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ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG (TÓM TẮT)1 

1. Một thách thức lớn đối với Việt Nam là kiểm soát được quá trình phát triển kinh tế nhanh 
chóng của mình trong điều kiện đảm bảo môi trường bền vững, đặc biệt trong bối cảnh suy 
thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và thâm canh trong nông 
nghiệp đã làm suy thoái tài nguyên đất và nước, và những tác động của ngành năng lượng và 
giao thông vận tải đồng nghĩa với việc tăng lượng phát thải khí nhà kính và giảm bớt khả năng 
chống chịu với biến đổi khí hậu. Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu vì có 
diện tích đồng bằng châu thổ và vùng ven biển lớn, địa hình cao nguyên có ít khả năng tích 
nước và dễ bị xói mòn nghiêm trọng. Giảm bớt mức độ suy thoái môi trường và cải thiện khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu có thể mang lại lợi ích bổ trợ cho nhau để đảm bảo tính 
bền vững, nếu được quản lý một cách hiệu quả. Quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu để 
cải thiện khả năng chống chịu cần phải góp phần đảm bảo sinh thái bền vững, với nhận thức rõ 
ràng là khả năng chống chịu của môi trường về lâu dài được dựa trên các hệ thiên nhiên bền 
vững chứ không chỉ đơn thuần dựa vào việc tăng cường năng lực chống phá hủy của cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật. 
 
 
A. Vấn đề và Thách thức 

2. Công nghiệp hóa. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ kể từ năm 
1900, trong đó tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy dựa vào tăng cường khai thác tài nguyên 
thiên nhiên2. Năm 2008, tỉ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội đạt 40%, 

trong khi tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm xuống còn 22%. Tăng trưởng công nghiệp của Việt 
Nam dẫn đến sự gia tăng tiêu thụ năng lượng hàng năm, và tương ứng với nó là tăng lượng 
phát thải khí nhà kính. Năm 2008, tiêu thụ năng lượng tăng 11,3%, duy trì xu hướng ổn định từ 
thập niên trước.3 Nguồn nhiên liệu chủ yếu là dầu và than, lên đến tương đương 28.479 

kilotons dầu. Ngược lại với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có cường độ năng lượng đi theo 
chiều hướng giảm, cường độ năng lượng của kinh tế Việt Nam từ năm 1990 lại tăng 4%/năm.4 

Xu hướng tăng tổng lượng năng lượng sử dụng và chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch là cơ sở để 
dự báo mức phát thải khí nhà kính đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba so với mức phát thải năm 
2005 là 177 tấn CO2 tương đương.5 
 
3. Đô thị hóa. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thế giới. 
Đô thị hóa là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dân số Việt Nam là 85 
triệu người, trong đó 27% sống ở các khu vực đô thị. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 45% (46 
triệu người) vào năm 2020 và lên 50% vào năm 2030. Các thành phố hiện nay đã chiếm đến 
70% tổng sản phẩm quốc nội. Tốc độ tăng dân số tổng hợp không cao, nhưng người dân có xu 
hướng di chuyển nhanh chóng ra các trung tâm đô thị và bỏ nghề nông để tham gia vào các 
ngành công nghiệp và dịch vụ.6 Đô thị ngày càng bành trướng để có thêm chỗ ở và công 
nghiệp phát triển chiếm các vùng đất đồng bằng là những vùng đất tối ưu cho phát triển nông 
nghiệp giá trị cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), từ năm 2001 đến 
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2005 Việt Nam đã mất 336.000 héc-ta đất, gần 4% tổng diện tích đất nông nghiệp, ảnh hưởng 
đến khoảng 950.000 người lao động và khoảng 2 triệu người dân.7 

 
4. Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng đồng nghĩa với việc lượng ô nhiễm 
đất, nước và không khí cũng tăng lên nhanh chóng. Nước thải sinh hoạt, bệnh viện và công 
nghiệp không được xử lý; thoát nước đô thị yếu kém và việc gia tăng sử dụng sông ngòi, ao hồ 
làm nơi đổ rác thải rắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước, tăng hàm lượng, độ 
độc hại và số lượng các tác nhân gây ô nhiễm.8 Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm 
trọng, chi phí tăng lên và gây tác hại cho sức khỏe người dân và môi trường. Khoảng 667.000 
tấn ô-xít sun-phua, 618.000 tấn ô-xít ni-tơ và 6,8 triệu tấn mô-nô-xít các-bon được phát thải 
hàng năm ở Việt Nam.9 Giữa việc tăng mạnh khối lượng tuyệt đối phát thải ô-xít ni-tơ và sun-

phua và tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có mối tương quan rất mạnh. Các hạt lơ lửng 
trong không khí cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Một sáng kiến xếp 
loại chất lượng không khí cho các thành phố châu Á đã đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí ở 
Hà Nội là tồi tệ hơn ở Băng-cốc, nhưng tốt hơn ở Jakarta và Manila.10  
 
5. Thâm canh nông nghiệp và lấn chiếm đất cho canh tác. Cường độ sử dụng đất của 
Việt Nam tăng, đi đôi với năng suất cao hơn mức trung bình của châu Á và trung bình hai vụ 
lúa một năm. Phần lớn các hoạt động thâm canh này phải dựa vào sử dụng rất nhiều vật tư 
nông nghiệp. Áp lực phát triển đất và chuyển đổi những diện tích đất ở ngoại vi trước đây được 
coi là không phù hợp cho canh tác, cùng với hệ quả của nó là phá rừng và sử dụng đất với 
cường độ quá cao đã làm cho tình trạng xói mòn đất ngày càng trầm trọng và giảm độ màu mỡ 
của đất. Mưa nhiều, kỹ thuật tưới tiêu kém hiệu quả và việc người nông dân không có động cơ 
áp dụng các biện pháp quản lý tài nguyên bền vững đang dẫn đến tình đất bạc màu, thuốc trừ 
sâu và phân bón chảy tràn trên mặt đất, làm giảm năng suất của đầu vào và gây ô nhiễm nước 
mặt và nước ngầm. Việt Nam chịu áp lực tiếp tục gia tăng cường độ canh tác nông nghiệp vì 
đất dành cho nông nghiệp đã bị thu hẹp. Công nghiệp hóa, đô thị hóa và canh tác lấn chiếm 
làm thu hẹp diện tích che phủ và chất lượng của rừng, vì nhu cầu khai thác gỗ và đất đều tăng. 
Diện tích rừng của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ khi bắt đầu thay đổi cơ cấu nền kinh tế vào 
năm 1986. Việc tăng cường khai thác và chuyển đổi đất đã làm diện tích rừng giảm từ 43% vào 
năm 1943 xuống chỉ còn 27% vào năm 1990. Diện tích rừng vào năm 2009 đã tăng lên được 
40%, nhưng con số báo cáo chính thức này bao gồm cả diện tích rừng trồng và rừng thứ sinh 
có chất lượng kém. Diện tích rừng ngập mặn giảm nghiêm trọng, từ 400.000 héc-ta vào năm 
1943 xuống còn dưới 60.000 vào năm 2008 (chú thích 5). Đa dạng sinh học cả trên mặt đất và 
dưới nước đều giảm sút, cản trở các kế hoạch duy trì khả năng chống chịu trước biến đổi khí 
hậu của Việt Nam. 
 
6. Thách thức về biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ có tác động đáng kể 
đến tất cả các ngành kinh tế của Việt Nam. Đối với ngành nông nghiệp, khoảng 1,1 triệu héc-ta 
đất ven biển, hoặc 70% đất canh tác bị đe dọa nếu mực nước biển dâng lên 1 mét sau đó là 
xâm mặn, trong đó trên 930.000 héc-ta là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều hệ lụy của 
biến đổi khí hậu, đặc biệt là quan hệ giữa ngành năng lượng và nông nghiệp, đòi hỏi phải tiến 
hành phân tích một cách kỹ lưỡng hơn. Việc chính phủ xây dựng các kịch bản khí hậu có cải 
thiện về độ chính xác thông qua áp dụng mô hình cho quy mô thu nhỏ để cung cấp các thông 
tin về xu hướng thời tiết và khu vực cụ thể hơn. Tuy nhiên, cần phải giải quyết một loạt hạn chế 
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về năng lực phân tích hiện tại để thúc đẩy tăng trưởng các-bon thấp, chống chịu tốt với khí hậu: 
(i) cải thiện các nghiên cứu phân tích chi phí-lợi ích của các biện pháp thích ứng và phân tích 
để phân biệt và đánh giá các tác động do biến đổi khí hậu gây ra so với tác động của các hiện 
tượng thiên nhiên khác (VD. El Niño, hoặc Dao động Phương Nam); (ii) cải thiện các mô hình 
và công cụ cho các đánh giá liên ngành và liên vùng; (iii) đào tạo cho chuyên gia kỹ thuật có 
khả năng thực hiện nghiên cứu về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược thích 
ứng; và (iv) cải thiện mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn hiện tại để đánh giá nhu cầu quan 
trắc khí hậu và/hoặc cảnh báo thảm họa sớm.  
 
7. Các vấn đề xuyên biên giới. Dưới đây là một số vấn đề mang tính chất xuyên biên giới 
gắn với công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu:  

 
(i) Quản lý sông Mê-kông và sông Hồng. Do lượng nước ngày càng giảm theo xu 

hướng thay đổi của mùa mưa và việc xây dựng các nhà máy điện ở đầu nguồn, phát 
triển nông nghiệp và đô thị hóa, sự căng thẳng giữa các nước nằm ở lưu vực sông 
có thể gia tăng về vấn đề phân bổ, quản lý và chất lượng nước. Áp lực gây suy thoái 
đất và rừng sẽ tiếp tục tăng dọc theo khu vực biên giới của Việt Nam, vì hoạt động 
kinh tế và nhân khẩu học gia tăng gây ảnh hưởng đến các khu bảo tồn nằm ở vùng 
biên giới với Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.  

(ii) Quản lý tài nguyên chung. Các mối quan tâm về môi trường xuyên biên giới bao 
gồm dòng chảy, chất lượng nước, vận chuyển phù sa, buôn bán động vật hoang dã 
và bảo tồm đa dạng sinh học, khai thác gỗ, đánh bắt cá và ô nhiễm không khí. Một 
số diễn đàn khu vực tiến hành xem xét các vấn đề tài nguyên và môi trường xuyên 
biên giới, như Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, diễn đàn tham vấn quy hoạch 
Tiểu vùng sông Mê-kông mở rộng của ADB và Ủy ban Sông Mê-kông, tuy nhiên các 
diễn đàn này vẫn chưa gây được ảnh hưởng một cách thuyết phục hoặc có hệ 
thống, vì các quốc gia liên quan không muốn thỏa hiệp chủ quyền quốc gia của mình 
so với các quyền phát triển và kiểm soát.   

(iii) Phát triển thủy điện. Mâu thuẫn và các cuộc đàm phán hiện nay về đề xuất xây 
dựng 12 dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê-kông là vấn đề quan trọng nhất 
cho đến nay. Đây chính là một phép thử đối với các cơ chế sắp xếp đối thoại và thỏa 
thuận về việc phối hợp sử dụng và quản lý tài nguyên. 

(iv) Giao thông Vận tải. Công tác quy hoạch chiến lược và đánh giá giải pháp hiện nay 
chưa đầy đủ khi xem xét các tuyến giao thông nối các quốc gia và các phương thức 
vận tải để giảm thiểu sự hủy hoại môi trường, tổn thất đa dạng sinh học và phát thải 
khí nhà kính.   

 
B. Khuôn khổ Thể chế về Môi trường và Biến đổi Khí hậu  

8. Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững được thành lập năm 2005 để chỉ đạo công 
tác thực hiện Phương hướng Chiến lược về Phát triển Bền vững ở Việt Nam (Chương trình 
Nghị sự 21). Hội đồng có 50 thành viên từ các bộ ngành, hiệp hội và khu vực tư nhân, đứng 
đầu là phó thủ tướng chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò thư ký hội đồng.  
 
9. Các sáng kiến và trách nhiệm về môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay đang nằm rải 
rác ở các bộ ngành khác nhau. Thủ tướng là người phê duyệt cuối cùng mọi công cụ chính 
sách về biến đổi khí hậu, bao gồm Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí 
hậu. Thủ tướng là người đứng đầu Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về Biến đổi Khí hậu, với thành 
viên là các bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Ngoại giao. MONRE là cơ quan đầu mối 
thực hiện Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu và Nghị định thư Kyoto, 
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đồng thời là cơ quan trung ương có thẩm quyền về Cơ chế Phát triển Sạch CDM. 
 

 
C. Chương trình Hỗ trợ của ADB 

10. Hỗ trợ về Môi trường. ADB từ trước đến nay vẫn giải quyết các vấn đề môi trường 

thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng chính sách an toàn môi trường của ADB trong 

danh mục dự án vay và hỗ trợ kỹ thuật của mình. Trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi 

trường, ADB nhấn mạnh đến việc tạo ra tài sản và tiếp cận với thị trường và đầu vào ở những 

vùng nghèo nhất. ADB đã xem xét việc nhân rộng các sáng kiến trồng rừng trên quy mô nhỏ và 

đưa cách làm này thành cách thực hành chính thức trong ngành nông nghiệp. Trong ngành 

năng lượng, ADB hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường mang tính chất xuyên 

suốt và hỗ trợ đánh giá môi trường chiến lược để xem xét tác động của Nhà máy thủy điện 

Quảng Nam trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, và tăng cường năng lực cho Bộ Công 

Thương và Tập đoàn điện lực, cũng như các sở Tài nguyên & Môi trường và sở Nông nghiệp & 

Phát triển Nông thôn trong việc đánh giá và quản lý các chương trình thanh toán cho các dịch 

vụ sinh thái rừng. Trong lĩnh vực thủy lợi, ADB hỗ trợ cho chính sách của chính phủ thông qua 

việc khuyến khích tăng trưởng không tập trung vào các thành phố lớn và hỗ trợ tăng cường các 

dịch vụ môi trường ở miền Trung. Một trong những trọng tâm của Sáng kiến Tiểu vùng sông 

Mê-kông mở rộng của ADB là các vấn đề môi trường xuyên biên giới. Chương trình Môi trường 

của sáng kiến GMS bao gồm các hoạt động bảo tồn thí điểm, sau đó đã được nâng lên thành 

một khoản vay trị giá 30 triệu USD cho Dự án Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học, trong đó có 

một hợp phần về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó. Dự án Phát triển 

Lâm nghiệp để cải thiện đời sống khu vực Tây Nguyên góp phần cải thiện rừng và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên.     

11. Hỗ trợ về Biến đổi Khí hậu. ADB hỗ trợ một loạt sáng kiến liên quan đến biến đổi khí 

hậu, trong đó có đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng cho Thành 

phố Hồ Chí Minh, đánh giá này có ảnh hưởng quan trọng đến chính sách và phương pháp của 

chính phủ. ADB đang phối hợp với Úc thực hiện một Nghiên cứu Đánh giá Tác động của biến 

đổi khí hậu và biện pháp thích ứng trên quy mô rộng hơn cho khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là mục tiêu của các nghiên cứu mới về khả năng chống 

chịu với khí hậu tập trung vào cơ sở hạ tầng, trong đó có một nghiên cứu về cụm nhà máy điện 

ở Cần Thơ và một nghiên cứu khác hiện nay đang thực hiện về hai dự án xây cầu lớn và các 

đường dẫn. Các hoạt động gần đây của ADB về tính kinh tế của biến đổi khí hậu gồm có 

hướng dẫn cho chính phủ về những hàm ý chi phí của các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu. Các hoạt động này cũng giúp cho các nhà tài trợ khác cân nhắc các phương 

án cấp vốn. Phát triển các-bon thấp có thể giảm chi phí bằng cách kiểm soát các biện pháp trợ 

cấp tiêu dùng kém hiệu quả, và ADB khuyến khích Việt Nam cân nhắc áp dụng các chương 

trình phát triển các-bon thấp, tìm kiếm nguồn tài trợ từ ADB và các cơ hội tài trợ khác từ nguồn 

vốn quốc tế. 

12. Cách tiếp cận chiến lược của ADB đối với quản lý môi trường và biến đổi khí hậu. 

ADB đặt ra 5 ưu tiên chiến lược để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu:11 (i) tăng cường sử dụng 

năng lượng sạch, (ii) phát triển đô thị và giao thông bền vững, (iii) sử dụng đất và lâm nghiệp, 

(iv) nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu, và (v) quản trị điều hành. ADB xây dựng cách 

tiếp cận sáng tạo để làm chiến lược giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, đáp ứng 

với những ưu tiên chiến lược của ADB và các ngành then chốt trong chương trình hợp tác với 

chính phủ. Cách tiếp cận “ba mũi nhọn” của ADB bao gồm (i) phân tích và nhận thức, (ii) lồng 

                                                
11
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ghép, và (iii) tài trợ cho tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng bền vững. 

13. Các đối tác phát triển và sáng kiến tài trợ chính. Các nhà tài trợ song phương và đa 

phương quốc tế đang tích cực thực hiện các dự án tập trung trực tiếp vào lĩnh vực môi trường 

và biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Các nguồn vốn dành cho biến đổi khí hậu bao gồm Chương 

trình Hỗ trợ Ứng phó với Biến đổi Khí hậu, chương trình hỗ trợ ngân sách cho biến đổi khí hậu 

của Việt Nam, và cả sáng kiến nhỏ hơn của các nhà tài trợ hỗ trợ tăng cường phân tích tác 

động môi trường và các dự án đa dạng sinh học. ADB phối hợp với các đối tác phát triển để 

thực hiện dự án và lồng ghép các nguồn lực, giảm thiểu sự trùng lắp và khai thác lợi thế so 

sánh. Nhóm Hỗ trợ Quốc tế của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông 

thôn đóng vai trò điều phối hỗ trợ quốc tế cho các lĩnh vực này, với thành viên đến từ các bộ 

ngành liên quan. Các nhóm đối tác chính bao gồm Diễn đàn Hiệu quả Viện trợ cũng trực tiếp 

giải quyết các vấn đề môi trường. ADB tăng cường tham gia vào các nhóm đối tác chia sẻ tri 

thức, đối tác đồng tài trợ và nhóm công tác kỹ thuật để điều phối tốt hơn các ứng phó với thách 

thức ở Việt Nam và khu vực liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. 


