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• Báo cáo hàng năm về chương trình môi trường năm 2014 và Báo cáo đánh giá giữa kỳ 

• 9-11 tháng 3 năm 2015 

• Trung tâm hoạt động môi trường 

• Băng cốc, Thái Lan 

 

 

Tăng cường quy trình, quy hoạch đa ngành cho bền vững môi 
trường ở Lào Cai, Việt Nam và khu vực tiểu vùng các nước sông 

Mê Kông mở rộng 



• Giới thiệu về lập kế hoạch liên ngành 
• Các kinh nghiệm 
• SEDP và các thách thức trong phát triển ở 

Lào Cai 
• Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc 

gia 
• Cách tiếp cận lập kế hoạch liên ngành ở Lào 

Cai 
• Thảo luận 

 
 

Tổng quan 



Tiểu vùng các nước sông Mê 
Kông mở rộng (GMS) 
• Hợp tác kinh tế tại tiểu 

vùng 
• Định hướng phát triển kinh 

tế hội nhập 
• Chiến lược của ADB 

• Hỗ trợ kỹ thuật 
• Cơ sở hạ tầng 

• Chương trình môi trường 
nòng cốt 



 

Chương trình môi trường nòng cốt của GMS 

giai đoạn II (2012-2016)  

Tác động: bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi khí hậu tại  khu vực GMS 

Kết quả: Môi trường thân thiện và phục hồi khí hậu chương trình hợp tác kinh tế 
khu vực GMS 

Hợp phần 1:  

Kiểm soát môi 
trường, lập kế 

hoạch và các biện 
pháp bảo đảm 

 

Kết quả: Hệ thống 
kế hoạch môi 
trường, các 

phương pháp, biện 
pháp bảo đảm thực 

hiện 

Hợp phần 2:  

Đa dạng sinh học, 
cảnh quan và sinh 

kế 

 

 

Kết quả:  Cải thiện 
được hệ thống 
quản lý  bảo tồn 

cảnh quan cho sinh 
kế bền vững 

Hợp phần 3:  

Biến đổi khí hậu 

 

 

 

Kết quả: Tăng 
cường phục hồi khí 
hậu và thúc đẩy 
giảm khí các bon 

Hợp phần 4:  

Tổ chức và Tài trợ 

 

 

 

Kết quả:  Tổ chức và hỗ 
trợ tài chính ổn định cho 
việc tăng cường quản lý 

môi trường 



Kế hoạch và các hoạt động triển 

khai của CEPs ở Việt Nam 

• Hỗ trợ cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển (Ví dụ: kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh) thông qua việc áp dụng 
xây dựng kế hoạch đa ngành và chiến lược đánh giá môi trường 

 

• Hỗ trợ việc thực hiện của SEA cho việc đánh giá Quy hoạch sử 
dụng đất (2016-2020) thông qua việc áp dụng công cụ thay đổi sử 
dụng đất mô phỏng 

 

• Hỗ trợ quản lý cảnh quan đa dạng sinh học xuyên biên giới và 
hành lang phân định 

 

• Hỗ trợ REDD+ sự sẵn sàng 

 

• Cung cấp dịch vụ đào tạo đối với việc thích ứng biến đổi khí 
hậu 

 

• Hỗ trợ chiến lược quy hoạch năng lượng thông qua việc 
áp dụng công cụ quy hoạch năng lượng tích hợp (kế hoạch 
hành động) 

 



Kế hoạch và các hoạt động triển 

khai của CEPs ở Việt Nam 

• Hỗ trợ cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển (Ví dụ: kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh) thông qua việc áp dụng xây 
dựng kế hoạch đa ngành và chiến lược đánh giá môi trường 

 

• Hỗ trợ việc thực hiện của SEA cho việc đánh giá Quy hoạch sử 
dụng đất (2016-2020) thông qua việc áp dụng công cụ thay đổi sử 
dụng đất mô phỏng 

 

 

• Hỗ trợ quản lý cảnh quan đa dạng sinh học xuyên biên giới và 
hành lang phân định 

 

• Hỗ trợ REDD+ sự sẵn sàng 

 

• Cung cấp dịch vụ đào tạo đối với việc thích ứng biến đổi khí hậu 

 

• Hỗ trợ chiến lược quy hoạch năng lượng thông qua việc áp dụng 
công cụ quy hoạch năng lượng tích hợp (kế hoạch hành động) 

 

Hỗ trợ của CEP đối với các mục tiêu cuối cùng:  
1. Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách và thực 

hiện kế hoạch đầu tư về tích hợp môi trường và xem xét biến đổi khí 
hậu; 
 

2. Đầu vào cho chương trình quốc gia của về tích hợp môi trường và 
biến đổi khí hậuADB. 



ADB, CEP và Lào Cai 

• Hỗ trợ của ADB cho hành lang giao thông Kuming – Hải Phòng: Dự án 
đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (từ năm 2005 đang triển khai) 

 

• Bổ sung các cơ sở hạ tầng và dự án giao thông dựa theo khung đầu 
tư khu vực GMS tại Lào Cai hoặc qua Lào Cai đã được lập kế hoạch 

 

• Chiến lược đối tác quốc gia Việt Nam tập trung vào các tỉnh miền núi 
phía Bắc có thể có ảnh hưởng quan trọng đối với kinh tế và môi 
trường của Lào Cai 

 

• CEP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các khuyến nghị nhằm giảm thiểu 
ảnh hưởng môi trường của các dự án đầu tư này 

 

• Quy hoạch liên ngành và đánh giá chiến lược môi trường sẽ được áp 
dụng ở Lào Cai (Ví dụ: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh) 

 

• Đối tượng: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chính 
quyền cấp tỉnh và các Bộ liên quan 



Giới thiệu về lập kế hoạch liên ngành 



• Tăng trưởng nhanh và phát triển kinh tế được 
củng cố bằng vốn tự nhiên 

• Chuyển đổi nông nghiệp và sự phát triển của 
khu vực công nghiệp 

• Đô thị hóa nhanh dẫn đến sự thay đổi cảnh 
quan  

• Yêu cầu đối với vốn tự nhiên 
• Biến đổi khí hậu 

 
 
 

Bối cảnh và ngữ cảnh 



• Những vấn đề này ảnh hưởng và đòi hỏi hành 
động từ các ngành khác nhau 

• Lập kế hoạch không phải cho liên ngành 
• Đánh giá môi trường không tích hợp vào lập kế 

hoạch 
 

“Bảo vệ và tăng cường vốn tự nhiên là trung tâm 
của phát triển kinh tế”  
 – Hội nghị Bộ trưởng môi trường lần thứ 4 

 
 
 
 
 
 

Bối cảnh và ngữ cảnh 



• Tích hợp đối thoại liên ngành, xây dựng 
và triển khai 
 

• Thúc đẩy liên ngành cho: 
– Xác định các thách thức trong phát triển 
– Đồng thuận về mục tiêu và tầm nhìn 
– Các hình thức đánh giá phát triển và kịch bản 

Lập kế hoạch liên ngành 



Khung lập kế hoạch liên 
ngành 

• Xác định khung cho quá trình 
lập kế hoạch 

• Các thách thức, Động lực, Mục 
tiêu, Chỉ số, Lựa chọn 

Mô hình dựa vào kịch 
bản 

• Sử dụng thông tin sẵn có, dữ 
liệu và các mô hình khác Thực hành lập kế hoạch 

• Đối thoại và thực hành lập kế 
hoạch để xem xét các kịch bản 
và lựa chọn khác nhau 

Nhận dạng và thu thập 
dữ liệu 

• Xử lý dữ liệu và thông tin sẵn 
có 

Lập kế hoạch liên ngành 



Kinh nghiệm trong việc lập kế 
hoạch liên ngành 



• Luật mới về nước (2009) 
– Phân cấp lập kế hoạch nước 
– Ủy quyền cho Hội đồng về lưu 

vực sông 
– Tập trung vào các thành phần 

tham gia 
• Kế hoạch của IWRM Plans 

cho 6 lưu vực sông thử 
nghiệm trên bờ biển khô cằn 
của Thái Bình Dương 

• Chia sẻ lập kế hoạch tầm 
nhìn  
– Lòng tin thấp của công chúng đối 

với chính phủ “phản đổi chính trị” 
– Cần thiết xây dựng cơ chế quản 

lý về nước 

Chia sẻ lập kế hoạch tầm 
nhìn về IWRM ở Pê-ru 



Sử dụng ảnh hưởng của vòng tròn 
cho các kế hoạch IWRM ở Pê-ru 
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Vòng tròn D: Hội 
đồng lưu vực sông 
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A “Nhóm lập kế hoạch” 

B:  “Nhóm nòng cốt” 

C: “Các bên liên quan” 

Vòng tròn A – Xây dựng 
mô hình và lập kế hoạch: 
“Nhóm lập kế hoạch” 
(i) Công ty tư vấn (?) 
(ii) AAA’s CTC 
(iii) Có thể: RBC’s GTT (ad 

honorem) 

Vòng tròn B – Người sử 
dụng mô hình, & Xác nhận 
mô hình:  “Nhóm nòng cốt” 
(i) AAA’s CTC  
(ii) RBC’s GTT 
(iii) Lựa chọn đại diện Vòng 

tròn C 

Vòng tròn C –  Tất cả 
“Các bên liên quan” 

Vòng tròn D –Các nhà hoạch 
định chính sách: “Hội đồng lưu 
vực sông” 
Luật nước quy định tại # 29338 



Lựa chọn nguồn nước hiệu 
quả 

Lựa chọn thử 
nghiệm 

Các lựa chọn năng lực 

Mô hình tích hợp cho phép các thành 
phần lựa chọn thử nghiệm 



 

Mô hình tích hợp cho phép các thành 
phần lựa chọn thử nghiệm 

Chi phí và lợi ích kinh tế 

Tác động chất lượng 
môi trường 

Tác động xã hội 



Thủ tục cấp quốc gia cho việc lập quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 



Quy trình lập kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội ở Lào Cai 



Những thách thức về biến đổi khí 
hậu và phát triển ở Lào Cai 



Cách tiếp cận lập kế hoạch liên 
ngành ở Lào Cai 



Kế hoạch liên 

ngành (MSP) sẽ 

thúc đẩy nhiều hơn 

việc lồng ghép các 

kế hoạch vào các 

vấn đề quan trọng 

đang nổi lên từ SEA 
và SEDMP 

Đánh giá chiến 

lược về  môi 

trường (SEA) sẽ 

xác định cơ hội để 

lồng ghép các vấn 

đề về môi trường 
SEDMP 

Kế hoạch tổng 

thể phát triển 

kinh tế-xã hội 

(SEDMP) sẽ xác 

định các nội dung 

và lộ trình trong 

việc ưu tiên phát 
triển tại Lào Cai 

Dự án này sẽ thúc đẩy việc sử dụng các kế 

hoạch liên ngành để kết hợp tốt hơn các  mối 

quan tâm môi trường và phát triển tại SEA và 
SEDMP.   



Khung kế hoạch liên 
ngành 

• Phác thảo các bước trong việc 
lập kế hoạch 

• Các khó khăn, yếu tố tác động, 
mục tiêu, chỉ số, các phương 
án 

Mô hình  xây dựng dựa 
trên kịch bản 

• Sử dụng thông tin, dữ liệu, 
và các mô hình khác hiện có Thực hiện việc lập kế 

hoạch 

• Tổ chức đối thoại và thực 
hiện việc lập kế hoạch trên 
cơ sở xem xét các phương 
án và kịch bản khác nhau 

Xác định và thu thập 
dữ liệu 

• Thu thập số liệu và thông tin  
hiện có  

Kế hoạch liên ngành 



Tình trạng hiện tại: 

Thách thức chủ yếu   

Yếu tố tác động 
 

Xác định chúng ta đang ở đâu? Chúng 

ta sẽ đi về đâu?  

Nội dung mong muốn 

trong tương lai: 

Mục tiêu 

Chỉ số 
 

Xác định chỗ chúng ta muốn đến? 

Các phương án: 
 

Làm thế nào để chúng ta đạt được điều 

đó? 

Khung chia sẻ tầm nhìn 
quy hoạch 



• Thu thập số liệu cho các bộ phận thuộc Khung kế hoạch 
• Tạo mô hình các mối quan hệ thuần túy giữa các bộ phận 
• Liên kết dữ liệu và thông tin từ các lĩnh vực khác nhau 
• Dữ liệu có thể bao gồm:  

– Sử  dụng đất,  
– Nước,  
– Kinh tế, 
– Xã hội,  
– Y tế, và  
– Khí hậu 

Các mô hình dựa trên kịch bản 

Tình trạng hiện tại: 

Thách thức chủ yếu   

Yếu tố tác động 
Xác định chúng ta đang ở đâu? Chúng ta sẽ 

đi về đâu?  

Nội dung mong muốn trong 

tương lai: 

Mục tiêu 

Chỉ số 
Xác định chỗ chúng ta muốn đến? 

Các phương án: 
 

Làm thế nào để chúng ta đạt được điều 

đó? 



 
• Sử dụng khung kế hoạch và mô hình để tiến hành đào tạo 

và đối thoại về việc lập kế hoạch để thúc đẩy việc lập kế 
hoạch liên ngành 

• Xác định các kết quả đầu ra và những cân nhắc lựa chọn 
cho mỗi kịch bản khác nhau 

• Các đối thoại chủ yếu cho phép các bên liên quan thảo luận 
về những cân nhắc lựa chọn và mối quan hệ mật thiết trong 
việc lựa chọn các phương án khác nhau 

• Xác định Kế hoạch liên ngành có thể tiếp tục đóng góp vào 
quá trình lập kế hoạch như thế nào 
 

Thực hiện lập kế hoạch 



 
• Sử dụng khung kế hoạch và mô hình để tiến hành đào tạo 

và đối thoại về việc lập kế hoạch để thúc đẩy việc lập kế 
hoạch liên ngành 

• Xác định các kết quả đầu ra và những cân nhắc lựa chọn 
cho mỗi kịch bản khác nhau 

• Các đối thoại chủ yếu cho phép các bên liên quan thảo luận 
về những cân nhắc lựa chọn và mối quan hệ mật thiết trong 
việc lựa chọn các phương án khác nhau 

• Xác định Kế hoạch liên ngành có thể tiếp tục đóng góp vào 
quá trình lập kế hoạch như thế nào 
 

Thực hiện lập kế hoạch 



Khung kế hoạch liên 
ngành 

• Phác thảo các bước trong việc 
lập kế hoạch 

• Các khó khăn, yếu tố tác động, 
mục tiêu, chỉ số, các phương án 

Mô hình  xây dựng dựa 
trên kịch bản 

Sử dụng thông tin, dữ liệu, và các 
mô hình khác hiện có 

Thực hiện việc lập kế 
hoạch 

Tổ chức đối thoại và thực hiện việc 
lập kế hoạch trên cơ sở xem xét 
các phương án và kịch bản khác 
nhau 

Xác định và thu thập dữ 
liệu 

• Thu thập số liệu và thông tin  
hiện có 

Hoạt động dự án 

Hoạt động 

• Phạm vi khảo sát— Giới 

thiệu dự án, dự kiến phạm 

vi công việc, kết thúc mối 

liên hệ với thành phố 

• Hội thảo Khung — Phác  

thảo và  hoàn  thiện các  

cấu phần của  khung 

• Thu thập thông tin—Thu 

thập các dữ liệu và thông 

tin sẵn có về  các vấn đề 

trọng tâm  

Hoạt động 

• Phát triển mô hình—Sử 

dụng các thông tin có sẵn 

để tạo lập mẫu về các mối 

liên hệ quan trọng 

• Hội thảo mô hình hóa —

Xem xét  và đồng ý về 

phương pháp tiếp cận các 

vấn đề mô hình 

• Hội  thảo đào  tạo —Đào  

tạo  việc  sử  d ụng , thay 

đổi và cập nhật các mô hình  

Hoạt động 

• Bước đầu thực  hiện  việc  

lập  kế  hoạch—Hội thảo 

về sự hiểu biết bước đầu về 

các phương án khác nhau.  

• Thực  hiện việc lập  kế  

hoạch và ra quyết định—

Hội thảo tập trung vào việc 

đưa ra quyết định trong việc  

lập  kế  hoạch 

• Tài liệu-Tài liệu  của  các 

kết quả đầu  ra của dự án 

và cả quá trình. 



Vai trò và Trách nhiệm 

• Mục tiêu cuối cùng của công việc này 

• Tham gia và trao đổi 

• Có hiểu biết 

Lãnh đạo và 
người  có 

thẩm quyền 
quyết định 

• Giám sát và hướng dẫn dự án 

• Tham dự tất cả các cuộc hội thảo và các sự kiện đào tạo 

• Đóng góp thông tin và kiến thức để phát triển Khung, tạo lập 
mô hình, thực hiện việc lập kế hoạch 

• Xác định cơ hội để liên kết Kế hoạch liên ngành với các quy 
trình khác trong thành phố 

• Đại diện cho nhiều lĩnh vực 

Nhóm nòng 
cốt 

• Được đào tạo về các khía cạnh kỹ thuật của mô hình, bao gồm 
cách sử dụng, sửa đổi và cập nhật 

• Đánh giá dữ liệu và thông tin đầu vào cho mô hình 

• Xem xét  việc lập mô hình và giả định kỹ thuật 

• Tham dự tất cả các cuộc hội thảo và các sự kiện đào tạo 

• Đại diện cho chuyên gia kỹ thuật 

Nhóm kỹ 
thuật 

CƠ QUAN QUỐC GIA 

• Đại diện từ các bộ 

quan trọng (Bộ TN & 

MT, Bộ KH & ĐT, Bộ 

khác?) 

• Tham gia và học hỏi 

về lập kế hoạch đa 

ngành 

• Đóng góp kiến thức 

về quy trình cấp quốc 

gia 

• Xác định cơ hội để 

áp dụng ở những nơi 

khác ở Việt Nam 



Tiến hành tập huấn và thực hiện 
việc lập kế hoạch 

Tháng 5/2015  Tháng 12/ 2015  Tháng 12/2016  

N
h

ó
m

 n
ò

n
g 

cố
t 

N
h

ó
m

 k
ỹ

 t
h

u
ậ

t 

Phạm vi 
khảo sát 

 
 

Xác định các 
vấn đề, 

thành lập 
nhóm 

 
 

Xác định các 
kỹ năng cần 
thiết, thành 

lập nhóm  
 

Hội thảo 
Khung 

 
Giới thiệu 

quy trình và 
phác thảo 
mục tiêu 

 
Xác định 

các nguồn 

dữ liệu liên 

quan đến 
mục tiêu 

Hội thảo về 
kịch bản mô 

hình 
 

Xây dựng 

các số liệu 

quyết định 

và các chỉ 
số 

 
Thu thập dữ 
liệu, xem xét 
dự thảo của 

mô hình 
 

Thực hiện 
việc lập kế 

hoạch 1 
 
 

Phác thảo 

phương án 

thay thế để 
xem xét 

 
Thu thập dữ 
liệu, xem xét 
dự thảo của 

mô hình 

Hội thảo 
đào tạo 

toàn quốc 
Đào tạo về 

cách sử 

dụng mô 

hình thông 

qua đối 
thoại 

Đào tạo về 

cơ cấu kỹ 

thuật của 
mô hình 

Thực hiện 
việc lập kế 

hoạch 2 
Thảo luận 

về tác động 

của các 

phương án 
khác nhau 
Quản lý và 

cập nhật 

mô hình để 

hỗ trợ việc 
đối thoại 

Tài liệu 
 

Tài liệu Kết 

quả đầu ra, 

bài học kinh 

nghiệm và 

các bước 

tiếp theo 
 

Hoàn thiện 

hướng dẫn 

sử dụng 

các mô 

hình và 
SVP 

       Mô hình xây dựng dựa trên 
kịch bản 

Phát triển Khung chia sẻ tầm nhìn 
quy hoạch 

KẾ HoẠCH HÀNH ĐỘNG 


