ES01

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VỀ BỀN VỮNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Tên khóa học : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ES01)
Thời gian

: 20 – 22/03

Địa điểm

: AITVN, Văn phòng Hà Nội

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Mục tiêu tổng thể của khóa học là nhằm xây dựng năng lực cho các cán bộ quản lý và
các cán bộ kỹ thuật của các Ban quản lý dự án (PMUs) về việc chuẩn bị, triển khai, và
quản lý các đánh giá tác động môi trường và xã hội/kế hoạch quản lý môi trường
(ESIA/EMP) một cách hiệu quả hơn, tuân thủ các yêu cầu, qui định của Việt Nam và
nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu
Á.
Cụ thể, khóa học nhằm:
• Cung cấp các kiến thức cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác
chuẩn bị, thực thi và quản lý Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội đạt chất
lượng cao, giúp tăng cường hiệu quả quá trình đầu tư vào dự án
• Xây dựng các kỹ năng và năng lực hợp tác và quản lý quá trình triển khai các
đánh giá tác động môi trường và xã hội cho cán bộ dự án
• Giúp học viên nhận biết và xây dựng được các mối quan với các bên liên quan

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Khóa học được thiết kế cho:
1. Các thành viên Ban quản lý dự án (PMU) của các dự án được tài trợ của WB
và ADB và các nhà tài trợ khác (bao gồm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán
bộ môi trường và xã hội)
2. Các tư vấn ĐTMT
3. Chuyên viên môi trường của các bộ, sở, ban ngành liên quan
Học viên yêu cầu phải có kiến thức cơ bản về ĐTMT và đọc trước một số tài liệu
trước khi tham gia khóa học.
NỘI DUNG
Khóa học 3 ngày sẽ tập trung vào các chủ đề sau:
• Chu trình dự án của WB và ADB và Tại sao cần phải đánh giá tác động môi
trường và xã hội?
• Chính sách và quy định của Việt nam, Quốc tế và Nhà tài trợ về Đánh giá tác
động môi trường và xã hội
• Sàng lọc và xác định phạm vi đánh giá tác động
• Phân tích tác động
• Đánh giá mức độ quan trọng của tác động (impact significance)
• Đánh giá tác động tích lũy
• Giảm thiểu và quản lý tác động

•
•
•

Sự tham gia của cộng đồng, tham vấn cộng đồng và công bố thông tin đánh giá
tác động môi trường và xã hội
Vai trò của Ban quản lý dự án (PMU) và mối quan hệ với các bên liên quan
Công cụ kiểm soát chất lượng của một đánh giá tác động môi trường và xã hội

PHƯƠNG PHÁP
Khóa học áp dụng Phương pháp tập huấn có sự tham gia của học viên, định hướng
vào ứng dụng và tăng cường tương tác, tập trung vào thảo luận theo nhóm về qui
trình ĐTMT, phân tích sự thiếu hụt và phương pháp cũng như các bài tập tình huống.
Giảng viên cung cấp các kiến thức cơ bản và với vai trò là người hỗ trợ giúp các học
viên phát triển cách tiếp cận giải quyết tình huống. Học viên được khuyến khích
tham gia phát biểu ý kiến, nêu các tình huống và vấn đề liên quan của đơn vị để giảng
viên và các học viên khác cùng thảo luận và tìm ra giải pháp cũng như bài học kinh
nghiệm.
Khóa học sẽ giới thiệu cho học viên những nguồn tài liệu và thông tin đáng tin cậy về
chủ đề khóa học.
THÔNG TIN CƠ BẢN
Thời gian
: 3 ngày; Sáng: 8:30 - 12:00 am; Chiều: 1:30 - 17:00 pm.

Thời hạn đăng ký : 06/03/2019
Địa điểm
: AITVN, Văn phòng Hà Nội, B3, Đại học Giao thông Vận tải, Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Học phí
: 7 triệu đồng/người/khóa; Học phí đã bao gồm tiền học, tài
liệu, văn phòng phẩm liên quan, ăn giữa giờ và ăn trưa.
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