
HỘI THẢO ĐÀO TẠO 

Áp dụng Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 

trong lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia/tỉnh 

Hà Nội, ngày 26 – 27 tháng 11 năm 2015 

1. Địa điểm: Khách sạn Grand Plaza – Số 117, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

2. Mục tiêu:  

- Chứng minh tầm quan trọng của ĐMC trong lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; 

- Các yêu cầu pháp lý cho ĐMC tại Việt Nam, tập trung vào lập quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội;  

- Trình bày các trường hợp nghiên cứu và bài học kinh nghiệm về áp dụng ĐMC trong 

lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Thắng – Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược, Chính sách 

tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 

4. Chương trình hội thảo: 

 Ngày 26 tháng 11 năm 2015 

Giới thiệu ĐMC trong quy hoạch kinh tế - xã hội 

Thời gian Nội dung Đại biểu 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu ISPONRE 

08:30 – 08:45 Phát biểu khai mạc hội thảo - TS. Nguyễn Trung 

Thắng, Phó Viện trưởng, 

ISPONRE 

- Ông Summit Pokhrel, 

EOC 

08:45 – 09:00 Giới thiệu đại biểu và phương thức triển 

khai hội thảo 

 

09:00 - 1015 Phần 1: Giới thiệu và thảo luận về ĐMC 

trong quy hoạch kinh tế - xã hội 

- Giá trị của ĐMC tại Việt Nam là gì? 

- ĐMC đã được áp dụng trong lập quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Việt 

Nam như thế nào? 

TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB 

 

10:15 – 10:30 Giải lao  

10:30 – 11:00 Phần 2: Giới thiệu về Khung pháp lý 

triển khai ĐMC tại Việt Nam 

Ông Lê Trịnh Hải, Cục 

Thẩm định và Đánh giá 

tác động môi trường, 



MONRE 

11:00 – 12:00 Phần 3: Giới thiệu và thảo luận về Quy 

hoạch bảo vệ môi trường – Khung pháp 

lý và nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam  

Bà Vũ Thị Thanh Nga, 

ISPONRE 

12:00 – 13:30 Ăn trưa  

13:30 – 15:15 Phần 4: Giới thiệu và thảo luận về vai trò 

của ĐMC trong lập quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 

- Quy trình xây dựng chiến lược, kế 

hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội là gì? 

- Làm thế nào để lồng ghép các vấn đề 

môi trường vào quá trình lập quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội? 

- Hướng dẫn hiện có về ĐMC trong lập 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội là 

gì? 

- Các tiêu chí để xác định hiệu quả của 

ĐMC trong lập quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội là gì? 

TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB 

 

15:15 – 15:30 Giải lao  

15:30 – 17:00 Phần 5: Giới thiệu và thảo luận về các 

trường hợp nghiên cứu về ĐMC tại Việt 

Nam 

- Áp dụng ĐMC trong lập quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tại Quảng Nam 

- Áp dụng ĐMC trong các ngành khác: 

+ ĐMC trong quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia 

+ ĐMC trong quy hoạch phát triển điện 

VII 

 

 

- TS. David Annandale, 

ADB Consultant 

- Bà Hoàng Hồng Hạnh, 

ISPONRE                       

- Ông Sumit Pokhrel, 

EOC 

 

 

  



 Ngày 27 tháng 11 năm 2015 

Quy trình quy hoạch chiến lược và ĐMC tại Việt Nam. 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

08:30 – 09:00 Tóm tắt nội dung hội thảo ngày 

26/11/2015 

TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB  

 

09:00 – 10:30 Phần 6: Kỹ thuật, phương pháp và các 

công cụ áp dụng cho ĐMC trong quy 

hoạch kinh tế - xã hội. 

Giới thiệu và thảo luận nhóm: 

- Phát triển kịch bản 

- Phân tích đa tiêu chí 

TS. Nguyễn Hạnh 

Quyên, EOC 

10:30 – 10:45 Giải lao  

10:45 – 11:45 Phần 7: Quy hoạch, nguồn vốn và quản lý 

ĐMC 

Giới thiệu và làm bài tập nhóm: 

- Liên kết ĐMC với quy hoạch và hoạch 

định chính sách 

- Nguyên tắc cơ bản cho việc chuẩn bị và 

quản lý quy trình thực hiện ĐMC 

- Các cách khác nhau để liên kết quy 

hoạch chiến lược với ĐMC 

TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB  

 

11:45 – 13:15 Ăn trưa  

13:15 – 15:30 Phần 7: Quy hoạch, nguồn vốn và quản lý 

ĐMC (tiếp theo) 

TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB 

15:30 – 16:00 Giải lao  

16:00 – 16:30 Phần 8: Tổng kết TS. David Annandale, 

Chuyên gia tư vấn, ADB  

 

 

 

 


