trên vi sinh vật, thực vật, ñộng vật và 
con người thường bị thất bại bởi các yếu tố như: 
─ Sự biến thiên trong sức chịu ñựng của các cá thể và loài ñối với các tác ñộng của 

các chất ô nhiễm.  
─ Các ñiều kiện môi trường và các tiến trình tác ñộng lên tính chất của các chất ô 

nhiễm như là sự chia cắt, chuyển ñổi, suy thoái hóa, nhiệt ñộ, pH, chất hữu cơ. . . 
─ Sự không chắc chắn trong sự ngoại suy dữ liệu nghiên cứu giữa các loài (vd: sử 

dụng kết quả thử nghiệm trên ñộng vật ñể dự ñoán cho người) và trong các loài 
(vd: sử dụng tác ñộng trên nhóm công nhân nào ñó như thợ mỏ ñể suy diễn cho 
nhóm khác nhu trẻ em). 

─ Các lỗ hổng thông tin lớn về các tác ñộng của các hỗn hợp chất ô nhiễm có thể có 
các tác ñộng hỗn hợp kép , tác ñộng khuếch ñại hay các tác ñộng khác. 

─ Các lỗ hổng thông tin lớn về các cơ chế và các tiến trình tác ñộng ñến các chức 
năng và cơ quan trong cơ thể , chúng tương tác như thế nào và chúng có thể bị tác 
ñộng bởi chất ô nhiễm như thế nào?. 

─ Sự hiểu biết của chúng ta về các tương tác giữa các cá thể người bị tác ñộng, các 
thực vật, ñộng vật bị tác ñộng trong một quần thể, giữa các quần thể trong một 
quần xã và giữa các quần xã trong một khu vực trú ẩn và các hệ sinh thái còn rất 
giới hạn. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7 
1. Trình bày nhận thức của bạn về nội dung  và ý nghĩa của phương pháp ñánh giá 

rủi ro môi trường ERA? 
2. Phân biệt ñánh giá rủi ro sức khỏe HRA, ñánh giá rủi ro sinh thái EcoRA và ñánh 

giá rủi ro công nghiệp IRA? 
3. Trình bày nội dung cơ bản của bước xác ñịnh mối nguy hại; ñánh giá phơi nhiễm; 

ñánh giá ñộc học; mô tả ñặc trưng rủi ro trong ñánh giá rủi ro MT? 
4. Trình bày nội dung cơ bản của quản lý rủi ro MT? 
5. Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa ñánh giá rủi ro chất gây ung thư và chất không 

gây ung thư ? 
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Chương 8: ðÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

MỤC TIÊU HỌCTẬP: 

1. Nguồn gốc và khái niệm về ñánh giá công nghệ (TA) 

2. Các khái niệm cơ bản  

3. Danh mục các tác ñộng môi trường tiềm tàng 

4. Qui trình ñánh giá công nghệ  

5. Ví dụ minh hoạ qui trình ñánh giá công nghệ  

1. KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ 

Công nghệ là một tiến trình (hệ thống) sản xuất, tiếp nhận Nguyên liệu, năng lượng, 
xử lý, biến ñể sản xuất ra sản phẩm và phát sinh chất thải. 

 
Hình 8. 1: Mộ hình vệ một hệ thống công nghệ 

Một hệ thống công nghệ ñầy ñủ còn bao hàm cả các công nghệ hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, 
nhân lực, tài nguyên ñầu vào, sản phẩm và chất thải 

 
Hình 8. 2: Các thành phần của một hệ thống công nghệ 

2. KHÁI NIỆM VỀ ðÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

2.1. Khái niệm ñánh giá công nghệ 

ðánh giá công nghệ (TA) hay còn gọi ñầy ñủ là ñánh giá công nghệ môi trường 
(EnTA) là một qui trình có tính hệ thống trong ñó, thực hiện xem xét ñánh giá một 
công nghệ ñể ñưa ra mô tả và ñánh giá về: 
+ Ảnh hưởng tiềm tàng của công nghệ lên môi trường 
+ ðưa ra các ñề nghị cải tiến can thiệp công nghệ vì phát triển bền vững 
+ ðánh giá các hệ quả kinh tế xã hội văn hóa phù hợp, 
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+ Xem xét khả năng lựa chọn các phương án công nghệ 
Mục ñích của TA là giúp nhà ñầu tư, nhà lãnh ñạo có thông tin ñể chọn lựa công nghệ 
có hiệu quả kinh tế ñồng thời thân thiện với môi trường. 

2.2. Các khái niệm liên quan ñến ñánh giá môi trường  

ðể hiểu ñược qui trình EnTA, cần nắm vững các khái niệm cơ bản trong ñánh giá môi 
trường.  
Áp lực 

• Các ñặc trưng của các áp lực (Vd: tính chất và số lượng của các nguồn tài 
nguyên ñã tiêu thụ và các chất thải phát sinh ra). 

Các nguồn áp lực môi trường 
• Sử dụng tài nguyên 
• Các sản phẩm chất thải và nguy hại 
• Các ñòi hỏi nguồn nhân lực 
• Các ñòi hỏi về cơ sở hạ tầng 
• Các ñòi hỏi về các công nghệ hỗ trợ 

ðường truyền dẫn và chủ ñiểm ñánh giá  
Các ñường truyền dẫn  (pathways) là các cách thức, các con ñường ñưa các nguồn 
nguy hại ñi ñến các chủ thể tiếp nhận. ðó là các môi trường tiếp nhận trực tiếp hay 
gián tiếp (Vd: ñường truyền trực tiếp như nước mặt, không khí; các ñường truyền gián 
tiếp như ñất + cây + trái hay nước + cá tôm) 
Các loại chủ ñiểm ñánh giá (endpoint) là các chủ thể tiếp nhận sau cùng, bao gồm:  

• An toàn và sức khỏe con người 
• Môi trường tự nhiên ñịa phương 
• Môi trường toàn cầu 
• Sự dụng các tài nguyên hiếm/không tái tạo 
• Các hệ thống kinh tế/văn hóa/xã hội 

Bảng 8. 1: Ví dụ về các áp lực, ñường truyền và ñiểm cuối (Các ví dụ tái chế pin acid 
ướt) 

Hoạt ñộng   
 
 
 

 

Áp lực Chảy tràn do sự cố Phát thải acid Tiếng ồn sản xuất 

ðường truyền Cá nhân mang pin 
tự nơi này ñến nơi 
khác làm chảy 
acid lên người  

Các kho chứa các 
pin ñã sử dụng. 
Acid chảy từ pin 
vào ñất và sau ñó ñi 
vào nước dưới ñất 

Tiếng ồn từ nhà 
máy ñi vào cộng 
ñồng, nơi người 
ñang ngủ ở nhà 

Môi trường tiếp 
nhận và các chủ thể 
tiếp nhận cuối cùng 

Con người 
Sức khỏe con 
người 

Cá 
Môi trường tự nhiên 
ñịa phương 

Các thành viên 
cộng ñồng của xã 
hội 

Chế tạo 
pin acid 
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3. NGUỒN GỐC CỦA ðÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ  

ðể ñảm bảo phát triển sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, các công nghệ 
thân thiện môi trường ñược khuyến khích sử dụng. Theo ñịnh nghĩa, công nghệ thân 
thiện môi trường là CN ít gây ô nhiễm, sử dụng tài nguyên có hiệu quả, sinh ra ít hay 
có thể tái chế chất thải, Sau khi sử dụng giải pháp xử lý môi trường không hiệu quả 
như mong ñợi, ñã phát sinh nhu cầu cần xử lý chất thải thừa theo cách chấp nhận 
ñược. 
Các CN mới ñược dùng có hiệu quả hơn các công nghệ hiện tại là rất cần thiết ñể thúc 
ñẩy phát triển bền vững, nhằm bảo vệ môi trường và giảm nghèo và bảo vệ con người. 
Tuy nhiên, theo hướng ñó, cần nhận biết công nghệ nào là thích hợp nhất trong các 
phương án công nghệ có thể có. 
ðể thực hiện ñiều ñó, Phương pháp “ðánh giá công nghệ” (“Technology Assessment” 
(TA)) ñược xây dựng bởi Vụ Công nghệ, công nghiệp và Kinh tế  của UNEP thông 
qua ñơn vị của nó là Trung tâm Công nghệ Môi trường Quốc tế (International 
EnvironmTAl Technology Centre (IETC)) và ñơn vị Sản phẩm và Tiêu thụ 
(Production and Consumption (P&C) Unit.) 

4. CÁC ðẶC TRƯNG CỦA ðÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

Các ñặc trưng chính và khác biệt của EnTA là: 
- Tập trung vào công nghệ, tập trung vào cấp nhà máy thay vì cấp chính sách quốc 

gia 
- EnTA là một công cụ ña ngành, ñịnh tính, giảm thiểu tối ña nhu cầu dữ liệu kỹ 

thuật chi tiết;  
- EnTA xem xét nhiều phương án, phản ảnh lợi ích của nhiều bên có liên quan, làm 

cho ñối thoại của nhiều bên liên quan ñược dễ dàng ñể dẫn ñến việc ra quyết ñịnh 
nhất trí, ñồng thuận;  

- EnTA có ý ñịnh dùng cho ngăn ngừa các vấn ñề môi trường hơn là giải quyết, xử lý 
chúng sau khi xảy ra. dùng trong giai ñoạn ñưa ra ý tưởng thay vì ñi ñến một dự án 
ñầy ñủ và chính thức vì sau ñó sẽ sử dụng ðánh giá tác ñộng môi trường. 

- EnTA có tính ña ngành – kỹ thuật, kinh tế và ñiều kiện môi trường và các tiến trình 
có thể là phức tạp, vì vậy ñòi hỏi các kỷ năng khác nhau  trong việc tập hợp, kết 
hợp, diễn ñạt và truyền thông thông tin. 

- EnTA bao gồm việc ñơn giản hóa cả các quan hệ giữa công nghệ và môi trường của 
nó và các hậu quả của các tương tác này. 

- EnTA xem xét tác ñộng môi trường của toàn hệ thống công nghệ bao gồm sử dụng 
tài  nguyên và chất thải sinh ra, xem xét trong suốt toàn vòng ñời của công nghệ. 
TA toàn diện và tích hợp với sự tôn trọng sự chỉ dẫn của các hệ thống công nghệ 

- Dùng ñể xác ñịnh là có nên dùng các công cụ ñánh giá khác tốt hơn hay không và 
sử dụng một cách tự nguyện 

EnTA không phải là một tiến trình tuyến tính 
Trong nhiều trường hợp, 5 bước trong tiến trình ñánh giá công nghệ có thể thực hiện 
ñồng thời  hay theo thứ tự khác nhau, phụ thuộc vào phạm vi thời gian và các nguồn 
lực mà nhóm ñánh giá có ñược. EnTA nên thực hiện như tiến trình tăng dần xoắn ốc, 
liên tục bổ sung thông tin mới  và liên tục cải tiến các ñánh giá khi có thông tin mới. 
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5. PHẠM VI ðÁNH GIÁ  VÀ  2 MỨC TIẾP CẬN ENTA 

• Phạm vi ñánh giá cần xác ñịnh các yếu tố: 
– Qui ñịnh thời gian: phạm vi càng rộng càng cần nhiều thời gian. 
– Xem xét chính sách: chính sách môi trường càng thắt chặt, việc ñánh giá cần tỉ 

mỉ và kỷ lưỡng.  
– ðánh giá chuyên gia: phạm vi càng rộng, càng cần sự ñóng góp của nhiều 

chuyên gia trên nhiều lĩnh vực  
– Các giới hạn của nguồn lực: kinh phí cho các bước ñánh giá. 
– Các phương án công nghệ và ứng dụng: càng nhiều phương án càng yêu cầu 

ñánh giá rộng 
Tùy theo phạm vi, có 2 phương án tiếp cận EnTA  là “ñơn giản” và “ñầy ñủ” phân biệt 
nhau về cách thức chúng ñánh giá các tác ñộng gắn với các phương án công nghệ so 
sánh. 
Dạng ñơn giản (short form) 

Chỉ tập trung ñánh giá vào một phương án công nghệ. Các so sánh tương ñối về tác 
ñộng của các phương án công nghệ ñược so sánh theo cách lướt qua trong bước 4. 
Phương pháp ñơn giản chỉ cung cấp so sánh sơ bộ về các phương án. 

EnTA ñầy ñủ (long form) 

Các áp lực môi trường và các tác ñộng ñược xác ñịnh cho mỗi phương án công nghệ 
theo cùng một phương pháp và chi tiết như nhau như ñã thực hiện với phương án 
chọn.  
Như vậy các bảng trong bước 2 và 3 ñược thực hiện cho tất cả các phương án. 
Cách tiếp cận này cho ra các phân tích chi tiết về các hậu quả môi trường của các 
phương án công nghệ nhưng cần nhiều thời gian và thông tin hơn. 

6. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG EnTA 

Các ñánh giá trong EnTA là các ñánh giá tập hợp nhiều ý kiến của nhiều bên liên 
quan. Các bên có liên quan có thể tham gia trong ñánh giá công nghệ là: 

+ Những người ra quyết ñịnh và lãnh ñạo trong công nghiệp 
Nhằm nhận biết sự liên hệ ñến môi trường của các hoạt ñộng của họ và tránh những 
vấn ñề chi phí và các khó khăn về pháp luật. 

+ Những nhà quy hoạch phát triển và các nhân viên nhà nước khác  
Nhằm bảo ñảm các tác ñộng của công nghệ mà sự phát triển dựa vào ñó có thể ñược 
xác ñịnh và quy hoạch cải tiến. 
+ Cộng ñồng và các tổ chức phi chính phủ khác  
Nhằm giúp bảo ñảm quyền và trách nhiệm của các cá nhân và cộng ñồng khi áp dụng 
công nghệ  ñang xem xét. 
+ Tất cả các cá nhân và nhóm có cam kết phát triển bền vững  
Nhằm giúp bảo ñảm các kết quả môi trường tốt nhất ñược dự tính  và thực hiện khi 
can thiệp công nghệ mới ñược ñề nghị. 

** Vai trò của ý kiến và nhận xét trong EnTA 
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EnTA thường bao gồm ñánh giá chủ quan trong ñó sự tin cậy dựa vào ñánh giá 
chuyên gia và dựa vào các giá trị và ý kiến của nhiều bên liên quan.   
Các ý kiến và ñánh giá của các chuyên gia và các bên liên quan khác bao gồm một 
mức ñộ chủ quan, ñặc biệt là khi thông tin cần thiết và sự hiểu biết là không ñầy ñủ. 
Việc sử dụng ý kiến là một cách tích hợp các giá trị và quan ñiểm của các bên liên 
quan. Vì EnTA ñược thiết kế một phần nhằm làm cho ñối thoại của nhiều bên liên 
quan ñược dễ dàng và xây dựng sự ñồng thuận, việc tích hợp các quan ñiểm và ñánh 
giá của cả các chuyên gia và các bên vào trong ñánh giá là rất quan trọng.  
Thường các ô kiểm soát ñược ñưa ra trong các bảng thống kê nhằm mục ñích tạo ra 
cách tiếp cận một cách thứ tự dễ dàng hơn trong ñánh giá. 
Khi tích hợp các ý kiến ña dạng là cần thiết nhằm ñi ñến kết luận thành công của một 
cuộc ñánh giá, việc ñánh dấu vào nhiều ô hơn sẽ phù hợp hơn. Làm ñiều ñó vì hai lý 
do:  
1) Ghi nhận và phản ảnh sự khác nhau trong ý kiến của các bên và do ñó trong kết 
luận ñạt ñược bởi những ai ñã thực hiện cuộc ñánh giá. 
2) Ghi nhận lại sự không chắc chắn  sinh ra do thiếu thông tin  hay thiếu hiểu biết. 
Việc nhận biết cả sự khác nhau ý kiến và sự hiện hữu của sự không chắc chắn là rất 
quan trọng. 
Trong nhiều trường hợp cũng có cơ hội nhằm cho ra các ñáp ứng  từ ñó có thể mô tả tỉ 
mỉ và xác ñịnh chất lượng của các phương án ñược thực hiện và ñể nhằm mô tả sự 
khác biệt trong ý kiến và ñánh giá cũng như sự không chắc chắn. 
Cả hai tập hợp thông tin có thể cung cấp các chỉ dẫn hữu ích ñối với các bên liên quan 
và những người ra quyết ñịnh khi sử dụng kết quả ñánh giá. 

7.  CÁC LỢI ÍCH CỦA EnTA 

Mục ñích chính của EnTA là cung cấp các ñánh giá các hệ quả môi trường của các 
phương án công nghệ khác nhau.  
Chúng bao gồm tác ñộng của một công nghệ lên an toàn và sức khỏe của cộng ñồng 
và lên hệ sinh thái tự nhiên và sự phát triển bền vững của tài nguyên tại ñịa phương. 
ðiều ñó sẽ giúp cho phép lựa chọn công nghệ phù hợp nhất trong giai ñoạn ñầu của 
tiến trình phát triển. 
Các rủi ro tiềm tàng có thể ñược xác ñịnh và tránh khỏi ở mức ñộ chấp nhận ñược. 
Danh mục các lợi ích tiềm tàng của EnTA ñược chỉ ra trong bảng dưới ñây: 

Bảng 8. 2: Các l�i ích ti�m �n c�a EnTA 

Doanh nghiệp Chính phủ Công chúng 

- Tránh khỏi các chi phí 
ngăn ngừa ô nhiễm và làm 
sạch  

- Tránh khỏi vấn ñề luật 
pháp và chi phí phạt  

- Cải thiện hình ảnh công ty 
trong cộng ñồng và thị 
trường 

- Giảm chi phí bảo dưỡng và 

- Giảm phí y tế do tai nạn 
nghề nghiệp và ô nhiễm  

- Tránh ñược chi phí làm 
sạch di ô nhiễm chảy 
tràn  

- Khả năng qui hoạch 
trước và quản lý tốt hơn 
môi trường  

- Duy trì hiệu quả kinh tế 

- Chất lương sống cao hơn  
- Ít việc liên quan ñến ốm 
ñau, bị thương  

- Rủi ro sức khỏe thấp hơn 
do ô nhiễm công  nghiệp  

- Duy trì các giá trị văn 
hóa, xã hội  

- Bảo ñảm bảo vệ môi 
trường của cộng ñồng  
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cải thiện kết quả môi 
trường sau cùng. 

- Giảm sự vắng mặt của 
công nhân do ốm hay bị 
thương  

ñang có trong việc sử 
dụng tài nguyên ñịa 
phương  

-  

- ðạt ñược hiểu biết nhiều 
hơn về các vấn ñề chính  

 Tổn hại môi trường thường là rất tốn kém (tính thành tiền) và trong nhiều trường hợp 
là không phục hồi ñược. ðiều này liên quan ñến các nước ñang phát triển vốn ñặt 
nặng dựa trên sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Trong hầu hết trường hợp, một ñầu tư 
nhỏ dẫn ñến lựa chọn công nghệ phù hợp môi trường nhất có thể ñánh giá là rất có ý 
nghĩa kinh tế. Nói cách khác, EnTA có thể xem là tiến trình “ các bên cùng thắng” ñối 
với chính phủ, người sử dụng công nghệ và các bên liên quan khác  và ñối với môi 
trường.      

8. QUI TRÌNH ðÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG  

8.1. Qui trình ñánh giá DICE 4 bước 

Mục tiêu ban ñầu của EnTA là xác ñịnh, mô tả ñặc trưng và ñánh giá phạm vi của các 
hậu quả môi trường liên quan ñến mỗi phương án công nghệ. 
Qui trình ñánh giá công nghệ môi trường dựa vào tiến trình 4 bước “Description, 
Identification, Characterisation and Evaluation (DICE) (xem hình 8.3). 
- Mô tả  can thiệp công nghệ ñề nghị, các phương án so sánh, các yêu cầu và môi 

trường vận hành. 
- Xác ñịnh các áp lực mà công nghệ áp ñặt lên môi trường;  
- Mô tả ñặc trưng các tác ñộng môi trường của các áp lực này có thể gây ra ; và   
- ðánh giá các hậu quả sau cùng của các tác ñộng trong ñiều kiện ñịa phương.  
Qui trình DICE có liên quan ñến mô hình phổ biến “Áp lực -  Trạng thái – ðáp ứng “ 
(PSR). 
Sự phát triển chính sách và các ñáp ứng khác là một phần của mô hình PSR, trong khi 
EnTA ñược thiết kế nhằm thông tin tiến trình lập chính sách thay vì tích hợp nó vào 
quá trình ñánh giá. 
Cả qui trình DICE và mô hình PSR có phần chung là “áp lực” vì vậy nếu quen thuộc 
với mô hình PSR sẽ thuận lợi trong việc hiểu EnTA. 
Thành phần trạng thái (state) trong mô hình PSR ñược mở rộng và rõ ràng nhiều hơn 
trong qui trình DICE, bao gồm vì DICE mô tả ñặc trưng và ñánh giá các tác ñộng sinh 
ra từ các áp lực ñã xác ñịnh.  

 

Hình 8. 3: Qui trình DICE ((Mô tả - Xác ñịnh – Khái quát tác ñộng – ðánh giá) 

8.2. Quan hệ giữa qui trình ñánh giá DICE và 5 bước của qui trình EnTA 

Mối quan hệ giữa qui trình tổng quát DICE và 5 bước của EnTA ñược chỉ trong hình 
3. Trong EnTA, các loại áp lực rộng ñược xem xét cùng với các tác ñộng môi trường 
tiềm ẩn.   

Mô tả Xác ñịnh Khái quát tác ñộng ðánh giá 
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ðường dẫn chủ yếu mà công nghệ tương tác với chung quanh có thể ñược chia thành 
nhiều loại: vật liệu, lao ñộng và tài nguyên năng lượng sử dụng cho công nghệ, các 
chất thải và sản phẩm nguy hại phát thải vào môi trường và các tác ñộng của các hạ 
tầng và dịch vụ phụ trợ. 
Các hệ quả môi trường của một công nghệ sẽ thay ñổi với các ñặc trưng của áp lực 
(Vd, tính chất và số lượng của tài nguyên tiêu thụ và chất thải phát thải ra) và của môi 
trường tiếp nhận (Vd, các giá trị cộng ñồng, các ñường dẫn nguy hại, số lượng người 
hay ñộng vật bị phơi nhiễm và sự nhạy cảm của môi trường tiếp nhận). 
Vì vậy, cùng một sự vận hành công nghệ trong các ñịa ñiểm khác nhau có thể có các 
tác ñộng môi trường khác nhau. Mục ñích cuộc ñánh giá là xác ñịnh một cách có hệ 
thống các yếu tố có thể ñưa ñến chọn một công nghệ không phù hợp khi áp dụng ñối 
với một ñịa ñiểm cụ thể. Cuộc ñánh giá cố gắng ñặt “ những liên hệ yếu” (nghĩa là các 
ñiểm áp lực) trong chuỗi – công nghệ môi trường. Thông thường các “ñiểm áp lực” 
thường kết hợp với việc sử dụng một hay hai tài nguyên hay xã thải một hay hai sản 
phẩm thải. 

 

Hình 8. 4: Qui trình DICE (Mô tả - Xác ñịnh – Khái quát tác ñộng – ðánh giá)  trong 
bối cảnh tiến trình EnTA 5 bước. 

Tiến trình TA không tuyến tính tuần tự mà tùy theo kết quả ñánh giá từng bước, có thể 
phải lặp lại các bước trước ñây tùy theo kết quả ñánh giá. 
Các bước trong TA ñược tóm tắt trong hình 8.4 dưới ñây: 

 
Hình 8. 5: Qui trình ñánh giá công nghệ môi trường 5 bước 

� Công nghệ 
ñề nghị 

 

� Các 
phương án 
CN khác 

 

� Các yêu cầu 
của công 
nghệ 

 

� Môi trường 
vận hành 
của công 
nghệ 

1 2 3 4 5 

Mô tả Xác ñịnh Khái quát  ðánh giá 

� Các áp lực 
sinh ra liên 
quan với sử 
dụng tài 
nguyên và 
chất thải, 
chất nguy 
hại sinh ra 

 

� Nhu cầu 
nhân lực 

� Cơ sở hạ 
tầng 

� Các tác 
ñộng lên: 

  

- An toàn và 
sức khỏe  

- môi trường 
tại chỗ 

 

- Môi trường 
toàn cầu 

 

- Sự bền 
vững 

 

- Xã hội 

 

 

 

Hiện trạng ñánh giá của công 
nghệ ñề nghị 

 

So sánh với các phương án CN 
khác về mặt tác ñộng môi 
trường và lợi ích kinh tế thấy 
ñược 
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8.3. Chuẩn bị ñánh giá 

Viện chuẩn bị bao gồm: 
+ Nhóm ñánh giá thiết lập mục tiêu ñánh giá, xác ñịnh cách thức ñể ñạt các mục tiêu. 

Việc chuẩn bị cần bao gồm cả sự cam kết của các nhà quản lý liên quan ñến cuộc 
ñánh giá.  

+ Xây dựng khung làm việc phù hợp với mục tiêu, bảo ñảm sự cam kết của các bên 
quan trọng và xác ñịnh các nguồn lực cần thiết (kinh phái, nhân lực, kỹ thuật..) 

Thiết lập các mục tiêu của ñánh giá 
Cần tạo ra sự ñồng thuận về các mục tiêu ñánh giá và những việc cần làm. Các mục 
tiêu cần ñược thông tin cho các bên có liên quan, có tính khả thi và ño ñược. Các mục 
tiêu tối thiểu cần bảo ñảm: 

 Tất cả các bên có liên quan ñều có tham gia, ñược thông tin về cuộc ñánh giá phù 

hợp. 

 Tất cả các tác ñộng có hại gắn với một công nghệ ñược xác ñịnh nếu không ñược 

ñánh giá ñầy ñủ. 

 Một sự ñồng thuận ñạt ñược giữa các bên liên quan liên quan về các hoạt ñộng sẽ 

thực hiện trong quá trình ñánh giá. 

Xác ñịnh các nguồn lực 
Các nguồn lực cần cho việc hoàn thành EnTA cần ñược xác ñịnh trong giai ñoạn này, 
Các nguồn lực bao gồm: 

 Nhân lực: một nhóm ñánh giá có kỹ năng và kiến thức cần ñể ñạt mục tiêu ñánh 

giá. 

 Các thông tin cần cho ñánh giá. 

 Lịch ñánh giá, Dự trù kinh phí, và tiếp cận các tài liệu kỹ thuật cần thiết. 
Các nhu cầu kinh phí nguồn lực sẽ thay ñổi tùy vào qui mô và tính phức tạp của các 
can thiệp công nghệ ñang xem xét. 

8.4. Bước 1: Mô tả công nghệ 

8.4.1. Tổng quan về mô tả công nghệ 

Trong bước này mô tả công nghệ ñược ñề nghị bằng cách xác ñịnh các phương án 
công nghệ ñược xem xét, xác ñịnh mục tiêu của công nghệ dự ñịnh ñáp ứng là gì, xác 
ñịnh các bên có liên quan và các ñặc trưng vận hành và phát triển của công nghệ. Sự 
tư vấn với các bên có liên quan và những người có vai trò quan trọng khác là việc 
quan trọng trong bước này: 
� Tính chất và chức năng của công nghệ; 
� Các ñặc trưng của ñịa ñiểm: 
� Các mục tiêu chính của công nghệ muốn ñạt ñến. 
� Những người hưởng lợi và các bên có liên quan khác trong việc can thiệp công 

nghệ. 
� Toàn bộ việc vận hành công nghệ. 
� Các hình ảnh của ñầu vào, ñầu ra, tiến trình và các tác ñộng môi trường có liên 

quan ñến công nghệ.  
Cuối giai ñoạn này, nhóm ñánh giá sẽ có hiểu biết toàn diện về vòng ñời của sự 

can thiệp công nghệ, bao gồm ñầu vào, ñầu ra và các yêu cầu nguồn lực khác cùng các 
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áp lực môi trường do công nghệ sinh ra. Các thông tin này là nền tảng ñể xác ñịnh các 
tác ñộng môi trường tiềm tàng của công nghệ. 
Ở giai ñoạn này rất cần sự tư vấn với sự tham gia các bên có liên quan khác nhau (cả 
cá nhân và nhóm) có liên quan ñến can thiệp công nghệ vì ích lợi của nó, hay các tác 
ñộng có hại hay các yếu tố khác về mặt môi trường. 
Bước này giúp tập trung  việc ñánh giá vào các áp lực môi trường tiềm ẩn và các nhu 
cầu tài nguyên mà sự can thiệp công nghệ tạo ra. Mức ñộ chi tiết trong bước này sẽ 
thay ñổi tùy thuộc vào các mục tiêu ñánh giá và sẽ ảnh hưởng lên phạm vi liên quan 
ñến cuốc ñánh giá. 
Phạm vi của cuộc ñánh giá có thể xác ñịnh trong nhiều cách, bao gồm mốc thời gian, 
phạm vi ñịa lý, các tổ chức liên quan, các phương án và thực tế áp dụng của công 
nghệ, số ngành tác ñộng và phạm vi các phương án chính sách ñược xem xét trong 
cuộc ñánh giá.  
Trong thực tế, phạm vi cuộc ñánh giá thường ñược xác ñịnh bởi các yếu tố như là: 
- ðánh giá của chuyên gia như ñối với tầm quan trọng của các hệ thống con  ñối với 
ñánh giá cuối cùng của cuộc ñánh giá, về mặt các tác ñộng tiềm ẩn, các mối liên hệ 
với các bên có liên quan và các khả năng can thiệp công nghệ  nhằm tránh hay giảm 
tác ñộng. 

- Sự giới hạn của kinh phí, thời gian, nhân lực, thông tin và các nguồn lực khác cần 
cho ñánh giá. 

- Thiếu kiến thức, sự hiểu biết và các phương pháp luận liên quan ñến qui trình ñánh 
giá; 

- Các xem xét chính trị như là sự áp dụng chính sách, các trở ngại thách thức, vấn ñề 
chủ quyền ñối với ổ chức và những sự nhạy cảm liên quan ñến người hay việc có thể 
bị tác ñộng xấu. 

Với các yếu tố nêu trên,  trong giai ñoạn ñầu việc xác ñịnh rõ phạm vi của cuộc ñánh 
giá rất quan trọng. Ví dụ, các phạm vi xác ñịnh các khía cạnh nào của can thiệp công 
nghệ sẽ ñược xem xét. 
Các giới hạn này sẽ xác ñịnh phạm vi của phân tích ñược thực hiện trong các bước 
tiếp theo. Ví dụ, ranh giới ñánh giá trong việc tái chế pin axit – chì là bao gồm trong 
phạm vi mạng lưới tái chế và các bước tái sử dụng nó chỉ bao gồm các tiến trình ép, 
luyện, lọc.  
Các ranh giới dựa trên tiến trình thường xác ñịnh phạm vi không gian. Giới hạn thời 
gian dùng trong ñánh giá cũng sẽ ảnh hưởng ñến phạm vi của nó. 
Một cách lý tưởng, toàn bộ vòng ñời của can thiệp công nghệ nên ñược ñánh giá – từ 
quan niệm ban ñầu, thông quan thiết kế, phát triển, thu hồi, vận hành và hiệu chỉnh, ñể 
thay thế, hủy bỏ hay chôn lấp.  
ðiều này làm gia tăng tính phức tạp và các nhu cầu ñánh giá, sự thiếu tầm nhìn dài 
hạn ñôi khi có thể có nghĩa là một công nghệ ñược xem xét thân thiện môi trường khi 
lắp ñặt nhưng sẽ có tác hại môi trường trong những năm sau ñó trong quá trình tồn tại 
của nó. 
Các nhiệm vụ cụ thể ñược xác ñịnh trong bước này có thể thay ñổi tùy thuộc vào các 
trường hợp. Các yêu cầu cơ bản là hiểu biết toàn diện về can thiệp công nghệ ñề nghị, 
làm rõ các mục tiêu của can thiệp công nghệ cần ñạt và sự xác ñịnh các bên có liên 
quan cần phải ñược tham vấn trong quá trình ñánh giá. 
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8.4.2. Các bước thực hiện mô tả công nghệ  

a. Xác ñịnh tính chất và chức năng  của công nghệ 
tên gọi, chi tiết về chức năng công nghệ. 

b. Xác ñịnh và mô tả ñịa ñiểm (ñề nghị hay hiện tại) của công nghệ 
Mô tả chi tiết tóm tắt  về vị trí ñịa ñiểm và các ñặc trưng quan trọng của các khu vực 
xung quanh. 
c. Mô tả công nghệ 
Việc mô tả công nghệ nên sử dụng danh mục kiểm tra. 
Danh mục kiểm tra này cung cấp thông tin về công nghệ có tại ñịa ñiểm hay ñang 
ñược ñề nghị, là công nghệ bản ñịa cải tiến hay nhập khẩu (chưa thích nghi với ñiều 
kiện ñịa phương) hay một công nghệ mới ñang phát triển. Việc xác ñịnh thêm công 
nghệ ñang áp dụng có khai thác tài nguyên thiên nhiên không, có cần các nhà sản xuất 
hay các bộ phận dịch vụ khác hay không. Ví dụ, nhà máy tái chế pin, công nghệ dựa 
trên phần cứng, cần nhập khẩu từ nước ngoài, không thích nghi với ñịa phương, và nó 
cần bao gồm thêm  xử lý chất thải.      

d. Quan trọng theo thứ tự, xác ñịnh các mục tiêu chính cần ñạt của công nghệ và 
những bên hưởng lợi và các bên có liên quan. 
Xác ñịnh và mô tả các hệ quả của sự can thiệp công nghệ dự kiến ñạt ñược. Phân ñịnh 
rõ  giữa các mục tiêu phải ñạt và những gì mong muốn nhiều hơn. Thông tin về mục 
tiêu sẽ ñược xem xét lại trong bước 4  khi mà các phương án can thiệp công nghệ ñã 
ñược ñưa ra về phương diện khả năng ñáp ứng cùng mục tiêu này. 
Thêm vào ñó, những người hưởng lợi dự kiến và các bên có liên quan khác gắn với 
từng mục tiêu cần ñược liệt kê. Thông tin này cung cấp một bảng kiểm tra  khi các cá 
nhân hay nhóm ñã tư vấn cho các mục tiêu của EnTA và giúp cho việc tư vấn trong 
các giai ñoạn ñánh giá tiếp theo ñược dễ dàng hơn.  
e. Mô tả công nghệ 
Can thiệp công nghệ cần ñược mô tả một cách logic và liên tục suốt vòng ñời. Ví dụ, 
mô tả công nghệ tái chế pin cần bắt ñầu với việc phân phối các pin ñã dùng ñến nhà 
máy xử lý và các giai ñoạn tái xử lý tiếp theo cho ñến khi sản phẩm tạo ra và chất thải 
ra khỏi kho chứa của nhà máy.  
Các chức năng và các ñiều hành ñược mô tả trong giai ñoạn này sẽ ảnh hưởng có ý 
nghĩa lên phạm vi ñánh giá, nghĩa là chúng sẽ giúp xác ñịnh phạm vi ñánh giá. 

f. Sơ ñồ tiến trình của công nghệ 
Một sự can thiệp công nghệ ñiển hình có nhiều thành phần có liên hệ tương tác nhau. 
Nên trình bày dưới dạng sơ ñồ, trong ñó gồm sơ ñồ chính và các sơ ñồ phụ. Chúng sẽ 
giúp xác ñịnh các phương thức khác nhau  trong ñó, công nghệ sẽ tương tác với môi 
trường bên ngoài. Ví dụ, tương tác có thể ở dạng dòng vật chất, năng lượng, bao gồm 
việc sản xuất và phát sinh chất thải.  

8.4.3. Mẫu thực hiện bước 1 

Bước 1: Mô tả công nghệ (1 a – c) 
a. Xác ñịnh tính chất và chức năng của công nghệ 
Tên của hệ thống công nghệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chức năng của công nghệ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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b. Xác ñịnh và mô tả ñặc trưng vi trí hiện tại hay ñề nghị của công nghệ 
Vị trí ñịa ñiểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ðất xung quanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cộng ñồng xung quanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ðặc ñiểm môi trường tự nhiên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Các mối nguy hại tự nhiên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c. Mô tả công nghệ (chọn ô thích hợp) 
/  /   hiện có                                       /   / ðề xúât mới     
Nguồn gốc công nghệ: 
/  / Công nghệ bản ñịa của vùng                                      
/  / Công nghệ nhập từ nước ngoài                                     
/  / Tương ñối mới/ chưa ñược thử nghiệm 
Kiểu công nghệ: 
/  / Dựa trên sử dụng tài nguyên  
/  / Xử lý/chế tạo 
/  / Dịch vụ/hạ tầng                                                           

d. Theo thứ tự về tầm quan trọng, xác ñịnh các mục tiêu chính cần ñạt cho công 
nghệ, các lợi ích và các bên có liên quan 
e. Mô tả công nghệ 
Mô tả vắn tắt sự vận hành toàn bộ của công nghệ và bất kỳ sự thay ñổi nào có thể  cần 
ñược làm ñối với công nghệ trong chu kỳ vận hành của nó. Nếu có thể, liệt kê các tác 
nghiệp theo thứ tự, theo quá trình sản xuất một sản phẩm hay dịch vụ từ lúc bắt ñầu 
ñến khi kết thúc. 

f. Sơ ñồ của công nghệ  
ðưa ra sơ ñồ của toàn bộ tiến trình hay dịch vụ, chỉ ra các tiến trình phụ, chỉ ra 
nguyên liệu, năng lượng và nước ñầu vào, các dòng ra và xác ñịnh mối liên hệ giữa 
ácc thành phần và môi trường bên ngoài. Khi cần thiết, có thể vẽ ra chi tiết các tiến 
trình hay thành phần nhánh phụ.  

 
 

8.5. Bước 2: Xác ñịnh các nguồn tài nguyên, các yêu cầu khác áp lực và 
tác ñộng của công nghệ 

8.5.1. Tổng quan về bước 2 
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Bước này bao gồm xác ñịnh các nguyên liệu thô, ñất ñai, lao ñộng, hạ tầng và các 
công nghệ phụ trợ cần cho công nghệ khi vận hành và chất thải và các chất nguy hại 
sinh ra bởi công nghệ. 
Bên cạnh ñó, xác ñịnh các áp lực môi trường tiềm tàng có liên quan với các thành 
phần ñầu vào và ñầu ra . Các ñầu vào và ñầu ra cần ñược xem xét trong suốt vòng ñời 
của công nghệ, bao gồm cả việc hủy bỏ công nghệ. 
Về vật liệu ñầu vào, mục ñích của một công nghệ tốt là yêu cầu thấp hay hiệu suất sử 
dụng tài nguyên cao nhất, cường ñộ sử dụng năng lượng thấp nhất và sử dụng ñất cho 
một ñơn vị sản xúât hay dịch vụ là tối thiểu.   
Mục ñích nên luôn hướng ñến tối ña hoá cường ñộ sản xuất, cường ñộ sử dụng vật 
chất và năng lượng của sản phẩm/dịch vụ thấp nhất  nếu có thể, gồm cả việc cải thiện 
tuổi thọ và tiềm năng tái chế của bất kỳ sản phẩm nào.  
Giai ñoạn này cần làm rõ các thông tin áp lực môi trường phát sinh từ: 
- Việc cung cấp các ñầu vào vật chất, năng lượng và sự ñáp ứng các yêu cầu nguồn lực 

khác 
- Sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng và chôn lấp chất thải và chất nguy hại. 
- Sự thay ñổi trong nhu cầu nhân lực; 
- Các yêu cầu hạ tầng mới hay bổ sung; 
- Các yêu cầu mới hay bổ sung các công nghệ phụ trợ; 
Khi kết thúc bước này, nhóm ñánh giá sẽ có hiểu biết toàn diện về ñầu vào, ñằu ra  và 
các yêu cầu khác phát sinh bởi sự can thiệp công nghệ, các áp lực môi trường phát 
sinh ra áp ñặt lên các hệ thống môi trường và chất nguy hại ñối với sức khõe công 
chúng và công nhân.  

8.5.2. Nội dung thực hiện bước 2 

a. Liệt kê các nguyên liệu thô, ñất ñai và nguồn năng lượng cần cho công nghệ, 
xác ñịnh các áp lực môi trường tương ứng. 

ðưa ra danh mục mô tả các nhu cầu, ñặc biệt là tỷ lệ mức ñộ nhu cầu của tài 
nguyên so với tổng nhu cầu ñối với tài nguyên ñó của quốc gia, vùng hay tỉnh. Nhu 
cầu tương ñối này ñược dùng ñể chính xác hóa thông tin ñịnh lượng và là một chỉ thị 
về áp lực thường xuyên và tác ñộng tạo ra bởi sự gia tăng nhu cầu tài nguyên. 

Xác ñịnh hệ quả của việc sử dụng tài nguyên có thể giúp xác ñịnh các áp lực có 
thể có của mỗi loại tài nguyên lên môi trường. 

Các phân tích này sẽ là nền tảng ñể ñánh giá tác ñộng các áp lực môi trường lên 
môi trường tự nhiên ở ñịa phương, môi trường toàn cầu, sự bền vững của sử dụng tài 
nguyên và các tác ñộng lên xã hội và văn hóa. 
b. Liệt kê các chất thải và sản phẩm nguy hại sinh ra bởi công nghệ và xác ñịnh 
các áp lực môi trường tương ứng. 

Mô tả và ñịnh lượng các chất thải và sản phẩm về mặt tiềm năng sinh ra chất nguy 
hại hay tạo ra áp lực môi trường có ý nghĩa lên môi trường và các hệ thống khác. 

Cần xác ñịnh tỷ lệ của sản phẩm và chất thải so với tổng của quốc gia, vùng, tỉnh. 
Sản lượng tương ñối ñó cần cho thông tin ñịnh lượng và là một chỉ thị về áp lực và tác 
ñộng của của sản phẩm và chất thải sinh ra. 
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Các phân tích này sẽ là nền tảng ñể ñánh giá tác ñộng các áp lực môi trường lên 
môi trường tự nhiên ở ñịa phương, môi trường toàn cầu, sự bền vững của sử dụng tài 
nguyên và các tác ñộng lên xã hội và văn hóa. 

c. Liệt kê các hạ tầng cần cho công nghệ và xác ñịnh các áp lực môi trường tương 
ứng. 

Cần xem xét yêu cầu hạ tầng hiện tại và bổ sung của sự can thiệp công nghệ một 
cách hợp lý. Áp lực môi trường sinh ra từ nhu cầu hạ tầng cũng cần ñược xác ñịnh. 

Lập bảng thống kê các yêu cầu hạ tầng. Có thể bỏ qua những gì không cần nhưng 
cần xem xét có cần bổ sung hạ tầng gì. Khi ñánh giá các áp lực môi trường, khả năng 
về kinh tế, môi trường, xã hội và các hệ thống khác ñáp ứng cho các nhu cầu này cần 
ñược xem xét.  Các thông tin này cung cấp cơ sở ñể ñánh giá sau này. 
d. Liệt kê các công nghệ phụ trợ cần thiết và và xác ñịnh các áp lực môi trường 
tương ứng. 

Thường một can thiệp công nghệ sẽ phát sinh nhu cầu công nghệ phụ trợ và các 
dịch vụ ñi kèm ñể lắp ñặt và bảo trì.  Bước này cần xác ñịnh rõ nhu cầu công nghệ phụ 
trợ và dịch vụ. ….  Khi ñánh giá áp lực môi trường, cần xem xét khả năng về kinh tế, 
môi trường, xã hội và các hệ thống khác ñáp ứng cho các nhu cầu này.  

e. Liệt kê nhân lực cần cho công nghệ và xác ñịnh các áp lực môi trường tương 
ứng. 

Xác ñịnh tất cả kỹ năng và khả năng chuyên môn trực tiếp cần cho lắp ñặt và duy 
trì công nghệ. Hai vấn ñề chính là các chuyên viên lấy từ nguồn ñịa phương, ñào tạo 
mới hay tái ñào tạo người ñịa phương. Các thông tin này hỗ trợ nhận biết các áp lực 
môi trường rút ra từ cuộc họp về yêu cầu nguồn nhân lực.  

Các thông tin này là nền tảng ñánh giá bổ sung các tác ñộng lên sức khỏe và an 
toàn, môi trường ñịa phương, môi trường chung, sự bền vững trong sử dụng tài 
nguyên và các tác ñộng lên xã hội và văn hóa. 
f. Xác ñịnh các áp lực môi trường liên quan ñến các khía cạnh khác của sự can 
thiệp công nghệ. 

Bước này cho phép nhận biết và ñánh giá các áp lực môi trường sinh ra từ các 
khía cạnh của việc can thiệp công nghệ chưa ñược xác ñịnh. Quan trọng nhất là nhận 
biết áp lực môi trường có thể xảy ra khi công nghệ bị thu hồi, hủy bỏ, và nhận biết các 
áp lực sau khi không hoạt ñộng. 

Các khía cạnh khác chưa xem xét như tiếng ồn, mùi hôi, bức xạ, mỹ quan và suy 
thoái cảnh quan cũng cần ñược xem xét. 

8.5.3. Mẫu thực hiện bước 2 

Bước 2: Các yêu cầu của sự can thiệp công nghệ và các áp lực môi trường sinh ra 
a. Liệt kê danh mục nguyên liệu thô, tài nguyên ñất ñai và năng lượng cần cho 
công nghệ và xác ñịnh chỗ nào gắn với áp lực lên môi trường 

Yêu cầu 
tài nguyên 

Mức 
tương 
ñối của 
yêu cầu 

Xác ñịnh 
chuỗi hệ 
quả có 

liên quan 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 

An toàn 
và sức 
khỏe con 
người 

Môi 
trường 
ñịa 
phương 

Môi 
trường 
toàn 
cầu 

Sử dụng tài 
nguyên quý 
hiếm/không 
tái tạo 

Hệ 
thống 
xã hội 

Nguyên liệu 
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 C  TB  T       

Năng lượng 
 C  TB  T       

ðất ñai 
 C  TB  T       

Các tiến trình 
 C  TB  T       

b. Liệt kê các chất thải và các phát sinh nguy hại sinh ra bởi công nghệ, và và xác 
ñịnh chỗ nào gắn với áp lực lên môi trường 
Xác ñịnh 
dòng thải 
hay sản 
phẩm nguy 
hại 

Mức 
tương ñối 
của sản 
xuất 

Xác ñịnh 
chuỗi hệ 
quả có liên 
quan 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 
An toàn 
và sức 
khỏe 
con 
người 

Môi 
trường 
ñịa 
phương 

Môi 
trường 
toàn 
cầu 

Sử dụng tài 
nguyên quý 
hiếm/không 
tái tạo 

Hệ 
thống 
xã 
hội 

Chất thải khí hay các phát sinh nguy hại 

 C  TB  T       
Chất thải lỏng hay các phát sinh nguy hại 

 C  TB  T       

Chất thải rắn hay các phát sinh nguy hại 

 C  TB  T       

c. Liệt kê các cơ sở hạ tầng mà công nghệ ñòi hỏi và và xác ñịnh các áp lực môi 
trường có liên quan 

Các yêu cầu hạ tầng 
cơ sở 

Hạ tầng cơ sở 
hiện có có thể 
ñáp ứng ñầy 
ñủ và hợp lý 
(Có /không) 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 
An toàn 
và sức 

khỏe con 
người 

Môi 
trường 
ñịa 

phương 

Môi 
trường 
toàn 
cầu 

Sử dụng tài 
nguyên quý 
hiếm/không 

tái tạo 

Hệ 
thống 

xã 
hội 

Hành lang giao thông 
chính/ñường ñịa 
phương 

      

ðường nhánh thứ cấp       

Tiếp cận sân bay       

Tiếp cận ñường sắt       

Tiếp cận cảng nước 
sâu/cảng chuyển 
hàng 

      

Cáp nước       

Cấp khí       

Cấp năng lượng từ 
bên ngoài/ñường ñiện 

      

Thoát / Xử lý nước 
thải sinh hoạt 
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Thoát / Xử lý nước 
thải công nghiệp 

      

Mạng viễn thông       

Giao thông công 
cộng 

      

Nhà ở cho công nhân 
ñịa phương 

      

Khác       

d.  Liệt kê các công nghệ phụ trợ mà công nghệ ñòi hỏi và và xác ñịnh các áp lực 
môi trường có liên quan 
Các 
công 
nghệ 
phụ 
trợ 

Ở ñịa 
phương có 
sẵn công 
nghệ hay 
không 
(Có/không) 

Xác ñịnh 
các hậu 
quả không 
mong 
muốn của 
CN 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 

   An toàn 
và sức 

khỏe con 
người 

Môi 
trường 
ñịa 

phương 

Môi 
trường 
toàn 
cầu 

Sử dụng tài 
nguyên quý 

hiếm/không tái 
tạo 

Hệ 
thống 
xã hội 

        
        

e.  Liệt kê các nguồn nhân lực mà công nghệ ñòi hỏi và và xác ñịnh các áp lực 
môi trường có liên quan 
Nguồn 
nhân 
lực 
yêu 
cầu 

Có sẵn ở ñịa 
phương không 
? 
(Có/không) 

Cần ñưa từ 
nơi khác 
ñến hay 
ñào tạo lại 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 

An toàn 
và sức 

khỏe con 
người 

Môi 
trường 
ñịa 

phương 

Môi 
trường 
toàn 
cầu 

Sử dụng tài 
nguyên quý 
hiếm/không 

tái tạo 

Hệ 
thống 
xã hội 

  K       ðT      

  K       ðT      

f. Xác ñịnh có các áp lực môi trường gắn với bất kỳ khía cạnh nào của công nghệ 
Xác ñịnh bất kỳ ñặc trưng 
nào của công nghệ chưa ñược 
xem xét 

Áp lực tiềm tàng có ý nghĩa hiện có ñối với 

An toàn 
và sức 

khỏe con 
người 

Môi 
trường ñịa 

phương 

Môi 
trường 

toàn cầu 

Sử dụng tài nguyên 
quý hiếm/không tái 

tạo 

Hệ 
thống 
xã hội 

Sự ngưng hoạt ñộng của công 
nghệ 

     

Các hệ quả sai lệch của CN      
 

 

8.6. Bước 3: ðánh giá sơ bộ các tác ñộng của công nghệ 

8.6.1. Tổng quan về bước 3 - ñánh giá sơ bộ 
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Các ý nghĩa của các áp lực tiềm tàng ñã xác ñịnh trong bước 2 ñược ñánh giá và 
chuyển thành các tác ñộng môi trường và tích hợp thành các loại hậu quả môi trường 
hay các chủ ñiểm ñánh giá (endpoints). 

Các chi phí của việc can thiệp công nghệ cũng ñược xem xét 
 Các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn cũng ñược xác ñịnh trong bước này, 

cuối cùng ñưa ñến quyết ñịnh là có ñủ thông tin ñể ñến một kết luận liên quan ñến các 
tác ñộng và kết luận về có cần thiết ñưa ra các can thiệp công nghệ tương ứng hay 
không. 

Các kiểu tác ñộng và các qui trình ñánh giá ý nghĩa của các tác ñộng ñược mô tả 
trong mục 3. 

Khi ñánh giá tác ñộng, có thể tham khảo các qui ñịnh môi trường, các tiêu chuẩn, 
các hướng dẫn, mã hiệu của các thực tế ñiển hình tốt. 

Ví dụ, nếu các áp lực và các hệ quả tất yếu thường là sinh ra trong việc không 
tuân thủ các yêu cầu ñó, các tác ñộng nên xếp loại thành “trung bình” hay, “lớn”  tùy 
theo phạm vi của việc không tuân thủ.  

Sự ghi nhận các ý kiến khác là cần thiết nhằm ñi ñến các kết luận thành công của 
một cuộc ñánh giá. Vì vậy cần kiểm tra nhiều hơn một ô ñã ñược ñưa ra khi ghi lại sự 
ñáp ứng của một loại tác ñộng. Làm ñiều này vì mục ñích ghi lại cả các ý kiến khác 
nhau và ghi nhận sự hiện diện của sự không chắc chắn.  

Sự không chắn chắn có thể ñược ghi nhận bằng cách kiểm tra 2 hay nhiều hơn các 
ô bên cạnh. Sự ña dạng ý kiến có thể ñược chỉ ra bằng cách ñiền vào mỗi ô số % của 
những người ñã xem xét và ñồng ý với ô tương ứng. 

Bước 3 bao gồm ñánh giá tác ñộng toàn bộ của can thiệp công nghệ ñối với từng 
chủ ñiểm ñánh giá. 

Tốt hơn nên ñánh dấu kiểm tra nhiều ô hơn là một ô. Trong việc bổ sung chỉ ra 
các ý kiến ngược nhau  và sự không chắc chắn có ý nghĩa, các kết quả như vậy ñược 
dùng ñể biểu thị rằng Có sự không phù hợp hay không thể tích hợp các tác ñộng khác 
nhau.   

Trong các phương pháp luận  khác như là  ñánh giá tác ñộng môi trường, thường 
sử dụng các biểu tính trọng số ñể làm cho việc tổng hợp các tác ñộng ñối với từng loại 
tác ñộng, từ ñó cho ra một ñánh giá sau cùng về tác ñộng sau cùng ñối với một chủ 
ñiểm ñánh giá.  

Cách tiếp cận như vậy không ñược dùng trong EnTA vì nó không phù hợp với 
mục tiêu là giữa EnTA thực tế và ñơn giản và các yêu cầu thông tin trong giới hạn 
chấp nhận ñược. 

Nếu các phát hiện của EnTA ñặt ra là cần có một cuộc ñánh giá toàn diện và có 
chủ ñích hơn, có thể ñưa ra các xem xét ñể thực hiện một cuộc ñánh giá chi tiết hơn về 
môi trường, sức khỏe, xã hội, kinh tế nếu cần.   

 
8.6.2. Các bước thực hiện bước 3 
a) ðánh giá các tác ñộng lên sức khỏe con người và an toàn sinh ra do các áp lực ñã 

xác ñịnh trong bước 2 
b) ðánh giá các tác ñộng lên môi trường tự nhiên thường sinh ra do các áp lực ñã 

xác ñịnh trong bước 2. 
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c) ðánh giá các tác ñộng lên môi trường toàn cầu thường sinh ra do các áp lực ñã 
xác ñịnh trong bước 2. 

d) ðánh giá các tác ñộng lên sự bền vững của sử dụng tài nguyên thường sinh ra do 
các áp lực ñã xác ñịnh trong bước 2. 

e) ðánh giá các tác ñộng lên các hệ thống xã hội và văn hóa thường sinh ra do các 
áp lực ñã xác ñịnh trong bước 2. 

f) ðánh giá các tác ñộng lên môi trường  thường sinh ra do các áp lực chưa ñược 
xác ñịnh trong bước 2.  

ðánh giá và chuyển các áp lực thành tác ñộng mà chúng thường tạo ra. Các tác ñộng 
ñược ñánh giá thành 6 cấp:  
U – Tác ñộng không rõ, can thiệp công nghệ không kinh tế.;  
B – Tác ñộng có lợi;  
N – Không xác ñịnh ñược tác ñộng;  
S – Tác ñộng nhẹ,  mức liên quan nhẹ, tính khả thi kinh tế mức nhẹ;  
M - Tác ñộng trung bình,  mức liên quan trung bình, tính khả thi kinh tế mức trung 
bình; 
H - Tác ñộng mạnh,  mức liên quan mạnh, tính khả thi kinh tế mức cao; 

g) ðánh giá tính khả thi kinh tế của sự can thiệp công nghệ ñã chọn 
Bước ñánh giá này cần thiết ñể ngăn ngừa việc ñầu tư công nghệ không có hiệu quả 
kinh tế.  
Có hai chỉ thị kinh tế ñược dùng trong ñánh giá là: 
Thời gian hoàn vốn và tỉ lệ hoàn vốn nội tại (IRR). Sau ñó, xác ñịnh giá trị thuần hiện 
tại (NPV) của vốn ñầu tư. Các chỉ thị này tham khảo chương 11, Phương pháp phân 
tích chi phí lợi ích môi trường. 
Tổng quát, thời gian hoàn vốn nên nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm. IRR ñối với ñầu tư công 
nghệ “ñề nghị” có thể so sánh với lãi suất hiện tại và dự kiến và so với IRR của các 
phương án công nghệ khác và so với các cơ hội ñầu tư khác. Việc so sánh các tỉ lệ 
hoàn vốn nội bộ  và lãi suất cần tính ñến yếu tố rủi ro.   
ðánh giá tính khả thi kinh tế của công nghệ ñề nghị cũng nên bao gồm xem xét các 
“thành phần chi phí phi nội tại” như các chi phí môi trường, chi phí xã hội và các chi 
phí khác. 
Sẽ không thực tế khi ước lượng tiền cho các chi phí phi nội tại. Tốt hơn nên thể hiện 
các thành phần chi phí bên ngoài bằng tỉ lệ tương ñối trong tổng chi phí của ñầu tư 
công nghệ. 
Các chi phí bên ngoài gồm cả các chi phí bằng tiền và không bằng tiền. Một ví dụ là 
các chi phí chăm sóc sức khỏe bổ sung gánh chịu bởi những người sống trong cộng 
ñồng bị tác ñộng bởi ô nhiễm không khí do nhà máy công nghiệp, nơi mà các chi phí 
này không ñược trả bởi chủ nhà máy hay những người ñiều hành. 
Một ví dụ của chi phí không bằng tiền là giá trị từng nơi ñặt trong một cảnh quan mà 
chúng không bị suy thoái bởi không khí và các dạng khác của ô nhiễm. 
Việc quản lý theo hướng bảo vệ môi trường ñòi hỏi các chi phí bên ngoài phải ñược 
ñưa vào tính toán càng nhiều càng tốt, vì vậy trở thành một chi phí sản xuất, ñược ñưa 
vào hạch toán về thời gian hoàn vốn và tỉ lệ hoàn vốn nội bộ.  
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Tính khả thi kinh tế của ñầu tư công nghệ có thể ñược thu xếp bởi các thay ñổi không 
dự kiến ñược trong chi phí sản xuất, như là sự dao ñộng lên xuống ngoài ý muốn của 
nguyên liệu thô, lao ñộng hay chi phí năng lượng. 
Các thành phần chi phí này cần ñược xác ñịnh cho mỗi giai ñoạn của chu kỳ sống của 
công nghệ và cuộc ñánh giá thực hiện trong phạm vi mà chúng ñặt ra các thách thức 
có ý nghĩa ñối với tính khả thi kinh tế của ñầu tư công nghệ.   
Cuối cùng, tính khả thi kinh tế cuối cùng của ñầu tư công nghệ cần ñược mô tả một 
cách ñịnh lượng, với việc ñánh giá dựa trên các chỉ thị kết quả kinh tế, dựa trên qui 
mô tương ñối (tỉ lệ) của các chi phí bên ngoài, dựa trên tầm quan trọng của các thành 
tố chi phí quan trọng, và dựa trên các thông tin phù hợp khác mà nhóm ñánh giá có 
ñược.  
h. Mô tả các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn 
Các lổ hổng thông tin ngăn cản việc ñánh giá các tác ñộng ñối với các chủ ñiểm ñánh 
giá ñã xác ñịnh. Sự không chắc chắn kết hợp trong ñánh giá tác ñộng cũng cần ñược 
mô tả. Sự cung cấp cho lổ hổng thông tin và không chắc chắn không có liên quan trực 
tiếp ñến bất kỳ loại hậu quả nào hay liên quan ñến tính khả thi kinh tế của sự can thiệp 
công nghệ. 

i. Có ñủ thông tin ñể ñặc tả và ñánh giá các áp lực và tác ñộng môi trường và Tính 
khả thi kinh tế của công nghệ? 
Kết luận ñánh giá trong bước 3 sẽ ñược xem xét về sự ñạt ñược sự ñồng thuận về 
phạm vi tác ñộng môi trường mà công nghệ gây ra hay không. 
Nếu lổ hổng thông tin và không chắc chắn trong ñánh giá không ñạt ñược sự ñồng 
thuận, cần thực hiện thêm các ño lường nhằm giảm lổ hổng và không chắc chắn và bổ 
sung thông tin ngay vào cuộc ñánh giá. Sau ñó, cần thu thập tư vấn của các bên liên 
quan và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan có quan tâm. Bước 2 và 3 nên 
có sự lặp lại, bổ sung cho phù hợp.  
Khi ñã có sự ñồng thuận, thống nhất, sẽ bắt ñầu bước 4. 
8.6.3.Mẫu thực hiện bước 3 

Bước 3: ðánh giá sơ bộ 
a. ðánh giá các tác ñộng lên an toàn và sức khỏe con người, sinh ra từ các áp lực 
ñã xác ñịnh trong bước 2 

•  Mô tả các tác ñộng chính lên an toàn và sức khỏe con người phát sinh do công nghệ 
Các tác ñộng liên quan ñến sự phơi nhiễm của con người ñối với hóa chất và vật liệu 
nguy hại khác, 
Các tác ñộng liên quan ñến thương tích cho người 
Các tác ñộng liên quan ñến các bệnh truyền nhiễm 
Các tác ñộng khác 

• ðánh giá các tác ñộng toàn bộ lên an toàn và sức khỏe con người, sự phơi nhiễm của 
con người ñối với hóa chất thương tích cho người, bệnh truyền nhiễm và tác ñộng 
khác. 
b. ðánh giá các tác ñộng lên môi trường ñịa phương, sinh ra từ các áp lực ñã xác 
ñịnh trong bước 2  

• Mô tả các tác ñộng chính lên môi trường ñịa phương gắn với công nghệ: 
Các tác ñộng liên quan ñến sự phơi nhiễm ñối với hóa chất và vật liệu nguy hại khác, 
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Các tác ñộng liên quan ñến sự nhiễu loạn của các hệ sinh thái 
Các tác ñộng khác 

• ðánh giá các tác ñộng chính lên môi trường ñịa phương, sự phơi nhiễm ñối với hóa 
chất và vật liệu nguy hại khác,sự nhiễu loạn của các hệ sinh thái, các tác ñộng khác 
other. 

c. ðánh giá các tác ñộng lên môi trường toàn cầu, sinh ra từ các áp lực ñã xác 
ñịnh trong bước 2  

• Mô tả các tác ñộng chính lên môi trường toàn cầu gắn với công nghệ: 
Sự nóng lên toàn cầu, suy giảm tầng Ozone, tác ñộng khác 

• ðánh giá các tác ñộng chính lên môi trường toàn cầu, sự nóng lên toàn cầu, suy 
giảm tầng Ozone, tác ñộng khác. 

d. ðánh giá các tác ñộng lên sự bền vững của tài nguyên, sinh ra từ các áp lực ñã 
xác ñịnh trong bước 2  

• Mô tả  các tác ñộng lên sự bền vững của tài nguyên của công nghệ: 
Các tác ñộng lên tài nguyên sinh vật, các tác ñộng lên tài nguyên khoáng sản, ñất và 
các tác ñộng khác. 

•  ðánh giá  các tác ñộng lên sự bền vững của tài nguyên tài nguyên sinh vật, tài 
nguyên khoáng sản, ñất và các tác ñộng khác. 

e. ðánh giá các tác ñộng ñến xã hội, sinh ra từ các áp lực ñã xác ñịnh trong bước 
2  

• Mô tả  các tác ñộng lên xã hội của công nghệ: 
Các tác ñộng ñến các giá trị và ñịa ñiểm văn hóa, lên hệ thống xã hội, sự bình ñẳng và 
các tác ñộng khác. 
f. ðánh giá các tác ñộng thường có, sinh ra từ các áp lực xác ñịnh trong bước 2  

• Mô tả  các tác ñộng khác  của công nghệ: 

•  ðánh giá  tính chất tổng thể của các tác ñộng bổ sung này 
g. ðánh giá hiệu quả kinh tế của sự can thiệp công nghệ ñã ñề xuất 
i) Kinh tế chung – Thông tin yêu cầu dưới ñây là thông tin tổng hợp tốt nhất, sử dụng 
bảng tính dựa trên dạng bảng B, tính toán các chỉ thị tài chính: 

 Giá trị ðơn vị 
Thời gian hoàn vốn  Năm 
Giá trị thuần hiện tại   
Tỉ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of return)  % 

ii) ðánh giá bên ngoài 

Thành phần của vòng ñời Mô tả các yếu tố chi phí không 
ñược ñưa vào bên trong 

Tỉ lệ dự phần ñối 
với chi phí từng 
phần (Cao, TB, 
thấp) 

Xác ñịnh công nghệ   

Thiết kế và phát triển tại 
chỗ 

  

Thu ñược   
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Lắp ñặt   

Hỗ trợ ban ñầu (Vd huấn 
luyện ban ñầu) 

  

Vận hành   

Bảo trì   

Các hỗ trợ  thường xuyên 
(Vd, quản lý, huấn luyện) 

  

Ngưng hoạt ñộng   

iii) Các Yếu tố chi phí quan trọng (Critical Cost Elements) 

Thành phần của vòng ñời Mô tả các Yếu tố chi 
phí quan trọng 

Thách thức 
tương ñối ñối với 
hiệu quả ñầu tư 
(Cao, TB, thấp) 

Xác ñịnh công nghệ   

Thiết kế và phát triển tại chỗ   

Thu ñược   

Lắp ñặt   

Hỗ trợ ban ñầu (Vd huấn luyện 
ban ñầu) 

  

Vận hành   

Bảo trì   

Các hỗ trợ  thường xuyên (Vd, 
quản lý, huấn luyện) 

  

Ngưng hoạt ñộng   

 
iv) ðánh giá hiệu quả kinh tế toàn bộ  
Hiệu quả kinh tế toàn bộ  (Chuyển kết quả này sang bước 4 c)  
(Cao, Trung bình, thấp, không kinh tế) 

h. Mô tả các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn 
các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn có liên quan khi ñánh giá: 
- Các tác ñộng ñến an toàn và sức khỏe con người 
- Các tác ñộng ñến môi trường ñịa phương 
- Các tác ñộng ñến môi trường toàn cầu 
- Các tác ñộng ñến sự bền vững của tài nguyên sử dụng 
- Các tác ñộng ñến xã hội 
- Các tác ñộng khác (chưa kể ở trên) 
- Hiệu quả kinh tế toàn bộ. 
i. Có ñủ thông tin ñể mô tả và ñánh giá các áp lực và tác ñộng môi trường và hiệu 
quả kinh tế tổng thể của công nghệ hay không? 
Có – tiếp tục bước 5 
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Không- thực hiện các bước phù hợp ñể giảm lổ hổng  và sự không chắc chắn  và sau 
ñó lập lại bước 2 và 3 

8.7. Bước 4: So sánh các phương án công nghệ 

8.7.1. Tổng quan về so sánh các phương án công nghệ 
Một phần quan trọng của EnTA là xem xét các phương án công nghệ có thể ñạt ñược 
mục tiêu của việc ñầu tư công nghệ ñã ñề nghị. Các công nghệ khác cũng ñược xem 
xét  nhằm mục ñích xác ñịnh các công nghệ này có thể ñạt cùng mục ñích nhưng với 
tác ñộng môi trường thấp hơn. 
Bước này yêu cầu nhà ñánh giá xem xét là có các phương án công nghệ khác có thể 
dùng ñể ñạt cùng mục tiêu như phương án chọn ñã ñạt hay không. Các phương án này 
có thể có ñặc tính vĩ mô tổng quát (Vd: cách tiếp cận có ý nghĩa khác) hay vi mô, cụ 
thể (Vd: những biến ñổi khác nhau của cùng một tiến trình công nghệ). Nhà ñánh giá 
làm việc với các bên có liên quan phải quyết ñịnh là xem xét xem xét các phương án 
tổng quát vĩ mô (cách tiếp cận khác) hay chỉ xem xét các phương án biến ñổi cụ thể 
(vi mô) hay xem xét cả hai loại.    
Bước 4 cho các cơ hội ñể ñánh giá các phương án công nghệ xem chúng có tác ñộng 
môi trường cao hay thấp hơn phương án chọn. 
Cuối bước này có thể xác ñịnh là có phương án can thiệp công nghệ khác nào có  các 
tác ñộng có hại ít hơn ñến môi trường và các hệ thống có liên quan không.  
Mục tiêu cuối cùng của EnTA là nhằm thông tin cho người ra quyết ñịnh và các bên 
có liên quan ở giai ñoạn quyết ñịnh vầ dự án ñầu tư công nghệ. Vì vậy cuộc ñánh giá 
là không có giới hạn khi khảo sát một phương án can thiệp công nghệ ñược chọn.Hơn 
nữa, nếu mục tiêu sự cải tiến thích nghi với công nghệ tốt nhất ñược nhắm ñến, cuộc 
ñánh giá sẽ xác ñịnh và xem xét một phạm vi một số phương án,  một vài phương án 
ñó sẽ ñược bỏ qua nếu việc ñánh giá EnTA chính thức không ñược thực hiện. 
Mỗi phương án ñưa vào lựa chọn nên có khả năng ñáp ứng các mục tiêu của cuộc can 
thiệp. Một danh mục kiểm tra sẽ hỗ trợ trong việc ñánh giá này ñược ñưa ra trong mẫu 
B.  
8.7.2. Các nội dung thực hiện bước 4 

a. Xác ñịnh và mô tả tóm tắt các phương án khác với công nghệ ñang xem xét. 
Thường một hay nhiều cách ñạt ñược các mục tiêu ñối với can thiệp công nghệ (Như 
xác ñịnh trong bước 1d) cần ñược liệt kê ra và tính chất cụ thể của mỗi phương án can 
thiệp công nghệ ñã mô tả. Một cách chung nhất, “Không có can thiệp mới” (nghĩa là 
giữ nguyên không can thiệp) cũng cần ñược xem xét như một phương án có thể.  
b. ðánh giá mức ñộ mà mỗi phương án thỏa mãn các mục tiêu phải ñạt bởi sự can 
thiệp công nghệ 
Với liệt kê ñối với mỗi mục tiêu phải thỏa mãn bởi can thiệp CN, so sánh phạm vi mà 
mỗi phương án công nghệ ñạt mục tiêu, tương ñối so với kết quả của công nghệ ñang 
xem xét.   
ðối với mỗi mục tiêu, mỗi ô thích hợp (hay các ô, nếu có sự không chắc chắn hay 
lưỡng lự không quyết ñịnh) cần ñược ñánh dấu, và sau ñó, thực hiện ñánh giá chung 
cho tất cả các mục tiêu kết hợp chung. 

c. ðối với mỗi phương án công nghệ, so sánh về mặt các tác ñộng tiềm tàng và khả 
năng kinh tế, tương ñối so với công nghệ ñang xem xét ñánh giá 
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Trong bước này, thực hiện ñánh giá các phương án công nghệ về mặt tác ñộng môi 
trường và khả năng về mặt kinh tế. Trong tất cả trường hợp, việc ñánh giá là so sánh 
tương ñối với kết quả môi trường của công nghệ ñề nghị. Các minh chứng của bước 
này và bước 4b sẽ giúp quyết ñịnh là có cần thêm một cuộc ñánh giá toàn diện cho 
một phương án công nghệ khác hay không. 
Mỗi phương án công nghệ ñược ñánh giá về mặt tác ñộng môi trường và khả năng về 
mặt kinh tế. Việc ñánh giá bao gồm một sự so sánh về mặt tác ñộng môi trường và khả 
năng về mặt kinh tế với công nghệ chọn ñã xác ñịnh trong bước 3. ðể hỗ trợ cho việc 
so sánh, các mã số ký tự ñã dùng dùng trong bước 3 ñể mô tả các tác ñộng môi trường 
tương ứng và khả năng về mặt kinh tế của phương án chọn cần ñược chuyển thành 
bảng thống kê dùng cho bước 4.  
Vậy, ñối với mỗi chủ ñiểm môi trường và khả năng về mặt kinh tế, các kết luận ñạt 
ñược trong bước 3 cần ñược chuyển thành cột “ Tác ñộng hay khả năng của công nghệ 
chọn” .  Trong từng trường hợp, Sự mô tả sẽ là một trong các trường hợp sau ñây, tùy 
trường hợp: 

• U – Tác ñộng không biết, can thiệp công nghệ không kinh tế;  
• B – Các tác ñộng có lợi  
• N – Không có tác ñộng nào ñược xác ñịnh;  
• S – Tác ñộng nhẹ, mức ñộ liên quan nhẹ, mức ñộ khả năng về kinh tế thấp  
• M - Tác ñộng trung bình, mức ñộ liên quan vừa phải, mức ñộ khả năng về kinh 

tế trung bình  
• H - Tác ñộng cao, mức ñộ liên quan cao, mức ñộ khả năng về kinh tế cao  

Như ñã nêu trên, các tác ñộng môi trường và khả năng về mặt kinh tế của mỗi phương 
án công nghệ ñược diễn tả tương ñối so với Công nghệ chọn.  
Một thang 5 bậc ( xấu hơn nhiều, hơi xâu hơn, tương tự, Khá tốt hơn, tốt hơn nhiều) 
ñược dùng. Các chỉ dẫn về các loại tác ñộng môi trường có thể ñạt ñược bằng cá`ch 
tham khảo bảng thống kế A. 
Cần ghi chú rằng ñánh giá mỗi phương án công nghệ là sự phân tích rất ñơn giản. Khi 
cần, phải thực hiện ñánh giá cho các phương án công nghệ khác, tương tự như ñã làm 
cho phương án chọn.    
d. Kết luận về sự can thiệp công nghệ ñã ñề nghị  
Sau sự so sánh nhanh, có thể ñạt ñược sự thống nhất, ñồng thuận về các kết quả môi 
trường của một phương án công nghệ, về mặt thỏa mãn các mục têiu, hậu quả môi 
trường và kết quả kinh tế. 
Thực hiện cung cấp về phân tích các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn liên 
quan ñến cuốc ñánh giá. Thông tin này ñược dùng  khi ñi ñến quyết ñịnh là có thể ñạt 
ñược sự ñồng thuận về các kết quả tương ñối của các phương án công nghệ. 
Nếu lổ hổng thông tin, sự không chắc chắn hay các xem xét khác làm cho không thể 
ñạt ñược sự thống nhất ñồng thuận, có thể phải ñưa ñến thực hiện ñánh giá ñầy ñủ cho 
một hay nhiều các phương án. Nghĩa là phải sử dụng dạng ñầy ñủ của qui trình ñánh 
giá EnTA. 
8.7.3.  Mẫu thực hiện bước 4 

Bước 4:ðánh giá so sánh các phương án công nghệ 
a. Xác ñịnh và mô tả vắn tắt các phương án công nghệ sẽ ñược ñánh giá. 
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b. ðánh giá mức ñộ mà mỗi phương án công nghệ ñáp ứng các mục tiêu phải ñạt bởi 
sự can thiệp công nghệ (xem bước 1 d) 
c. ðối với mỗi phương án công nghệ, so sánh các tác ñộng tiềm tàng và hiệu quả kinh 
tế, so sánh tương ñối với công nghệ ñang ñược ñánh giá 
d. Kết luận về phương án can thiệp công nghệ. 
i) Chi tiết hóa lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn ñã xác ñịnh trong bước 4c. 
ii) Có phương án nào ñáng xem xét không? 

 Không – hoàn thành bước 5, chỉ xem xét công nghệ ñã ñề nghị. 

 Có, và phương án ñó ñã ñược ñánh giá ñầy ñủ - hoàn thành bước 5 

 Có, nhưng cần hoàn thành bước 1 ñến bước 4 cho phương án ñó. 

 Có quá nhiều lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn - cần hoàn thành bước 
1 ñến bước 4 theo yêu cầu khi cần thiết 

 

 

8.8. Bước 5: Ra quyết ñịnh - Thống nhất ý kiến và ñưa ra kiến nghị 

8.8.1. Tổng quan về bước 5 – ra quyết ñịnh 
Bước 5 dùng tất cả các thông tin ñã thu thập trước ñây nhằm xác ñịnh rằng có thể ñạt 
ñược sự ñồng thuận hay không khi so sánh sự phù hợp của công nghệ ñề nghị và các 
phương án khác của công nghệ. Bước này cũng bao gồm việc xác ñịnh các lổ hổng và 
sự không chắc chắn trong quá trình ñánh giá có thể ngăn cản ñến sự ñồng thuận liên 
quan ñến khiến nghị cuối cùng. 
Bước này là bước bổ sung cuối cùng trong cuộc ñánh giá. Bình thường, bước này 
không cần sự bổ sung thông tin nào, chỉ ñúc kết các minh chứng của 4 bước trước.  
Mục ñích của bước này là làm cho sự ñồng thuận dễ ñạt ñược ñối với các kết quả môi 
trường của sự can thiệp công nghệ ñề nghị. 
Xác ñịnh và mô tả các tác ñộng môi trường không bao về chính xác. Sự phức tạp của 
các hệ thống môi trường, ñặc biệt là các tương tác giữa các hoạt ñộng của con người là 
giảm khả năng xác ñịnh các hậu quả môi trường của một cuộc can thiệp công nghệ. Vì 
tính chất phức tạp của các hệ thống môi trường nên rất khó xác ñịnh tác ñộng, ngay cả 
khi có ñầy ñủ thông tin. 
Sự nhận biết sự không chắn chắn là rất quan trọng, nó báo hiệu cho người ra quyết 
ñịnh phạm vi tương ñối mà họ dựa vào các chỉ dẫn cung cấp cho họ, nhờ ñó họ ñưa ra 
các quyết ñịnh rỏ ràng và dứt khóat. Sự không chắc chắn ñòi hỏi cách tiếp cận quản lý 
thích nghi, khi ñó, sự linh hoạt ñược duy trì và các phương án ñể mở cho ñến khi mức 
ñộ giảm của sự không chắc chắn gợi ra rằng thực hiện theo cách khác thì phù hợp hơn. 
Vậy cách tiếp cận quản lý thích nghi ñòi hỏi các chiến lược  giảm sự không chắc chắn 
trong phạm vi có thể. 
8.8.2. Các nội dung thực hiện bước 5 

a. Có thể ñạt sự ñồng thuận ñối với các kết quả của công nghệ ñược chọn. 
Các câu hỏi phải ñược trả lời trong bước này là xác ñịnh là các bước cần thiết ñã hoàn 
thành chưa,  ít nhất có thể ñạt ñược các kết luận cần thiết. Nếu có các thiếu sót, các ñề 
nghị cần ñưa ra về các bước nào cần lặp lại ñể ñi ñến kết luận.  
b. Mô tả các lổ hổng thông tin quan trọng, và những sự không chắc chắn còn lại. 
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Cần mô tả sớm hơn về các lổ hổng và sự không chắc chắn. Thông tin này cần cho 
người ra quyết ñịnh và các bên liên quan khác nhằm mục ñích nêu ra phạm vi mà 
người quyết ñịnh dựa vào các chỉ dẫn ñược cung cấp bởi cuộc ñánh giá. 

c. Tóm tắt sự phù hợp của công nghệ ñược chọn và mức ñộ chắc chắn của ñánh giá 
Bước này ñưa ra cơ hội ñể mô tả các tác ñộng môi trường chủ yếu và các kiểu thay ñổi 
trong việc can thiệp công nghệ có thể sinh ra trong việc giảm các tác ñộng này  và từ 
ñó làm tăng khả năng chấp nhận ñối với công nghệ. 
Nên mô tả mức chắc chắn của việc ñánh giá, với các minh chứng ñối với các bên quan 
tâm kèm theo các ñề nghị. 
Trong vài trường hợp, cần thực hiện tiếp theo EnTA một cuộc ñánh giá chi tiết hơn, 
toàn diện vầ các kết quả môi trường của can thiệp công nghệ ñã ñề nghị. 
Các yếu tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh là lổ hổng thông tin, mức ñộ không chắc chắn, 
Sự không thể ñạt ñược ñồng thuận vì sự phân cực trong quan ñiểm giữa các bên liên 
quan và tính chất nghiêm trọng của tác ñộng môi trường ñã ñược xác ñịnh.   
Bất kỳ trường hợp nào trên ñây ñều cũng chỉ ra là cần một nghiên cứu toàn diện, ñầy 
ñủ hơn như ñánh giá tác ñộng môi trường, ñánh giá rủi ro môi trường hay ñánh giá rủi 
ro sức khỏe, một cuộc phân tích kinh tế hay ñánh giá tác ñộng xã hội. 
Tính chất của các tác ñộng môi trường các số ño có thể có sẵn hay không có, nhằm 
tránh hay giảm các tác ñộng ñó và các lổ hổng và sự không chắc chắn cần ñược xem 
xét khi ñưa ra các ñề nghị cũng như có cần một cuộc ñánh giá môi trường toàn diện 
khác không. 
Cần chỉ ra khả năng chấp nhận của công nghệ ñề nghị và mô tả các phương án công 
nghệ tiềm năng khác. 
Cuối cùng nên ñưa ra các kiến nghị thống nhất về công nghệ ñề nghị và các phương 
án khả thi khác  
8.8.3. Mẫu thực hiện bước 5 

Bước 5. ði ñến quyết ñịnh khi có sự thống nhất chung 
a. Có thể có sự thống nhất ñối với hiện trạng công nghệ ñược chọn? 

 Có Không  

Tất cả các áp lực lên môi trường ñã ñược xác ñịnh?   Lập lại 
bước 2 

Tất cả các tác ñộng lên môi trường của các áp lực ñã 
ñược xác ñịnh? 

  Lập lại 
bước 2 

Tất cả các ảnh hưởng tổng thể của các tác ñộng môi 
trường này ñược ñánh giá? 

  Lập lại 
bước 3 

Tất cả các hiệu quả kinh tế tổng thể của công nghệ ñược 
ñánh giá? 

  Lập lại 
bước 4 

Tất cả các phương án công nghệ hợp lý ñã ñược xác 
ñịnh ñầy ñủ và ñược ñánh giá? 

  Lập lại 
bước 4 

Tất cả các khía cạnh quan trọng của các phương án 
công nghệ ñược xác ñịnh ñầy ñủ và ñược ñánh giá? 

  Lập lại 
bước 4 

b. Cung cấp tóm tắt toàn bộ về các lổ hổng thông tin và sự không chắc chắn còn 
lại 
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c. Tóm tắt sự thích hợp của công nghệ ñược chọn và mức chắc chắn trong ñánh 
giá 
i) Mô tả các tác ñộng môi trường chính yếu. 
ii) Mô tả các thay ñổi có thể thực hiện ñể giảm các tác ñộng môi trường này và cải 
thiện khả năng chấp nhận của công nghệ, bao gồm sự tuân thủ các yêu cầu môi trường 
có liên quan. 
iii) Mô tả ñặc trưng mức ñộ chắc chắn chung của các ñánh giá này 
iv) Có cần phải thực hiện tiếp một cuộc ñánh giá môi trường toàn diện cho công nghệ 
ñược chọn không? 

Có       Không    
v) ðưa ra lý do cho quyết ñịnh này 
vi) Dựa trên thông tin có sẵn hiện tại, tình trạng dự ñoán trước của công nghệ có thể 
ñược chấp nhận không? 

Công nghệ tác hại môi trường rất lớn  
Công nghệ tác hại môi trường trung bình  
Công nghệ thân thiện môi trường   
Công nghệ co hiệu quả kinh tế  

vii) Ở ñây có phương án công nghệ có hiệu quả có tác ñộng môi trường tương tự hay 
thấp hơn không? 

Có                             Không    
Nếu “Có” thì mô tả công nghệ ñó. 
Tóm tắt các ñề nghị thống nhất với công nghệ ñược chọn và các phương án hiệu quả 
khác nếu có. 
8.9. Các hoạt ñộng sau ñánh giá: 
Hoàn thành 5 bước trên ñây không ñược xem là kết thúc EnTA. Hoạt ñộng quan trọng 
tiếp theo bao gồm thực hiện báo cáo những ñánh giá, các kiến nghị ñối với các bên có 
liên quan, theo dõi việc sử dụng các kết quả ñánh giá và xác ñịnh có cần ñánh giá bổ 
sung dựa trên kết quả ñánh giá trước ñây. 

8.9.1.Biên soạn tài liệu và trình bày các phương pháp ñánh giá và các phát hiện 
Chú ý thận trọng khi phân phát các kết quả ñánh giá cho ai, như thế nào. 
Ví dụ, bước 1 xác ñịnh những người hưởng lợi chính của can thiệp CN ñược chọn, và 
các bên có liên quan sẽ làm ra tác hại nếu các các giá trị môi trường không ñược bảo 
vệ. 
Tham vấn với các bên có liên quan cũng là giúp xác ñịnh các mục tiêu ñánh giá.  Các 
bên có liên quan này sẽ thường có các lợi ích phù hợp luật pháp  trong việc tiếp nhận 
và xem xét các kết quả của ñánh giá. 
ðiều ñó cần bổ sung ñối với những người sẽ sử dụng các kết quả ñánh giá nhằm 
hướng các quyết ñịnh liên quan việc thực hiện can thiệp công nghệ. 
Các trường hợp khác nhau có thể ñòi hỏi các cách khác nhau bổ sung của việc báo cáo 
kết quả ñánh giá, ngay cả khi bề rộng và chiều sâu của ñánh giá tùy thuộc vào các 
trường hợp khác nhau. 
Theo hướng ñó, không có gợi ý nào  về dạng thức, kiểu và nội dung truyền thông 
chính thức hay không chính thức cho cuộc ñánh giá. 
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Thông thường các nội dung sau cần ñược ñưa vào báo cáo: 

- Các lợi ích, tổng quan và các mối liên quan của các người tiếp nhận dự kiến ;  

- Các thông tin và phương pháp ñã sử dụng trong ñánh giá và sự khẳng ñịnh tính chắc 
chắn của các phát hiện. 

- Các mục tiêu của việc can thiệp công nghệ (bước 1) 
- Các phương án ñáp ứng mục tiêu (Bước 1 và 4) 
- Các áp lực môi trường có ý nghĩa liên quan ñến công nghệ ñề nghị. (Bước 2); 
- Các tác ñộng môi trường chính và tính khả thi kinh tế của ñầu tư công nghệ (Bước 3) 
- Khả năng của các phương án can thiệp công nghệ nhằm ñạt mục tiêu và tác ñộng 

môi trường tương ñối và kết quả kinh tế của các phương án công nghệ này. (Bước 4). 
- Các kiến nghị liên quan ñến các ñánh giá tiếp theo và thực hiện việc can thiệp công 

nghệ ñã ñề nghị (Bước 5). 

8.9.2. Các hoạt ñộng sau ñánh giá 
EnTA không phải là hoạt ñộng diễn ra một lần. Khi thông tin, hiểu biết mới có ñược 
liên quan ñến công nghệ và khi các giá trị và mục tiêu thay ñổi, khi ñó cần ñánh giá lại 
các ñánh giá trước ñây.  
- ðáp ứng ñối với các quyết ñịnh, nhu cầu và các hoạt ñộng của những người có vai 

trò chính và các bên có liên quan. 
- Chỉnh sửa các ñánh giá hiện tại và chuẩn bị các ñề nghị và chí6n lược can thiệp công 

nghệ mới. 
- Thực hiện các ñánh giá toàn diện của các phương án công nghệ ñã ñề nghị. 
- Cung cấp thông tin bổ sung và hướng dẫn ñối với những người có vai trò chính và 

các bên có liên quan. 
- Theo dõi và ñánh giá chuyển giao, phát triển, thực hiện và sử dụng công nghệ . 
- Theo dõi và ñánh giá các tác ñộng và luật loệ, chính sách và các phát triển khác. 
- Thích nghi chiến lược can thiệp công nghệ nhằm phản ảnh các yêu cầu mới, các 

thông tin và các hiểu biết. 
- Chỉnh sửa các thủ tục ñánh giá công nghệ môi trường thoe hướng thông tin kinh 

nghiệm  và hiểu biết mới. 

9. DANH MỤC CÁC TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG 

Dưới ñây liệt kê các tác ñộng tiềm tàng gây ra do áp lực kết hợp với nhu cầu tài 
nguyên, lao ñộng , cơ sở hạ tầng và các công nghệ hỗ trợ và chất thải sinh ra bởi một 
công nghệ. Có thể sử dụng cho giai ñoạn ñầu của EnTA. Mỗi công nghệ sinh ra các 
tác ñộng môi trường cụ thể. Dưới ñây chỉ là các gợi ý ban ñầu: 

9.1. Các tác ñộng ñến an toàn và sức khỏe con người 

Phơi nhiễm tăng lên dẫn ñến bệnh 
+ Vật mang sinh ra bệnh (Dịch bệnh sốt rét cao hơn ñôi khi gắn với dự án ñập nước) 
+ Kết hợp với các ñiều kệin kém vệ sinh hay chôn lấp chất thải nhiễm trùng không 
hợp vệ sinh 
+ Rủi ro tăng lên của bệnh truyền nhiễm 
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Rủi ro của tổn thương 
+ Giao thông gắn với tai nạn 
+ Các mối nguy hại nghề nghiệp (ngã, cháy, nổ, vận hành máy móc) 
+ Tăng rủi ro từ nguy hại tự nhiên (lụt , trượt ñất) 
+ Áp lực nóng và phơi nhiễm nhiệt ñộ cao. 
+ Phơi nhiễm với chất thải nguy hại vật lý (vật nhọn) 
+ Xung ñột sắc tộc. 
Phơi nhiễm hóa chất 
+ Hít thở hay tiếp xúc không khí ô nhiễm 
+ Ăn thực phẩm ô nhiễm; 
Ăn hay phơi nhiễm với nước mặt ô nhiễm các ví dụ ô nhiễm gồm: 

- Cặn lắng 
- Carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOX), sulphur dioxide (SO2) 
- Kim loại nặng (Chì, thủy ngân, crom, kẽm) 
- Hóa chất hữu cơ nguy hại (e.g. dioxins1, furans2, PAH3, PCB4, 

nitroaromatics) 
- Các hóa chất nguy hại khác (Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ , amiăng) 
- Các chất ô nhiễm quang hóa như: ô zôn, liên quan tới phát thải NOx  và  các 

hợp chất hữu cơ không bền) 
1. ploychlorinated dibenzo(p)dioxins (PCDD) 
2. polychlorinated dibenzofurans (PCDF) 
3. polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH) 
4. polychlorinated bipenyls (PCB) 

9.2. Các tác ñộng ñến môi trường tự nhiên ở ñịa phương 

Tác ñộng ñến các loài ñộng thực vật quý, hiếm 
Phơi nhiễm các chất ô nhiễm trong không khí, nước, ñất và thực phẩm ô nhiễm 
+ Axít hóa Acidity 
+ Phú dưỡng hóa ( Nitrification) 
+ Phát thải chất ñộc (Vd kim loại nặng) 
+ Gia tăng bồi tụ (chất rắn lơ lững) và trầm tích trong các thủy vực 
+ Ô nhiễm nhiệt ở thủy vực 
+ Ô nhiễm quang hóa (ô zôn) 
Các tác ñộng có hại các loài sinh học công nghiệp, công nghệ sinh học hay các loài 
tiên phong), 
Thay ñổi trong thành phần loài (thay ñổi quan hệ giữa các loài – các loài mới có thể là 
các loài gây nguy hiễm), 
Các thay ñổi nơi trú ẩn (phá thành ñầt trọc) hay kiểu di trú (tuyến di cư có thể bị khóa 
chặt), 
Thay ñổi chế ñộ thủy văn như thay ñổi hướng của các sông (Vd, các thay ñổi dòng 
chảy và các hệ sinh thái ñất ngập nước), 
Các áp lực từ săn bắn và nghĩ dưỡng, 
Sự nhạy cảm ñối với bệnh tật. 
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Mất nơi trú ẩn tự nhiên và ña dạng sinh học 

Phát thải các chất ô nhiễm vào không khí, nước, ñất và ô nhiễm thực phẩm 
A xít hóa 
Phú dưỡng hóa 
Phát thải hóa chất ñộc (kim loại nặng) 
+ Gia tăng bồi tụ (chất rắn lơ lững) và trầm tích trong các thủy vực 
+ Ô nhiễm nhiệt ở thủy vực 
+ Ô nhiễm quang hóa (ô zôn) 
Các tác ñộng có hại các loài sinh học công nghiệp, công nghệ sinh học hay các loài 
tiên phong) 
Thay ñổi kiểu di trú 
Thay ñổi chế ñộ thủy văn như thay ñổi hướng của các sông (Vd, các thay ñổi dòng 
chảy và các hệ sinh thái ñất ngập nước) 
Các thay ñổi nơi trú ẩn (Vd, ñất bị khai thác trắng) 
Sự nhạy cảm ñối với bệnh tật. 

9.3. Các thay ñổi môi trường toàn cầu 

Phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính tiềm tàng (Greenhouse Warming 
Potential (GWP)) 
Phát thải các khí COx (trừ CO2 từ việc ñốt các chất hữu cơ có nguồn gốc sinh học) 
─ Carbon dioxide (CO2) (reference GWP of 1) 
─ Mê than 
─ NO2 
─ Các hợp chất hữu cơ bay hơi không phải mê tan (Non -methane volatile organic 

compounds (NMVOC)) 
─ Chlorofluorocarbons (CFCs) 
─ Hydrochloroflurocarbons (HCFCs) 
Phát thải các khí làm suy giảm tầng Ozôn (Ozone Depletion Potential 
(GWP)) 
Phát thải các khí như: 
• Chlorofluorocarbons (CFCs) 
• Halons 
• Hydrochloroflurocarbons (HCFCs) 

• Carbon tetrachloride 
• Methyl bromide 
• 1,1,1-trichloroethane 

9.4. Các tác ñộng về sử dụng tài nguyên ñất 

Sử dụng (hay thay ñổi) các tài nguyên sinh học vượt ngoài giới hạn bền vững 
chấp nhận ñược 
Thay ñổi trong các tài nguyên rừng sẵn có (Vd, gỗ, ñặc biệt là các loài mọc chậm hay 
quí hiếm) 
Các thay ñổi các tài nguyên biển và ven bờ biển (Vd, tài nguyên thủy sản) 
Các thay ñổi các loài ñộng thực vật hiện có (Vd, các tài nguyên nông nghiệp) 

Sử dụng (hay thay ñổi) các tài nguyên sinh học không tái tạo ñược hay hiếm vượt 
ngoài giới hạn bền vững chấp nhận ñược 
Các thay ñổi nguồn tài nguyên nước mặt hiện có (Vd, tiêu thụ quá mức, gây trầm tích 
hay ô nhiễm) 
Các thay ñổi nguồn tài nguyên nước dưới ñất hiện có 
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Các thay ñổi nguồn tài nguyên khóang sản (Vd, sét, sỏi, dầu hỏa) 
Các thay ñổi nguồn tài nguyên ñất (vd, xói mòn ñất canh tác, mặn hóa) 
Sử dụng (hay thay ñổi) các tài nguyên ñất 
Mất ñất như là tài nguyên nhân văn (vd, ñể sản xuất thực phẩm, khu vực sinh sống) 
Mất ñất  là các nơi trú ẩn tự nhiên và chia cắt cảnh quan 

9.5. Các tác ñộng văn hóa và xã hội 

Gây nguy hại, phá vở hay quyền tiếp cận bị giảm ñi ñối với tài nguyên văn hóa 
Tác ñộng ñến các ñịa ñiểm có ý nghĩa như: 
+ Tôn giáo, ñời sống tâm linh (ñất thiêng, nhà thờ, chùa); Di chỉ khảo cổ; Lịch sử; 
Văn hóa; Các ñịa ñiểm khoa học. . . .. 

Các tác ñộng có hại thẩm mỹ 
+ Các tác ñộng giao thông (tắt nghẽn, bụi); ; Tiếng ồn; Mùi hôi (Các ao tù, các nhà 
máy nuôi gia súc); Tầm nhìn; Mất các cơ hội hay hứng thú nghĩ dưỡng. 
Sự ñổ vỡ xã hội 
Mất việc làm, sinh kế; Tái ñịnh cư (Vd chặt trắng); Tác ñộng hay gia tăng chia rẽ xã 
hội hay văn hóa trong cộng ñồng; Sự tương thích của công nghệ ñối với các giá trị văn 
hóa; Mất các nguồn nhân lực cần thiết. 

Các vấn ñề bình ñẳng nhận biết ñược (các nhóm chịu tỉ lệ cao ñối với ácc tác 
ñộng hay các nơi che chắn ñể quản lý các tác ñộng tiềm tàng) 
Các tác ñộng không ñồng ñều lên: Dân tộc thiểu số; Các nhóm thiểu số trong cộng 
ñồng; Nữ giới; Người cao tuổi; Người nghèo. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8 
� Thực hiện ñánh giá và lựa chọn công nghệ xử lý nước thải từ công nghiệp xi mạ; 

công nghiệp dệt nhuộm; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất tinh bột khoai mì? 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 8 
1. Carl Duisberg – Gesellschaft/“ Environmental Technology Assessment (EnTA).  

Manila, Republic of the Philippines 22 - 25 February 2000 Workshop Report . (Tư 
liệu Internet pdf) 

2. John Hay  Senior Advisor UNEP  , John E. Hay & Assoc. Ltd                              
New Zealand “Awareness Raising  and Training Session”. (Tư liệu Internet ppt). 

4. UNEP. »EnTA User’s Guide” International Environmental Technology Centre 
United Nations Environment Programme Osaka Japan August, 2002 . (Tư liệu 
Internet pdf) 

5. Wanda M. A. Hoskin. “ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ASSESSMENT (TA) In 
CLEANER PRODUCTION ASSESSMENT”, United Nations Environment Programme, 
Division of Technology, Industry and Economics Paris, France. (Tư liệu Internet pdf) 
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Chương 9: PHÂN TÍCH ðA TIÊU CHÍ 
Mục tiêu học tập 
Trong thực tế họat ñộng thường ñặt ra cho nhà quản lý phải ñứng trước các 

lựa chọn nhiều phương án ñể quyết ñịnh: chọn công nghệ xử lý môi trường; chọn 
chiến lược quản lý nước; chọn phương án kinh doanh du lịch…. ðể ñi ñến quyết ñịnh 
tối ưu thỏa mãn nhiều chiều: kinh tế, kỹ thuật, xã hội môi trường, cần phải có phương 
pháp phù hợp. Trong phần này trình bày kỷ thuật phân tích ña tiêu chí (Multi Criteria 
Analysis, MCA) , nhằm giúp bạn ñọc một công cụ chọn phương án trong việc ra quyết 
ñịnh quản lý. 

1. KHÁI NIỆM VÀ ðẶC TRƯNG CỦA PHÂN TÍCH ðA TIÊU CHÍ 

1.1. Các khái niệm liên quan 

-  Phân tích ña tiêu chí 

- MCA hay ra quyết ñịnh ña mục tiêu là một kiểu công cụ  phân tích quyết ñịnh, có 
thể áp dụng ñặc biệt cho các trường hợp mà cách tiếp cận ñơn tiêu chuẩn (như 
phân tích chi phí lợi ích) không ñạt ñược, ñặc biệt khi mà các tác ñộng môi trường 
và xã hội có ý nghĩa không thể tính thành giá trị bằng tiền. 

- Kết quả của MCA mà một phương án ñược ưa thích nhất, xếp thứ tự ưu tiên các 
phương, hay một danh mục các phương án lựa chọn  ñể tiếp tục ñánh giá. 

-  Quyết ñịnh: Là sự chọn lựa giữa nhiều phương án. 
- Phạm vi quyết ñịnh: là tập hợp tất cả các phương án có thể có, là tập hợp các khả 
năng chọn lựa. Ví dụ: tập hợp các vị trí nhà máy sẽ chọn, trên bản ñồ là tập hợp các 
pixel sẽ ñược xem xét.  
- Tiêu chí (Criterion): các cơ sở ñể ra quyết ñịnh.  Có hai loại tiêu chí chính: 
• Các yếu tố (Factors) : Cải tiến hay làm xấu ñi sự bền vững của một phương án sử 

dụng ñất Vd: khoảng cách ñến ñường, số người tham gia. 
• Các yêu cầu buộc tuân thủ (Constraints): giới hạn các phương án [Vd., ñất 

công/ ñất tư] [boolean], có thể là một tổ hợp từ các qui tắc quyết ñịnh chính xác 
(yêu cầu tuân thủ) ñến các qui tắc quyết ñịnh mờ (các yếu tố) 

- ðánh giá (Evaluation): tiến trình thực tế ñể áp dụng quy tắc quyết ñịnh. 

1.2. Các ñặc tính kỹ thuật của MCA 

- MCA phù hợp với các hệ thống thực thể ña chiều, không phù hợp với các hệ thống 
vật lý. 

- MCA thường áp dụng cho các dự án ñầu tư vùng hay ñịa phương, phù hợp với 
cách ñánh một ñịa ñiểm cụ thể 

- MCA không có phần mềm riêng, thường sử dụng EXCEL, áp dụng trong GIS. 

1.3. ðối tượng phân tích: 

MCA áp dụng chính cho việc so sánh các phương án về chính sách, phương án kỹ 
thuật, phương án xử lý nước thải, phương án chọn tuyến ñường, loại phương tiện… 
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MCA có thể bổ sung cho các công cụ phân tích khác khi cần tìm ra lựa chọn trong các 
phương án phụ thuộc nhiều tham số, nhiều chiều: 
- Lựa chọn chính sách thích hợp trong nhiều phương án có thể ñưa ra. 
- ðánh giá  lựa chọn công nghệ xử lý môi trường 
- ðánh giá chính sách về mặt xã hội của chính sách năng lượng tái tạo 
- ðánh giá chọn chiến lược quản lý nước 
- ðánh giá chọn phương án quy hoạch ñường sắt, ñường bộ 
- ðánh giá chọn hệ thống ñiện 
- ðánh giá chọn chính sách  
- ðánh giá chọn công nghệ sản xuất 
- ðánh giá chọn phương án kinh doanh du lịch. 

1.4. Ưu ñiểm chính của  MCA: 

Chi phí và lợi ích bằng tiền không cần thiết. 
Thích hợp với các trường hợp ra quyết ñịnh có sự tham gia. 
Mức ñộ dễ khó của MCA tùy thuộc vào loại công cụ MCA nào ñược áp dụng. Tất cả 
dựa vào sự huấn luyện ñánh giá của các chuyên gia.  

1.5. Các giới hạn của MCA: 

Các trọng số gắn liền với các mục tiêu khác nhau sẽ tác ñộng ñến kết quả. Các kết quả 
có thể không rõ vì các việc gán trọng số có thể là chệch hướng quyết ñịnh khi xử lý 
các số liệu ñịnh tính không phù hợp và do chủ quan trong việc chọn trọng số. 

MCA ñược áp dụng với nhiều kỹ thuật khác nhau, các kỹ thuật ñó cho phép ñánh giá 
các phương án quyết ñịnh dựa vào một số các tiêu chí ñánh giá. Các kỹ thuật MCA 
khác nhau ñều có chung một số giai ñoạn sau ñây: 

2. QUI TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN TÍCH ðA TIÊU CHÍ 

 

Hình 9. 1: Qui trình thực hiện phân tích ña tiêu chí 
1. Xác ñịnh các phương án chính sách hay giải pháp sẽ phân tích. 
2. Xác ñịnh tiêu chí dựa vào ñó các phương án sẽ ñược ñánh giá 
3. ðánh giá các phương án dựa vào tiêu chí thông qua sử dụng các dữ liệu ñịnh 

lượng và ñịnh tính. 
4. Cho ñiểm các phương án dựa vào tiêu chí trên các cơ sở thích hợp 
5. Gán trọng số cho các tiêu chí và so sánh các phương án 
6. Thực hiện phân tích nhạy cảm và rà soát lại kết luận. 

ðể hạn chế sự chủ quan trong MCA, cần co sự tham gia của nhiều bên. Thời ñiểm 
tham gia của các bên thể hiện trong hình dưới ñây: 
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Hình 9. 2: Các bên liên quan và giai ñọan tham gia thích hợp trong quá trình MCA 

2.1. Xác ñịnh nhiệm vụ ñánh giá và ñưa ra các phương án chính sách 
hay giải pháp sẽ phân tích. 

Phân tích ña tiêu chuẩn có phạm vi áp dụng rộng. MCA thường ñược sử dụng ñể ñánh 
giá một số phương án  về chính sách, phương án quy hoạch nhằm ñạt ñược mục tiêu 
phát triển bền vững, do vậy trước khi tiến hành phân tích, cần phải xác ñịnh vấn ñề là 
gì, phân tích  ñể làm gì? Các phương án về chính sách hay giải pháp là gì?  

Một trong các phương án về chính sách là “không làm gì khác so với hiện tại” hay còn 
gọi là kịch bản ñối chứng.  

Sau ñây là các ví dụ:   

1) Nhiệm vụ là ñánh giá  lựa chọn công nghệ xử lý môi trường thích hợp nhất trên 
quan ñiểm tích hợp: ñầu tư chi phí, ñồng thuận về xã hội, ít tác ñộng môi trường 
trong số các phương án: chôn lấp, ñốt tại chỗ, chở về nơi ñốt tập trung…  

2) Nhiệm vụ là ñánh giá về mặt xã hội ñối với chính sách  của chính sách ñiện khí 
hoá nông thôn. Chọn chính sách nào là phù hợp về mặt kinh tế, xã hội và kỹ thuật. 
. . trong số các phương án Thủy ñiện nhỏ, năng lượng gió, nhiệt ñiện… 

3) ðánh giá chọn chiến lược quản lý nước: lựa chọn giữa các phương án và các kịch 
bản  quy hoạch ñập thuỷ lợi (Vd 500 ñập, 1000 ñập. . .) 

4) Nhiệm vụ là ñánh giá là chọn ñịa ñiểm cho mạng lưới ñường sắt, ñường bộ phù 
hợp với nhiều tiêu chí: tối ưu về cự ly, phù hợp mật ñộ dân cư, giá thành thấp. .  

Những người quyết ñịnh chính sách 

Các bên liên quan (Công chúng, Doanh nghiệp, Các nhóm quan tâm) 

Nhà khoa học và Kỹ thuật 
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5) Nhiệm vụ là ñánh giá là xếp thứ tự ưu tiên trong việc chọn hệ thống ñiện trong số 
các hệ thống thủy ñiện, gió, hạt nhân, ñiện từ khí. 

6) Nhiệm vụ là ñánh giá là ñánh giá chọn công nghệ sản xuất trong quá trình ñổi mới 
công nghệ chuyển sang sản xúât sạch hơn, ñảm bảo hiệu quả kinh tế , xã hội và 
môi trường. (Chọn công nghệ X, Y, Z. . .) 

7) ðánh giá chọn phương án kinh doanh du lịch: kinh doanh bình thường, phát triển 
lợi ích sinh thái, phát triển vì thu nhập xã hội, phát triển vì lợi nhuận. . . 

Thường thì nên xác ñịnh ngay từ ñầu ñầy ñủ các phương án. Tuy nhiên. Trong quá 
trình xác ñịnh, nên triển khai theo hình thức tương tác, trong ñó, các phương án mới 
có thể ñược phát hiện ra ñể so sánh ñánh giá so với phương án ban ñầu. 

2.2. Xác ñịnh tiêu chí dựa vào ñó các phương án sẽ ñược ñánh giá 

Xác ñịnh tiêu chí dựa vào ñó thực hiện ñánh giá là một trong các bước quan trọng của 
MCA có tính chất quyết ñịnh cho kết quả MCA.  
+ Xác ñịnh mục tiêu sau cùng  và danh sách các mục tiêu thành phần 
ðể có thể ñưa ra tiêu chí ñánh giá cho các phương án chính sách hay giải pháp, cần 
xuất phát từ mục tiêu sau cùng của chính sách/giải pháp. Có hai cách tiếp cận ñể hình 
thành sách các mục tiêu: 

Cách tiếp cận từ trên xuống(top – down) (diễn dịch): 
Trước tiên cần xác ñịnh mục tiêu sau cùng của  chính sách/giải pháp. Mục tiêu sau 
cùng này nên ñược phân rã thành các mục tiêu thành phần. ðối với mỗi mục tiêu 
thành phần, xác ñịnh một tiêu chí mà một phương án chính sách/giải pháp cần phải 
ñạt.  

Cách tiếp cận từ dưới lên (Bottom up) (qui nạp): 
Dựa vào các kiến thức hiểu biết trong lĩnh vực ñang phân tích, xác ñịnh từng mục tiêu 
riêng lẻ cho các phương án chính sách/giải pháp. Sau ñó, gộp nhóm các tiêu mục tiêu 
lại thành mục tiêu sau cùng mà phương án chính sách/giải pháp ñược chọn phải ñạt 
ñến. 
+ Chuyển ñổi các mục tiêu thành tiêu chí: 
Dựa vào các kiến thức hiểu biết trong lĩnh vực ñang phân tích, xác ñịnh từng tiêu chí 
cho từng mục tiêu (thành phần) riêng lẻ cho các phương án chính sách/giải pháp. Sau 
ñó, gộp nhóm các tiêu chí lại thành mục tiêu sau cùng mà phương án chính sách/giải 
pháp ñược chọn phải ñạt ñến. 
 Có nhiều cách khác nhau ñể gộp nhóm các tiêu chí, trong ñó, mỗi nhóm thường bao 
gồm một số tiêu chí. Tuy nhiên các tiêu chí ñưa ra cần bao gồm các nội dung sau: 
+ Sự bền vững 
+ Tính khả thi 
+ Khả năng chấp nhận 
+ Rủi ro của từng phương án. 
Rủi ro thường ñược hiểu là một sự không chắc chắn của kết quả (cả tiêu cực lẫn tích 
cực). Có hai loại không chắc chắn: Không chắc chắn do thiếu thông tin, và không chắc 
chắn do các sự kiện không thể dự báo trước. Có một số kỹ thuật khác nhau dùng trong 
việc xác ñịnh rủi ro, nó bao gồm danh mục kiểm tra, hội thảo, phỏng vấn và lấy ý kiến 
tập thể. 
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Việc phân tích tổ chức có liên quan ñến chính sách và giải pháp sẽ giúp cho việc xây 
dựng tiêu chí, ñặc biệt là khi xem xét sự bền vững, tính khả thi, khả năng chấp nhận 
(giải pháp hay chính sách). 
Hiểu biết về cấu trúc tổ chức và văn hóa của tổ chức có thể giúp hiểu ñược sự dễ dàng 
hay khó khăn của tổ chức khi áp dụng giải pháp hay chính sách mới. Sự sẵn có về 
nguồn lực hay năng lực ñể triển khai chính sách hay giải pháp mới. Những lĩnh vực 
chính ñể ñánh giá là:  

+ Sự có sẵn về nguồn lực tài chính, 
+ Các kỹ năng: tổ chức, lãnh ñạo, chuyên gia kỹ thuật, 
+ Sự có sẵn về nguồn lực vật lý Vd các toà nhà, văn phòng, 
+ Khả năng về công nghệ thông tin 

Tiêu chí ñánh giá cũng cần ñược thể hiện các quan ñiểm khác nhau về vấn ñề của 
chính sách hay giải pháp, bao gồm:  kinh tế ; xã hội;  môi trường; ñạo ñức, luật pháp, 
khoa học.   
Quan ñiểm của các nhà tài trợ, các bên có liên quan và công chúng cùng với các cơ 
quan nhà nước, ñịa phương  và quốc tế  cần phải ñược phản ảnh trong xác ñịnh tiêu 
chí. Tiêu chí cũng phải bao gồm bất kỳ các giá trị hay nguyên tắc nào có thể ñảm bảo 
cho sự thành công của chính sách hay giải pháp.  
Khi các phương án ñã ñược ñồng ý và ñã xác ñịnh tiêu chí, ñể ñánh giá các phương án 
dựa vào các tiêu chí, cần ñưa ra các chỉ thị cho các tiêu chí ñó. 
 Dưới ñây là một ví dụ về việc xác ñịnh mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, tiêu chí và 
chỉ thị: 

 
Hình 9. 3: Ví dụ về xác ñịnh mục tiêu sau cùng, các mục tiêu thành phần và tiêu chí 

tương ứng trong ví dụ MCA ñể xác ñịnh phương áp xây dựng hệ thống ñường sắt phụ 
trợ. 

+ Xác ñịnh chỉ thị ño các tiêu chí ñánh giá 

Các tiêu chí dựa vào ñó ñánh giá phải ñược cụ thể hóa bằng các chỉ thị (indicators). 
Chỉ thị là các nội dung cần biểu hiện trong kết quả của các phương án (chính sách/giải 
pháp) dựa vào ñó có thể xác ñịnh tiêu chí có thỏa mãn hay không, thỏa mãn với mức 
ñộ nào. 
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Ví dụ 1: trong lựa chọn phương án công nghệ, một trong các tiêu chí là phải có chi phí 
ñầu tư tối thiểu. Như vậy, chi phí ñầu tư là chỉ thị tương ứng. 
Ví dụ 2: Lựa chọn phương án phát triển cho một khu vực thiên nhiên, ba trong các 
tiêu chí ñể chọn phương án là phải bảo tồn tối ña diện tích rừng tự nhiên, bảo ñảm ñời 
sống cộng ñồng và có hiệu quả lợi nhuận du lịch tối ña. Ba chỉ thị tương ứng là: (1) 
Diện tích rừng bị chặt, thu nhập của cộng ñồng, và doanh thu du lịch. 

2.3. Thu thập các dữ liệu ñịnh lượng và ñịnh tính ñể ñánh giá các 
phương án  

Khi ñã xác ñịnh xong các phương án, hệ thống các tiêu chí, chỉ thị, cần thu thập dữ 
liệu cho các chỉ thị . Dữ liệu có thể có hai hình thức: ñịnh tính và ñịnh lượng. Kết quả 
thu thập dữ liệu (ngoài hiện trường, trên bản ñồ số hay dự báo từ các mô hình) ñược 
trình bày dưới dạng ma trận như sau: 

Bảng 9. 1: Bảng thu thập dữ liệu về các chỉ thị phục vụ ñánh giá MCA 

Chỉ thị 
Phương án 

Chỉ thị 1 Chỉ thị 2 . . . . . . . . . . .  Chỉ thị n 

Phương án 1     

Phương án 2     

. . . . . . . .  .     

Phương án n     
 

Các kết quả thống kê trong ma trận sẽ có sự khác nhau về mặt tính chất của dữ liệu:  
Giá trị bằng tiền, các dữ liệu ñịnh lượng khác (ñộ dài, mật ñộ dân cư, thời gian. . .), 
Xếp thứ tự (dài, TB, ngắn hay to TB, nhỏ…) hay mô tả tính chất (Vd tích cực, TB, 
tiêu cực). 

Bảng 9. 2: trình bày ví dụ về dữ liệu cho các phương án trước khi ñánh giá 

Tiêu chí Sức khỏe Môi trường Tính năng kỷ thuật 

Chỉ thị Rủi ro nhiễm trùng Phát thải COD An tòan hay nguy 
hiễm 

 xi xi xi 

Phương án A 20% 1.5 Tốt 

Phương án B 50% 0.8 Xấu 

Xi là dữ liệu ứng với phương án i 

2.4. Cho ñiểm các phương án dựa vào tiêu chí bằng cách chuẩn hóa tiêu 
chí 

Còn gọi là chuẩn hóa (standardization) các dữ liệu. Vì dữ liệu dựa trên các thứ nguyên 
không giống nhau. Vì vậy, ñể ñánh giá so sánh, chúng ta chuẩn hóa hay qui ñổi về 
cùng thứ nguyên. 
Một trong những cách chuẩn hóa là quyết ñịnh phạm vi ñiểm cho mỗi tiêu chí. Ví dụ: 
0 (trị ñiểm thấp nhất)  ñến 100 (ñiểm cao nhất). Sau ñó tính ñiểm sau cùng  theo từng 
phương án trên mỗi dòng. 
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Quan hệ toán học liên hệ giữa tiêu chí kết quả với khái niệm “mờ” của khả năng mong 
muốn: 

µµµµS = S-min(S)/(max(S)-min(S)) 

µµµµS diễn tả giá trị khả năng mong muốn của các thành tố của tập hợp “mờ”  S. Min(S) 
và max(S) là các giá trị tối thiểu và tối ña trong tập hợp “mờ”  S. 
Ví dụ 1: chi phí ñầu tư từ 1 triệu ñến 5 triệu, thì 100 = (5/5)*100 là ñiểm của phương 
án ñầu tư 5 triệu, 20 = (1/5)*100 là ñiểm của phương án ñầu tư 1 triệu 
Ví dụ 2: Nếu tác ñộng môi trường các phương án phân bố từ  tích cực, TB, tiêu cực, 
thì 100 là ñiểm của phương án có tác ñộng môi trường tích cực, 50 là ñiểm của 
phương án có tác ñộng môi trường trung bình, 0  là ñiểm của phương án có tác ñộng 
môi trường tiêu cực. 
Khi ñã chuẩn hóa, cần thực hiện viết lại ma trận dưới hình thức cho ñiểm. 
Sử dụng chương trình EXCEL, có thể chuyển ma trận ñánh giá thành bảng ñiểm 
chuẩn hóa theo công thức  

Ô µ µ µ µS  = Ô S – MIN( ô i – Ô j)/MAX (Ô i : Ô j) – MIN (Ô i : Ô j) 
Kết quả của bước 4 là ma trận (phương án/tiêu chí ñã chuẩn hóa) 

2.5. Gán trọng số cho các tiêu chí và so sánh các phương án 

Bước tiếp theo là xác ñịnh trọng số tương ñối cho mỗi tiêu chí. ðây là giai ñoạn khó 
và nhạy cảm nhất trong nhiều trường hợp, ñặc biệt là nơi mà ý kiến công chúng và các 
bên liên quan là quan trọng nhất. Các nhóm khác nhau sẽ ñưa ra trọng số rất khác 
nhau. 
Có nhiều cách tiếp cận trong việc gán trọng số cho các tiêu chí. Một trong các cách 
thường dùng là chia một số ñiểm (ví dụ 100) cho các tiêu chí, theo hướng là mỗi tiêu 
chí ñược gán một ñiểm, tổng ñiểm là 100. ðối với biến ñịnh tính, có thể tiếp cận theo 
cách ñịnh tính. (VD, cần thiết, ñòi hỏi, không phù hợp). 
Khi các trọng số ñã ñược gán, chúng dùng ñể ñánh giá (ñịnh tính hay ñịnh lượng) các 
ñiểm ở giai ñoạn trước, từ ñó, các phương án sẽ ñược so sánh. Từ ñó, cho phép xếp 
hạng chính xác các phương án . 
 Ví dụ, bảng   minh họa về việc gán trọng số cho mỗi tiêu chí và phân tích hiệu quả 
của 2 phương án . Tính hiệu quả (hay ñiểm số) cho các phương án chia theo thang 
ñiểm 1 – 3: 
3 = Phương án ñáp ứng tiêu chuẩn rất tốt, 
2 = Phương án ñáp ứng tiêu chuẩn hợp lý, 
1 = Phương án ñáp ứng tiêu chuẩn rất kém. 
Bảng 9. 3: Ví dụ về gán trọng số cho các tiêu chí  và tính tóan ñiểm cho các phương 
án 

Tiêu chí Sức khỏe Môi trường Tính năng kỷ thuật  

Chỉ thị Rủi ro 
nhiễm trùng 

Phát thải 
COD 

Robustness against 
corrosiveness 

Σ λj eij 

Trọng số  λj 4 3 3   

Phương án A 3 1 2  21 

Phương án B 1 2 1  13 
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Sau khi gán trọng số, thực hiện nhân trọng số với ñiểm của các tiêu chí ñã chuẩn hóa ở 
bước 4 ghi trong ma trận (phương án/tiêu chí), ðó là ma trận kết quả sau cùng. Lập 
tổng ñiểm (ñã nhân trọng số) cho từng phương án, sẽ có ñược ñiểm xếp hạng ưu tiên 
các phương án hay chọn phương án có ñiểm cao nhất.  

2.6. Thực hiện phân tích nhạy cảm và rà soát lại kết luận. 

Sự xếp hạng trong giai ñoạn 5 sẽ rất nhạy cảm ñối với sự biến thiên trong dữ liệu, 
ñiểm hay trọng số. Có sự không chắc chắn sẽ xảy ra khi các giả thiết và ñánh giá ñưa 
ra kém sự khẳng ñịnh. Vì vậy trước khi ra quyết ñịnh, cần phải phân tích nhạy cảm ñối 
với các khía cạnh này trong quá trình ñánh giá. Vấn ñề ñặt ra là: Việc xếp hạng các 
phương án có giữ nguyên không khi dữ liệu, ñiểm ñánh giá và trọng số dùng trong 
ñánh giá sẽ thay ñổi trong một phạm vi nào ñó không?” 
Thực hiện MCA trên phần mềm EXCEL, chúng ta có thể thực hiện phân tích nhạy 
cảm bằng cách thay ñổi ñiểm hay trọng số ñể xem lại kết quả xếp hạng mỗi lần thay 
ñổi. 

 

Hình 9. 4: Ví dụ về ñồ thị phân tích nhạy cảm, biểu diễn tổng ñiểm khi trọng số của 
tiêu chí hiệu quả họat ñộng (x) biến thiên từ 0 ñến 1. 

 
BÀI TẬP THỰC HÀNH 
Có 5 phương án quản lý chất thải cho một nhà máy: 

1. Giảm thiểu/tái chế (giảm dòng thải) 
2. ðốt kỹ thuật cao (50% ñốt, 25 % tái chế) 
3. Tái chế tối ña (90% tái chế, 10 % ñốt) 
4. ðốt nhiệt ñộ cao (50% ñốt, 35 % tái chế) 
5. Chôn lấp bình thường (không làm gì cả) 

ViỆc ñánh giá chọn lựa phương án dựa vào 4 tiêu chí: 
1. Chi phí (triệu USD) 
2. Mức ñộ phù hợp với qui ñịnh 
3. Lợi ích môi trường 
4. Sự linh hoạt, cơ ñộng, không phụ thuộc vào một phương pháp nào. 

 

Các tiêu chí ñánh giá chọn phương án ghi trong ma trận dưới ñây: 
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Phương án quản lý chất thải Chi phí 
(triệu 
USD) 

Mức ñộ 
phù hợp 
với qui 
ñịnh 

Lợi 
ích 
môi 
trường 

Sự linh hoạt, cơ 
ñộng, không 
phụ thuộc vào 
một pp 

 

Giảm thiểu/tái chế 29,6 +++ xxx 3  

ðốt kỹ thuật cao 29,6 +++ xx 2  

Tái chế tối ña 31 + xxx 2  

ðốt nhiệt ñộ cao 28,9 ++ xx 1  

Chôn lấp bình thường 27,4 0 0 0  

xxx hay +++  cho lợi ích tối ña;  xx hay ++  cho một số lợi ích   x hay +  cho ít lợi ích 
0 không cho lợi ích gì 
Sử dụng phương pháp MCA, chuẩn hóa dữ liệu , gán trọng số và xếp hạng các phương 
án và chỉ ra phương án nào là phương án tốt nhất? 
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Chương 10: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG  
TRONG CÁC HỆ KỸ THUẬT 

 
CÁC MỤC TIÊU HỌC CHƯƠNG 10: 
Trong chương này bạn sẽ học: 
1 Khái niệm về công nghệ hệ thống (system engineering) – Ứng dụng ñể xây dựng qui 
trình thiết kế hệ thống xử lý môi trường 

2. Nguyên lý ñiều khiển và ñiều chỉnh 

3. Ứng dụng phân tích hệ thống ñối với các qui trình sản xuất. 

---oOo--- 
Việc ứng dụng của khoa học hệ thống là rất rộng (trong nhiều ngành) và rất sâu (ñòi 
hỏi kiến thức chuyên môn). Trong chương này ñề cập ñến 3 nội dung phát triển ứng 
dụng của lý thuyết hệ thống cho các hệ thống kỹ thuật, có thể vận dụng vào lĩnh vực 
môi trường: 
1. Kỹ thuật hệ thống (System engineering): là lĩnh vực ứng dụng lý thuyết hệ thống 

ñể hình thành một kiểu phương pháp luận làm việc theo tinh thần thống nhất, tổng 
thể liên ngành nhằm thực hiện mục tiêu chung (ứng dụng trong các dự án quy 
hoạch môi trường, dự án ñánh giá tác ñộng môi trường tự nhiên và xã hội  cho các 
công trình lớn, phức tạp thiết kế các hệ thống tích hợp tiết kiệm năng lượng). 

2. Nguyên lý xây dựng mô hình pilot: là nội dung ứng dụng lý thuyết hệ thống ñể 
phát triển các mô hình vật lý phục vụ cho các mục ñích nghiên cứu thí nghiệm và 
thiết kế và thi công các hệ thống thực trong lĩnh vực môi trường. 

3. Nguyên lý của kỹ thuật ñiều khiển  và ñiều chỉnh : là nội dung ứng dụng khoa học 
hệ thống và ñiều khiển học trong các hệ thống kỹ thuật (ứng dụng trong thiết kế và 
xây dựng các hệ thống quan trắc và xử lý môi trường tự ñộng) , 

1. TÓM LƯỢT VỀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG (SYSTEM 
ENGINEERING) 

Kỹ thuật hệ thống trở thành một ngành khoa học ñộc lập sau thế chiến thứ hai.  Sự gia 
tăng chi phí và phức tạp trong kỹ thuật của các chương trình phát triển trong những 
năm 1950 và 1960 ñã sinh ra nhu cầu về một phương pháp luận ñể giải quyết sự phức 
tạp quản lý và kỹ thuật của các dự án lớn.  
Trong những năm 1990, kỹ thuật hệ thống ñã ñược quan tâm khi nhiều dự án thất bại, 
ñặc biệt là trong các hệ thống lớn dựa trên cơ sở phần mềm. 
Kỹ thuật hệ thống bắt nguồn từ ngành vũ trụ và quốc phòng, ñặc biệt là ở Mỹ và Anh. 
Ngày nay, có sự gia tăng áp dụng KTHT trong phạm vi rộng hơn của các ngành công 
nghiệp . 

1.1. Khái niệm về  kỹ thuật hệ thống: 

Kỹ thuật hệ thống là kỹ thuật thiết kế, thực hiện, triển khai và vận hành các hệ thống 
tích hợp bao gồm phần cứng, phần mềm và con người.  
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 Kỹ thuật hệ thống  là một cách tiếp cận liên ngành và các phương pháp cho 
phép thực hiện các hệ thống lớn, phức tạp thành công. Kỹ thuật hệ thống là một 
phương pháp luận vận dụng lý thuyết hệ thống. Theo nghĩa cụ thể, kỹ thuật hệ thống 
là việc thiết kế ra các công trình xây dựng, máy móc, thiết bị hay cảc dây chuyền sản 
xuất và công nghệ nhằm ñạt ñược các mục tiêu xác ñịnh trước. 
 Kỹ thuật hệ thống là việc thiết kế các hệ thống có ñộng thái và cấu trúc phức 
tạp ñồng thời thiết kế phương pháp thực hiện các hệ thống ñó, là quá trình dự kiến, 
tiên liệu sự phát triển cấu trúc và ñộng thái của hệ thống trong những ñiều kiện giả 
ñịnh cho tương lai. 
 Kỹ thuật hệ thống là một lĩnh vực ứng dụng của nguyên lý hệ thống. Cơ sở lý 
thuyết của nghành kỹ thuật mới này là lý thuyết về hệ thống và công cụ chính của nó 
là các phương pháp mô hình hóa và phân tích hệ thống. 
 Tuy rằng vẫn còn nhiều sự bàn cải  nhưng công nghệ hệ thống (system 
engineering) ngày nay ñã trở thành một trong những chuyên môn nghiên cứu ñộc lập 
phần lớn trong các trường ñại học lớn trên thế giới. Hoạt ñộng trong lĩnh vực kỹ thuật 
hệ thống là các chuyên gia hệ thống. 

Kỹ thuật hệ thống ñã có nhiều phát huy tác dụng trong các lĩnh vực: 
- Xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. 
- Quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng, ñô thị. 
- Lĩnh vực tổ chức nghiên cứu khoa học. 
- Thiết kế các hệ thống kỹ thuật phức hợp như các hệ thống năng lượng , các hệ 

thống sản xuất tự ñộng . . . 
- Phát triển công nghệ phần mềm 
 Và ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin về mặt phần 
cứng lẫn phần mềm, kỹ thuật hệ thống ñã thúc ñẩy nhiều tiến bộ trong lĩnh vực thiết 
kế, tạo mẫu, trong tất cả các nghành khoa học kỹ thuật ( thiết kế máy móc, thiết kế 
thời trang, nghiên cứu hệ sinh thái. . .) 
Sự phát triển của kỹ thuật hệ thống là một tất yếu khách quan trong những trường hợp: 
Vì một lý do nào ñó không thể nghiên cứu trực tiếp ñối tượng như: ñối tượng nghiên 
cứu quá rộng lớn, phức tạp như hệ sinh thái ñịa cầu, hệ thống khí quyển. .  
ðối tượng nghiên cứu quá phức tạp, cần phải có những thử nghiệm từng phần, loại bỏ 
các thành phần thừa ít tác dụng hoặc các mối liên hệ không cần thiết . ..  Ví dụ như 
những vấn ñề kinh tế, xã hội ... ., Vấn ñề quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng ñô thị, 
các hệ thống phức hợp, thiết kế cảnh quan ñô thị... 
Trong những trường hợp nghiên cứu trên mô hình sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với 
nghiên cứu trực tiếp trên hệ thống thực, sử dụng phương pháp công nghệ kỹ thuật sẽ 
giúp tiết kiệm nhiều chi phí nghiên cứu. 

1.2. Các giai ñoạn của kỹ thuật  hệ thống trong các dự án lớn  phức hợp: 

Tóm tắt phương pháp cơ bản của kỹ thuật hệ thống ñược trình bày trong hình  9.1 
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Hình 10. 1:  Các giai ñoạn cơ bản trong công nghệ hệ thống 

    Có từ 6 -7 giai ñoạn của quá trình sử dụng kỹ thuật hệ thống ñể triển khai các hệ 
thống phức hợp như sau: 

• Xác ñịnh các yêu cầu, mục tiêu hệ thống, phân tích hệ thống: các thành phần và 
chức năng, mối quan hệ giữa các thành phần . . . 

• Thiết kế hệ thống tổng thể:  

• Phân rã thành các hệ thống con ñể thiết kế chi tiết 

• Tich hợp thành hệ thống tổng thể 

• Lắp ñặt và thi công thực hiện hệ thống  

• Vận hành thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống  

• Cải tiến hệ thống  trong quá trình phát triển 

• Thu hồi, hủy bỏ  hệ thống  

2. QUI TRÌNH KHUNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM XỬ 
LÝ MÔI TRƯỜNG DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG 

 Trong thiên nhiên, trong sản xuất hay nghiên cứu,  người ta thường so sánh và 
nhận xét về sự tương tự của hai hoặc nhiều hệ thống ( thường là các hệ thống thực thể 
), về cấu trúc ñộng thái. Phương pháp so sánh ñồng dạng và mô hình hóa là một trong 
những phương pháp cơ bản trong quá trình tri thức của nhân loại, nhưng khoa học hệ 
thống ñã khái quát hóa và phân tích về mặt nguyên lý. 
Nói theo cách thông thường, trong một ngành khoa học, mô hình hóa là sử dụng một 
ñối tượng không phải là ñối tượng nghiên cứu (sử dụng mô hình) ñể nghiên cứu ñặc 
tính và diển biến của ñối tượng "thực". Các mô hình thử nghiệm pilot trong các hệ 
thống xử lý môi trường là sự vận dụng nguyên lý hệ thống. 

2.1. Mục ñích xây dựng mô hình thử nghiệm xử lý môi trường (pilot) 

 Mục ñích của xây dựng mô hình  pilot là: (1) giám ñịnh giả thuyết ñã ñặt ra và 
(2) thí nghiệm thay cho thực thể nghiên cứu 
     (1) Giám ñịnh giả thuyết ñã ñặt ra 
 Dùng mô hình ñể thể hiện các ñiều kiện của giả thiết nghiên cứu, căn cứ vào 
diễn biến ñộng thái của mô hình, ñối chiếu với kết quả thực nghiệm ñã biết ở thực tế, 
có thể phán ñoán ñược tính hợp lý và chính xác của các giả thiết ñã ñặt ra. Ví dụ, ñối 
với một loại nước thải của một ngành công nghiệp ñặc thù, ta chưa biết công nghệ xử 
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lý. Bằng nhận ñịnh về bản chất hóa học, ta ñưa ra giả thiết về qui trình xử lý ô nhiễm. 
Mô hình thực nghiệm pilot giúp ta kiểm chúng lại và hoàn thiện qui trình công nghệ. 
(2) Thí nghiệm thay cho thực thể nghiên cứu 
 Có nhiều trường hợp, vì lý do kinh tế hay kỹ thuật, không thể thí nghiệm trên 
vật thể,  vì gây ra tốn kém, nguy hiểm hoặc tốn kém nhiều thời gian và công sức. Ví 
dụ, ñể thiết kế một hệ thống xử lý nước thải cho một nhà máy mà chúng ta chưa biết 
công nghệ nào sẽ thích hợp. Chúng ta cần lập mô hình thực nghiệm qui mô pilot ñể 
thực hiện và so sánh kết quả của các công nghệ, quyết ñịnh chọn công nghệ, khi ñó 
mới bắt tay thi công hệ thống thật trong các phân xưởng. 

2.2. Các giai ñoạn xây dựng một mô hình pilot của một hệ thống xử lý ô 
nhiễm môi trường  

2.2.1. ðặt vấn ñề, xác ñịnh mục tiêu của mô hình pilot 

Nhiệm vụ của một mô hình xử lý pilot cần phải ñược xác ñịnh rõ trước khi thực 
hiện. Thông thường, mô hình pilot ñược lập ra ñể thực nghiệm công nghệ xử lý trước 
khi xây dựng hệ thống xử lý thực tế nhằm tránh lãng phí (khi xử lý không ñạt) và 
nhằm thuận tiện trong việc thay ñổi công nghệ, bố trí thí nghiệm ñể tìm ra các chỉ tiêu, 
thông số tối ưu. . . 
Vì vậy, trước khi xây dựng mô hình thử nghiệm cần phải xác ñịnh mục tiêu rõ ràng. 
ðể xác ñịnh mục tiêu, người tác thường theo các nguyên tắc SMART : Xác ñịnh 
(specific); ðo lường ñược, ñịnh lượng ñược (measurable); Chấp nhận ñược 
(acceptable); Phù hợp (Relevant) và có hạn ñịnh (timed). 

 Mô hình hệ thống xử lý nước thải , khí thải gì? (specific) 

 Mục tiêu xử lý là ñạt tiêu chuẩn loại gì, ví dụ, nước thải ñạt loại A hay B ? 

(measurable). 

 Mục tiêu có chấp nhận ñược trong hoàn cảnh của công ty xí nghiệp không? 

(acceptable). Ví dụ không thể chọn các công nghệ xử lý quá tốn kém. 

 Mục tiêu  xử lý có khả thi và phù hợp không ? ví  dụ , nước thải thuộc da xử lý 

thành nước sạch là không phù hợp. (relevant) 

 Mục tiêu cần xác ñịnh chỉ tiêu thời gian. Xử lý trong bao lâu? (timed)  

2.2.2. Lựa chọn công nghệ xử lý và xây dựng mô hình ý niệm  

Trước khi thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống xử lý thử nghiệm,  bước tiếp theo là 
lựa chọn công nghệ. Lý do là thành phần của hệ thống xử lý pilot sẽ phụ thuộc vào 
công nghệ xử lý. 
Ví dụ, ðể xử lý nước thải, có rất nhiểu giải pháp công nghệ xử lý: 
Giải pháp cơ học: lưới chắn rác, bể lắng, bể lọc. 
Giải pháp công nghệ hóa học: vd, dùng phèn làm keo tụ, dùng vôi ñể kiềm hóa nước 
chua, cho Clor vào nước ñể khử trùng. 
Giải pháp xử lý sinh học: Dựa vào sự sống của các vi sinh vật ñể oxy hóa chất bẩn 
hữu cơ ở dạng keo và hòa tan có trong nước thải. 
Tùy vào công nghệ ñược chọn (có thể là kết hợp) ,  xác ñịnh trước qui trình xử lý cho 
mô hình bao gồm các bước tác ñộng xử lý. 
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Hình 10. 2: Ví dụ về mô hình ý niệm trong công nghệ xử lý xử lý nước thải theo 

phương pháp hóa lý 
Nguồn: sưu tầm internet  tại website 

http://nett21.gec.jp/gec/CTT_DATA/index_air.html 

2.2.3. Xác ñịnh các cấu phần của hệ thống và các tiến trình  

Căn cứ vào công nghệ xử lý ñã lựa chọn, cần xác ñịnh các thành phần sẽ hiện diện 
trong hệ thống xử lý. Ví dụ một hệ thống xử lý nước thải sẽ gồm: bể lắng, bể lọc, bể 
trung hòa, bộ phận khuấy, bể lọc nước và bùn, hệ thống ñiện, hệ thống ống dẫn, các 
bộ phận ño và báo kết quả ño. . . 

2.2.4. Thiết kế hệ thống xử lý pilot 

Căn cứ vào phân tích thành phần và mối liên hệ giữa các thành phần, bước tiếp theo là 
thiết kế chi tiết các thành phần và toàn bộ hệ thống, trong ñó tính toán chi tiết sự 
tương thích và phù hợp về qui mô, khối lượng, hình dạng và kích thước…. 

2.2.5. Thực hiện hệ thống xử lý pilot 

Dựa trên bản thiết kế chi tiết (kiến trúc + kỹ thuật) , thực hiện thi công lắp ñặt hệ 
thống trên thực tế (với kích thước thử nghiệm, thường gọi là qui mô pilot) 

2.2.6. Thí nghiệm và ño ñạc thông số, tìm thông số tối ưu 

Sau khi ñưa hệ thống vào thử nghiệm vận hành, cần lấy mẫu và phân tích các 
thông số hoạt ñộng của hệ thống bao gồm yếu tố ñầu vào, ñầu ra, xem xét mối liên hệ 
giữa các thông số ñể tìm gải pháp gia tăng hiệu suất xử lý. Sau nhiều thí nghiệm và xử 
lý kết quả, tìm ra thông số tối ưu về nồng ñộ hóa chất, thời gian xử lý, hiệu quả xử lý. 
. ., làm căn cứ ñể thi công hệ thống xử lý thực tế. 

2.2.7. Thiết kế hệ thống xử lý thực tế 

Trên cơ sở các kết quả thử ngiệm và tìm thông số tối ưu, tiến hành thiết kế chi tiết 
cho hệ thống xử lý thật. Bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế lắp ñặt thiết bị. 
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2.2.8. Thi công hệ thống xử lý thực tế 

Dựa vào bản vẻ thiết kế chi tiết hệ thống xử lý, thực hiện thi công xây dựng và lắp 
ñặt thiết bị. Sau khi lắp ñặt, cho hệ thống vận hành và theo dõi các thông số kỹ thuật 
xử lý ñể có sự ñiều chỉnh nếu cần thiết. 

3. NGUYÊN LÝ ðIỀU KHIỂN VÀ ðIỀU CHỈNH 

3.1. Khái niệm: 

 Chúng ta hiểu quá trình ñiều chỉnh (regulation process)  là hoạt ñộng của một 
hệ thống nhằm mục ñích loại bỏ các tác ñộng nhiễu loạn  với mục ñích là tạo ra ổn 
ñịnh cho hệ thống. 
 Một cách tổng quát khái niệm ñiều chỉnh (regulation) ñược hiểu tương tự với 
khái niệm ñiều khiển (control). Trong thực tế thường ngày, chúng ta hiểu ñiều khiển 
như là ñiều hành kinh tế, lãnh ñạo chính trị. Trong các ứng dụng kỹ thuật, khái niệm 
ñiều khiển ñược dùng như là sự diều khiển có sự can thiệp trực tiếp của con người. (ví 
dụ: ñiều khiển xe ô tô). Và khái niệm ñiều chỉnh ñược dùng cho sự ñiều chỉnh tự ñộng 
của dây chuyền sản xuất, ñiều hòa nhiệt ñộ. 
Trong phần phân loại hệ thống dựa vào mối liên hệ với môi trường, chúng ta chia ra 
hệ thống kín, hệ thống tương ñối mở và hệ thống mở. 
Một hệ thống kín là HT tự ñiều khiển hay ñiều chỉnh bằng cách ñáp ứng các dữ liệu 
mà HT tự sinh ra. Ví dụ, các máy in dùng trong hệ máy tính thường có bộ ñiều chỉnh 
tín hiệu về sự hiện diện của giấy in. Nếu hết giấy, nó tự ñộng báo cho hệ thống ngừng 
in. 
Một hệ thống mở là HT không tự nó ñiều khiển hay ñiều chỉnh. Nó cần sự ñiều khiển 
hay quản lý của con người. Ví dụ, nếu một máy in vi tính không có bộ ñiều chỉnh phát 
hiện hết giấy, thì người sử dụng phải nhận biết khi hết giấy và nhận biết tín hiệu của 
máy in ñể ñiểu khiển việc ngừng in. 
Một ví dụ khác về phân biệt hệ thống kín và mở là hệ thống ñiều hòa nhiệt ñộ tự ñộng 
bằng rơ le trong tủ lạnh và hệ thống ñiều khiển nhiệt ñộ máy lạnh do con người.  
Trong tủ lạnh, khi nhiệt ñộ bên ngoài ngăn ñá (biến vào) lên cao, làm cho nhiệt ñộ của 
ngăn ñá (biến trạng thái 1) hạ thấp dưới một mức (biến mục tiêu) nào ñó, rơ le tự ñộng 
ngắt ñiện (biến hành ñộng) ñể hạ nhiệt ñộ của tủ (biến trạng thái 2) và ngược lại, khi 
nhiệt ñộ tủ lên cao, rơ le nối ñiện ñể tủ hoạt ñộng ñể nhiệt ñộ hạ xuống. 
Tương tự trong máy lạnh trong phòng, việc bật – tắt là do con người ñiều khiển theo ý 
mình khi không khí trong phòng lạnh, nóng. 

 

Hình 10. 3: Cơ chế tổng quát của quá trình ñiều khiển thông quá các biến số 
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Trong khoa học hệ thống, ñiều khiển và ñiều chỉnh là hai khái niệm hoàn toàn phân 
biệt: 
1. ðiều khiển (control) là ñiều khiển cơ học hay tự ñộng không có liên hệ nghịch hoặc 
có liên hệ nghịch nhưng gián tiếp thông qua con người. 
2. ðiều chỉnh (regulation) là ñiều chỉnh với liên hệ nghịch  nhờ vào bộ ñiều chỉnh tự 
ñộng. 

3.2. ðiều khiển  

 Là quá trình hay hoạt ñộng  trong ñó, với một chương trình ñịnh trước  (theo 
diển biến tiến trình của chương trình không thay ñổi), không có liên hệ nghịch,  một 
tín hiệu vào x liên quan với ñại lượng vào (I)  của hệ thống bị ñiều khiển S,  tín hiệu ra 
y  của ñại lượng ra (o) ñược tạo ra nhờ vào thiết bị ñiều khiển R. Nghĩa là, sản phẩm ở 
ñầu ra (O) của hệ thống bị ñiều khiển S. ðịnh nghĩa của ñiều khiển I ñược trình bày ở 
hình (9.4). 

 

Hình 10. 4: Sơ ñồ khối của tiến trình ñiều khiển 

 Sự thay ñổi chương trình ñiều khiển hay thay ñổi ñại lượng ra (sản phẩm) chỉ 
có thể thực hiện khi tiến trình ñược lập lại. Hoặc sự thay ñổi chỉ xảy ra khi có sự can 
thiệp trực tiếp của con người vào tiến trình, với ñiều kiện là thời gian phản hồi cho 
phép ( thời gian phản hồi là thời gian biến ñổi x thành y ). 
ðiều khiển với sự can thiệp trực tiếp của con người còn ñược gọi là ñiều khiển ngoại 
vi. 

3.3. ðiều chỉnh 

 ðiều chỉnh là tiến trình trong ñó, ở ñại lượng ra luôn ñược duy trì ở mức trị (z) 
cho tín hiệu ra (trị qui ñịnh) trên cơ sở xử lý thông tin và sử dụng trị ño ñược của tín 
hiệu ra (y). 
 ðiều chỉnh ñược thực hiện nhờ vào liên hệ nghịch thông qua thiết bị ñiều chỉnh  
( R ), trong ñó, trên cơ sở chương trình ñiều khiển hổ trợ, số hiệu chỉnh  x ñược xác 
ñịnh ñể sửa ñổi  trị của tín hiệu nhập (x) của ñại lượng vào thành trị x* nhờ vào thông 
tin về trị của tín hiệu xuất (y) ñược ño. ðịnh nghĩa của ñiều chỉnh ñược trình bày ở 
hình. 

 

Hình 10. 5: Sơ ñồ khối của tiến trình ñiều chỉnh  (ðiều khiển II với liên hệ nghịch ). 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

192

192

4. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG CÁC HỆ THỐNG 
SẢN XUẤT 

4.1. Khái niệm về tiến trình sản xuất 

Các tiến trình sản xuất trong các nhà máy là một loại hệ thống kỹ thuật kiểu tiến trình: 
Các yếu tố ñầu vào => [ công ñoạn 1 => công ñoạn 2 => công ñoạn 3 => . . . .] => sản 
phẩm và chất thải . 
Mỗi tiến trình bao gồm một số hữu hạn các công ñoạn sản xuất (unit process), trogn 
ñó, mỗi công ñoạn tiến trình tiếp nhận ñầu vào, thực hiện biến ñổi xử lý và tạo ra ñầu 
ra như dưới ñây: 

                       

 
Hình 10. 6: Minh hoạ một tiến trình sản xuất tổng quát 

Việc phân tích các tiến trình sản xuất có những dụng thiết thực cho công tác quản lý 
môi trường như: cải tiến qui trình sản xuất, cải tiến ñiều hành, tiết kiệm năng lượng, 
nguyên liệu. .. thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn, ngăn ngừa ô nhiễm. . . 

4.2. Nội dung phân tích tiến trình sản xuất 

+ Tiếp cận triến trình một cách tổng thể  ñể nhận biết mục tiêu của tiến trình, các ñầu 
vào (Nguyên liệu, năng lượng, phụ gia, nước. . .), ñầu ra (Sản phẩm, bán thành phẩm. . 
), ranh giới phạm vi tiến trình, mối quan hệ với các tiến trình khác trong hệ thống sản 
xuất. 
Trong mỗi công ñoạn, sử dụng phương pháp phân tích ñầu vào và ñầu ra, xác ñịnh các 
yếu tố ñầu vào, ñầu ra . Kết quả của phân tích qui trình công nghệ là một sơ ñồ biểu 
thị tiến trình sản xuất. Dưới ñây là một số ví dụ: 

Hình 10. 7: Tiến trình sản xuất tại nhà máy nhựa 

 

Nhöïa pheá thaûi Phaân loaïi Xay Röûa vaø phôi 

Maùy vô keo Haït nhöïa Xaùo vaø 
troän maøu 

EÙp hay keùo 
thaønh saûn 
phaåm 
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Hình 10. 8: Tiến trình sản xuất tại nhà máy giấy 

4.3. Ứng dụng của phân tích tiến trình sản xuất 

Phân tích tiến trình sản xuất về thực chất là phân tích tiến trình biến ñổi vật chất và 
năng lượng trong các hệ thống kỹ thuật (còn gọi là phân tích dòng vật lý). 
Trong lĩnh vực môi trường, phân tích tiến trình sản rất rất cần thiết vì các lý do sau 
ñây: 
- Phân tích tiến trình sản xuất sẽ giúp nhà quản lý môi trường hạch toán ñược chi phí 

môi trường sản xuất, từ ñó mới có thể vạch ra các giải pháp giảm thiểu chi phí môi 
trường , giúp hạ giá thành sản xuất, biến môi trường trở thành cơ hội thực hiện mục 
tiêu kinh tế của tổ chức doanh nghiệp, tự ñó sẽ giúp lãnh ñạo doanh nghiệp tích cực 
trong các cam kết bảo vệ môi trường. 

- Phân tích tiến trình sản xuất mới có cơ sở thực hiện ñánh giá tác ñộng môi trường 
(EIA) cho các nhà máy, các dự án sản xuất sẽ ñược ñầu tư, từ ñó giúp các nhà quản 
lý có ñủ thông tin ñể quyết ñịnh. 

- Phân tích tiến trình sản xuất mới có cơ sở thực hiện ñược ñánh giá vòng ñời sản 
phẩm (LCA), từ ñó cải tiến thiết kế sản phẩm, hướng ñến sản phẩm thân thiện môi 
trường. 

- Làm rỏ tiến trình sản xuất mới có thể giúp thực hiện ñánh giá so sánh các phương 
án công nghệ trong quá trình ñánh giá công nghệ môi trường (EnTA). 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 10 

1. Trình bày nhận thức và diễn giải các giai ñoạn của công nghệ hệ thống?  
2. Trình bày nhận thức của bạn về kỹ thuật hệ thống? Cho ví dụ minh hoạ? 
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3. Phân biệt các phương pháp ñiều khiển và ñiều chỉnh trong ñiều khiển học? 
4. Phương pháp ñiều khiển có ý nghĩa gì trong việc thực hiện quản lý môi trường 

nước ở ñô thị? Cho hai ví dụ về ñiều khiển mà bạn quan sát và nhận thức ñược 
trong ñời sống hàng ngày? 

5. Phương pháp ñiều chỉnh có ý nghĩa gì trong việc thực hiện thiết kế các hệ 
thống xử lý nước thải cho các nhà máy? Cho hai ví dụ về ñiều chỉnh mà bạn 
quan sát và nhận thức ñược trong ñời sống hàng ngày? 

6. Trình bày quá trình thiết lập mô hình thí nghiệm pilot. 
7. Sử dụng sơ ñồ khối ñể trình bày quy trình sản xuất của các nhà máy: 
+ Giấy, ðường, Thủy tinh, Chế biến cà phê, Thủy sản xuất khẩu. . . 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 10 

1) Dan Frey, Don Clausing, Pat Hale. What is Systems Engineering? (internet) 

2) Elisabeth Paté-Cornell. “An Introduction to Systems Engineering” (internet) 

3) Elisabeth Paté-Cornell. An Introduction to Systems Engineering. (internet) 

4) Heinz-Werner Engel 1998 .“Eco-mapping“  (internet) 
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Chương 11: NHẬN THỨC CÁC  HỆ SINH THÁI VỚI 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG  

 
Mục tiêu  học chương 11:  

1. Giúp người học vận dụng cách tiếp cận hệ thống vào việc nhận thức các qui 
luật và nguyên lý chung của các hệ sinh thái liên quan ñến lĩnh vực môi 
trường. 

2. Nhận biết sự phát triển của khái niệm hệ sinh thái và sinh thái học 

3. Nhận dạng các hệ sinh thái khác nhau trong thực tế. 

4. Thực hành các ứng dụng phân tích các hệ thống môi trường là hệ sinh thái. 

 

1. PHÁT TRIỂN CỦA KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI  

Tiếp theo sự ra ñời và phát triển của các khoa học cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên như 
sinh học, vật lý, hóa học, toán học, sinh thái học ñã ra ñời từ giữa thế kỷ 20, lấy hệ 
sinh thái (ecosystem) làm ñối tượng nghiên cứu chính. Có thể nói, nhận thức khoa học 
về hệ sinh thái khởi ñầu từ hệ sinh thái tự nhiên. ðó là kết quả của quá trình tích hợp 
dần các nhận thức khoa học sinh học của loài người từ gien cho ñến hệ sinh thái:  

 

Hình 11. 1: Phổ mức ñộ tổ chức của thế giới tự nhiên và các hệ thống sinh học tương 
ứng. 

Sinh thái học nghiên cứu những hệ nằm bên phải của phổ, nghĩa là quan tâm 
ñến mức ñộ từ cơ thể ñến hệ sinh thái tự nhiên. Ngày nay, do tính phức tạp của nhiều 
vấn ñề môi trường, ñe doạ ñến sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái, nhận thức 
khoa học về khái niệm hệ sinh thái ñã thay ñổi: 

 

Hình 11. 2: Sự thay ñổi nhận thức khoa học về hệ sinh thái theo thời gian 
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Trong ñó, khái niệm hệ sinh thái tích hợp bao hàm các ñặc trưng của hệ sinh thái nhân 
văn, chỉ khác là nhấn mạnh tầm quan trọng của thành phần “kỹ thuật-công nghệ”, có 
chức năng chuyển hóa vật chất và năng lượng nhân tạo.  

Phần dưới ñây trình bày tóm tắt về nhận thức và bản chất của từng khái niệm. 

1.1. Khái niệm hệ sinh thái tự nhiên  

Khái niệm hệ sinh thái “tự nhiên” (ecosystem), là một khái niệm về một tổ chức có ý 
niệm không gian trong ñó hệ thống bao gồm các thành phần hữu sinh (sinh) và vô 
sinh (thái) trong ñó có áp dụng với nhiều cấp ñộ không gian, từ kích thước của một 

giọt phân cho ñến cả hành tinh. Ví dụ, toàn thể khu vực sa mạc có thể nghiên cứu như 
là một hệ sinh thái. Tương tự như vậy, một làng trên ốc ñảo hay ngay cả các cánh 

ñồng trên ốc ñảo của sa mạc có thể phân biệt như là một hệ sinh thái.  

 

Hình 11. 3: Sơ ñồ 
ñơn giản của một 
hệ sinh thái trong 

tự nhiên 
 

Ngày nay, trước sự suy thoái môi trường và yêu cầu phát triển bền vững, một 
khoa học mới sẽ ñược hình thành, nghiên cứu cả mối liên hệ giữa 2 hệ : xã hội và tự 
nhiên. ðó là ngành sinh thái nhân văn, trong ñó hình thành khái niệm hệ sinh thái 
nhân văn. 

1.2. Khái niệm hệ sinh thái  nhân văn  

Hiện nay, chúng ta ñang sống vào thời kỳ ñô thị hóa ngày càng tăng. Khoảng 3 
tỷ người hiện nay sống ở ñô thị, việc tăng qui mô và tốc ñộ của các vùng ñô thị hóa, 
diện tích rừng ngày càng thu hẹp, nhiều vấn ñề môi trường nẩy sinh hiện nay hầu hết 
là do hoạt ñộng của con người, buộc chúng ta phải có cách tiếp cận mới ñối với các 
hệ sinh thái mới có thể ngăn chận các nguy cơ suy thoái môi trường. 

Vì lý do ñó, ñể có thể nhận thức những vấn ñề môi trường, ñặc biệt là các HST 
nhân tạo, không thể dừng lại ở cách tiếp cận của sinh thái học cổ ñiển, chỉ quan tâm 
ñến HST tự nhiên. Chúng ta không thể tách rời vai trò của con người trong sự phát 
triển của các HST, nghĩa là phải tiếp cận các hệ sinh thái theo quan ñiểm sinh thái 
nhân văn (human ecology). Trong sách này, từ ñây nói hệ sinh thái là hàm ý nói hệ 
sinh thái nhân văn.  
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Hình 11. 4:  Ví dụ mô hình diễn tả hệ sinh thái nhân văn.  

1.3. Hệ sinh thái tích hợp (ñô thị công nghiệp) 

Hệ sinh thái nhân văn nói trên là một bước tiến bộ ñáng kể trong việc nhận 
thức những vấn ñề về quan hệ giữa môi trường và con người trong những thâp niên 
giữa cuối thế kỹ 20. Tuy nhiên, với quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa với tốc ñộ 
nhanh, sự phát triển công nghiệp và giao thông ñã ñể lại những hậu quả cho sức khỏe 
con người và môi trường tự nhiên của các hệ sinh thái. Vì vậy, ñể giải quyết những 
vấn ñề môi trường, các nhà nghiên cứu môi trường và quản lý các ñô thị công nghiệp 
ñi ñến việc nhấn mạnh vai trò của các hệ thống công nghệ- kỹ thuật (các nhà máy, 
phương tiện giao thông là các hệ thống chuyển hóa vật chất và năng lượng do con 
người tạo ra). 

Vì vậy, ñể phục vụ cho việc quản lý môi trường, phát triển bền vững,  trong 
lĩnh vực môi trường ứng dụng một cách triệt ñể cách tiếp cận hệ thống, xem xét hệ 
sinh thái, ñặc biệt là hệ sinh thái ñô thị, ñược cấu thành từ 3 hệ thành phần: hệ thống 
công nghệ kỹ thuật – hệ sinh thái tự nhiên – hệ xã hội: 

 

Hình 11. 5: Tiếp cận hệ thống tích hợp : hệ kỹ thuật – hệ xã hội và hệ tự nhiên 
Về bản chất , hệ sinh thái tích hợp cũng là một kiểu hệ sinh thái nhân văn, 

trong ñó nhấn mạnh vai trò của phân hệ kỹ thuật công nghệ. 

2. CÁC ðẶC TRƯNG CHUNG CỦA CÁC  HỆ SINH THÁI  

Áp dụng phân tích hệ thống vào việc tiếp cận các hệ sinh thái, có thể nhận ra các 
nguyên lý chung của các kiểu hệ sinh thái khác nhau. Tùy theo mức ñộ phát triển, các 
nguyên lý về cấu trúc, tiến trình biến ñổi và ñộng thái của các HST có thể có sự khác 
nhau về tính phức tạp, trong ñó, mức ñộ phức hợp cao nhất là hệ sinh thái ñô thị 
(urban ecosystem) trong thực tiễn phát triển của xã hội loài người.  

Dưới ñây trình bày nguyên lý chung về các ñặc trưng của các HST, ñặt trong tâm vào 
hệ ST ñô thị (tích hợp):  

2.1. ðặc trưng về cấu trúc 

ðể nhận biết những ñiểm chung trong cấu trúc các hệ sinh thái, chúng ta cần phân biệt 
3 mức ñộ: 

2.1.1. Các kiểu hệ sinh thái tự nhiên  

Do tác ñộng của con người không ñánh kể, do ñó không xét ñến thành phần con 
người, bất kỳ một hệ sinh thái tự nhiên nào cũng ñược cấu thành từ hai nhóm thành 
phần chính: 

HỆ SINH THÁI =   CÁC QUẦN XÃ SINH VẬT    <===> MÔI TRƯỜNG VẬT LÝ        
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                                                                                               (CÁC YẾU TỐ VÔ SINH) 
Nhóm các yếu tố vô sinh  

Môi trường nội hệ hay các yếu tố lý hóa trong tất cả các loại hệ ñều biểu hiện ở 3 
môi giới chính môi trường chính: ñất - nước và không khí. Trong ñó bao gồm: 

- Những chất vô cơ (C, N, CO2, H2O,. . .) tham gia vào các tiến trình biến ñổi, 
trong sinh thái học cổ ñiển gọi là các chu trình tuần hoàn vật chất. 

- Những chất hữu cơ: (protein, gluxit, lipit và các chất mùn hữu cơ. .) liến kết các 
thành phần hữu sinh và vô sinh. 

- Chế ñộ khí hậu (nhiệt ñộ và các yếu tố vật lý khác) 

Nhóm các yếu tố sinh vật (quần xã sinh vật) 

- Sinh vật sản xuất gồm các sinh vật tự dưỡng: chủ yếu là cây xanh, và các thành 
phần hấp thu năng lượng ánh sáng, sử dụng các chất vô cơ ñơn giản và tạo nên 
các hợp chất phức tạp. 

- Sinh vật tiêu thụ (Thành phần dị dưỡng = ăn thức ăn khác), là các ñộng vật  ăn 
sinh vật khác, sử dụng, sắp xếp lại và phân hủy các hợp chất phức tạp. (Con 
người với tư cách một loại sinh vật thuộc về nhóm sinh vật tiêu thụ) 

- Sinh vật hoại sinh: chủ yếu là các vi khuẩn, nấm phân hủy các hợp chất phức 
tạp của chất nguyên sinh chết, hấp thụ một số sản phẩm phân hủy, và giải phóng 
các chất vô cơ dinh dưỡng thích hợp cho sinh vật sản xuất, cũng như giải phóng 
chất vô cơ là nguồn năng lượng, là chất ức chế hoặc kích thích ñối với thành 
phần khác của hệ sinh thái. 

 

 

Hình 11. 6: Hai ví dụ về  mô hình hệ sinh thái tự nhiên 
Dưới ñây ví dụ về thành phần chính của một vài hệ sinh thái tự nhiên thường 

gặp: 

Hệ sinh thái ao –hồ:  

- Các hợp chất vô sinh: vô cơ và hữu cơ cơ bản như: nước, axit carbonic, ôxy, 
canxi, muối, nitơ, photpho, amino axit,  axit humic. . .hiện diện trong ñất bùn 
ñáy ao, nước ao. 

- Sinh vật sản xuất: các thực vật bám và thực vật nhỏ trôi nổi như: tảo (phù du, 
phiêu thực vật). 
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- Sinh vật lớn tiêu thụ: gồm ấu trùng, phiêu sinh ñộng vật, các loài thủy sản ăn 
thịt hay ăn chất hữu cơ. 

- Sinh vật hoại sinh gồm vi khuẩn, trùng roi, nấm. . . 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn: 

Thành phần bao gồm: Quần thể thực vật (rừng gỗ, cây tiểu mộc, cây thân thảo. . 
.),  quần thể ñộng vật rừng (Heo rừng, nai, khỉ, cá sấu. . .); quần thể ñộng vật dưới 
nước (tôm, cá, giáp xác. . .) ; quần thể phiêu sinh ñộng vật; vi khuẩn . . .; nước thủy 
triều; chế ñộ  khí hậu; các yếu tố lý hóa sinh trong phạm vi của hệ sinh thái rừng ngập 
mặn. 

Hệ sinh thái biển: 

- Các hợp chất vô sinh: vô cơ và hữu cơ cơ bản như: nước, axit carbonic, ôxy, 
canxi, muối, nitơ, photpho, amino axit,  axit humic. . .hiện diện trong ñất ñáy 
biển và nước biển. 

- Sinh vật sản xuất: các thực vật bám và thực vật nhỏ trôi nổi trong nước biển 
(phù du, phiêu thực vật). 

- Sinh vật lớn tiêu thụ: gồm ấu trùng, phiêu sinh ñộng vật, các loài hải sản ăn 
thịt hay ăn chất hữu cơ. 

- Sinh vật hoại sinh gồm vi khuẩn, trùng roi, nấm. . . 

2.1.2. Các kiểu hệ sinh thái nông nghiệp 

Một hệ sinh thái nông nghiệp (hệ sinh thái nhân văn) là một tổng thể bao gồm các 
phân hệ tự nhiên và nhân tạo (hệ xã hội), có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.  
Một hệ STNV (một khu rừng, một vùng nông nghiệp, một thị trấn luôn cấu thành bởi 
hai phân hệ : hệ sinh thái tự nhiên và hệ thống xã hội. Hai phân hệ này có quan hệ tác 
ñộng qua lại và phụ thuộc lẫn nhau.  

a) Phân hệ tự nhiên 

Trong phân hệ tự nhiên, hệ STNông nghiệp cũng tương tự như các hệ ST tự 
nhiên 

Nhóm các yếu tố vô sinh hay môi trường nội hệ 

Môi trường nội hệ hay các yếu tố lý hóa trong tất cả các loại hệ ñều biểu hiện ở 3 
môi giới chính môi trường chính: ñất - nước và không khí. Trong ñó bao gồm: 

- Những chất vô cơ (C, N, CO2, H2O,. . .) tham gia vào các tiến trình biến ñổi, 
trong ñó có thêm các hợp chất trong phân bón và thuốc trừ sâu. 

- Những chất hữu cơ: (protein, gluxit, lipit và các chất mùn hữu cơ. .) liến kết các 
thành phần hữu sinh và vô sinh. 

- Chế ñộ khí hậu (nhiệt ñộ và các yếu tố vật lý khác) 

Nhóm các yếu tố sinh vật (quần xã sinh vật) 

∗ Sinh vật sản xuất gồm các cây trồng (ngắn ngày, dài ngày) sản xuất ra 
nông sản. 

∗ Sinh vật tiêu thụ chủ yếu là vật nuôi (trâu bò, heo, gà. . .) và con người. 
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∗  Sinh vật hoại sinh: chủ yếu là các vi khuẩn, nấm phân hủy, n6ám nhân 
tạo. .  

b) Phân hệ xã hội 

Gia ñình, tổ chức chính trị, hội ñoàn, hợp tác xã, doanh nghiệp-công ty là các 
thành phần cơ bản của phân hệ xã hội  trong hệ STNV nông nghiệp. 
Gia ñình cũng có ñặc trưng của một hệ thống, có thành phần gia ñình,  có các biến vào 
như lượng tiền, thời gian, tài sản sở hữu hay kiếm ñược , các biến trung gian như trao 
ñổi tiền ñể trả cho các dịch vụ, thực phẩm , ñồ dùng, các biến ra như sinh ra chất thải, 
chi tiền ra. . . . Các gia ñình là các thành phần cơ bản của hệ thống xã hội. 
Bên cạnh gia ñình, các tổ chức chính trị xã hội, hội ñoàn, bản thôn, các doanh nghiệp, 
công ty cũng là các thành phần cơ bản của hệ xã hội thuộc hệ sinh thái nhân văn nông 
nghiệp.   

2.1.3. Các kiểu hệ sinh thái nhân văn ñô thị 

Một hệ sinh thái ñô thị là một tổng thể tích hợp bao gồm 3 phân hệ: tự nhiên và xã hội 
và kỹ thuật –công nghệ, có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.  

Mục tiêu của hệ KT_CN là sản xuất sản phẩm , dịch vụ phục vụ lợi ích con người. 

Mục tiêu của hệ KT-XH là phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Hai thành phần này do con người tạo ra trong quá trình phát triển, khai thác thành 
phần tự nhiên. 

Các hệ thống thành phần này có tương tác mật thiết với môi trường KT-XH và môi 
trường tự nhiên (ðất nước và không khí). . Bảo vệ cho môi trường tự nhiên ñược ổn 
ñịnh, bền vững là nhiệm vụ của quản lý môi trường. 

Một hệ STNV (một khu rừng, một vùng nông nghiệp, một thị trấn, một thành 
phố, một vùng lãnh thổ, một quốc gia, một khu vực nhiều quốc gia. .) luôn cấu thành 
bởi hai phân hệ : hệ sinh thái tự nhiên và hệ thống xã hội. Hai phân hệ này có quan hệ 
tác ñộng qua lại và phụ thuộc lẫn nhau.  

Hệ KT-CN cấu thành bởi các thành phần chuyển hóa năng lượng vật chất nhân 
tạo (nguyên liệu + năng lượng + thiết bị -> sản phẩm dịch vụ và chất thải), chất thải có 
tác ñộng ñến môi trường tự nhiên. 

Hệ KT-XH cấu thành bởi các thành phần xã hội (gia ñình, các loại tổ chức XH), 
trong hoạt ñộng cũng có tác ñộng ñến môi trường tự nhiên. (Chất thải sinh hoạt). 

Các sinh vật trong hệ tự nhiên ở ñô thị không còn chức năng chuyển hóa năng 
lượng vật chất tự nhiên như các hệ ST tự nhiên khác. 

Bảng 11. 1: Mối liên hệ tương tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái ñô thị 
Thành phần Kỹ thuật – Công nghệ Kinh tế xã hội Tự nhiên 

Kỹ thuật – 
Công nghệ 

 Cung cấp dịch vụ, sản 
phẩm ñáp ứng  nhu cầu xã 
hội 

Thải chất thải gây ô nhiễm, 
làm hệ thống tự nhiên mất 
ổn ñịnh 

Khai thác tài nguyên. . . . 

Kinh tế xã 
hội 

ðưa ra các quyết ñịnh 
sản xuất, các chính 
sách, luật ñể ñảm bảo 

 ðưa ra các quyết ñịnh khai 
thác tài nguyên, các chính 
sách, luật ñể ñảm bảo phát 
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phát triển bền vững  triển bền vững, tăng dân số 
tạo ra áp lực. 

Tự nhiên Cung cấp tài nguyên, 
không gian sản xuất. . .  

Cung cấp môi trường 
sống, nghĩ ngơi giải trí. . . 

 

Hì
Hình 11. 7: Sơ ñồ cấu trúc thành phần của một hệ sinh thái ñô thị 

Xét trên tổng thể hệ sinh thái, giữa các hệ thống thành phần có mối quan hệ tương tác 
rất phức tạp và nhiều yếu tố. Các mối tương tác này tạo ra các chuổi quan hệ nhân quả 
mà nhà quản lý cần  phải nhận thức ñược ví dụ như: Dân số tăng -> nhu cầu dịch vụ, 
sản phẩm tăng -> khai thác tài nguyên thiên nhiên tăng lên -> Xã hội ñưa ra những 
luật lệ hạn chế cạn kiệt tài nguyên, bảo vệ môi trường  -> tìm cách phát triển kỹ thuật 
công nghệ ñể sử dụng tài nguyên không cạn kiệt, sản xuất không gây ô nhiễm, ñáp 
ứng nhu cầu xã hội. . .     

Tóm lượt một số mối quan hệ chính giữa các hệ thống thành phần có thể nêu trong 
bảng ma trận  11.1 trên ñây. 

2.2. ðặc trưng về ranh giới hệ thống – môi trường bên ngoài  

Mỗi HST có một ranh giới ñịa lý về mặt không gian, chịu tác ñộng của hai loại môi 
trường bên ngoài : môi trường tự nhiên và môi trường kinh tế xã hội và có tác ñộng 
ngược lại. 

Các hệ ST trong thực tế ñều có ranh giới ñịa lý xác ñịnh về mặt hành chánh . Ví 
dụ một Quận, một Tỉnh, Thành phố. . . 

Môi trường tự nhiên bên ngoài tác ñộng lên hệ ST ðô thị thông qua các ñầu vào 
là các yếu tố tự nhiên như : mưa, khí hậu, nước lụt, bão, giông gió, cung cấp các 
khóang sản, gỗ, cây trồng. . . Ngược lại các biến ñầu ra từ hệ STðô thị tác ñộng ngược 
lại môi trường tự nhiên như sinh ra chất thải, gây ô nhiễm, gây cạn kiệt tài nguyên. . . 

Môi trường kinh tế xã hội bên ngoài tác ñộng ñến hệ ST ðô thị thông qua các 
biến vào là các yếu tố như: tri thức (internet, sách, bào truyền thông), kỹ thuật công 
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nghệ, máy móc thiết bị, người nhập cư, tỉ giá tiền tệ, giá cả, sản phẩm tiêu dùng, du 
nhập văn hóa, luật công ước quốc tế. . . Ngược lại các biến ra từ hệ ST ðô thị  tác 
ñộng ngược lại môi trường kinh tế xã hội bên ngoài như : tri thức, công nghệ, xuất 
khẩu sản phẩm, xuất khẩu lao ñộng, di cư. . . 

Các tác ñộng vòng lặp phản hồi này thông qua các tiến trình biến ñổi tạo ra các 
tác ñộng tích cực lẫn tiêu cực cho hệ ST ðô thị và mỗi hệ ST ðô thị phải có sự thích 
nghi ñể có thể phát triển bền vững.  

Không phải chỉ có sự thay ñổi môi trường bên ngoài gây ra sự biến ñổi của hệ 
ST ðô thị. Một sự thay ñổi trong thành phần của chính hệ ST ðô thị cũng tạo ra hiệu 
ứng thay ñổi tổng thể. Ví dụ, một sự thay ñổi trong hệ sinh thái tự nhiên như lũ lụt 
cũng có thể gây ra thay ñổi hệ xã hội (thay ñổi cách sống, cách tổ chức trú ẩn sống 
chung với lũ. . ) từ ñó làm thay ñổi tổng thể hệ ST. 

Nhận dạng các mối quan hệ tương tác giữa các thành phần là một trong các nội 
dung quan trọng trong nghiên cứu phân tích hệ thống môi trường. 

2.3. ðặc trưng về tiến trình biến ñổi trong các HST  

Có nhiều tiến trình biến ñổi phức tạp diễn ra trong các hệ ST, các tiến trình biến 
ñổi này diễn ra theo dạng vòng lặp phản hồi.    

Tùy theo mức ñộ phát triển, các hệ STNV có thể có  3- 5 nhóm tiến trình biến 
ñổi: 

(1) Vật chất; (2) Năng lượng; (3) Chủng loài; (4) Thông tin; (5) Tài chính. Sự 
phân biệt nhóm tiến trình chỉ có tính tương tương ñối. Các tiến trình biến ñổi thường 
ñan xen nhau. Ví dụ tiến trình quan hợp biến ñổi vật chất-năng lượng. 

Các tiến trình biến ñổi trong các hệ STNV rất phức tạp. Về nguyên lý, hệ biến 
ñổi các biến vào (inputs) trở thành các biến trung gian (throughputs) và phản ứng, trả 
lại môi trường bên ngoài thông qua các biến ra (outputs). Sau ñó, do sự vận ñộng của 
môi trường bên ngoài, các biến ra lại quay lại trở thành các biến vào ñi vào hệ thống. 
Sự phản hồi ñó gọi là vòng lặp phản hồi. Ví dụ, Nhà máy sản xuất gây ra ô nhiễm, 
chất ô nhiễm sẽ có tác ñộng ngược lại ñối với hoạt ñộng của nó. 

Nhận biết các tiến trình biến ñổi trong hệ sinh thái là nhận dạng: 

+ Các yếu tố từ môi trường bên ngoài ñi vào hệ sinh thái (input). 

+ Các yếu tố từ bên trong hệ sinh thái ñi ra ngoài nghĩa là sự phản ứng của nó ñối với 
môi trường bên ngoài (output). 

+ Các yếu tố biến ñổi trung gian trong nội bộ hệ sinh thái (throughput) 

Bảng 11. 2: Các tiến trình thường gặp trong các hệ sinh thái 
Tiến trình Biến ñầu vào Hoạt ñộng biến 

ñổi 
Biến ñầu ra Ghi chú 

Quang hợp Bức xạ mặt trời, 
CO2, Nước, 
dinh dưỡng 

khoáng 

Vật chất – Năng 
lượng 

Chất hữu cơ, O2 Thực vật ở 
các HST 

Di chuyển Xăng Dầu Biến hóa năng 
thành cơ năng 

Cơ năng 

CO2, SO2 

Các loại xe 
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Sản xuất kinh 
doanh 

Tiền, vật liệu, 
năng lượng, 
nhân lực. . . 

Sản xuất kinh 
doanh 

Sản phẩm , dịch 
vụ và chất thải 

Các doanh 
nghiệp ở 

HST ñô thị 

Sinh sống Thực phẩm, 
nước, thức uống 

Ăn uống Tăng trưởng, 
năng lượng hoạt 
ñộng,  Chất thải 

Các gia ñình 

Việc nhận biết các luồng (flows) tín hiệu trong một hệ sinh thái sẽ giúp nhà quản lý 
môi trường tìm ra nguyên nhân gây ra các hiện tượng không bền vững của hệ, từ ñó 
mới có thể ñề ra biện pháp xử lý, khắc phục.  

2.3.1. Tiến trình biến ñổi vật chất:  

Gồm 2 nhóm: 

2.3.1.1. Biến ñổi vật chất trong tự nhiên 
Sự vận chuyển các nguyên tố cần thiết cho sự sống và các hợp chất vô cơ 

thường ñược khái quát trong các chu trình các chất dinh dưỡng khoáng:Nước, Nitơ, 
Oxy, Dioxid Carbon (CO2), Phosphat (PO4), Lưu huỳnh (SO4). 

Trong các hệ ST ñô thị, phân tích luồng vật chất còn tính ñến các chất gây ô 
nhiễm có hại cho sức khỏe con người như: (SOx như SO2, SO3….); (NOx như NO2, 
NO3….); các kim loại nặng như Arsen, Chì, thủy ngân. . . Ở nông thôn, cần chú ý ñến 
luồng phân bón và thuộc trừ sâu. 

Việc nghiên cứu chu trình các chất dinh dưỡng rất có ý nghĩa trong việc bảo ñảm sự 
cân bằng của hệ sinh thái. Việc nghiên cứu các ñộc tố và chu trình chuyển hóa của 
chúng qua các thành phần trong HST có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ môi trường, 
ngăn ngừa nguy cơ suy thoái môi trường, bảo ñảm phát triển bền vững.  

 

Hình 11. 8: Sự trao ñổi 
giữa các thành phần trong 

chu trình Carbon trong 
HST tự nhiên 

 (Nguồn:Smith,1966) 
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Hình 11. 9: Sự trao ñổi 
giữa các thành phần trong 
chu trình Phot pho trong 

HST tự nhiên 
(Nguồn:Duvigneaud,1963) 

 

 

Hình 11. 10: Sự trao ñổi giữa các thành phần trong chu trình Ni tơ trong HST tự 
nhiên. 

(Nguồn:Smith,1966) 

2.3.1.2.  Biến ñổi vật chất nhân tạo 
ðầu vào: các yếu tố vật chất ñi vào hệ sinh thái như: sự du nhập sản phẩm,  
nguyên liệu từ các hệ sinh thái khác, sự phát thải các chất gây ô nhiễm từ bên 
ngoài hệ sinh thái  (ví dụ ô nhiễm từ các nơi khác phát tán ñến), nước chảy theo 
sông suối có nguồn gốc từ HST khác, nước thủy triều từ HST biển. . . 

ðầu ra: các yếu tố vật chất ñi ra khỏi  hệ sinh thái như: sự xuất khầu sản phẩm,  
nguyên liệu ñến các hệ sinh thái khác bên ngoài, sự phát thải các chất gây ô nhiễm 
từ bên trong hệ sinh thái  ra các hệ khác bean ngoài, nước chảy theo sông suối có 
nguồn gốc từ HST chảy ra bên ngoài, nước ra biển. . . 

Biến ñổi vật chất trung gian: là sự biến ñổi trong nội bộ HST. Trong biến ñổi này, 
cần quan tâm ñặc biệt ñến biến ñổi và lan truyền các chất gây ô nhiễm. 

2.3.2. Tiến trình biến ñổi năng lượng:  

bao gồm 

+ Biến ñổi năng lượng tự nhiên  

Trong hệ sinh thái biền ñổi năng lượng tự nhiên xảy ra chủ yếu trong thành phần hệ tự 
nhiên sẽ ñược trình bày trong phần tiếp theo. ðối với các HST tự nhiên, dòng năng 
lượng là một trong các luồng thông tin tín hiệu cơ bản trong các HST. ðầu vào là 
năng lượng bức xạ do ánh sáng mặt trời mang lại thông qua sinh vật sản xuất tạo ra 
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chất hữu cơ. Sự vận chuyển năng lượng dinh dưỡng từ nguồn thực vật, ñi qua hàng 
loạt sinh vật trong chuỗi dinh dưỡng, ñược tiếp diễn bằng cách một số sinh vật này 
dùng sinh vật khác làm thức ăn gọi là chuỗi thức ăn.  

Trong sinh thái học cổ ñiển, phân tích luồng năng lượng của hệ thông qua các khái 
niệm: chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng, cấu trúc dinh dưỡng, và các hình 
tháp sinh thái. 

Lưu ý: quan tâm ñến các ñịnh luật vật lý như bảo toàn năng lượng, biến ñổi các dạng 
năng lượng. ðối với các HST nhân tạo, khi phân tích luồng năng lượng cần chú ý ñến 
sự tham gia luồng năng lượng của số năng lượng hóa thạch (dầu hỏa, than ñá, khí 
thiên nhiên) ñi vào hệ thống. 

+ Biến ñổi năng lượng nhân tạo 

 trong hệ sinh thái xảy ra chủ yếu trong thành phần hệ”kỹ thuật công nghệ” . Nhận 
biết các tiến trình biến ñổi trong các thành phần kỹ thuật công nghệ rất cần thiết cho 
các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm, sản xuất sạch hơn . .  

 
Hình 11. 11 : Các tiến trình biến ñổi vật chất và năng lượng trong Hệ sinh thái 

 
Hình 11. 12 : Tháp dinh dưỡng – hệ quả của tiến trình biến ñổi năng lượng 

2.3.3. Tiến trình biến ñổi chủng loại 

 bao gồm 

+ Sự nhập cư (nhân tạo hay tự nhiên) của các loài  ñi vào hệ sinh thái 

+ Sự di cư (nhân tạo hay tự nhiên) của các loài  ñi ra khỏi hệ sinh thái 

Khi nghiên cứu một diện tích rộng lớn, bao gồm nhiều hệ sinh thái (nghiên cứu 
sinh thái cảnh quan, landscape ecology), có sự dịch chuyển của các loài ñộng thực vật 
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giữa các HST. Ví dụ: chim ăn hạt cây rừng, bay từ HST rừng vào HST ñồng ruộng, sẽ 
có tác dụng chuyển loài cây rừng di thực vào HST khác. Tương tự như vậy, với tác 
nhân là gió, nước, con người: 

Biến ñổi chủng loại trọng tâm trong hệ sinh thái ñô thị là sự nhập cư và di cư  của 
cư dân thành phố. Việc gia tăng dân số cơ học của ñô thị gay ra áp lực về nhu cầu nhà 
ở, nhu cầu ñiện nước cho sinh hoạt, nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt. Vì vậy, trong 
nghiên cứu quản lý môi trường ñô thị, dân số là một chỉ thị quan trọng về áp lực lean 
môi trường. Kiểm sóat dân số tăng trưởng hợp lý là một trong việc quan trọng nâng 
cao chất lượng cuộc sống, phát triển bean vững ñô thị.  

Nhận biết biến ñổi chủng loài rất hữu ích cho việc hiểu biết về ña dạng sinh học, 
xã hội học  nhằm giúp cho việc hoạch ñịnh chính sách quản lý nói chung và quản lý 
môi trường nói riêng. Ví dụ sự du nhập của virus H5N1, HIV, quản lý di cư nhập cư 
trong quản lý xã hội 

2.3.4 Các cơ chế thúc ñẩy các tiến trình biến ñổi vật chất – năng lượng – 
chủng loài trong tự nhiên 

Các luồng tín hiệu: năng lượng, vật chất (kể cả chất ô nhiễm) truyền qua các 
thành phần của hệ thống của hệ sinh thái nhờ vào nhiều cơ chế khác nhau. Nhận thức 
các cơ chế này giúp ích rất nhiều trong việc ñưa ra các các giải pháp ngăn chặn sự lan 
truyền vật chất , năng lượng, chủng loại có hại cho con người và hệ sinh thái trong tự 
nhiên.  

2.3.3.1) Cơ chế vận chuyển (vectors): 
Năng lượng, dinh dưỡng khoáng  và hầu hết các loài ñều di chuyển từ thành phần  

này ñến thành phần khác trong một vùng hệ sinh thái (Miller, 1978a; Van Leeuwen, 
1982).Các chuyển dịch hay các dòng  này phụ thuộc vào 5 cơ chế vận chuyển:  

Gió mang nhiều thứ bao gồm: năng lượng, nhiệt,nước, bụi, khí sương và các chất gây 
ô nhiểm, tuyết, âm thanh, hạt giống, bào tử, nhiều côn trùng nhỏ và nhện.  
1. Nước ngầm hoặc trên mặt ñất mang các chất khoáng dinh dưỡng, hạt giống, côn 

trùng, rác cống, phân bón và nhiều chất ñộc. 
2. Các loài biết bay (chim, dơi, ong) mang hạt giống, bào tử, côn trùng trong cánh 

hoặc cắp ở chân, và cũng mang hạt giống trong ruột. 
3. Tương tự, các loài vật sống trên mặt ñất (ñộng vật có vú và loài bò sát) mang các 

loài vật khác như trái cây nhỏ bên ngoài và hạt giống bên trong ruột và thải ra ở 
dạng phân.  

4. Cuối cùng con người mang rất nhiều loại-không những chỉ bám vào quần áo, bên 
trong ruột mà còn trong các vật chứa hoặc phương tiện chuyên chở nhiều loại (cơ 
giới, bán cơ giới). 

2.3.3.2) Các lực (Forces): 
Ở mức ñộ hệ sinh thái, có ba lực ñiều khiển cơ chế vận chuyển: sự khuyếch tán, luồng 
vận chuyển và lực vận ñộng. 

 a) Sự khuếch tán 

là lực chuyển dịch vật chất ở trạng thái hòa tan hoặc trạng thái dung dịch  từ nơi có 
nồng ñộ cao sang nơi có nồng ñộ thấp. Ví dụ, một nhà máy xã khói với mật ñộ cao sẽ 



 

 

Giáo trình phân tích hệ thống môi trường  – Chế ðình Lý 

207

207

lan tỏa ñến khu dân cư kế cận hoặc sử dụng Arsenic trong các bải khai thai vàng sẽ 
khuyếch tác ñộc chất vào các suối, sông.  

b) Luồng vận chuyển  (Mass flow  hay transport, transfer) 

là sự di chuyển vật chất theo sự phân bậc năng lượng.  

Trong các hệ sinh thái tự nhiên có hai loại luồng vận chuyển chính: 

b.1) Luồng vận chuyển do nước: 

Dòng chảy của nước chịu tác ñộng bởi trọng lực. Có 2 loại luồng vận chuyển 
do nước: (1) Dòng chảy trên bề mặt gây ra hiện tượng sự xói mòn. (2) Dòng chảy dưới 
ñất (nước dưới ñất) gây ra sự phát tán các chất ô nhiễm trong nước. 

3 yếu tố chính quyết ñịnh tốc ñộ dòng chảy giữa các thành phần hệ sinh thái: 

1. Khối lượng và thời gian nước ñưa vào, lượng mưa  

2. Cấu trúc về ñất là có ý nghĩa, nhất là  ñộ xốp của ñất - số ño khoảng trống mà  nước 
có thể chảy vào.  

3. Tác dụng lọc của ñất ñối với vật liệu mang theo nước cũng rất quan trọng.  

 
Có hai hình thức di chuyển của vật chất theo dòng nước: Hạt lơ lững  bao gồm 

cả chất hữu cơ như vi khuẩn, bào tử, và các miếng lá mục, và các chất vô cơ như ñất 
sét và bùn. Chất hòa tan (phân hủy) là những vật liệu có thể phân hủy trong nước về 
phương diện hóa học và ở dạng dung dịch. Chúng có thể là hữu cơ, gồm acid hữu cơ 
và urê, hoặc vô cơ như nitrat, sulfat và calci. Giữa chất lơ lững và chất hòa tan (phân 
hủy) có sự khác nhau khi so sánh sự hiện diện của chúng với dòng chảy khác nhau: 

1. Chất lơ lững (Particulates) có ít nếu mưa nhẹ, lưu lượng chảy ít. Tăng nhanh nếu 
mưa nhiều và tăng theo hàm số mũ. Lượng mưa gấp ñôi sẽ cho ra gấp ñôi dòng 
chảy chất lơ lững nhiều gấp 4 lần. Vì vậy, một trận mưa riêng biệt rất lớn có thể 
gây ra dòng chảy các hạt lơ lững khổng lồ và thậm chí gây ra lỡ ñất. 

2. Chất hòa tan (phân hủy) (dissolved substances) có thể tăng hay giảm nhẹ với sự 
gia tăng lưu lượng dòng chảy. Mô hình dòng chảy của chất hòa tan (phân hủy) 
khác với mô hình chất lơ lững . Mối liên quan giữa nồng ñộ chất hòa tan (phân 
hủy) và lưu lượng dòng nước chảy ñược xem là không tăng giảm ñáng kể có 
nghĩa là ñường cong gần như là ñường ngang. 

b.2) Luồng vận chuyển do gió 

 Sự di chuyển của không khí hay gió, ñược tạo nên do những sai biệt về áp suất 
khí quyển, các sai biệt này hình thành do năng lượng mặt trời tạo ñộ nóng khác nhau 
trên bề mặt trái ñất. Với tính cách là tác nhân vận chuyển, gió ñược chia làm hai loại. 
Gió trên cao: các thứ nhẹ như bào tử, khí sương và các phân tử nước ñược phân tán ñi 
xa theo những ñộ cao. Gió trên bề mặt: thổi qua các hệ sinh thái của trái ñất mang ñi 

Hình 11. 13: 
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các thứ nhẹ và hơi nặng hơn một chút như hạt có cánh, bướm ñêm, lá cây và phát tánt 
các thứ này vào một thành phần hệ sinh thái gần ñó. Quá trình này gọi là sự phân tán 
gần. Gió cũng mang năng lượng của hơi nóng . 

c) Lực vận ñộng (Locomotion) 

Là lực di chuyển một vật từ nơi này sang nơi khác bằng sự tiêu hao năng 
lượng.  

Có 2 nhóm lực vận ñộng: 

+ Tự nhiên: các loài ñộng vật biết bay như chim, gia cầm, các  loài dơi, các loài thú di 
chuyển, con người ñi bộ. . . 

+ Nhân tạo: Các phương tiện giao thông, những phương tiện vận chuyển hoạt ñộng 
bằng nhiên liệu hóa thạch như xe ô tô, thuyền và máy bay. . . 

ðộng vật biết bay minh hoạ rõ sự khác biệt giữa luồng vận chuyển và lực vận ñộng. 
Trong không khí tĩnh lặng, các loài muỗi, dơi và chim ăn ñêm di chuyển bằng ñôi 

cánh ñể tìm thức ăn ngon. Khi có gió mạnh thổi, một số rất ít những con vật này bay, 
ít ra chúng phần nào ñã bị luồng vận chuyển mang ñi.  

 

Hình 11. 14: Luồng gió trên các ñồi 
với các ñộ dốc khác nhau. ðồi (a) 

có tác dụng như một dối tượng 
hướng dòng, trong khi ñồi (b) và (c) 
có tác dụng như các ñối tượng cản 
dòng, gây ra các kiễu nhiễu loạn 
khác nhau. Phần ñậm ở lớp dưới 

thể hiện tốc ñộ gió tối ña. 
 

2.3.5. Tiến trình biến ñổi thông tin 

Tất cả các lĩnh vực hay các hệ thống thành phần của hệ sinh thái ñều có quá 
trình biến ñổi thông tin: 

Hệ kỹ thuật công nghệ: thông tin thị trường, vốn, công nghệ, tài nguyên sản 
xuất.   

Hệ kinh tế xã hội: thông tin KHCN, thông tin thị trường, thông tin văn hóa giáo 
dục. .  

Hệ tự nhiên: thông tin truyền theo mã di truyền của các loài ñể thích nghi và tiến hóa 
từ ñời này sang ñời khác. 

2.3.6. Tiến trình biến ñổi kinh tế - tài chính 

Biến ñổi kinh tế – tài chính chỉ xảy ra trong phạm vi hệ kinh tế xã hội. Trong 
phạm vi nghiên cứu quản lý môi trường, ñặc biệt là nghiên cứu liên quan ñến lập các 
dự án ñánh giá tác ñộng môi trường, dự án sản xuất sạch hơn, ngăn ngừa, kiểm sóat ô 
nhiễm, nhà quản lý cần phải quan tâm ñến dòng tài chính của dự án, nhận biết chi phí 
lợi ích ñể có căn cứ cho các nhà lãnh ñạo ra quyết ñịnh. 

2.4. ðặc trưng về ñộng thái của hệ sinh thái 
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Các hệ sinh thái nhân văn ñều biến ñổi theo thời gian. Một sự thay ñổi môi 
trường bên ngoài hay sự thay ñổi của các phân hệ ñều tác ñộng ñến sự biến ñổi của 
toàn hệ thống. 

Sự thay ñổi môi trường bên ngoài là một tất yếu của thế giới. Sự thay ñổi nào 
cũng có tác ñộng lên hệ ST ðô thị (thông qua các biến vào). 

Mặt khác một sự thay ñổi của bất cứ bộ phận nào của hệ ST ðô thị (tự nhiên, 
kinh tế, xã hội...) ñều làm cho hệ thống biến ñổi. Vì vậy, xem xét sự biến ñổi của hệ 
thống ST ðô thị theo thời gian cần phải xem xét toàn diện cả nguyên nhân nội hệ và 
ngoài hệ. 

Nghiên cứu theo dõi sự biến ñổi của hệ sinh thái ñô thị, phát hiện sớm các dấu 
hiệu bất thường của môi trường trong hệ sinh thái ñô thị là một trong các nội dung 
chính của quản lý môi trường. Nội dung theo dõi diễn biến của môi trường tự nhiên 
trong thực tế ñược thực hiện qua công tác quan trắc môi trường. 

2.4.1. ðường cong biểu thị ñộng thái của các hệ sinh thái 

 

Hình 11. 15: Các ví dụ về 12 ñường cong biến thiên của các hệ sinh thái. Ba thông số 
cơ bản liên quan ñến các ñường cong này: chiều hướng tổng quát, ñộ lớn của dao 

ñộng và nhịp ñiệu của dao ñộng. Chữ viết tắt dùng cho các ñường cong này diễn ñạt 3 
thông số này. 

ðộng thái của hệ sinh thái có thể ñược biểu thị bằng ñồ thị BOT của các yếu tố ñặc 
trưng cho các luồng thông tin tín hiệu như: Năng lượng, vật chất (các yếu tố lý hóa 
sinh), chủng loại (số lượng cá thể, số lượng loài. . .)  theo thời gian. Các ñồ thị này là 
các kết quả quan trắc qua nhiều năm. 

Những ñường cong diễn biến ñộng thái của các hệ sinh thái có thể xác ñịnh bằng ba 
thông số ñộc lập: 

1. Chiều hướng tổng quát của sự biến ñổi (tăng, giảm hoặc mức ñộ) 

2. ðộ dao ñộng tương ñối quanh xu thế tổng quát (lớn hay nhỏ) 

3. Nhịp ñộ dao ñộng (thường xuyên/không thường xuyên) 

Trong thực tế ba thông số ñơn giản này ñược tổ hợp và tạo ra những kiểu thời gian 
ñược giải thích bằng những ñường cong trong hình 3.6: 

Ví dụ: 
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LT-SRO: là chiều hướng duy trì ở một mức ñộ, dao ñộng nhỏ, ñều, 

DT-SIO là chiều hướng giảm, dao ñộng nhỏ, không ñều (bất thường) 

Các ñường cong này biểu thị sự thay ñổi sinh khối trong các hệ sinh thái khác nhau 
theo các quảng thời gian khác nhau. 

2.4.2. Sự ổn ñịnh và bất ổn ñịnh của các hệ sinh thái nhân văn 

ðịnh nghĩa ổn ñịnh của các hệ thống sinh học thì không bao giờ tuyệt ñối vì hệ 
thống sống không thể là hằng số tuyệt ñối. Thật ra, sự ổn ñịnh sinh học là sự ổn ñịnh 
tạm thời (metastability). Nghĩa là hệ thống nằm trong tình trạng cân bằng-nó dao 
ñộng xung quanh một vị trí trung tâm-và cũng có thể thoát khỏi vị trí cân bằng khác, 
nó là tình trạng cân bằng chưa ổn ñịnh. Như vậy khi hệ thống hệ sinh thái dao ñộng 
xung quanh một vị trí cân bằng, nó ở tình trạng cân bằng  ổn ñịnh tương ñối. 

Có hai loại bất ổn ñịnh: 

1) Hệ thống thay ñổi và có thể ñạt ñến một chế ñộ mới của những dao ñộng có thể 
xác ñịnh ñược-một tình trạng cân bằng không ổn ñịnh mới-sau khi có nhiễu loạn. 

2) Không thể ñoán (thống kê) trước sự xuất hiện một chế ñộ mới của những dao 
ñộng. Nói cách khác, sự bất ổn hoặc là tạm thời hoặc là bền vững. Ví dụ, sự bất 
ổn tạm thời hiện hữu nơi có rừng gỗ ñược thay thế bởi sự trồng trọt bình thường. 

2.4.1.1) Sự ổn ñịnh của các hệ sinh thái  
Các HST nào cũng có ñặc trưng ổn ñịnh. Có nghĩa là khi có sự tác ñộng trong 

ñầu vào ở mức ñộ mà không phá vỡ cấu trúc của hệ sinh thái, thì trạng thái của HST 
sẽ ñược phục hồi sau thời kỳ bị nhiễu loạn. 

Trong các hệ sinh thái có sự can thiệp của con người, các HST cũng có xu 
hướng như HST tự nhiên, nghĩa là hành vi của HST sẽ hướng ñến phục hồi các chức 
năng vốn có của nó, nếu mức ñộ can thiệp chưa ñủ lớn ñể phá vỡ hoàn toàn cấu trúc 
thành phần của HST. Ngược lại, nếu can thiệp của con người hay các thiên tai (lũ lụt, 
lửa rừng, hạn hán. . .) gây ra các nhiễu loạn lớn ñến mức ñộ làm cho cấu trúc của hệ 
bị phá vở, thì khả năng phục hồi tự nhiên của HST sẽ hoàn toàn bị mất. Các  hiện 
tượng sa mạc hóa, ñá ong (laterit hóa), phèn hóa là các trường hợp HST bị mất ñi quần 
xã thực vật, thiếu thành phần sinh vật sản xuất. 

Tính ổn ñịnh của HST thường ñược diển ñạt với thuật ngữ : cân bằng sinh thái: Là khả 
năng chống chọi của hệ sinh thái ñối với sự biến ñổi môi trường và duy trì trạng thái 
cân bằng với ñiều kiện tự nhiên. 

Sự ổn ñịnh phục hồi và ñề kháng  của HST  

Nhiều sự ñan xen giữa các thuật ngữ: ôn ñịnh, ñề kháng, phục hồi và bền vững (hình 
11.16) 
Sự ổn ñịnh của một HST là khả năng duy trì một bậc nào ñó về sản lượng trung bình , 
vì vậy ổn ñịnh chính là khả năng làm ñệm và ñiều hòa các nhiễu loạn và sự biến thiên 
của các hoàn cảnh cụ thể. Ổn ñịnh bao gồm cà khái niệm ñề kháng và phục hồi. 
ðề kháng là một khả năng của HST nhằm làm ñệm các dao ñộng trong các yếu tố xác 
ñịnh của môi trường chung quanh (Vd, sự biến thiên trong lượng mưa, nhiệt ñộ, trầm 
tích. . ). Hệ quả là sản lượng của hệ thống lên xuống trong giới hạn chung quanh một 
trị trung bình. Sự dao ñộng như vậy có thể xem là bình thường, dù rằng khi HST tiến 
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hóa hơn là cứng nhắc, chúng phơi bày các mức ñộ  hạn chế về khả năng dự báo. 
(Constanza et al 1993). Sự ñề kháng có thể ñược ño bởi hệ số biến thiên trong sản 
lượng của HST (Conway, 1994).  
ðiều ñó gợi ra rằng sự cân bằng của một HST có thể ñược xác ñịnh trong một phạm vi 
nào ñó. Trị trung bình không phải là sự cân bằng thực, nhưng chỉ là trung bình toán 
học  kinh nghiệm thống kê từ các dao ñộng quan sát ñược. Nó không ám chỉ rằng có 
các lực tự nhiên duy trì trị trung bình này. Các yếu tố nguyên nhân có thề rất ña dạng 
trong tự nhiên và hoàn toàn thuần túy là số thống kê. Khi tất cả các tiến trình tự nhiên 
ñược ñặc trưng bằng sự biến thiên mạnh và một vài mức không thể dự báo ñược, các 
mức cân bằng chí có thể xác ñịnh trong vài giới hạn nào ñó. Dù rằng trị trung bình ñôi 
khi dùng ñể chỉ mức cân bằng tự nhiên, một tình huống ổn ñịnh tuyệt ñối ít khí ñược 
xem xét , cũng như luôn có sự dao ñộng và thay ñổi từ từ. Chúng ta xem chúng với 
các tiến trình chuyển ñổi với sự dao ñộng chugn quanh các trị trung bình. 
Các HST cũng phản ứng ñối với các nhiễu loạn có thể gây ra sản lượng xuống thấp 
dưới trị trung bình  và dao ñộng bình thường. nếu sản lượng xuống thấp, nó có thể 
hoặc là phục hồi trở lại mức ban ñầu hay chỉ ñạt mức mới, thấp hơn hay trong những 
trường hợp cực ñoan  có thể dừng và bị hủy hoại. 

Phục hồi là khả năng của hệ sinh thái trở lại tình trạng trước ñây, sau khi bị tác 
ñộng bởi các nhiễu loạn chủ yếu (Conell and Slatyer, 1977) . Các hệ sinh thái nông 
nghiệp có thể có nhiều trạng thái ñầu nhưng biến thiên về sản lượng (nghĩa là các 
hàng hóa và dịch vụ cần cho xã hội loài người. Các số ño khác nhau của sự phục hồi  
có thể là: 
+ Quán tính, sức ì (mức nhiễu loạn hay sốc có thể bị ñề kháng  mà không tạo ra thay 
ñổi lớn nào) 
+ Sự ñàn hồi (Tốc ñộ ñàn hồi do nhiễu loạn) 
+ Hiện tượng trễ (sự khác biệt giữa tiến trình nhiễu loạn và tiến trình phục hồi) 
+ Sự dễ thay ñổi (Khác biệt giữa sản lượng trước và sau nhiễu loạn) 

Có một tổ hợp chung giữa ñề kháng và phục hồi : ñề kháng có thể chỉ ñộng thái 
khi khuất phục ñối với các nhiễu loạn thông thường, Phục hồi dùng ñể chỉ sự ñề kháng 
ñối với các nhiễu loạn trong ñiều kiện tự nhiên thay ñổi mạnh (Vd, lũ ở ðồng bằng 
Sông Cửu Long) hay các tình huống nhiễu loạn không dự ñoán ñược (Vd, lửa nhân 
tạo). 

Nhiễu loạn ñược hiểu là sự thay ñổi theo thời gian của một trong các yếu tố làm 
nên sản lương của hệ sinh thái . Các nhiễu loạn mạnh là các thảm hoạ thiên tai (ñộng 
ñất, hạn hán) chúng có thể xảy ra từ từ (vd sự gia tăng dần áp lực ăn cỏ hay thoái hóa 
ñất) hay chúng có thể là kết quả tác ñộng tích lũy của các áp lực nhỏ như sự tích lũy 
các chất gây ra ô nhiễm có tác ñộng hại ñến sức khỏe con người. 
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Hình 11. 16: Sự ổn ñịnh theo thời gian trong ñộng thái của hệ sinh thái . 

2.4.1.2) Mô hình sự ổn ñịnh tạm thời 
Mối quan hệ giữa tính ổn ñịnh và bất ổn ñịnh trong hệ sinh thái là có tính biện chứng, 
tác ñộng qua lại. Vì sự bất ổn ñịnh dần dần hình thành các cách hình thành sự ổn ñịnh 
và sự ổn ñịnh thì luôn luôn nhanh chóng mất ñi. Các nhà vật lý xem sức khoẽ tốt là 
tình trạng tạm thời giữa các thời kỳ yếu sức khoẽ. ðể làm sáng tỏ mối quan hệ này, 
chúng ta trở lại ý tưởng về sự ổn ñịnh tạm thời. 

 

Hình 11. 17: Mô hình "ñồi Nga" về sự 
ổn ñịnh và ổn ñịnh tạm thời của một hệ 
thống vật lý. Một hòn bi di chuyển từ 
chỗ lỏm này ñến chỗ lỏm khác, tùy 

thuộc vào cường ñộ (mức năng lượng) 
của một sự thay ñổi môi trường như là 

sự rung (shake) 

 

Hình 11. 18: Một mô hình ổn ñịnh tạm 
thời cho một hệ sinh thái. Sinh khối tích 

lũy thông qua diễn thế, và các nhiễu 
loạn làm giảm sinh khối. Tăng tính ổ 
ñịnh tạm thời chỉ rằng những thay ñổi 
môi trường lớn hơn là cần thiết ñể làm 

nhiễu hệ thống. Vài nhiễu loạn làm thay 
ñổi môi trường làm cho nó có các ñặc 
trưng hoàn toàn khác khi tích lũy sinh 
khối liên tục. Các ñiểm A, B và D biểu 

thị 3 kiểu ổn ñịnh cơ bản. 
ðể hiểu tính chất của nó, chúng ta xem xét sự chuyển ñộng của một hòn bi trong 

mô hình "ñồi Nga" trong hình 11.17. 

Nếu hòn bi ñược ñặt trên ñỉnh tại ñiểm L, M, N thì nó có thể là một cân bằng 
không ổn ñịnh (hình  11.18). Vị trí cân bằng ổn ñịnh nhất của hòn bi là vị trí A, bởi 
vì nó không thể giảm hơn nữa. Nhưng hòn bi cũng có thể ở những vị trí B, C hoặc D 
ngay khi hệ thống bị dao ñộng với các thay ñổi của môi trường, cũng như sự thay 
ñổi không quá mãnh liệt. Vậy tại những ñiểm B, C và D là những vị trí cân  bằng 
tạm thời.  

Một mô hình ổn ñịnh tạm thời (hình 11.18) sẽ cung cấp thêm sự hiểu biết và khả năng 
dự ñoán về sự thay ñổi của hệ sinh thái: 
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� Hệ sinh thái phát triển trực tiếp từ ñiểm A ñến B ñến C ñến D, khi sinh khối (năng 
lượng tiềm tàng) tích lũy dần khi không có sự nhiễu loạn (hình 11.18). 

� Những hiện tượng như ô nhiễm, lạm thác cỏ, hay bão mạnh xem như tác ñộng gây 
nhiễu loạn có thể làm giảm sinh khối hay ñôi khi gia tăng sinh khối cho HST ví dụ 
như mưa nhiều trên ñồng cỏ, bón phân. Các tác ñộng này làm cho tình trạng (thể hiện 
bằng sinh khối) của các HST dao ñộng. Khi ñộ dao ñộng ñủ lớn, HST có thể biến ñổi 
thành HST khác (Vd: rừng biến thành ruộng, ñồng cỏ, sa mạc hoặc ñô thị…) 

� Khi mức ñộ tác ñộng của con người (bằng năng lượng của các lực tác ñộng: thủ 
công, cơ giới..), các hệ ST có thể có nhiều trạng thái giống như hòn bi trong mô 
hình ñồi Nga bị tác ñộng bởi các lực ñể tăng thế năng. 

2.4.1.3)  Mức ñộ tác ñộng và giới hạn chịu ñựng của các hệ sinh thái 
 Sự ñàn hồi và gãy ñứt của các hệ thống vật lý: 

ðể có thể hiểu ñược nguyên lý về sức tải giới hạn của môi trường trong các 
HST, chúng ta quan sát một thanh kim loại ñược thử với máy ứng suất, quan sát hai 
chỉ tiêu: ñiểm gảy ñứt và giới hạn ñàn hồi. Hai khái niệm này trong hệ thống vật lý sẽ 
làm rõ mối quan hệ giữa sự ổn ñịnh và bất ổn ñịnh trong các hệ sinh thái. 

Nếu lực tác ñộng lên thanh kim loại vượt qua ñiểm gãy ñứt C, thanh kim loại bị 
gãy và hệ thống bị hủy hoại. (hình 11.19) 

 

Hình 11. 19: Các tác ñộng gia tăng lực tác ñộng trên một  hệ thống là một thanh kim 
loại 

Nếu lực nén quá yếu so với ñiểm ñứt gảy, thanh kim loại trở lại dạng ban ñầu 
như trước khi ñặt vào máy ứng suất. Sự ñàn hồi không biến dạng này có một giới hạn 
trên, giới hạn ñàn hồi E (hình 11.19). ðộ dãn của thanh D tỉ lệ với lực tác ñộng F, nói 
cách khác, D = k.F, k là hệ số ñàn hồi của thanh kim loại). 

Tuy nhiên, nếu lực tác ñộng ở giữa ñiểm E và C, hệ thống ñang ở vùng thường 
xuyên không biến dạng hay vùng không biến dạng, không ñàn hồi. Trong trường hợp 
này, khi lực tác ñộng bị bỏ ñi, thanh kim loại sẽ ngăn ñi một chút nhưng không trở lại 
chiều dài ban ñầu. 
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Hình 11. 20: Các tác ñộng gia tăng lực tác ñộng trên một  hệ thống sinh thái 
Sự ñáp ứng của hệ sinh thái ñối với các lực tác ñộng: 

Sự thay ñổi của các hệ STNV sẽ diễn biến tùy vào mức ñộ lực tác ñộng: 

1) Các lực ở mức ñộ thấp tạo ra sự dao ñộng của hệ sinh thái. Ví dụ: nhưng năm khô 
hạn làm cho các suối nhỏ bị cạn, nhưng những năm mưa ẩm tiếp sau sẽ tạo lập lại 
sự phục hồi các thực vật ven suối. Khi mức ñộ tác ñộng ñạt ñến lực D, nó tác ñộng 
như một nhiễu loạn, tạo ra cho một ñặc trưng nào ñó của hệ sinh thái vượt quá 
phạm vi cân bằng của sự dao ñộng. HST sẽ không còn cân bằng nữa, nó không ổn 
ñịnh, Ví dụ: Lửa cháy rừng tiêu diệt hầu hết các nguồn giống thực vật, HST sẽ bị 
biến ñổi, một HST rừng cổ thụ có thể biến thành HST ñồng cỏ sau khi phục hồi lại. 

2) Mức ñộ nhiễu loạn trung bình tạo ra sự phục hồi  hệ sinh thái trở lại tình trạng cân 
bằng trước ñây. Các hệ sinh thái có khả năng tự ñiều chỉnh ñể trở lại tình trạng cân 
bằng vốn có.  

3) Nhiễu loạn mãnh liệt xảy ra sẽ tạo ra sự thay thế hệ sinh thái này bằng hệ sinh thái 
khác trên nền củ. Ví dụ, Nếu dùng lực của xe ủi, có thể biến một HST rừng thành 
ñô thị  hay sa mạc (nếu sau khi ủi bỏ hoang và ñất bị xói mòn). 

Qua hai sơ ñồ trên, cho thấy sự giống nhau của hệ thống vật lý và hệ thống sinh thái. 

 Tuy nhiên, cần nhận ra sự khác biệt sau: 

- Khi mức lực xảy ra giữa E và R, thanh kim loại sẽ bị biến dạng luôn, trong khi các 
HST hoặc là phục hồi hay chuyển thành tình trạng cân bằng mới, vẫn duy trì khả 
năng phục hồi. 

- Trong HST, ít dùng thuật ngữ không thể ñảo ngược khi bị tác ñộng như trong Hệ 
thống vật lý. Khi vượt mức R, thanh kim loại bị gảy và không thể tái lập ñược. 
Nhưng trong HST, vượt quá R, HST có thể bị hủy hoại, bị biến mất hay bị thay thế 
bởi một HST khác. Chúng tác có thể hủy hoại một HST sa mạc bằng cách dẫn 
nước ñể canh tác hay có thể hủy diệt một HST nông nghiệp bằng cách san lấp mặt 
bằng và xây dựng nhà cửa. 
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Hình 11. 21: Ví dụ về những khả năng sự biến ñổi tình trạng của HST RỪNG 

2.5. ðặc trưng về cơ cấu cấp bậc và tương tác cận kề 

Các hệ sinh thái ñô thị có cơ cấu cấp bậc (hierarchy structure), trong ñó, các hệ lân 
cận về mặt ñịa lý luôn có sự tác ñộng lẫn nhau. 

Tùy theo quy mô xem xét, các hệ STNV bao giờ cũng thể hiện vị trí trong một 
cơ cấu cấp bậc, trong ñó, Trái ñất là một tổng thể. 

 

Hình 11. 22: 
Cơ cấu cấp 
bậc trong “phả 
hệ” của hệ 
sinh thái  trên 
ñịa cầu 

 

Việc xem xét các hệ sinh thái cận kề trong quản lý môi trường có một ý nghĩa quan 
trọng hơn là xem xét cơ cấu cấp bậc. Khi ñánh giá tìm nguyên nhân ô nhiễm môi 
trường tại nơi nào ñó, cần phải xem xét các yếu tố ñầu vào của hệ ST ñô thị, ñặc biệt 
là tác ñộng của các hệ sinh thái cận kề. 

Trong việc xem xét mối tương tác của các HST cận kề có những yếu tố quan 
trọng cần xem xét là : 

1. Hướng gió : gió có thể ñưa khí ô nhiễm của các HST bên ngoài vào ñô thị. 
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2. Cao ñộ trên lưu vực : ðô thị ở hạ nguồn chịu tác ñộng của các HST ở thượng 
nguồn về ô nhiễm nước, ô nhiễm ñộ ñục trong nguồn nước mặt. 

3. Kết cấu ñịa chất của tầng nước ngầm : việc khai thác nước ngầm quá ñộ của một 
khu vực bên ngoài có thể gây sụt lún ñất và suy giảm mục nước ngầm của một 
Hệ St khác. 

4. Tác ñộng tương tác của thủy triều với HST ðô thị ven biển có thể gây ra vấn ñề 
xâm nhập mặn  

3. PHÂN LOẠI  CÁC HỆ SINH THÁI  

3.1. Phân bậc sự thay ñổi hệ sinh thái  

Tác ñộng của con người lên hệ sinh thái tạo ra các bậc thay ñổi từ hệ sinh thái tự nhiên 
ñến hệ sinh thái nhân văn ñô thị. Hệ sinh thái tự nhiên ở trạng thái cân bằng với ñất 
ñai và ñiều kiện khí hậu , trong khi hệ sinh thái nhân văn ñô thị với mức ñộ tác ñộng 
hay nhân tạo cao nhất. Có 5 bậc phát triển: 

1. Hệ sinh thái tự nhiên nguyên sinh: không có tác ñộng ñáng kể của con người, 
2. Hệ sinh thái ñược quản lý, ví dụ như các ñai hay rừng với các loài tự nhiên 

ñược quản lý và khai thác, 
3. Hệ sinh thái nông nghiệp: với các làng mạc quần cư hay các hệ sinh thái ñược 

quản lý rải rác trong vùng canh tác chủ yếu, 
4. Hệ sinh thái ven ñô thị - một khu vực huyện, tỉnh các khu dân cư tập trung, các 

trung tâm thương mại, ñất canh tác, thực vật trồng và các khu vực tự nhiên, 
5. Hệ sinh thái ñô thị: với các khu vực công viên ñược chăm sóc rải rác trong 

mảng nền xây dựng mật ñộ cao kéo dài hàng cây số. 
Chúng ta tập trung vào cấu trúc ngang của các hệ sinh thái nhân văn, ghi nhận năng 
suất, chu kỳ dinh dưỡng khoáng và sự ña dạng loài (số loài). 

 

Hình 11. 23 
: Phân bậc 
các hệ STNV 
theo mức ñộ 
tác ñộng của 
con người 

 

Như vậy với sự phát triển của khái niệm hệ sinh thái, có thể khái quát mức ñộ 
tiếp cận các loại hệ sinh thái và các ngành khoa học nghiên cứu tương ứng trong thực 
tiễn như sau: 

Bậc tác ñộng 
ñến tự  nhiên 

Không hoặc ít Tác ñộng vừa phải 
Tác ñộng 

nhiều 
Tác ñộng làm biến 
ñổi hoàn toàn 

Kiểu hệ sinh Hệ sinh thái rừng HST Nông nghiệp HST Ven ñô thị HST ðô thị 
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thái ñặc trưng 

Ngành nghiên 
cứu 

Sinh thái học 
(Ecology), Lâm 

nghiệp (Forestry) 

Sinh thái học nông 
nghiệp (Agro Ecology) 

Nông học 

Sinh thái học 
ñô thị (Urban 

ecology) 

Sinh thái học ñô 
thị (Urban 
ecology) 

4. CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG TRONG CÁC HỆ 
SINH THÁI 

4.1. Phân tích Hoạt ñộng – Khía cạnh môi trường và tác ñộng môi 
trường  xác lập mục tiêu quản lý ñối với các hệ thống môi trường: 

Trong thực tiễn bảo vệ môi trường  có thể khái quát các ñối tượng thành 10 nhóm 
chính (xem chương 1). 
ðể có thể thực hiện công tác quản lý môi trường, nghĩa là xác ñịnh các mục tiêu quản 
lý, cần nhận ra các tác ñộng môi trường của các hoạt ñộng của con người trong hệ 
thống môi trường ñó.  

4.1.1. Khái niệm về hoạt ñộng – khía cạnh và tác ñộng môi trường  

Hoạt ñộng: là các tiến trình biến ñổi tích hợp các ñầu vào (nguyên liệu, thực phẩm, 
năng lượng. . . trong hệ thống và tạo ra các ñầu vào (sản phẩm, dịch vụ, chất thải. . .) 
nhằm phục vụ mục ñích của con người. Ví dụ:  
+ Hoạt ñộng sản xuất cao su: biến mủ cao su tươi thành mủ latex thành phẩm và tạo ra 
chất thải và nước thải. 
+ Hoạt ñộng tham quan: Khách du lịch ñi vào Khu tham quan, mang theo thực phẩm, 
thức uống  và ñi ra khỏi, sinh ra rác thải. 
Nhận dạng các hoạt ñộng của một tổ chức, công ty ñầy ñủ cần thực hiện các bước : 
1. Phác hoạt ra sơ ñồ hệ thống  

 
Hình 11. 24: Ví dụ về sơ ñồ hệ thống liên quan ñến một khu du lịch 

2. Các thành phần của tổ chức, công ty hiện diện trên sơ ñồ hệ thống sẽ gợi ý cho 
chúng ta các hoạt ñộng dưới dạng tiến trình: 

 

HOẠT ðỘNG 
(Tiến trình xử lý trong tổ chức, công ty)  

ðầu vào 
ðầu ra 
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Cần chú ý là một hoạt ñộng trong một hệ sinh thái có thể là do một thành phần thực 
hiện nhưng cũng có thể do nhiều thành phần liên kết nhau theo một chuỗi hoạt 
ñộng. 
3. Có thể xếp lọai các hoạt ñộng của con người trong một hệ sinh thái hay trong một 
nhà máy thành 3 nhóm chính: 
1. Các hoạt ñộng sinh hoạt: là các hoạt ñộng liên quan ñến việc thỏa mãn các nhu cầu 
ăn ở, ñi lại, học hành, giải trí….tại các nơi ở. (liên quan ñến chất thải sinh họat). 

2. Các hoạt ñộng khai thác tài nguyên như khai thác vàng, than, quặng mỏ, khai thác 
rừng, dầu khí… (liên quan ñến nguyên liệu ñầu vào của các nhà máy) 

3. Các hoạt ñộng sản xuất: là các hoạt ñộng diễn ra tại các nhà máy, các khu công 
nghiệp, khu chế xuất…. Thuộc nhóm này có thể chia ra: (1) sản xuất nông nghiệp: 
chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; (2) Sản xuất công nghiệp: dệt nhuộm, sản xuất 
giấy, da giày, xi mạ, cơ khí luyện kim, hóa chất… (Liên quan ñến chất thải, chất 
thải nguy hại) 

4. Các hoạt ñộng ñặc thù như: khám chữa bệnh tại các bệnh viện, ăn uống tại các nhà 
hàng, du lịch tại các khu du lịch….  

 
Khía cạnh môi trường (Environmental aspects):  
Yếu tố của các hoạt ñộng, sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức mà có thể tác ñộng 
qua lại với môi trường.  
Khía cạnh môi trường chính là nguyên nhân của các hậu quả xấu do chúng sinh ra  
trong quá trình hoạt ñộng. Tác ñộng ñến môi trường chính là sự sinh ra các hậu quả 
xấu ñến môi trường tự nhiên. Nhận biết các khía cạnh môi trường có ý nghĩa rất quan 
trọng trong quản lý môi trường bền vững vì khi quản lý, chúng ta quản lý nguyên 
nhân. Giảm thiểu nguyên nhân mới giảm ñược hậu quả. 
Khía cạnh MT là những khía cạnh liên quan ñến ñầu vào (sử dụng tài nguyên) hay các 
hệ quả của các hành ñộng của các yếu tố liên ñến hoạt ñộng như: phát sinh ra chất 
thải, sự dẫm ñạp cây cỏ của du khách. 
Ví dụ về hoạt ñộng – khía cạnh và tác ñộng môi trường 

Hoạt ñộng Khía cạnh môi trường Tác ñộng môi trường 
Phân phối hành hóa bởi 
nhà cung cấp 

Sử dụng và thải bỏ các 
vật liệu bao bì 

Tạo ra nhiều chất thải rắn 

Làm báo cáo Tiêu thụ giấy Làm suy giảm tài nguyên 
rừng 

Sử dụng máy tính Tiêu thụ ñiện Làm suy giảm tài nguyên 
năng lượng 

ðể nhận thức và phân biệt giữa khía cạnh môi trường và tác ñộng môi trường, cần lưu 
ý: Các khía cạnh là nguyên nhân , tác ñộng là hệ quả. Các khía cạnh có thể:  

• Trực tiếp hay gián tiếp 
• Bình thường, bất thường hay khẩn cấp 
• Quá khứ, hiện tại hay tương lai 
• Các khía cạnh không chỉ thể hiện dòng thải mà còn tiêu thụ tài nguyên, năng 

lượng và các yếu tố khác như tiếng ồn, mùi hôi, chói sáng… 
Có thể xếp thứ tự và sắp xếp các khía cạnh theo nhóm, Vd: 
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1) Các khía cạnh liên quan ñến dòng thải:  
� Phát thải vào không khí 
� Tiêu thụ, gây ô nhiễm nước 
� Ô nhiễm ñất 

2) Khía cạnh liên quan ñến ñầu vào: 
� Sử dụng nguyên liệu thô ( khoáng sản, nông sản, gỗ, . . . .)  
� Sử dụng năng lượng hóa thạch thiên nhiên (dầu hỏa, than ñá, 

3) Các vấn ñề môi trường liên quan cộng ñồng và ñịa phương: bức xạ, mùi hôi, tiếng 
ồn, chói sáng. . . 
Danh sách các khía cạnh sẽ ñược xếp lại thứ tự nhằm quản lý tốt hơn các khía cạnh. 
Ví dụ về các khía cạnh 
Khía cạnh 
Phát sinh nước thải 
Sử dụng nguyên liệu 
Sử dụng xăng dầu 
Phát thải ra không khí 
Tiêu thụ hóa chất 
Tiêu thụ năng lượng 

Không phải là khía cạnh: 
Cải thiện chất lượng không khí – ñó là 
mục tiêu 
Ngăn ngừa ô nhiễm P2 – ñó là mục tiêu 
Bảo trì xe cộ – là hoạt ñộng 
Ô nhiễm nước – là tác ñộng 
 

 
Hình 11. 25: Các ví dụ về mối liên hệ giữa hoạt ñộng và hệ quả môi trường 

Bảng 10. 1: Ví dụ về hoạt ñộng và khía cạnh MT: 
Hoạt ñộng, sản phẩm hay dịch 
vụ 

Khía cạnh môi trường 

Vận hành máy bay Tiêu thụ xăng máy bay 
Chảy tràn xăng máy bay (tiềm năng)  
Phát sinh tiếng ồn 

Vận chuyển xe buýt và bảo trì 
xe buýt 

Tiêu thụ dầu 
Tiêu thụ ñiện 
Sinh ra chất thải rắn 
Tiêu thụ nước 
Sinh ra nước thải 

HOẠT ðỘNG 
(Tiến trình xử lý trong tổ chức, công ty)  Khía cạnh MT 

ñầu vào: 
÷ Tiêu thụ nước 
÷ Tiêu thụ 

nguyên liệu 
÷ Tiêu thụ  

năng lượng 

Khía cạnh MT 
ñầu ra:  
÷ Phát thải vào 

không khí 
÷ Gây ô nhiễm 

nước 
÷ Ô nhiễm ñất 
 

Các khía cạnh MT liên quan sức khõe 
con người: mùi hôi, tiếng ồn, bụi, bức 
xạ, vi khuẩn, chói sáng…. 
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Lưu kho Tiêu thụ nguyên liệu thô 
 Tiêu thụ xăng cho vận chuyển  
Sinh ra chất thải rắn 

Quán cà phê Sinh ra rác thực phẩm 
Tiêu thụ ñiện 
Tiêu thụ nước 
Sinh ra nước thải 
Phát thải ammonia từ thiết bị lạnh (tiềm tàng) 

 Vệ sinh văn phòng Phát thải vật liệu nguy hại  
Tiêu thụ ñiện 
Sinh ra chất thải rắn 
Sinh ra nước thải 

Sân golf Tiêu thụ nước 
Sinh ra nước thải 
Chảy tràn của thuốc trừ sâu ñã sử dụng  
Tiêu thụ dầu 
Phát sinh ra cỏ cắt 

Công việc văn phòng Tiêu thụ ñiện 
Tiêu thụ nước 
Sinh ra nước thải 
Phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone trong các 
thiết bị làm lạnhkhông khí  (tiềm tàng)  
Sinh ra chất thải rắn 
Sử dụng kim loại nặng trong máy tính 

Bảo trì xe cộ Sinh ra chất thải nguy hại  
Tiêu thụ dầu 
 Sinh ra tiếng ồn 
Tiêu thụ ñiện 
Sinh ra chất thải rắn 
Tiêu thụ nước; Sinh ra nước thải 
 Phát thải khí 

Các tác ñộng môi trường (Environmental impacts):  
là các ảnh hưởng hay hệ quả  của hoạt ñộng lên môi trường tự nhiên và xã hội , ñược 
nhận biết thông qua trung gian của khía cạnh môi trường. Tác ñộng môi trường là bất 
kỳ một thay ñổi nào ñến môi trường, dù là có hại hay là có lợi, dù là toàn bộ hay một 
phần của các hoạt ñộng, sản xuất hay dịch vụ của một tổ chức.  

Ví dụ về các hệ quả tác ñộng lên môi trường tự nhiên như nước thải phát sinh 
ra gây ra ô nhiễm nước, rác thải phát sinh gây ra sự tốn kém ñất ñai cho chôn lấp, ô 
nhiễm ñất…. 

4.1.2. Lập danh sách hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng 

Sau khi xác ñịnh, cần lập danh sách hoạt ñộng , khía cạnh và tác ñộng:  

Bảng 10. 2: Mẫu lập danh mục hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng 
Hoạt ñộng Khía cạnh MT Tác ñộng MT 
Hoạt ñộng 1 Khía cạnh 1.1 Tác ñộng 1.1 

Khía cạnh 1.2 Tác ñộng 1.2 
Khía cạnh 1.3 Tác ñộng 1.3 

Hoạt ñộng 2 Khía cạnh 2.1 Tác ñộng 2.1 
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Khía cạnh 2.2 Tác ñộng 2.2 
Khía cạnh 2.3 Tác ñộng 2.3 
Khía cạnh 2.4 Tác ñộng 2.4 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

Sau khi có danh mục các khía cạnh môi trường, cần tiến hành xác ñịnh các khía cạnh 
môi trường có ý nghĩa  
ðể xác ñịnh khía cạnh môi trường có ý nghĩa trong một hệ thống môi trường, có thể 
có nhiều phương pháp: 

– ðánh giá của cộng ñồng, của nhân viên trong công ty. .  
– ðánh giá rủi ro môi trường 
– Dựa trên tiêu chí của tổ chức, hay hỗn hợp giữa ñánh giá của cộng ñồng , nhân 

viên và ñánh giá rủi ro. Các tiêu chí phải liên hệ ñến tác ñộng môi trường. 
Dưới ñây hướng dẫn một phương pháp 5 bước ñể ñánh giá ñịnh lượng mức ý nghĩa 
của khía cạnh môi trường: 

4.1.3.Hướng dẫn phương pháp xác ñịnh khía cạnh môi trường có ý nghĩa 
trong các hệ thống môi trường 
Bước 1: Xác ñịnh yếu tố khả năng xảy ra cho mỗi khía cạnh 
Yếu tố khả năng xảy ra cho mỗi khía cạnh  ñược xác ñịnh bằng hai yếu tố: Tần suất 
hay khả năng xảy ra và  mức ñộ nghiêm trọng của tác ñộng khi xảy ra. Mỗi yếu tố 
chia làm 4 bậc như dưới ñây: 
a) Tần suất hay khả năng xảy ra của tác ñộng  
4 = liên tục (tác ñộng xảy ra trong lúc hoạt ñộng) ; 3 = thường xảy ra (tác ñộng xảy ra 
hơn 1 lần trong tháng) ; 2 = không thường xuyên (tác ñộng xảy ra hơn 1 lần trong 1 
năm nhưng hơn 1 lần trong 1 tháng) ; 1 = ít xảy ra hay không xảy ra . 

b) Mức ñộ nghiêm trọng của tác ñộng ñối với con người và môi trường 
4 = nghiêm trọng (thường hậu quả nghiêm trọng hay thiệt hại diện rộng ñối với sức 
khỏe con người hay môi trường ) ;  3 = trung bình ;   2 = nhẹ ;     1 = không tác ñộng 
(không có tác ñộng xấu ñối với sức khỏe con người hay môi trường) 
Cần phân biệt tần suất với mức ñộ nghiêm trọng:  tần suất là mức ñộ thường xuyên 
của họat ñộng, mức ñộ nghiêm trọng là mức hậu quả nếu có sự cố sinh ra từ họat 
ñộng. Ví dụ, ñi xe gắn máy với tần súât hàng ngày, nếu tai nạn xảy ra có thể rất 
nghiêm trọng (tử vong). 
Bước 2 - Xếp loại tác ñộng môi trường 
Các tác ñộng môi trường chia làm 6 nhóm: 

Bảng 10. 3: Phân nhóm các loại tác ñộng môi trường do hoạt ñộng kinh tế xã hội 
Loại khía cạnh môi trường Tác ñộng môi trường Ký hiệu 
Phát thải vào không khí Phát thải khí và hạt vào không khí A 
Thải vào nước Phát thải chất tan hay chất cặn vào nước B 
Ô nhiễm ñất Hấp thụ vật liệu vào ñất C 
Quản lý chất thải Chôn lấp chất thải rắn D 
Tiêu thụ tài nguyên Sử dụng năng lượng E 
Tiêu thụ tài nguyên Sử dụng nguyên liệu thô F 
Các tác ñộng khác Tiếng ồn, mùi hôi, chói sáng. .  G 
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Bước 3 - ðo mức nghiêm trọng của thiệt hại cho mỗi khía cạnh ở 3 mặt: 
(1) Môi trường; (2) Thiệt hại bằng tiền; (3)  Thiệt hại về quan hệ với các bên liên 
quan  

Bảng 10. 4: Bảng tra tính ñiểm ñịnh lượng về mức nghiêm trọng của 3 loại thiệt hại 
Yếu 
tố 
ñịnh 

lượng 
bằng 

số 

Mức nghiêm trọng của thiệt hại 
III- Các khía cạnh môi trường II-  

bằng 
tiền 

I – 
Phản ứng 
của các 

bên 
A B C D E F G   

Quá 
khứ 

Hiện 
tại 

5 Dầu 
Diesel 

Hủy diệt 
sinh học 

Chất  tẩy 
trong 

nước thải 

Chất thải 
ñộc 

- Linh 
kiện 
Thiết 

bị 

Nước 
sạch 

Có ñe 
dọa tác 
hại tính 
mạng  

> 20 
tỷ 

Thiệt hại 
kinh 

doanh 
nghiêm 
trọng 

4 HCL 
và các 
chất 
ñộc 
khác 

Chất tẩy 
– dầu – 
vật liệu 
nguy hại 

Polimer 
trong 

dòng thải 

Chất thải 
polimer 

không thể 
phân hủy 

 Hóa 
chất 

Nước 
thô 

Có tác 
hại sức 
khỏe 

lập tức 

10-
20 tỷ 

Khiếu nại 
bằng văn 

bản 

3 Xăng 
dầu 

Trên tiêu 
chuẩn 
muối/ 

chất cặn 

Axit/kiềm/ 
hữu cơ/ 

dầu trong 
dòng thải 

Chất thải 
không 
phải 

polimer 

Dầu 
hỏa 

Nước 
sạch 

Linh 
kiện 
Thiết 

bị 

Có tác 
hại nhẹ 
ñến sức 

khỏe  

3- 10 
tỷ 

Khiếu nại 
bằng lời 

2 Khác Các 
thành 
phần 
chuẩn 

Khoáng 
chất vô 

hại 

Chất thải 
có thể tái 

chế 

Năng 
lượng 
ñiện 

Nước 
thô 

Hóa 
chất 

Không 
có tác 
hại sức 
khỏe  

< 3 
tỷ 

Không 
khiếu nại 

Bước 4 – Tính toán bậc ý nghĩa 
• Bậc ý nghĩa của khía cạnh ñược xác ñịnh bằng cách nhân yếu tố khả năng xảy 

ra và mức tối ña của thiệt hại (chọn trị cao nhất trong 3 loại I, II, III). 
• Bậc ý nghĩa ñược nhân  với yếu tố hiệu chỉnh (có 3 trị 0.8, 0.9, hay 1)  tùy vào 

trường hợp nhằm giảm sai số do thiếu thong tin hoặc do chủ quan. ðiểm ý 
nghĩa này là ñiểm sau cùng ñể xác ñịnh mức ý nghĩa cuối cùng 

Dưới ñây là một ví dụ: 

Bảng 10. 5: Ví dụ về tính toán bậc ý nghĩa  cho các khía cạnh môi trường 
Số 
TT 

Hoạt 
ñộng/Khía 

cạnh 

Tần 
suất 
phơi 

nhiễm 

Xác 
suất 
thiệt 
hại 

Yếu tố  
khả 

năng 
xảy ra 

Mức nghiệm 
trọng của thiệt 
hại cao nhất 

Yếu tố 
hiệu 

chỉnh 

Bậc 
ðánh 
giá 

1 Dòng thải 
nước thải y tế 

4 4 16  
III 

 
5 

0,8 64 
Có ý 
nghĩa 

2 Chôn lấp các 
bộ lọc ñã sử 

dụng 

3 4 12 III 2 0,8 19,2 
Không 
ý nghĩa 
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Bước 5 – ðưa ra danh sách ácc khía cạnh môi trường có ý nghĩa :  

 
Hình 5. 11: Sơ ñồ ñánh giá mức ý nghĩa của các tác ñộng theo ISO 14001 

Tùy vào ñiều kiện từng nơi, giới hạn ñể xác ñịnh tiêu chí cho khía cạnh ý nghĩa có thể  
từ 40 - 60. Sau khí tính toán bậc ý nghĩa cho tất cả các khía cạnh, chúng ta lọc ra danh 
sách các khía cạnh môi trường có ý nghĩa  có bậc trên 40 hay 60. 
ðối với các khía cạnh có ý nghĩa hay cần quan tâm, bộ phận quản lý môi trường sẽ  
thực hiện hai việc: 
1) Triển khai kiểm sóat ñiều hành ñối với các khía cạnh nhạy cảm, dễ sinh ra sự cố, 
2) Thiết lập danh mục các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường ñể phấn ñấu giảm thiểu tác 
ñộng môi trường. 
Còn lại, các khía cạnh môi trường ít ý nghĩa, sẽ thực hiện thống kê theo dõi hoặc 
không cần quan tâm vì tác ñộng ít, không có ý nghĩa. 

7.3. Sàng lọc khía cạnh MT cần quan tâm ñể xây dựng mục tiêu quản lý 
môi trường: 

ðể có căn cứ khi chuyển từ khía cạnh môi trường có ý nghĩa thành các mục tiêu môi 
trường cần quan tâm, cần phải xem xét các ñiều kiện thực tế như phạm vi trách nhiệm 
của tổ chức, sự khả thi về mặt kỹ thuật, khả thi về mặt tài chính. Vì vậy có thể theo 
qui trình sau ñây: 

  
Hình 5. 12: Qui trình sàng lọc các khía cạnh môi trường trước khi xác ñịnh mục tiêu 
quản lý 

Ý nghĩa của phân tích hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng: 

Khía cạnh môi trường có ý nghĩa (ñã xác ñịnh) 

Có 

Không 

Không 

Không Có 
Sự chọn lựa kỹ thuật 
có khả thi về mặt tài 

chính không? 

Chưa thể quản lý, 
không có hành ñộng 

nào vào thời ñiểm này Có 

Thiết lập mục 
tiêu, chỉ tiêu và 
chương trình 

hành ñộng 

ðã có sự chọn lựa có tính khả thi về 
mặt kỹ thuật (có nhận sự hiểu biết) ñể 
kiểm soát khía cạnh/tác ñộng không? 

Khía cạnh/tác ñộng có nằm trong phạm 
vi trách nhiệm của tổ chức không? 
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Phân tích phân tích hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng trong các hệ thống môi trường 
có nghĩa ứng dụng rất lớn trong: 

- ðưa ra các chỉ thị môi trường cần theo dõi, quan trắc nhằm ñảm bảo sự phát triển bền 
vững của hệ sinh thái. Việc phân tích môi trường tốn kém chi phí lớn, vì vậy, ñánh 
giá khía cạnh tác ñộng và xác ñịnh các khía cạnh có ý nghĩa giúp chọn lọc ácc chỉ thị 
quan trọng, bỏ qua các chỉ thị có ý nghĩa thấp. 

- Phân tích phân tích hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng trong các hệ thống quan lý sản 
xuất (doanh nghiệp) rất cần thiết trong việc xây dựng các mục tiêu quản lý môi 
trường cho doanh nghiệp. ý nghĩa ñó trong doanh nghiệp bao gồm: 
� Thiết lập và duy trì các qui trình nhằm xác ñịnh các tác ñộng môi trường của các 

hoạt ñộng hay dịch vụ mà nó có thể kiểm sóat. 
� Bảo ñảm rằng tất cả các khía cạnh có liên quan ñến các tác ñộng có ý nghĩa ñược 

xem xét khi xác lập các mục tiêu môi trường. 
� Liên tục cập nhật các mục tiêu môi trường. 

 
Hình 11. 26: Sơ ñồ ñánh giá mức ý nghĩa của các tác ñộng theo ISO 14001 

4.2. Phân tích ñường dẫn môi trường  (Environmental Pathway Analysis) 

Phân tích ñường dẫn môi trường trong các hệ thống môi trường ñối với các ñộc tố môi 
trường có ý nghĩa rất lớn trogn công tác quản lý môi trường như:  có chính sách ngăn 
chặn ñộc tố, xác ñịnh xác xuất phơi nhiễm của các ñường dẫn nhằm ñánh giá rủi ro 
gây ra do ñộc tố ñối với con người và hệ sinh thái. 
Nội dung của phân tích ñường dẫn môi trường có thể chia làm 3 bước : 
- Xác ñịnh các nguồn phát sinh ñộc tố hay chất ô nhiễm : dựa vào việc nhận thức cấu 

trúc của hệ thống môi trường, liệt kê tất cả các nguồn phát sinh chất ô nhiễm. 
- Xác ñịnh ñường vận chuyển : dựa vào các quá trình biến ñổi vật chất – năng lượng, 

sự lan truyển của chất ô nhiễm qua 3 môi giới chính là : ñất , nước, không khí và 
các vật tiếp nhận trung gian như : cá tôm, cây trái, rau cải, sản phẩm công nghiệp. . . 

- Xác ñịnh nơi tiếp nhận là con người và các thành phần khác của hệ sinh thái như 
sinh vật, ñất, nước (mặt, ngầm) và không khí. ðối với con người có 3 tuyến tiếp xúc 
là : ăn uống, hít thở, tiếp xúc (tắm, rửa). 

Dưới ñây là một ví dụ về phân tích ñường dẫn môi trường  ñối với các hóa chất (Hình 
11.27), nước thải ñô thị (hình 11.28)  và Cadmium (Hình 11.29): 
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Hình 11. 27 

: Phân tích 
ñường dẫn 
môi trường 
ñối với hóa 

chất  

(a)  

(b) 

Hình 11. 28  (a, b): Phân tích mô hình ñường dẫn nước thải ñô thị. 
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Hình 11. 29: Phân tích ñường dẫn môi trường cho Cadmi trong hệ sinh thái ñô thị : 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG  11  
• Phân tích ñường dẫn tác ñộng của Chì,  của nước rỉ rác 

• Liệt kê các hoạt ñộng,  tiến trình biến ñổi chính, Danh mục các biến số theo dõi 
biến ñổi của các Hệ ST : Các biến vào, biến trung gian, biến ra. (áp dụng cho 10 
nhóm hệ thống môi trường dưới ñây). 

Bảng liệt kê phân tích các tiến trình biến ñổi 

Hoạt ñộng của 
con người  

Các biến ñầu 
vào 

Nội dung tiến 
trình  xử lý 

Các biến ñầu 
ra 

Mục ñích hoàn 
thành 
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• Thảo luận hoạt ñộng – khía cạnh – tác ñộng của các hệ thống môi trường sau ñây: 

Hoạt ñộng Khía cạnh môi trường Tác ñộng môi trường 
(1) Các khu Bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái, Vườn quốc gia (Các HST Rừng); 
(2)Các khu vực nông nghiệp, trang trại, vườn cây ăn trái, công nghiệp (HST Nông 
nghiệp); (3)Các hệ sinh thái ñất ngập nước (rừng ngập mặn, rừng tràm U minh);(4) 
Các khu vực ñầm nuôi tôm, làng cá bè trên sông, trên Hồ ñập (HST Ao hồ); (5)Các 
khu ven biển , biển ñảo (HST ven bở biển, biển); (6)Các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp (các ngành khác nhau); (7)Các khu công nghiệp , khu chế xuất; (8) Các Cảng 
biển, cảng hàng không, kho bãi; (9) Các bệnh viện ; (10) Các khu ñô thị dân cư và hỗn 
hợp (HST ðô thị) 
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bản Nông nghiệp Hà Nội. 
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Chương 12: NHẬN THỨC CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỆ THỐNG  

CÁC MỤC TIÊU HỌC CHƯƠNG 12 
1. Phân tích hệ thống ứng dụng chung cho các loại hệ thống quản lý  

2. Những ứng dụng phân tích hệ thống môi trường trong các doanh nghiệp 

3. Nguyên lý và nội dung thiết kế hệ thống quản lý môi trường 

--oOo-- 
Trong lĩnh vực môi trường, có nhiều hình thái hệ thống quản lý : 

Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Sở Tài Nguyên Môi trường, Phòng 
Quản lý ñô thị Quận Huyện,  

- Các công ty môi trường (nhà nước hoạc tư nhân);  

- Các hệ thống quản lý môi trường trong các doanh nghiệp , công ty sản xuất, 

- Các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước về bảo vệ môi trường   
Các tổ chức này là các thực thể, có hình thái một hệ thống, hoạt ñộng có mục ñích rất 
cao. Ví dụ: 
+ Các Sở Tài Nguyên Môi trường, Phòng Quản lý ñô thị Quận Huyện có mục ñích 
quản lý các hệ sinh thái trong phạm vi phụ trách phát triển bền vững. 
+ Các Công ty và doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lợi nhuận ñồng thời với mục 
tiêu sản xuất hợp với tiêu chuẩn môi trường (quản lý môi trường trong phạm vi công 
ty sao cho không tác ñộng ñến môi trường của hệ sinh thái. 
ðể ñáp ứng nhu cầu nhận thức các nhóm hệ quản lý trong lĩnh vực môi trường, trước 
tiên cần nghiên cứu các ñặc trưng chung của các hệ thống quản lý. 

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH HỆ 
THỐNG 

Dưới quan ñiểm về quản lý, chúng ta hiểu hệ thống quản lý là tập hợp các yếu tố hay 
thành phần có tương tác lẫn nhau ñể hoàn thành một mục ñích nào ñó. 
Như vậy một hệ thống quản lý bao gồm 5 thành tố: Cấu trúc thành phần, ðầu vào, tiến 
trình xử lý, ñầu ra , mục ñích quản lý phải hoàn thành. 
Ngoài các ñặc trưng trên, hệ thống quản lý cũng có những ñặc trưng chung như các hệ 
thống khác như: 
+ Hệ thống có ranh giới, phân ñịnh giữa hệ thống và môi trường bên ngoài. 
+ Hệ thống biến ñổi theo thời gian. (Có ñộng thái) 
+ Hệ thống có cơ cấu cấp bậc (hierarchy structure) 
+ Hệ thống có tính trội. 
Như vậy, một ñặc trưng mới quan trọng cần nhận biết của các hệ thống quản lý là mục 
ñích phải hoàn thành của hệ thống. 
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Bảng 12. 1: Ví dụ về các hệ thống với các tiến trình và mục ñích hoàn thành 
Hệ thống ðầu vào Tiến trình xử lý ðầu ra Mục ñích hoàn 

thành 
Nhà hàng thức 

ăn nhanh 
Thịt, cà chua, khoai 
tây, thức uống, lao 

ñộng quản lý 

Chiên, nấu, 
uống, hâm 

nóng, pha chế, 

Ham bơ gơ, thức 
uống, món tráng 

miệng 

Cung cấp thức 
ăn chế biến 

nhanh 
Trường ðại học Sinh viên, Giảng 

viên, Thiết bị, Cơ sở 
vật chất, giáo trình 

Giảng dạy, 
Nghiên cứu, 
chuyển giao 
công nghệ 

Nhân lực ñược 
ñào tạo, Công 

trình nghiên cứu, 
Sịch vụ KHCN 

Phổ biến, cung 
cấp kiến thức 

Hãng phim Diễn viên, ñại diễn, 
thiết bị. . 

Sản xuất phim, 
hiệu ñính, phân 

phối phim 

Phim phân phối 
cho các rạp 

ðiện ảnh giải 
trí, ðạt giải 

thưởng 

2. NHỮNG ðẶC TRƯNG CHUNG CỦA CÁC HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ  

2.1. Cấu trúc của các hệ thống quản lý 

Các hệ thống quản lý trong lĩnh vực môi trường là các ñối tượng phức tạp. Việc phân 
tích thành phần và các mối quan hệ giữa các thành phần bằng phương pháp tiếp cận hệ 
thống giúp người quản lý môi trường hiểu biết và phát hiện vần ñề trong hệ thống, tiết 
kiệm công sức và kinh phí.  
Như các loại HT khác, khi tìm hiểu về cấu trúc các hệ thống quản lý, cần xem xét hai 
ñặc trưng: 

1) Hệ thống cấu thành từ các bộ phận, thành phần nào ? 
2) Mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của hệ thống là gì ?.  

Có ba ñiểm cần chú ý khi xem xét cấu trúc thành phần các hệ thống quản lý là : 
+ Lấy mục tiêu của hệ thống làm chuẩn ñể ñánh giá sự cần thiết của một thành phần 
trong hệ thống. Thành phần không ñóng góp vào việc thực hiện mục tiêu hệ thống là 
thành phần thừa, không cần cho hệ thống.  
+ Quản lý gắn liền với con người trong hệ thống. Vì vậy khi phân tích cấu trúc thành 
phần cần chú ý 2 mức ñộ : cá nhân – ñơn vị, trong ñó lấy chức năng nhiệm vụ làm 
chuẩn ñể phân biệt cấu trúc. Ví dụ, một trợ lý giám ñốc (cá nhân) có thể thực hiện cả 
chức năng một phòng ban (ñơn vị), cần phải ñược thể hiện ra trong sơ ñồ cấu trúc tổ 
chức, trong khi ñó, một cá nhân trong phân xưởng thì không cần phân biệt trong cơ 
cấu tổ chức.  
+ Xác ñịnh cấu trúc chính thức của hệ thống, và nếu có thể cả cấu trúc không chính 
thức. Cấu trúc chính thức là cơ cấu tổ chức chính thống theo chức năng của các thành 
phần trong hệ thống. Cấu trúc không chính thức là những quan hệ thân quen, thân 
thuộc kiểu ‘con anh, cháu chú’, vượt qua mọi qui ñịnh chính thống.  
Trong khi nghiên cứu làm việc với các công ty xí nghiệp, người phân tích hệ thống 
cần nhận biết biết  quan hệ theo chính thống và cơ cấu quyền lực nội bộ khác với sơ 
ñồ tổ chức chính thức ñã vẽ. Tổ chức không chính thức là loại quan hệ quen biết, bạn 
học, thân tộc. . .Nguời phân tích phải sẵn sàng làm việc trong phạm vi tổ chức phi 
chính thức cũng như phạm vi tổ chức chính thức. 
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* Thành phần cấu trúc thường gặp trong các hệ thống quản lý 

Về mặt hình thái tổ chức, trong thực tế, có ba dạng cấu trúc cơ bản: chức năng, 
phân khu vực và ma trận và một doanh nghiệp trong thực tế thường là tổ hợp của các 
dạng cơ bản ñó. 

CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU CHỨC NĂNG 

 
Kiểu cấu trúc tổ chức kiểu chức năng thường hiện diện ở bộ máy chỉ huy, lãnh 

ñạo của doanh nghiệp. Dưới bộ máy chỉ huy-lãnh ñạo, thường là các bộ phận khai 
thác, sản xuất, có cấu trúc tổ chức kiểu phân khu vực, phân chi nhánh ở các ñịa bàn 
lãnh thổ khác nhau. 
Cấu trúc phân theo chức năng phân ñịnh mỗi bộ phận có một chức năng riêng. Cách tổ 
chức cấu trúc này cho phép tiết kiện nhân lức, không chồng chéo nhiệm vụ. 

 
CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU PHÂN KHU VỰC 

Khi tổ chức sản xuất cùng một chức năng ơ nhiều nơi khác nhau, sẽ hìnht hành câu 
trúc kiểu phân theo khu vực.  

 
Hoặc ở hình thức tổ chức Công ty mẹ công ty con cũng xuất hiện tổ chức kiểu phân  
khu vực: 

 

Ở một số cơ cấu tổ chức phân cấp mạnh, các ñơn vị có bộ máy gần giống với bộ máy 
chỉ huy-lãnh ñạo, sẽ hình thành cấu trúc kiểu ma trận. Ví dụ Hãng Sony có Sony 
Singapore, Sony Việt Nam, Sony Malaysia. . . ðại học Quốc gia TpHCM có các 
trường thành viên và các thành viên cũng có bộ máy tổ chức hoàn chỉnh. 

CẤU TRÚC TỔ CHỨC KIỂU MA TRẬN 

 
Về mặt thông tin quản lý, cấu trúc của một tổ chức quản lý thường phân theo cấp bậc: 
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Cấp lãnh ñạo, cấp tham mưu chiến thuật, cấp tác nghiệp, cấp xử lý giao dịch. 
Tùy theo mục ñích phân tích, khi phân tích cấu trúc hệ thống quản lý có thể chi tiết 
hơn ñến các cấp dưới. Ví dụ, phân tích một quản lý sản xuất ở phân xưởng tôm ñông 
lạnh nhằm mục ñích cải tiến tiết kiệm chi phí, cần phân tích ñến từng tổ hoặc cá nhân. 
Xác ñịnh ranh giới, phân tích không gian sản xuất - làm việc hay bố trí mặt bằng 

Bố trí mặt bằng là một trong các biểu hiện của cấu trúc hệ thống ra bên ngoài  
Cần ñánh giá sự phân bố không gian hiện tại và vẻ bề ngoài của con người, thiết bị 

và luồng công việc. Hình thức của văn phòng có thể có một tác ñộng có ý nghĩa ñối 
với các quan hệ giữa cá nhân. Ví dụ, mặt bằng chật hẹp hay sự sắp xếp không hợp lý 
mặt bằng sản xuất có thể là nguyên do của vấn ñề trong nghiên cứu HT. 

Phân tích không gian sản xuất, bố trí mặt bằng là một trong các nội dung quan 
trọng của ứng dụng phân tích hệ thống ñể bố trí sản xuất hợp lý, tiết kiệm năng lượng, 
nước. . . 

2.2. Ranh giới giữa “hệ thống và môi trường”  

Các Sở Tài nguyên môi trường, Phòng quản lý môi trường ñô thị. . .hay các bộ 
máy nhà nước quản lý tài nguyên như: Ban quản lý, Cục kiểm lâm, Cục bảo vệ nguồn 
lợi Thủy sản. . . thường có chung các mục tiêu: 
+ Bảo vệ sự phát triển bền vững của các hệ sinh thái: ñô thị, rừng, sông rạch, biển. .  
+ Ngăn ngừa và xử lý các sự cố môi trường xảy ra trong hệ sinh thái, 
+ Nâng cao dân trí môi trường. 
+ Ban hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 
Do các hệ sinh thái có phân bố trên phạm vi rộng lớn trong khi quản lý môi trường 
thường phân cấp theo ranh giới hành chánh. Vì vậy, khi có sự cố môi trường hay “vấn 
ñề môi trường” như giữ nguồn nước sạch cho dòng sông, cá nuôi chết hàng loạt. . 
..Khi ñó, cần xác ñịnh rõ ranh giới của “hệ thống quản lý” (Tỉnh, Thành phố hay quận 
. .) những lãnh thổ còn lại là môi trường bên ngoài của hệ thống. Có phân biệt giữa hệ 
thống và môi trường mới có thể tìm ra nguyên nhân và giải pháp ñúng.  
Một trong các ví dụ minh họa cho quan hệ giữa hệ thống và môi trường là một nhà 
máy tôm ñông lạnh có nhiều bộ phận. Khi chọn phân xưởng 2 ñể triển khai dự án sản 
xuất sạch hơn. Như vậy, hệ thống quản lý dự án sản xuất sạch hơn sẽ gồm: Bộ phận 
lãnh ñạo, phân xưởng 2, bộ phận thu mua, Phòng kỹ thuật. Các bộ phận còn lại là môi 
trường bên ngoài của hệ thống SXSH ñang xem xét.  

 
Hình 12. 1: Một ví dụ về hệ thốngsản xuất sạch hơn  và môi trường bên ngoài trong 

một công ty. 

Tương tác cận kề và ý nghĩa của việc nhận biết ranh giới hệ thống quản lý môi 
trường. 
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Do sự di chuyển của vật chất và năng lượng trong môi trường là không có rào cản. Vì 
vậy, việc nhận biết ranh giới của một hệ thống quản lý cũng như các thành phần bên 
ngoài hệ thống (các hệ thống cận kề) có ý nghĩa rất lớn trong quản lý môi trường vì 
việc quản lý môi trường rất chú trọng ñến sự tuân thủ qui ñịnh pháp luật và các yêu 
cầu của các bên có liên quan ñến hoạt ñộng quản lý môi trường (cộng ñồng chung 
quanh, các cơ quan tổ chức cận kề. . .).  
Nhận biết bên ngoài hệ thống là ai?, hoạt ñộng của hệ thống có tác ñộng gì và như thế 
nào ñến các bên liên quan rất cần biết ñến ranh giới của hệ thống và môi trường bên 
ngoài. 

2.3. ðầu vào - Tiến trình xử lý – ñầu ra trong các hệ thống quản lý 

Như những loại hệ thống khác, các tiến trình hệ thống biến ñổi các ñầu vào 
(input), các tín hiệu trung gian (throughput) xử lý ñể biến ñổi thành các ñầu ra 
(output). Nhận biết các tiến trình hệ thống là một nội dung rất quan trọng, lại càng 
quan trọng hơn khi phân tích ñể nhận thức các hệ thống quản lý. 

Các mối liên hệ giữa các thành phần và giữa HT và môi trường hình thành nên 
một mạng các qui trình liên hệ và tương tác nhau, chúng liên kết nhau ñể tạo ra 
sự thống nhất hành ñộng chung nhằm hoàn thành các  mục tiêu xác ñịnh của hệ 
thống. 

ðể nhận biết các tiến trình xử lý của hệ thống quản lý, chúng ta có thể nhận 
thức ñặc trưng về tiến trình trong cá hệ quản lý và diễn ñạt theo bảng sau ñây: 

Bảng 12. 2: Bảng hỗ trợ phân tích tiến trình trong các hệ thống quản lý 

Giai ñoạn/Tiến 
trình 

Biến ñầu vào Nội dung  xử 
lý 

Biến ñầu ra Mục ñích hoàn 
thành 

     

     

     

2.4. ðộng thái của các hệ thống quản lý 

ðộng thái của các tổ chức quản lý cần ñược xem xét trên 2 ñặc trưng: 
+ Tình trạng của hệ thống: nêu ra các giá trị của các biến trạng thái mô tả tình trạng 
của hệ thống về các tín hiệu cơ bản: tài chính, nguyên vật liệu, nhân sự, kỹ thuật công 
nghệ, chất thải. . . Tình trạng của hệ thống thường ñược trình bày dưới dạng các bảng 
thống kê số liệu ño ñược trong hệ thống tại một thời ñiểm. 
+ Diễn biến ñộng thái sự biến ñổi của hệ thống: 
Phân tích sự biến ñổi của các tín hiệu cơ bản: tài chính, nguyên vật liệu, nhân sự, kỹ 
thuật công nghệ, chất thải. . . theo thời gian bằng ñồ thị BOT (xem chương 1, phần tư 
duy hệ thống). 
 

 
 
 

Hình 12. 2: Ví dụ về ñồ thị ñộng thái của hệ thống (ñồ thị BOT) 

 

Thời gian 

Biến 
vào (ra)  
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Thường trình bày các kết quả phân tích ñộng thái hệ thống dưới dạng bảng biểu 
thống kê và ñồ thị, trong ñó, trục tung là các chỉ tiêu (biến trạng thái: Vốn; Lao ñộng; 
nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, sản phẩm, dịch vụ. .),  trục hoành là thời gian, 
theo tháng hoặc năm tùy theo quảng thời gian phân tích. 
ðể phân tích hành vi của hệ thống quản lý, chúng ta có thể áp dụng hai công cụ: 
+ Phân tích Pareto: nhằm xác ñịnh những nguyên nhân quan trọng liên quan ñến các 
vấn ñề về chất lượng, về rủi ro sự cố trong quá khứ trong quá trình vận hành hệ thống. 
+ Phân tích SWOT: xác ñịnh giải pháp ñịnh hướng hành vi của hệ thống quản lý trong 
thời gian tương lai. 
ðể nghiên cứu diễn biến ñộng thái hệ thống quản lý, các dữ liệu thống kê, theo dõi 
theo thời gian rất cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế, các dữ liệu này thường thiếu và 
không ñầy ñủ. 
ðối với ñộng thái của các nhà máy các số liệu thống kê sau ñây rất cần thiết cho phân 
tích ñộng thái: 
- Các số liệu thống kê các nguyên liệu ñầu vào, hóa chất, nguyên liệu, ñiện , nước , 

xăng dầu, nhân lực, thiết bị. .  
- Các số liệu thống kê ñầu ra như: sản phẩm, chất thải, số liệu quan trắc chất lượng 

môi trường. .  
- Các số liệu thống kê các tai nạn, sự cố hỏng hóc,  

2.5. Cơ cấu cấp bậc  các tổ chức quản lý  

Việc xem xét cơ cấu cấp bậc hay “phả hệ” của hệ thống quản lý giúp ích rất nhiều 
trong quá trình thu thập thông tin ñể tiến hành phân tích hệ thống. Việc xem xét cơ 
cấu cấp bậc giúp nhà quản lý xác ñịnh quan hệ nào là cần thiết, quan hệ nào gần gủi 
cần quan tâm. 
Tổ chức quản lý (cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp) bao giờ cũng nằm trong phả hệ 
của các tổ chức. Khi phân tích cần vẽ ra sơ ñồ, thể hiện các tổ chức cấp dưới, ngang 
cấp và cấp trên. Căn cứ vào sơ ñồ ñó, biết ñược mối quan hệ ngang, dọc ñể có thể thu 
thập các thông tin có liên quan phục vụ cho quá trình phân tích. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 12. 3: Sơ ñồ tổng quát cơ cấu cấp bậc của hệ thống quản lý môi trường ở Việt 
Nam (Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo). 

Ủy Ban Nhân Dân 
Tỉnh, Thành phố 
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Bộ Tài Nguyên & Môi Trường 

 

Ủy Ban Nhân Dân 
Quận/Huyện 

 

Ban Quản Lý Các Khu 
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Nhà Máy Ngoài 
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Nhà Máy Trong 
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2.6. Tính trội hay tính tập hưởng của  hệ thống  

Tính tập hưởng hay tính trội là tính chất nẩy sinh khi các phần tử riêng lẻ hợp 
thành hệ thống hoạt ñộng có mục ñích. Khi ñứng riêng, các thành phần không có tính 
ñó. Trong phân tích các hệ thống quản lý nhằm mục ñích cải tiến ñể sản xuất có hiệu 
quả hơn, cần chú ý ñến việc thay ñổi cấu trúc ñể tạo ra tính tập hưởng. Ví dụ , có thể 
sát nhập các tổ, các Ban ñể giảm chi phí gián tiếp, hoặc ñưa hai dây chuyền riêng biệt 
vào cùng một cổng nhận nguyên liệu ñầu vào, có thể dẫn ñến giảm bớt năng lượng 
ñiện và thời gian di chuyển. . . 

Nhận thức về tính trội sẽ giúp người lập dự án ñưa  ra tính thuyết phục, hiệu 
quả của dự án liên quan ñến hệ thống. 

3. NHỮNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

3.1. Xác ñịnh mục tiêu quản lý môi trường 

Trừ những doanh nghiệp công ích ñược Nhà nước cấp kinh phí, mục tiêu hàng 
ñầu của tổ chức doanh nghiệp thông thường là tối ña hóa lợi nhuận (mục tiêu kinh tế: 
giữ vững và phát triển doanh nghiệp).  

Tuy nhiên, do doanh nghiệp tồn tại trong hai loại môi trường: môi trường vật lý 
(nước, ñất, không khí, biển,,,,)  và môi trường xã hội (luật pháp tập quán, thị hiếu, dân 
trí. . .) nên hệ thống doanh nghiệp phải ñiều chỉnh hoặc thay ñổi mục tiêu ñể có thể tồn 
tại và thích nghi với môi trường của hệ thống. 

Mục tiêu của toàn xã hội là vừa phát triển kinh tế vừa ñạt ñược hay duy trì chất 
lượng môi trường ở một mức ñộ nhất ñịnh. Vì vậy, tín hiệu của xã hội truyền ñến từng 
ñơn vị kinh tế: 
- Các ñịnh mức yêu cầu pháp lý hay các qui ñịnh về tiêu chuẩn môi trường. 
- Các quan ñiểm giá trị xã hội thể hiện qua trình ñộ dân trí, tập quán và ý thức xã 

hội. (ví dụ, yêu cầu sản phẩm sạch) 
- Các tín hiệu giá cả của thị trường ñầu vào và thị trường bán hàng. Ví dụ, vấn ñề 

khan hiếm nguyên liệu. 
Dù muốn hay không, một doanh nghiệp hoạt ñộng trong môi trường của xã hội, do 

vậy chịu sự chi phối của các qui ñịnh luật pháp, về tiêu chuẩn môi trường, về thị 
trường. . . Do vậy, doanh nghiệp buộc phải thích nghi và ñáp ứng mục tiêu chung về 
phát triển bền vững. ðó là lý do mà các doanh nghiệp phải ñặt ra và thực hiện mục 
tiêu về môi trường của mình. 

 

Hình 12. 4: Khái quát các mục tiêu của một tổ chức doanh nghiệp có chính sách bảo 
vệ MT 
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Mục tiêu bảo vệ môi trường trong một doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào ñặc ñiểm 
của từng ngành sản xuất, ñiều kiện kinh tế xã hội, luật pháp, ñạo ñức, ý thức . . .của xã 
hội nơi mà doanh nghiệp hoạt ñộng. Tuy nhiên, vẫn có hai xu hướng chính trong việc 
ñặt ra mục tiêu môi trường cho doanh nghiệp: 

1) Mục tiêu ñịnh hướng ñầu vào: 
ðịnh hướng về giữ gìn, giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên là nguyên liệu và 

năng lượng. Trong việc xác ñịnh mục tiêu môi trường ñịnh hướng ñầu vào, thường là: 
Tìm cách tránh không sử dụng các yếu tố nguyên liệu ñầu vào gây tổn hại bằng cách 
dùng nguyên liệu thay thế hoặc bằng việc phát triển các công nghệ mới, sử dụng với 
tỷ lệ ít hơn (giảm bớt) các nguyên liệu gây hệ quả môi trường. Ví dụ: ngành may mặt 
không sử dụng chất làm mềm vải, cadmi trong sản xuất màu và ñồ chơi trẻ em. 

Khi xác ñịnh mục tiêu môi trường ñịnh hướng ñầu vào cần chú ý các yếu tố: 
1) Sự khan hiếm của chất ñộc hại hay năng lượng. 
2) Sự ô nhiễm môi trường do tác ñộng của nguyên liệu trong quá trình sản xuất 

hay sử dụng sản phẩm sau này. 
3) Hiệu quả kinh tế hay ñòi hỏi kỹ thuật trong quá trình thay thế 
4) Các khả năng thay ñổi công nghệ và sản phẩm. 

2. Mục tiêu ñịnh hướng ñầu ra: 
Gần ñây, mục tiêu dựa vào ñầu ra mong muốn ngày càng ñược quan tâm và lên 

quan ñến việc giảm sản xuất các sản phẩm không mong muốn ví dụ như: dung môi 
trong sơn và màu, chất CFC làm khí xịt và chất làm mát, làm lạnh, cadmi là thành 
phần của màu, bao bì khó phân hủy, chì trong xăng. . . 

Chuyển ñổi cơ cấu sản phẩm, ñưa ra các sản phẩm không gây ô nhiễm hoặc giảm 
thiểu ô nhiễm, chuyển ñổi dần cơ cấu sản phẩm theo xu hướng sản xuất sạch hơn, sử 
dụng và tái chế các sản phẩm thừa. 

Cũng có thể ñặt ra mục tiêu: tăng tối ña chuyển hóa nguyên liệu và tăng tối ña khối 
lượng tái sinh của chất thải rắn, lỏng và nhiệt tỏa ra. 

 

Hình 12. 5: Hai xu hướng thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường của doanh nghiệp 

ðể xác ñịnh các mục tiêu quản lý môi trường trong một doanh nghiệp, có nhiều cách 
nhưng một trong các công cụ hỗ trợ nhiều là sự dụng công cụ ñánh giá vòng ñời sản 
phẩm (LCA). (Xem chương 7)    

3.2. Phân tích tiến trình sản xuất ñể thực hiện sản xuất sạch hơn 

Sản xuất sạch hơn là một chiến lược và triết lý cơ bản ñể quản lý môi trường ở các 
nước phát triển. 
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Các cơ hội SXSH có thể ñược phân loại như sau: 
Thay ñổi nguyên vật liệu; quản lý nội vi; kiểm soát quá trình tốt hơn; cải tiến thiết bị 
Thay ñổi công nghệ; Thu hồi tái sử dụng trong nhà máy; Sản xuất các sản phẩm phụ 
có ích; Cải tiến sản phẩm. . . 
Các cơ hội sản xuất sạch hơn chỉ có thể ñược phát hiện thông qua việc áp dụng các 
công cụ phân tích hệ thống môi trường như: LCA, IOA, ECBA . . . (Xem chương 7) 

 
Hình 12. 6: Lợi ích của chiến lược sản xuất sạch hơn 

3.3. Phân tích tiến trình sản xuất ñể cải tiến thiết kế sản phẩm thân thiện 
môi trường. 

Sử dụng các công cụ phân tích ñánh giá chu trình sản phẩm (LCA), phân tích biến vào 
– ra (IOA) sẽ giúp các doanh nghiệp tìm cách giảm thiểu tác ñộng môi trường trong 
các công ñoạn sản xuất, từ ñó giúp thiết kế giảm thiểu, thay thế các nguyên liệu ñộc 
hại, làm cho sản phẩm ít gay tác ñộng môi trường. (Xem công cụ LCA, IOA chương 
7)  

3.4. Xác ñịnh ranh giới, phân tích mặt bằng ñể xác ñịnh các mối nguy hại 
trong ñánh giá rủi ro môi trường. 

Khi thực hiện bước xác ñịnh mối nguy hại cho một doanh nghiệp, cần xác ñịnh ranh 
giới, xem xét các thành phần cấu trúc không gian của mặt bằng và xác ñịnh các nguồn 
phát sinh nguy hại. Việc phân tích ñó giúp cho việc quản lý rủi ro hiệu quả, tiết kiệm. 
(Xem công cụ ñánh giá rủi môi trường, chương 7) 

3.5. Phân tích các tiến trình hệ thống ñể xây dựng hay cải tiến qui trình 
quản lý 

Như những loại hệ khác, các tiến trình hệ thống biến ñổi các ñầu vào (input), qua các 
tín hiệu trung gian (throughput) thành các ñầu ra (output). Nhận biết các tiến trình hệ 
thống là một nội dung rất quan trọng, lại càng quan trọng hơn khi phân tích các hệ 
thống quản lý. 
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Hình 12. 7: Mô hình hệ thống với tiến trình biến ñổi, xử lý 

Các mối liên hệ giữa các thành phần và giữa HT và môi trường hình thành nên một 
mạng các qui trình liên hệ và tương tác nhau, chúng liên kết nhau ñể tạo ra sự 
thống nhất hành ñộng  chung nhằm hoàn thành các  mục tiêu xác ñịnh của HT. 
                           

 
Hình 12. 8: Mô hình tiến trình biến ñổi thông tin trong qui trình xin chứng nhận môi 

trường 

 
Ví dụ qui trình cấp giấy chứng nhận không gây ô nhiễm môi trường ở Sở Tài nguyên 
môi trường nào ñó. 
Các qui trình thành phần của HT tạo thành một tổng thể. 
Một qui trình (procedure) là một loạt các chỉ dẫn từng bước chỉ ra:  
Cái gì sẽ ñược làm?; 
Ai sẽ làm nó?; 
khi nào nó ñược làm ?; 
Nó ñược làm bằng cách nào? (What, Who, When, How). 
Các qui trình nói lên các cấu phần tích hợp thành tổng thể. 
Ứng dụng phân tích tiến trình hệ thống ñể xây dựng qui trình trong quản lý môi 
trường có thể thực hiện trong 8 bước: 
1) Xác ñịnh mục tiêu hệ thống quản lý, mục tiêu của qui trình  
2) Phân tích cấu trúc thành phần của tổ chức (hệ thống quản lý) 
3) Nhận biết ranh giới hệ thống – môi trường 
4) Xác ñịnh thông tin ñầu vào của qui trình 
5) Phân tích các bước biến ñổi thông tin về mặt luận lý (logic): thông tin ñầu vào, 
thông tin ñầu ra , nhiệm vụ biến ñổi thông  tin của bước. 
6) Trong mỗi bước, xác ñịnh : việc gì cần làm, ai làm, khi nào  làm, làm như thế nào? 
7)  Bố trí phân công nhiệm vụ cho từng thành phần của tổ chức (phân tích về mặt vật 
lý) 
8) Biên soạn qui trình thành văn bản bao gồm qui trình cho nội bộ hệ thống quản lý và 
hướng dẫn thông tin ñầu vào và quá trình thực hiện qui trình cho bên ngoài. 

1) Xác ñịnh mục tiêu hệ thống quản lý 
Cần phân ñịnh mục tiêu của hệ thống quản lý là gì, từ ñó xác ñịnh nhiệm vụ của qui 
trình quản lý là góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của tổ chức quản lý. 
Vd: Mục tiêu hệ thống là quản lý tài nguyên nước 

Mục tiêu qui trình là cấp giấy phép khai thác nước ngầm 

2) Phân tích cấu trúc thành phần của tổ chức (hệ thống quản lý) 
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Nhận dạng các thành phần của hệ thống ñể hiểu rõ chức năng của từng bộ phận trong 
tổ chức quản lý nhằm phục vụ cho phân tích bố trí phân công trong qui trình (phân 
tích vật lý) 
Vd: Sở Tài nguyên Môi trường bao gồm các phòng ban nào? Chức năng và nhiêm vụ 
mỗi phòng ban là gì? 

3) Nhận biết ranh giới hệ thống – môi trường 
Xác ñịnh rõ ranh giới hệ thống quản lý  ñể biết nơi ñi vào và nơi ñi ra khỏi qui trình 
Vd: Ai là ñối tượng “khách hàng” của qui trình? 

4) Xác ñịnh thông tin ñầu vào, ñầu ra của qui trình 
Xác ñịnh yêu cầu ñầu vào qui trình 
Xác ñịnh sản phẩm ñầu ra của qui trình (cần phân tích tất cả các tình huống ñể ñảm 
bảo các ñầu ra của qui trình phù hợp) 
Vd:  ðối với qui trình cấp phép khai thác nước ngầm 

+ ðầu vào cần có giấy tờ gì, nội dung của các giây tờ kê khai, ñơn như thế nào? 

+ ðầu ra của quy trình là văn bản gì? Giấy phép hay thông báo?. . .. 

 
Hình 12. 9: Các bước biến ñổi, xử lý thông tin trong qui trình cấp giấy chứng nhận 

môi trường  

5) Phân tích các bước biến ñổi thông tin về mặt luận lý (logic): thông tin ñầu vào, 
thông tin ñầu ra , nhiệm vụ biến ñổi thông  tin của từng bước. 
    Xây dựng một lưu ñồ về tiến trình biến ñổi thông tin của qui trình 
6) Trong mỗi bước, xác ñịnh : việc gì cần làm, ai làm, khi nào  làm, làm như thế 
nào?  
Cụ thể hóa từng bước nhằm bảo ñảm cho mỗi bước thực hiện ñược sự biến ñổi thông 
tin ñầu vào thành thông tin ñầu ra. 
Việc gì cần làm trong bước này? 
+ Ai sẽ làm nó? (nhân viên hay lãnh ñạo, chuyên gia kỹ thuật. . .) 
+ Khi nào thì thực hiện nó? Trong thời gian bao lâu? 
+ Công việc sẽ ñược thực hiện như thế nào, mô tả cụ thể chi tiết nhằm ñảm bảo thông 
tin ñầu vào ñược biến ñổi thành thông tin ñầu ra của bước này. 
Ví dụ về phân tích logic (luận lý) cho qui trình cấp chứng nhận ñạt tiêu chuẩn môi 
trường của một Sở Tài nguyên môi trường  

Bước nhận hồ sơ: 
+ Việc gì: Tiếp nhận hồ sơ ñăng ký  
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+ Ai làm: Nhân viên phòng tiếp nhận hồ sơ. 
+ Khi nào làm: Ngay khi nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp 
+ Làm như thế nào: 

- Kiêm tra hồ sơ theo qui ñịnh gồm ñơn và bảng ñăng ký môi trường. 

- Vô sổ, cho số hồ sơ, 

- Làm biên nhận hồ sơ (phiếu hẹn) 

- Làm phiếu chuyển hồ sơ sang bước thẩm ñịnh. 

7) Bố trí phân công nhiệm vụ cho từng thành phần của tổ  
    chức (thiết kế về mặt vật lý) 
Xem xét chức năng và nhiệm vụ của các thành phần trong tổ chức ñể bố trí phân công 
trách nhiệm về các bước thực hiện ñã phân tích trong phần phân tích logic. 
8) Biên soạn qui trình thành văn bản:bao gồm qui trình cho nội bộ hệ thống quản lý 
và hướng dẫn thông tin ñầu vào và quá  trình thực hiện qui trình cho bên ngoài. 
+ Qui trình cho nội bộ: 
+ Mục ñích của qui trình 
+ Các bước thực hiện (thể hiện việc gì cần làm, ai làm, khi nào làm và làm như thế 
nào?) 
+ ðiều khoản thực hiện (Phạm vi thời hiệu áp dụng) 
Qui trình hướng dẫn khách hàng: 
+ Các bước mà khách hàng cần thực hiện ñể ñạt ñược mục tiêu . 

3.6. Lập bản ñồ môi trường (Eco-mapping) cho công ty 

3.6.1. Khái niệm 

Lập bản ñồ môi trường là một công cụ ñơn giản ban ñầu giúp các tổ chức, công ty nhỏ 
khi thực hiện quản lý môi trường Là một sự kiểm kê thực tế và vấn ñề môi trường. 
Lập bản ñồ môi trường là một phương pháp hệ thống ñể ñịnh hương việc xem xét môi 
trường tại chỗ. ðó là một bộ  sưu tập thông tin trình bày hiện trạng bằng hình ảnh, là  
công cụ làm việc và tạo ra sự khuyến khích quan tâm môi trường và là một công cụ 
mà các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ có thể tự làm. Ngoài ra ñó là  một công cụ cho phép 
nhân viên, công nhân tham gia ñánh giá môi trường   (khi thực hiện các chứng chỉ 
ISO, EMAS). 
Lập bản ñồ môi trường là một công cụ thực hành dùng ñể xác ñịnh thông tin về các 
khía cạnh môi trường , các tác ñộng và kết quả hóat ñộng môi trường tại tổ chức, công 
ty dưới dạng nhìn thấy trực quan. Bản ñồ môi trường xây dựng một hình ảnh về thông 
tin môi trường chủ yếu bằng cách sử dụng màu và ký hiệu trên bản ñồ nền của tổ 
chức, công ty. 
Cách tiếp cận ñơn giản làm cho bản ñồ môi trường rất dễ hiểu và là một công cụ hỗ 
trợ giúp nâng cao nhận  thức nhân viên và các bên có liên quan về các tác ñộng môi 
trường của các hoạt ñộng của tổ chức, công ty. Vì vậy, khi thực hiện bản ñồ môi 
trường, nên tập hợp nhân viên tham gia ý kiến ñánh giá.  
Qui trình thực hiện bản ñồ môi trường 
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1. Vẽ ra bản ñồ ñịa ñiểm. Tốt nhất là in ra khổ A3. Bản ñồ ñịa ñiểm bao gồm ranh 
giới tổ chức, công ty, các toàn nhà, các phân xưởng, bải ñậu xe, lối vào, khu vực 
thóat nước, các tòa nhà bên cạnh, các ñặc trưng môi trường chung quanh như sông 
suối, cây, khu vực thảm cỏ, bải lầy. . .Nếu cần, cũng cần có một bản ñồ vị trí của tổ 
chức, công ty với tỉ lệ nhỏ hơn, thể hiện các hoạt ñộnhg chung quanh tổ chức, công 
ty. 

2. Xây dựng một khóa tra màu ghi chú các loại khía cạnh và tác ñộng môi trường 
bằng các ký hiệu (và các ký hiệu khi cần- Chúng ta sẽ dễ dàng chú ý vào mã màu 
trước tiên). 

Các ký hiệu ñánh dấu các ñịa ñiểm có vấn ñề môi trường: ðể lập các bản ñồ chuyên 
ñề, người thực hiện cần tự xây dựng các ký hiệu   nhưng ít nhất  sử dụng hai ký hiệu 
sau: 

 

Các ñường sọc: biểu thị vấn ñề nhỏ (diện tích cần 
theo dõi, vấn ñề cần nghiên  cứu 

             

Vòng khoanh tròn: vấn ñề lớn( cần hành ñộng 
khắc phục). 

             
Vấn ñề môi trường càng nghiêm trọng, vòng tròn 
càng khoanh ñậm 

Bảng 12. 3: Mã hiệu màu  

Loại tác ñộng  Màu   Màu 

Phát thải vào không khí Xanh lá cây Xả thải nước thải Xanh dương 

Phát sinh chất thải rắn ðen Gây ô nhiễm nước Nâu 

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Vd, khí, nước, ñiện, dầu hỏa, 
nguyên liệu thô, linh kiện, bao bì..) 

Vàng 

Tai nạn hay ô nhiễm rủi ro cao (Lưu trữ chất dễ cháy , các sản 
phẩm nguy hại hay nguy hiễm . .) 

ðỏ 

Tương tác với môi trường và cộng ñồng ñịa phương  Tím 

3. Xác ñịnh tất cả các khu vực nơi có phát thải ra không khí từ các hoạt ñộng và làm 
nổi rõ chúng trên bản ñồ bằng màu thích hợp. Ghi chú: ðiều này sẽ hiệu quả nhiều 
hơn nếu ñược thực hiện bằng phương pháp làm việc nhóm, tập hợp mọi người 
trong tất các khu vực trong tổ chức, công ty. 

4. Lập lại bước 3 cho tất cả các loại tác ñộng môi trường (xã thải nước, phát sinh chất 
thải. .) Ghi chú: ðối với các ñịa ñiểm phức tạp , có thể dễ dàng sử dụng các giấy 
trong (transparency) cho mỗi màu ñể có thể chồng lấn bản ñồ ñể xem xét. 

5. Xem xét bản ñồ ñã hoàn thành và ñánh giá các khu vực có liên quan. Tìm kiếm các 
vòng tròn màu ñậm hơn. Các nơi này có thể dùng ñể ñưa ra danh sách các khía 
cạnh môi trường có ý nghĩa , làm nổi rõ các khu vực mà bạn cần tìm thêm thông tin 
hay giúp bạn xác ñịnh các sáng kiến cải thiện môi trường. Khi hoàn thành, nên ñi 
khảo sát chung quanh ñịa ñiểm của tổ chức, công ty ñể kiểm tra lại là không có gì 
ñược ñánh gía quá mức. 

6. Bảo ñảm là các bản ñồ sau khi hoàn thành ñược ñặt tên và ghi ngày thực hiện. Bạn 
sẽ có thể ñánh giá tiến bộ của ñịa ñiểm và hiệu quả của hệ thống QLMT  trong việc 
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giảm thiểu các tác ñộng MT bằng cách lập lại bản ñồ MT ở ngày sau ñó , ví dụ như 
khi thực hiện xem xét lại hàng năm. 

Bảng 12. 4: Phương pháp thực hiện bản ñồ môi trường cho một tổ chức: 

Phương tiện, dụng cụ  Giấy A4 hoặc A3 và máy photocopy 

Thời gian cần Ít hơn một giờ cho mỗi bản ñồ. 

Khi nào lập?  Vào cuối năm kiểm toán môi trường. 

Chúng cần ñược cập 
nhật ñịnh kỳ như thế 
nào?  

Một lần một năm. Hay mỗi lần ñổi mới ñịa ñiểm mở rộng 
hoạt ñộng của bạn. 

Nó bổ sung vào cái 
gì? 

Bổ sung cho tư liệu  ISO 14001 and EMAS về hệ thống 
quản lý môi trường trong kiểm toán môi trường hàng năm. 

Ai sẽ sử dụng nó?  Các bản ñồ có thể ñược dùng bởi nhiều loại tổ chức,  công 
ty: từ các xí nghiệp nhỏ ñến các công ty dịch vụ  ñến các tổ 
chức lớn  hay chính quyền ñịa phương.  

Các bản ñồ môi trường chuyên ñề bao gồm: 
+Bản ñồ hoàn cảnh – vị trí 

+ Bản ñồ nước 

+ Bản ñồ ñất 

+ Bản ñồ không khí, mùi hôi, tiếng ồn, bụi 

+ Bản ñồ năng lượng 

+ Bản ñồ chất thải 

+ Bản ñồ rủi ro môi trường 

 

Trước khi lập các bản ñồ chuyên ñề, cần thực hiện hai bản ñồ nền cơ bản là: 
1) Lập  bản ñồ hiện trạng khu vực ñô thị (Bản ñồ hoàn cảnh - vị trí) 
Lập bản ñồ ñịa ñiểm bao gồm bải xe, khu vực cổng vào, các ñường phố và môi trường 
chung quanh. Cần trình bày ñúng hiện trạng  (2 bản) 

 
Hình 12. 10:Bản ñồ hiện trạng ñịa ñiểm   

Lập bản ñồ ñịa ñiểm cần nghiên cứu 
Vẽ ra chi tiết ñịa ñiểm theo tỉ lệ và trình bày không gian bên trong. Bản ñồ này in ra 6 
bản và là cơ  sở ñề lập các bản ñồ môi trường sau này. 
Các bản ñồ cần trình bày ñúng hiện trạng thực. Nên ñơn giản, dễ nhận biết và theo 
ñúng tỷ lệ. Cần ghi ngày, tên và các tham chiếu (ghi chú tên từng nơi). Bạn cần tích 
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hợp một hay hai ñịa vật mà giúp bạn ñịnh hướng nhận biết ñịa ñiểm như các máy móc, 
các bàn, các ñối tượng dễ nhận ra. 
Nếu ñịa ñiểm bạn bao gồm nhiều khu vực, bạn cần làm riêng bản ñồ các khu vực và 
gắn kết chúng lại nhau. Dưới ñây gợi ý tóm tắt cách lập các bản ñồ chuyên ñề: 
Bản ñồ môi trường: Nước 
Bản ñồ môi trường này xem xét 
sự tiêu thụ nước và thải lượng 
nước thải.   
Nơi nào tiêu thụ nước nhiều ?  
Nơi nào các sản phẩm nguy hại 
chảy vào hệ thống thoát?  
Các khả năng thay thế sản 
phẩm?  
Các tai nạn, sự cố có thể xảy ra  
Sự lãng phí và thói quen xấu  
Các khu vực có thể tiết kiệm chi 
phí  

 

Hình 12. 11: Bản ñồ môi trường – nước 

Bản ñồ môi trường: ñất 
Bản ñồ môi trường này xem xét các nơi 
trữ các sản phẩm nguy hại , nguy hiễm, 
dễ cháy trong sự liên quan ñến nước 
dước ñất.   
Ở ñây có nguy hại cho nước dưới ñất 
trong trường hợp xảy ra sự cố không? 
Nơi nào là bồn chứa dầu trước ñây? 
Có ô nhiễm ñất không? 
Có các qui trình xử lý trong trường hợp 
có sự cố  không? 
Khu vực lưu cứa có nền bê tông không, 
chung có ñược ngăn ra không? Chúng 
có ñược thông gió không?  

 Hình 12. 12:Bản ñồ môi trường – ñất 

Bản ñồ môi trường: Không khí, mùi, tiếng ồn, bụi 
Bản ñồ môi trường này xem xét 
các ñiểm phát thải và chức năng 
của các máy móc.   
Chất lượng không khí bên trong 
công ty bạn là gì?  
Bạn có quan tâm ñến các nguồn 
tiếng ồn không?  
Các bộ lọc có ñược thay thế 
thường xuyên không?  
Khi nào sự bảo trì lần cuối ñược 
thực hiện trong lò ñun của bạn?  

 

Hình 12. 13: Bản ñồ môi trường – Không khí, mùi, 
tiếng ồn 
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Bản ñồ môi trường: Năng lượng 
Bản ñồ môi trường này 
xem xét lượng tiêu thụ 
năng lượng và các tác 
ñộng của việc tiêu thụ 
này?   
Việc tuân thủ các chỉ 
dẫn lắp ñặt ñiện  
Nơi nào xảy ra mất 
nhiệt?  

 
Hình 12. 14:Bản ñồ môi trường – Năng lượng 

Bản ñồ môi trường: chất thải rắn 
Bản ñồ môi trường này xem 
xét việc quản lý và ngăn ngừa 
chất thải rắn.  
Mức tái chế ở ñây là gì??  
Các số ño ngăn ngừa ô nhiễm 
ñã thực hiện?  
Nhà cung cấp của bạn có bịu 
bắt buộc nhận lại vật liệu? 

 
Hình 12. 15: Bản ñồ môi trường – Chất thải rắn 

Bản ñồ môi trường: rủi ro 
Bản ñồ môi trường này xác ñịnh các 
rủi ro của các sự cố và ô nhiễm. 
Các lối thoát hiễm có ñược xác ñịnh 
rõ ràng và có thể tiếp cận không? 
Có biết các qui trình cấp cứu khẩn 
cấp không? 
Các tình huống nguy hiễm 
Nơi nào bạn sử dụng các chất gây 
ung thư gây ra phản ứng dị ứng  

Hình 12. 16: Bản ñồ môi trường – rủi ro 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12 

1. Trình bày nhận thức của anh, chị về mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp? Vì 
sao doanh nghiệp phải ñặt ra mục tiêu bảo vệ môi trường? 

2. ðộng thái của doanh nghiệp thường ñược diễn ñạt dưới dạng nào? Cho vài ví 
dụ? 

3. Nếu ñược giao nhiệm vụ cải tiến hệ thống quản lý ñể sản xuất tiết kiệm hơn 
trong một nhà máy chế biến thực phẩm, anh chị sẽ ñặt ra kế hoạch làm việc 
như thế nào? Trình bày các bước công việc trong kế hoạch ñó?  

4. Hệ thống doanh nghiệp khác hệ thống sinh thái ở những ñiểm nào? 
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5. Sử dụng phương pháp phân tích tiến trình quản lý, xây dựng qui trình quản lý 
môi trường sau ñây: 

� Qui trình cấp chứng nhận ñã ñánh giá tác ñộng môi trường trong cấp 
giấy phép ñầu tư của Sở Tài nguyên môi trường 

� Qui trình xử lý khiếu kiện môi trường của Sở Tài nguyên môi trường 

� Qui trình Xử lý sự cố môi trường của Sở Tài nguyên môi trường 
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