
 

 

VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á TẠI VIỆT NAM (AITVN) 

Trung tâm Đào tạo về Bền vững Môi trường và Xã hội (LC)  
 

 
 
 
 
 
 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

Mục tiêu tổng quát của khóa tập huấn “Nguyên tắc Thẩm định Đánh giá Tác động Môi 

trường” là nhằm nâng cao năng lực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 

các cán bộ thẩm định của các đơn vị có chức năng và thẩm quyền tham gia thẩm định 

ĐTM ở các cấp. Cụ thể, khóa học nhằm: 

 Giới thiệu những nguyên tắc và quy trình thẩm định ĐTM của Việt Nam và quốc tế 

 Xây dựng năng lực thẩm định ĐTM giúp học viên có thể áp dụng những kiến thức, 

kỹ năng và công cụ được học vào công việc hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả 

làm việc  

 Giúp học viên nhận diện và biết cách xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan 

của dự án để có thể cải thiện chất lượng và hiệu quả thẩm định ĐTM 

 

NHÓM HỌC VIÊN MỤC TIÊU 

Khóa tập huấn dành cho các chuyên gia/tư vấn môi trường đang công tác trong các 

bộ/sở/ngành, các trường đại học và viện nghiên cứu tham gia vào công tác Thẩm định 

ĐTM cho các dự án và sử dụng kết quả thẩm định để ra quyết định. Cụ thể, khóa học 

được thiết kế cho:  

1. Chuyên gia tư vấn ĐTM 

2. Cán bộ môi trường của các cơ quan chính phủ liên quan 

3. Giảng viên các trường đại học 

4. Cán bộ môi trường của các Ban Quản lý Dự án  

Yêu cầu tối thiểu đối với học viên là phải có những kiến thức cơ bản về Đánh giá tác động 
môi trường hoặc Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội; và hoàn thành các bài đọc bắt 
buộc trước khi tham gia khóa tập huấn. 
 

NỘI DUNG TẬP HUẤN 

Khóa tập huấn 4 ngày sẽ bao gồm các nội dung sau: 

- Các nguyên tắc cơ bản và quy trình thẩm định ĐTM. 

- So sánh sự khác biệt về chính sách và quy định về ĐTM giữa Việt Nam và Ngân 

hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. 

- Các công cụ và kỹ thuật để tiến hành thẩm định ĐTM. 

- Làm thế nào để thẩm định các điều kiện hiện tại của dự án và mô tả dự án. 

- Làm thế nào để thẩm định các tác động tiềm ẩn và rủi ro. 

- Làm thế nào để thẩm định các tác động tích lũy. 

- Làm thế nào để thẩm định các biện pháp giảm thiểu trong Kế hoạch Quản lý Môi 

trường  

- Làm thế nào để kiểm tra việc giám sát trong Kế hoạch Quản lý Môi trường  

Tên khóa học: NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Thời gian : 08 – 11/04 

Địa chỉ : AITVN, Văn phòng Hà Nội  

ES02 



 

 

- Làm thế nào để thẩm định nội dung Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin 

trong ĐTM 

- Thảo luận về việc cải thiện hiệu quả quy trình thẩm định ĐTM: Những khó khăn 

và giải pháp   

 

PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 

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 và 

phương pháp cũng như công cụ thẩm định ĐTM, bài tập phân tích tình huống và các bài 

tập đóng vai cũng như thuyết trình. Giảng viên cung cấp các kiến thức cơ bản và với vai 

trò là người hỗ trợ giúp các học viên tương tác và giải quyết các bài tập tình huống cũng 

như các câu hỏi thảo luận. Học viên được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến, nêu 

các tình huống và vấn đề liên quan của mình để giảng viên và các học viên khác cùng thảo 

luận và tìm ra giải pháp cũng như bài học kinh nghiệm. 

Học viên sẽ được giới thiệu và cung cấp những tài liệu cập nhật nhất về nội dung liên 

quan. 

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT 

Thời gian  : 4 ngày; Sáng: 8:30 - 12:00 am; Chiều: 1:30 - 17:00 pm. 

Thời hạn đăng ký : 15/03/2019 

Địa điểm học : AITVN, Nhà B3, Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, 

Hà Nội, Việt Nam; hoặc 

Học phí  : 10 triệu đồng/người/khóa; Học phí đã bao gồm tiền học, tài liệu, 

   văn phòng phẩm liên quan, ăn giữa giờ và ăn trưa. 

 


