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Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ Công Thương/GIZ hỗ trợ Cục Điện lực
và Năng lượng Tái tạo (Cục ĐL&NLTT)/ Bộ Công Thương phát triển năng
lượng tái tạo và góp phần cải thiện hiệu quả năng lượng ở Việt Nam. Trong
khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió tại Việt Nam”, Cục Điện
lực và Năng lượng Tái tạo và GIZ cùng hợp tác xây dựng khung pháp lý
nhằm khuyến khích đầu tư (tư nhân) vào điện gió, hỗ trợ phát triển năng
lực khu vực công và tư thông qua đào tạo/tập huấn ngắn hạn và dài hạn, và
góp phần tăng cường công tác nghiên cứu và hợp tác thương mại giữa Đức
và Việt Nam. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2014-2018 với tổng kinh
phí 6,9 triệu EUR do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) tài
trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI).
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Lời nói đầu của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo,
Bộ Công Thương
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng của Việt Nam trong những năm qua kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng
tăng nhanh. Tổng mức tiêu thụ năng lượng trong thập kỷ qua tăng khoảng 10 đến 15%, gấp 2 lần tăng trưởng
GDP. Theo Báo cáo hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2016, tổng công suất lắp đặt hệ
thống điện Việt Nam tính đến 31/12/2015 đạt 38.553 MW với tổng sản lượng điện gần 160 tỷ kWh, đến từ
nhiều nguồn khác nhau trong đó có gồm thủy điện, nhiệt điện, khí đốt, điện gió…
Dù tiềm năng được đánh giá tốt tại Việt Nam, tỷ lệ năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng tham gia
vào thị trường điện còn rất hạn chế. Tính đến giữa năm 2018, mới có gần 200 MW điện gió được đưa vào vận
hành, con số này còn xa với mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong Quyết định 428 QĐ-TTg ngày 18/03/2016 về
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030. Theo
đó, mục tiêu được đặt ra có 800MW điện gió được đưa vào sử dụng, chiếm 0,8% sản lượng điện tới 2020 và
6.000 MW chiếm 2,1% sản lượng điện tới năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, rất nhiều rào cản về kỹ thuật,
tài chính cũng như cơ chế chính sách cần được cải thiện.
Một trong những khó khăn mà các dự án điện gió gặp phải là tiếp cận các nguồn vốn quốc tế không mấy dễ
dàng khi các yêu cầu liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội không đạt yêu cầu.
Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư điện gió trong nước hiểu rõ hơn các yêu cầu của các định chế tài chính quốc tế
liên quan đến đánh giá tác động môi trường cũng như các quy định của Việt Nam, Cục Điện lực và Năng lượng
Tái tạo rất vui mừng giới thiệu cuốn “Sổ tay Hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và
xã hội cho các dự án điện gió tại Việt Nam”. Cuốn sổ tay được Dự án Mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam
thuộc Chương trình Năng lượng MOIT/GIZ hỗ trợ thực hiện. Do có sự khác biệt giữa yêu cầu trong nước và

quốc tế, Hướng dẫn này nhằm mục đích tránh nguy cơ tạo ra một hướng dẫn thực hiện nghiên cứu “hai tầng”.
Hướng dẫn tích hợp đồng thời hài hòa yêu cầu quốc tế và trong nước về đánh giá tác động môi trường xã hội
cho các dự án điện gió và như vậy kỳ vọng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về những quy định mà tư vấn và nhà
phát triển dự án cần tuân thủ. Chúng tôi hy vọng cuốn sổ tay góp phần thúc đẩy việc phát triển thị trường
năng lượng tái tạo tại Việt Nam nói riêng và thị trường điện Việt Nam nói chung một cách bền vững và hiệu
quả, vì một Việt Nam xanh hơn.
Trân trọng,

Ông Phương Hoàng Kim
Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo
Bộ Công Thương

Lời cảm ơn
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ) trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức
(DKTI) cùng phối hợp với Bộ Công Thương đã hỗ trợ xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Đánh giá Tác
động Môi trường và Xã hội cho các Dự án Điện gió Tại Việt Nam.

Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn Bộ Công Thương, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo và GIZ đã chia sẻ
cách nhìn nhận sâu sắc, nguồn lực cũng như chuyên môn để hỗ trợ xây dựng cuốn sổ tay này.
Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các đơn vị hữu quan đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng
cuốn sổ tay này, chia sẻ thông tin, dữ liệu, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn liên quan đến Lĩnh vực Điện Gió
tại Việt Nam, đặc biệt là những cán bộ và nhân viên đến từ Sở Công Thương các tỉnh Bình Thuận, Bạc Liêu và
Cần Thơ, dự án điện gió Phú Lạc, KfW, IFC Hongkong và PECC3.

Lời cảm ơn sâu sắc chúng tôi cũng muốn gửi tới các nhà đầu tư và các đơn vị tham gia hội thảo tổng hợp
Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội cho các Dự án Điện gió Tại Việt Nam.
Những góp ý rất có giá trị của họ và sự quan tâm rất lớn đến thị trường điện gió đã hỗ trợ rất nhiều trong
công tác hoàn thiện sổ tay hướng dẫn này.
Cuối cùng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương), và đặc
biệt là Ông Nguyễn Ninh Hải – Phó Phòng Năng lượng Mới và Năng lượng Tái tạo và Bà Phạm Thùy Dung
cùng với sự tham gia, hỗ trợ và thời gian quý báu của họ đã trực tiếp đóng góp vào công tác xây dựng và hoàn
thiện cuốn sổ tay này.

Rất mong Sổ tay hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội cho các dự án điện gió sẽ hỗ
trợ các bên liên quan, và như vậy có thể góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển điện gió
quốc gia một cách bền vững và hiệu quả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác ở mức tối đa, tuy nhiên họ cũng như nhà xuất
bản không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác tuyệt đối của báo cáo. Nhóm tác giả cung cấp thông tin
được áp dụng tại thời điểm hiện tại, và người sử dụng hoàn toàn hiểu rằng các quy định, luật pháp và thủ tục
có thể sẽ có những thay đổi hay được điều chỉnh trong tương lai. Bên cạnh đó, các quy định có thể được hiểu
cũng như áp dụng theo những cách khác nhau.
Là người sử dụng Sổ tay Hướng dẫn thực hiện đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội này, Quý vị không nên
chỉ dựa vào thông tin cung cấp ở đây mà những hướng dẫn về mặt pháp lý, kỹ thuật, tài chính, thuế hoặc kế
toán cũng rất quan trọng để tham khảo và áp dụng.

Chính vì vậy, nhóm tác giả hoặc nhà xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh
nào, bao gồm: tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sản lượng, khoản tiết
kiệm dự kiến, hợp đồng, cơ hội thương mại hoặc uy tín.

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ rất mong nhận được chia sẻ từ Quý vị, những người sử dụng cuốn Sổ
tay Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội cho các dự án điện gió tại Việt Nam nếu
biết bất kỳ thay đổi về khung pháp lý và quy định nào cũng như cách hiểu và áp dụng khác. Chúng tôi trân
trọng những ý kiến liên quan đến tính phù hợp của tài liệu này để từ đó có thể tiếp tục cập nhật và cải thiện
trong tương lai.
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GIỚI THIỆU

Giới thiệu
Đến cuối năm 2017, có 5 nhà máy điện gió nối lưới hoạt động tại Việt Nam với tổng công suất lắp đặt khoảng
200 MW. Bên cạnh đó còn có nhiều nhà máy điện gió khác với tổng công suất lắp đặt vài ngàn MW đang ở các
giai đoạn phát triển khác nhau. Quy hoạch Phát triển Điện VII điều chỉnh đặt mục tiêu công suất lắp đặt điện
gió là 800MW năm 2020, 2000MW năm 2025 và 6000 MW năm 20301.

Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể nào về đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) cho các dự án điện
gió tại Việt Nam. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về quy trình và nội dung thực hiện ESIA áp dụng cho tất
cả các loại dự án và vì thế nó có tính cưỡng chế thấp và không rõ ràng nếu so sánh với các tiêu chuẩn quốc
tế (ví dụ, chuẩn IFC) dùng để áp dụng riêng cho các dự án điện gió mang tính chất riêng biệt và do đó cần
tuân theo các quy định khác với các dự án đầu tư khác. Do vậy, các quy định bổ sung hoặc dành riêng cho các
dự án điện gió có thể dẫn đến cần phải bổ sung thêm các công việc cho dự án nhưng đồng thời sẽ giúp đảm
bảo tính bền vững của các dự án điện gió và dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài chính quốc tế đang càng ngày
càng siết chặt đối với lĩnh vực này.
Nhu cầu nâng cấp các quy định EIA dành riêng cho các dự án điện gió cũng được xác định.

Tiêu chuẩn quốc tế không phải được thiết kế theo cách đi ngược hoặc thay đổi quy định quốc gia mà nhằm
bổ sung thêm một số yêu cầu trong quá trình thực hiện ESIA.

Trái với quan niệm cho rằng việc thực hiện ESIA theo chuẩn quốc tế sẽ tốn kém và có thể khiến chính quyền
và cộng đồng nhìn thấy những điểm hạn chế của điện gió, thì ESIA nếu thực hiện đúng sẽ không chỉ giúp dự
án sớm nhận ra các vấn đề môi trường và xã hội và như thế điều chỉnh thiết kế ngay từ đầu, tránh được chi
phí chỉnh sửa khá đắt trong giai đoạn xây dựng dự án; và còn cung cấp kế hoạch quản lý và giám sát môi
trường bền vững cụ thể không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho các nhà quản lý, mang lại lợi ích lâu dài cho tất
cả các bên liên quan.

1

Quyết định Số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về điều chỉnh QHĐ VII
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Với những lý do trên, hướng dẫn đánh giá tác động môi trường (ESIA) có tính khả thi tài chính cho các dự
án điện gió trên đất liền và gần bờ được kỳ vọng đáp ứng cả quy định của Việt Nam và chuẩn thực hiện của
IFC. Điều này có thể giúp các dự án không chỉ sẵn sàng đầy đủ giấy tờ cho quy trình thủ tục và kịp thời và
hiệu quả hơn về tài chính mà còn mở ra cánh cửa cho các đối tác tài trợ khác (chẳng hạn như các tổ chức tài
chính quốc tế).
Ở bối cảnh trong nước, nghiên cứu này nhắm vào EIA (đánh giá tác động môi trường) mà không phải ESIA
(đánh giá tác động môi trường & xã hội). Mặc dù nội dung xã hội vẫn được coi trọng ở nghiên cứu trong nước
tại thời điểm này; tuy nhiên, hiện tại không có cơ quan điều tiết nào chịu trách nhiệm cho công tác thẩm
định chi tiết các tác động về mặt xã hội của dự án lên phương diện chất lượng mà chủ yếu là thẩm định về số
lượng (chủ yếu đền bù). Theo tiêu chuẩn IFC, nội dung xã hội được xem là yếu tố quan trọng nhất đóng góp
vào tính bền vững của dự án. Điều này không chỉ ở xét từ góc độ số lượng mà còn dựa vào cách thức đánh giá
và giảm nhẹ các tác động này trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chính vì vậy, sổ tay hướng dẫn này được
đặt tên là ESIA. Chúng tôi khuyến nghị tất cả các nghiên cứu bao trùm cả nội dung môi trường và xã hội một
cách đầy đủ, chỉ tiết và bền vững để bảo đảm tính bền vững và đem lại hiệu quả lâu dài.
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1. Dự án điện gió thương mại và tác động môi trường
và xã hội
1.1 Dự án điện gió thương mại
Tua-bin gió được xây dựng với mục đích sử dụng
gió tự nhiên để chuyển thành điện năng. Tua-bin gió
được đặt trên đất liền và gần bờ/ngoài khơi. Yếu tố
chính khi xác định tính khả thi và khả năng tồn tại
của một địa điểm xây dựng nhà máy điện gió đề xuất
là địa điểm đó phải có nguồn gió tốt. Người ta tiến
hành đo gió và tính sản lượng điện nhằm đánh giá
lượng điện phát dự kiến và nguồn thu từ sản lượng
đó. Bên cạnh đó, các yếu tố quan trọng khác khi xác
định xem liệu một địa điểm có phù hợp với dự án
điện gió hay không bao gồm: tác động môi trường và
xã hội, chi phí xây dựng và vận hành, đạt thỏa thuận
bán điện ở mức giá hợp lý về mặt thương mại và khả
năng nối lưới với công suất thích hợp.
Bất cứ một dự án điện gió nào cũng bao gồm và
không chỉ các giai đoạn: đánh giá tài nguyên
gió,nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi
trường và xã hội, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng
và tháo dỡ và dừng khai thác.

Hầu hết các tua-bin gió bắt đầu phát điện ở tốc độ
gió xấp xỉ 4 mét/giây (m/s) (10,8 đến 14,4 km/giờ
(km/h)). Chúng phát công suất tối đa ở tốc độ gió
khoảng 12 m/giây (43 km/h), và dừng hoạt động để
ngăn chặn thiệt hại ở khoảng 25 m/s (90 km/h).

Tuổi thọ thiết kế của một tua-bin gió là khoảng 20
năm, nhưng trong thực tế tua-bin có thể hoạt động
lâu hơn nếu được bảo trì tốt. Việc bảo trì định kỳ sẽ
được tiến hành trong suốt thời gian hoạt động của
tua-bin gió. Các hoạt động bảo trì có thể bao gồm
bảo trì tua-bin và rotor, bôi trơn các bộ phận, đại tu
máy phát điện và bảo trì các linh kiện điện nếu cần.
Cơ cấu và hoạt động của tua-bin gió gần bờ giống với
tua-bin gió trên đất liền.
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1.2 Tác động môi trường và xã hội của dự án điện gió
Do có đặc điểm khác biệt nên các dự án điện gió có
những tác động nhất định đến môi trường và xã hội,
nhất là trong giai đoạn xây dựng, vận hành và tháo
dỡ và dừng khai thác.

Để xây dựng các trang trại cần giải phóng mặt bằng
để có mặt bằng xây dựng và đường giao thông, thăm
dò và tháo gỡ mìn; san lấp tạo mặt bằng; thăm dò
đất xây móng, vận chuyển vật tư và nhiên liệu; đổ
bê tông xây móng ; vận hành cần cẩu bốc dỡ và lắp
đặt thiết bị; xây dựng và lắp đặt hạ tầng liên quan;
lắp đặt dây dẫn trên không hoặc đường cáp; và vận
hành thiết bị mới. Các hoạt động tháo dỡ và dừng
khai thác bao gồm tháo dỡ hạ tầng dự án và phục hồi
nguyên trạng địa điểm.
Các tác động môi trường liên quan trong quá trình
xây dựng, vận hành và tháo dỡ khi hết thời gian
hoạt động của các trang trại gió có thể bao gồm các
tác động môi trường vật lý (như tiếng ồn hoặc thị
Những vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp
-----

Làm việc trên cao
Làm việc trên mặt nước
Làm việc ở các địa điểm hẻo lánh
Vận hành thiết bị nâng (cần cẩu)

giác) và đa dạng sinh học (ví dụ: ảnh hưởng đến
chim và dơi).
IFC liệt kê các vấn đề cụ thể liên quan đến xây dựng,
vận hành và tháo dỡ khi hết thời gian hoạt động tháo
dỡ và dừng khai thác của các dự án và cơ sở điện gió,
bao gồm:
-- Tác động về cảnh quan, cảnh quan biển và tác
động trực quan
-- Tiếng ồn
-- Đa dạng sinh học
-- Hiện tượng nhấp nháy (hiệu ứng bóng dâm khi
cánh quạt quay)
-- Chất lượng nước

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng, vận hành và tháo
dỡ tháo dỡ và dừng khai thác của dự án điện gió trên
đất liền và ngoài khơi cũng có thể gây ra những vấn
đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, sức khỏe và
an toàn cộng đồng, bao gồm:
Những vấn đề về sức khỏe và an toàn cộng đồng
-------

Cánh quạt bị gãy
Hàng không
Hoa tiêu và an toàn hàng hải
Nhiễu sóng và bức xạ điện từ
Người dân tiếp cận khu vực dự án
Vận chuyển quá tải
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2. Xây dựng một nhà máy điện gió ở Việt Nam
Giống như ở hầu hết các quốc gia, dự án điện gió ở
Việt Nam trải qua 5 giai đoạn: chuẩn bị, phát triển dự
án, thực hiện/ xây dựng dự án, vận hành bảo dưỡng
và tháo dỡ và dừng khai thác khi kết thúc dự án.

Ở Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai
và Luật Bảo vệ Môi trường quy định việc phát triển,
xây dựng và hoạt động dự án đầu tư gồm cả điện gió.
Riêng cho điện gió, Thông tư số 32/2012/TT-BCT
ngày 12/11/2012 quy định về thực hiện phát triển
các dự án điện gió.

Tùy theo quy mô dự án, các cơ quan chính tham gia
quá trình phát triển dự án điện gió ở cấp trung ương
là Bộ Công Thương (Bộ CT) hoặc Sở Công Thương
(Sở CT) ở cấp tỉnh. Bộ Công Thương chịu trách
nhiệm với các dự án có công suất lắp đặt lớn hơn 30
MW và Sở Công Thương chịu trách nhiệm các dự án
có công suất lắp đặt dưới 30 MW. Các bộ ngành khác
phối hợp thẩm định các giai đoạn khác nhau của quá
trình phát triển dự án điện gió.
Đối với điện gió ở Việt Nam, Quy hoạch Phát triển
Điện Gió cấp tỉnh là văn bản pháp luật chủ đạo, và
khi Quy hoạch này không sẵn có thì Quy hoạch Phát
triển Điện lực cấp tỉnh sẽ thay thế áp dụng. Những
khu vực ưu tiên cho phát triển điện gió được xác
định rõ trong các quy hoạch này, và hoạt động đo
gió được thực hiện trước để phục vụ cho lập quy
hoạch. Quy hoạch Phát triển Điện Gió giúp quy trình
cấp phép đơn giản hơn đồng thời cho phép ưu tiên
phát triển dự án điện gió ở những nơi có nguồn gió
dồi dào.

Theo khung pháp lý hiện hành, ước tính quá trình
cấp phép mất từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, kinh
nghiệm của các dự án điện gió đang hoạt động và
đang xây dựng cho thấy thời gian phát triển dự án
mất từ khoảng 3 đến 5 năm. Con số này cũng tương
đương với khoảng thời gian thực hiện chính ở nhiều
nước EU (2010), trung bình 3,5 năm đối với các dự
án trên đất liền.
ESIA và Nghiên cứu khả thi/thiết kế cơ sở dự
án có liên hệ chặt chẽ với nhau bởi chúng bổ
sung cho nhau, cụ thể là kết quả các số liệu
kỹ thuật sẽ tác động lên kết quả của ESIA.
Đồng thời, kết quả của ESIA có thể kéo theo
yêu cầu điều chỉnh thiết kế của dự án. Chính
vì vậy, đảm bảo công tác quản lý hợp lý giao
diện giữa nhóm kỹ thuật và E&S trong suốt
quá trình chuẩn bị và triển khai xây dựng dự
án cân được đặt làm trọng tâm.

Biểu đồ dưới đây tóm tắt trình tự thực hiện một dự
án điện gió tại Việt Nam.
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Hình 2.1: Trình tự thực hiện một dự án điện gió tại Việt Nam

Giai đoạn A

Giai đoạn B

Giai đoạn C

Chuẩn bị đầu tư

Phát triển

Thực hiện

Lựa chọn địa
điểm

Nghiên cứu
tiền khả thi

Quyết định Đầu tư/ Giấy chứng
nhận Đăng ký Đầu tư

Nghiên cứu
khả thi

Thiết kế kỹ
thuật

Các thỏa thuận
Quyền sử
dụng đất

Thiết kế
chi tiết

Giải ngân
Xây dựng

Giấy phép xây dựng

Chú giải:
Quy trình
Thỏa thuận
với cơ quan có
thẩm quyền Việt Nam

Giai đoạn E

Giai đoạn D

Dừng khai thác và tháo dỡ

Vận hành và bảo dưỡng

Giấy phép
vận hành

Vận hành thử

Giấy phép phát điện
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3. Mục đích Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường
và Xã hội (ESIA) và Tiêu chuẩn Áp dụng
Mục đích của ESIA là xác định và đánh giá những tác
động môi trường và xã hội tiềm ẩn của đề xuất dự án
nhằm cân nhắc giải pháp thay thế, đề xuất biện pháp
giảm thiểu, quản lý và giám sát phù hợp. Đó là một
quá trình bắt đầu từ giai đoạn thiết kế sơ bộ và tiếp
tục trong suốt quá trình xây dựng, vận hành và tháo
dỡ khi hết thời gian khai thác của dự án.
Thông thường, quy trình ESIA bao gồm các bước
tuần tự như sau:

1. Sàng lọc: đánh giá sơ bộ nhằm xác định xem có
cần thực hiện một ESIA đầy đủ không
2. Xác định phạm vi: nếu cần thực hiện một ESIA
đầy đủ, xác định phạm vi nhằm chỉ ra những tác
động nào có khả năng sẽ là tác động lớn và cần
phải trở thành trọng tâm của ESIA

3. Nghiên cứu cơ sở: để hiểu rõ về môi trường
hiện tại

4. Đánh giá tác động: để hiểu rõ về các tác động
tiềm ẩn phát sinh từ đề xuất dự án, dự kiến
những biện pháp giảm thiểu (bao gồm cả giải
pháp thay thế) và cam kết quản lý và giám sát

5. Quản lý và giám sát môi trường: đưa ra những
biện pháp quản lý và giám sát liên tục cho từng
giai đoạn phát triển.

3.1 Tiểu chuẩn Quốc gia
Yêu cầu đánh giá môi trường đối với các dự án
phát triển có ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên
và xã hội được nêu trong Luật Bảo vệ Môi trường
số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
23/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Nghị
định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của
Chính phủ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Bộ TN&MT) quy định và hướng dẫn chi tiết về quy
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và
kế hoạch bảo vệ môi trường.
Theo Nghị định số 18, báo cáo ĐTM chỉ được yêu cầu
thực hiện đối với các dự án điện gió sau đây:
-- Có diện tích từ 100 ha trở lên, hoặc

-- Tác động tới các khu vực bảo tồn, hoặc

-- Sử dụng đất rừng hay đất trồng lúa, hoặc

-- Yêu cầu lắp đặt đường dây nối lưới từ 110kV trở lên

Đối với các dự án không thuộc nhóm trên, chủ đầu
tư/đơn vị phát triển dự án chỉ cần lập Kế hoạch bảo
vệ môi trường.
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Các nội dung về môi trường và xã hội được xem xét
trong ĐTM được quy định cụ thể trong Thông tư 27,
và yêu cầu cho những nội dung này được quy định
bởi các tiêu chuẩn và/hoặc quy định trong nước.
Thông tư 27 cũng hướng dẫn về quy trình thẩm
định cũng như giám sát và đánh giá trong giai đoạn
vận hành dự án. Quy định và hướng dẫn này được áp
dụng cho tất cả các dự án phát triển ở Việt Nam (bao

gồm dự án điện gió) và được minh họa bằng đồ thị
trong Hình 1.

Các quy định và tiêu chuẩn hiện hành trong nước
áp dụng cho đánh giá và bảo vệ môi trường tại Việt
Nam được trình bày trong phần Phụ lục.

Hình 3.1: Khuôn khổ pháp lý về ĐTM

Luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định Số 18/2015/NĐ-CP

Thông tư Số 27/2015/TT-BTNMT

Nội dung báo cáo
-- Mẫu báo cáo

-- Các nội dung môi trường
và xã hội được xem xét
Tiêu chuẩn kỹ thuật
và quy định

Quy trình thẩm định

GS&ĐG
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Theo quy định của Nghị định 18, Bộ TN&MT thẩm
định và phê duyệt ĐTM các dự án điện gió:

-- Thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 là dự án có
quy mô vốn đầu tư từ 5000 tỷ trở lên, hoặc
-- Có lấn biển từ 20 ha trở lên, hoặc

-- Có sử dụng đất rừng phòng hộ hoặc rừng đặc
dụng từ 20 ha trở lên hoặc đất rừng tự nhiên từ
100 ha trở lên hoặc từ 10 ha trở lên đất trồng lúa
-- Có sử đất của vườn quốc gia, khu bảo tồn nhiên
nhiên; Sử dụng từ 1 ha trở lên của khu vực lịch
sử-văn hóa cấp quốc gia hoặc 5 ha trở lên của khu
di sản thế giới hoặc danh lam thắng cảnh đã được
xếp hạng cấp quốc gia, hoặc 10 ha trở lên của khu
dự trữ sinh quyển.
Các dự án khác ngoài danh mục nêu trên sẽ do UBND
tỉnh nơi đặt dự án thẩm định và phê duyệt
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Lựa chọn địa
điểm

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu
tiền khả thi

Nghiên cứu
khả thi

Các thỏa thuận
và hợp đồng
khác

Yêu cầu xác
nhận nhu cầu
sử dụng đất

Lập ESIA

Thiết kế
kỹ thuật

Xin quyết định
chủ trương
đầu tư

Giải phóng
mặt bằng

Quyết định
chủ trương
đầu tư
Bổ sung dự án
vào quy hoạch
sử dụng đất
hàng năm

Huy động
vốn

Xin giấy phép xây dựng

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

Thiết kế
chi tiết

Giải ngân

Xây dựng

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

Chứng nhận
Vận hành

Vận hành thử

Giấy phép phát điện

DỪNG KHAI THÁC
VÀ THÁO DỠ

Chú giải:
Liên quan tới ESIA

Giám sát Tác động Môi trường
Báo cáo thường xuyên
tới Cộng đồng

Hình 3.2: Quy trình xây dựng báo cáo ESIA cho dự án điện gió tại Việt Nam
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3.2 Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế IFC và lý do nên áp dụng các tiêu chuẩn này
Ở các nước công nghiệp, nhà đầu tư tin rằng có thể
giải quyết hợp lý những rủi ro xã hội và môi trường,
từ đó loại bỏ được một rào cản quan trọng khi quyết
định đầu tư. Do các nước đang phát triển chưa thể có
được sự bảo đảm như vậy nên các tổ chức tài chính
đã xây dựng bộ tiêu chuẩn và hướng dẫn khác nhau
nhằm quản lý những rủi ro này - ở đây gọi chung
là “tiêu chuẩn quốc tế”, ví dụ như Bộ Tiêu chuẩn
Hoạt động về Bền vững Môi trường và Xã hội của
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (Tiêu chuẩn IFC). Các tổ
chức tài chính không có tiêu chuẩn nội bộ thường sử
dụng Nguyên tắc Xích đạo, những nguyên tắc được
xây dựng dựa trên Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC.
Vì IFC tập trung vào tài trợ khu vực tư nhân ở các
nước đang phát triển nên tham chiếu hiện hành trên
thị trường quốc tế cho dự án hạ tầng năng lượng
chủ yếu liên quan đến Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC
phiên bản từ năm 2012. Bộ Tiêu chuẩn này được
xem là đầy đủ. 32 tổ chức tín dụng xuất khẩu của các
nước OECD đánh giá dự án khu vực tư nhân theo Bộ
Tiêu chuẩn Hoạt động IFC. Ngân hàng Thế giới áp
dụng Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC cho các dự án do
IBRD/IDA (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc
tế/Hiệp hội Phát triển Quốc tế) tài trợ và do khu vực
tư nhân sở hữu, xây dựng và/hoặc vận hành.
Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC nhằm đưa ra hướng
dẫn về cách xác định rủi ro và tác động, và được
thiết kế giúp tránh, giảm thiểu và quản lý rủi ro/
tác động như một cách kinh doanh bền vững, bao
gồm sự tham gia của bên liên quan và nghĩa vụ công

khai thông tin của khách hàng liên quan đến các
hoạt động ở cấp độ dự án. Hầu hết các tổ chức tài
chính quốc tế yêu cầu khách hàng của họ áp dụng
Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động để quản lý rủi ro, tác động
môi trường và xã hội nhằm tăng cường các cơ hội
phát triển.
Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC được liệt kê dưới đây
và trình bày đầy đủ trong phần Phụ lục:

-- Tiêu chuẩn Hoạt động 1: Đánh giá, quản lý rủi ro
và tác động môi trường và xã hội
-- Tiêu chuẩn Hoạt động 2: Lao động và điều kiện
làm việc

-- Tiêu chuẩn Hoạt động 3: Hiệu quả nguồn lực và
phòng chống ô nhiễm
-- Tiêu chuẩn Hoạt động 4: Sức khỏe cộng động, an
toàn và an ninh

-- Tiêu chuẩn Hoạt động 5: Thu hồi đất và tái định
cư không tự nguyện
- - Tiêu chuẩn Hoạt động 6: Bảo tồn đa dạng
sinh học và quản lý bền vững tài nguyên thiên
nhiên sống
-- Tiêu chuẩn Hoạt động 7: Dân tộc bản địa
-- Tiêu chuẩn Hoạt động 8: Di sản văn hóa
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3.3 Mục đích của Hướng dẫn này
Do có sự khác biệt giữa tiêu chuẩn/yêu cầu trong nước và quốc tế, Hướng dẫn này nhằm mục đích
tránh nguy cơ tạo ra một nghiên cứu “hai tầng”. Chuyên gia tư vấn cần tránh việc cố chạy theo áp dụng
tiêu chuẩn trong nước chỉ để tiết kiệm chi phí và triển khai dự án một cách nhanh chóng. Cách tiếp cận
như vậy gây nguy cơ chậm trễ, ảnh hưởng đến thiết kế và chi phí khi nâng cấp lên chuẩn quốc tế để xin
tài trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế. Hướng dẫn này tích hợp nhưng cân đối hài hòa yêu cầu trong
nước và quốc tế được kỳ vọng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về những quy định mà tư vấn và nhà phát
triển/chủ đầu tư dự án cần tuân thủ.

Thực hiện ESIA theo chuẩn quốc tế không mâu
thuẫn với quy định trong nước, ngược lại nó còn
giúp dự án giải quyết những vấn đề nêu sau đây một
cách bền vững hơn:
a. Đề phòng rủi ro và tác động không lường
trước được

Thực hiện Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động giúp các nhà
phát triển dự án xác định và tránh những gián đoạn
trong quá trình thực hiện và vận hành dự án.
b. Cải thiện kết quả tài chính và vận hành

IFC chỉ ra rằng thực hiện Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động
giúp khách hàng cải thiện lợi nhuận của họ. Bên
cạnh đó nó có thể giúp tối ưu hóa công tác quản lý
dự án, từ đó dẫn đến vận hành hiệu quả và tiết kiệm
chi phí hơn.
c. Tăng cường sự chấp nhận của xã hội

Ngoài ra, Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động giúp khách hàng
tăng tối đa lợi ích phát triển địa phương và khuyến
khích thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp. Điều này thường giúp dự án dễ được cộng

đồng và chính quyền địa phương chấp nhận, từ đó
nâng cao giá trị thương hiệu và danh tiếng, và vì vậy
có thể thu hút các nhà đầu tư hoặc nhà tài trợ mới.
d. Được cộng đồng quốc tế chấp nhận

“Nguyên tắc Xích đạo” - dựa trên Bộ Tiêu chuẩn Hoạt
động IFC đã được hơn 70 ngân hàng đầu tư hàng
đầu thế giới hoạt động ở các nước phát triển và đang
phát triển áp dụng. Ước tính những nguyên tắc này
được áp dụng đối với gần 90% khoản cho vay dự án
tại các thị trường mới nổi.

Những hướng dẫn này được khuyến nghị sử dụng
cho các nhà phát triển dự án, đơn vị tài chính địa
phương, tư vấn và các ban ngành và đơn vị điều tiết
địa phương có một cái nhìn khái quát về các bước
và quy trình triển khai dự án thỏa mãn các yêu cầu
trong nước và quốc tế.
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3.4 Cách sử dụng Hướng dẫn thực hiện ESIA
Sổ tay Hướng dẫn được xây dựng nhằm cung cấp cho các nhà phát triển và tư vấn trong nước một cách
tổng quan các chỉ dẫn thực hiện và yêu cầu chính khi xây dựng ESIA theo tiêu chuẩn quốc tế đồng thời
tuân thủ đầy đủ các thủ tục hành chính và cấp phép trong nước. Những hướng dẫn này được thiết kế
không phải để thay thế công việc của chuyên gia tư vấn chuyên ngành trong nước và quốc tế - đây là
những người sẽ tham gia vào quá trình ngay từ đầu. Nó chỉ đóng vai trò làm tài liệu tham khảo cho
các bên liên quan. Tiêu chuẩn quốc tế được khuyến cáo áp dụng từ giai đoạn đầu tiên của dự án. Kết
quả của nghiên cứu có thể được dùng vào các báo cáo trình các cơ quan ban ngành. Khi thực hiện ESIA
theo hướng dẫn này, chủ dự án có thể sẽ mất thêm thời gian trong giai đoạn chuẩn bị và phát triển dự
án so với tiêu chuẩn trong nước (chủ yếu vì phải thực hiện thêm một số nghiên cứu), tuy nhiên nó lại
giúp chủ dự án tiết kiệm nguồn lực và thời gian trong khâu huy động vốn và xây dựng dự án.
Phần chính của Hướng dẫn trình bày các hoạt động
sẽ được thực hiện trong năm giai đoạn chính của
dự án, gồm:
-- Giai đoạn Chuẩn bị

-- Giai đoạn Phát triển
-- Giai đoạn Xây dựng

-- Giai đoạn Vận hành và Bảo dưỡng

-- Giai đoạn Tháo dỡ và dừng khai thác

Thông tin bổ sung về các quy định quốc gia, Bộ Tiêu
chuẩn hoạt động IFC, tác động cụ thể của điện gió
cũng như các biện pháp giảm thiểu tác động được
trình bày trong phần phụ lục. Hướng dẫn không bao
gồm mẫu nghiên cứu chuyên môn (bao gồm: chim,

dơi, tiếng ồn, v.v…) vì các tư vấn chuyên môn và giàu
kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu dựa vào hoàn
cảnh cụ thể. Trọng tâm của các nghiên cứu chuyên
môn nên tập trung vào xây dựng phương pháp
luận và nội dung cho từng dự án thông qua đánh
giá, đo đạc và phân tích. Nếu đưa mẫu báo cáo vào
sổ tay hướng dẫn này có thể tạo ấn tượng rằng có
thể có những nghiên cứu chuyên sâu nhờ vào việc
“sao chép” các bản mẫu. Mỗi dự án lại có tính chất
riêng biệt và đưa ra thách thức khác nhau và vì vậy
phương pháp luận và lối tiếp cận phải được áp dụng
phù hợp theo hoàn cảnh và thiết kế riêng biệt.
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4. Hướng dẫn thực hiện ESIA
Áp dụng bộ tiêu chuẩn Môi trường, Sức khỏe và An toàn trong một dự án điện gió là một quá trình gồm việc
thực hiện một số nghiên cứu, triển khai công việc và hoàn tất thủ tục hành chính. Đánh giá tác động môi
trường xã hội đầy đủ cho một dự án điện gió sẽ được thực hiện xuyên suốt trong cả 05 giai đoạn chính của
dự án, từ giai đoạn chuẩn bị, đến phát triển, thực hiện, vận hành và tháo dỡ và dừng khai thác như trình bày
trong Hình 3.2.
Hướng dẫn sử dụng quy ước màu sắc cho các bước ESIA như sau:

=>

Các thủ tục hành chính theo quy định của Việt Nam

=>

Các bước theo Bộ Tiêu chuẩn hoạt động IFC

=>

Các bước đề xuất tuân thủ cả tiêu chuẩn Quốc gia và chuẩn IFC

Ngoài ra, khi kết thúc mỗi bước, sự khác biệt giữa thực tiễn/quy định quốc gia và chuẩn quốc tế cũng được
đưa ra kèm theo nhận xét/khuyến nghị định hướng cho các nhà phát triển/chủ đầu tư trong các hoạt động
của họ.
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GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Công văn
thẩm định nhu cầu
sử dụng đất
Đề nghị bổ sung
dự án vào quy hoạch
sử dụng đất hàng
năm của huyện
Phê duyệt bổ sung
dự án vào quy hoạch
sử dụng đất
hàng năm

GIAI ĐOẠN
VẬN HÀNH

GIAI ĐOẠN
DỪNG KHAI
THÁC VÀ
THÁO DỠ

Xác định
phạm vi ESIA

Sàng lọc ban đầu
Đề nghị thẩm
định nhu cầu
sử dụng đất

GIAI ĐOẠN
THỰC HIỆN

Lập
Báo cáo
ESIA

Kế hoạch về sự
tham gia của các bên
liên quan
Báo cáo ESIA

Chương trình Giám sát
và quản lý E&S
Thẩm định Báo cáo ESIA
và ESMMP
Phê duyệt Báo cáo ESIA
và ESMMP
Kế hoạch thu hồi đất,
bồi thường
và tái định cư

Giải
phóng
Mặt bằng

Quyết định thu hồi đất,
bồi thường
và tái định cư
Quyết định giao đất

Đăng ký và Giấy Chứng
nhận sử dụng đất

Giám sát Tác động Môi trường và Xã hội

Công khai
Thông tin
và Tham
vấn

Hoạt động tham gia của các bên liên quan
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4.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án
Khi bắt đầu dự án từ góc độ tác động môi trường và xã hội, nhà phát triển sẽ thực hiện các bước và nghiên
cứu khác nhau, bao gồm:
1. Sàng lọc địa điểm ban đầu

2. Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

3. Công văn thẩm định nhu cầu sử dụng đất

4. Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất dự án vào quy hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh
5. Phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện

4.1.1 Sàng lọc ban đầu		
Mô tả

Yêu cầu

Việc sàng lọc ban đầu của dự án theo luật/quy định hiện hành trong nước và Bộ Tiêu chuẩn Hoạt
động phải chỉ ra được liệu dự án có thể gây ra những rủi ro xã hội hoặc môi trường hay không. Kết
quả của công tác sàng lọc sẽ xác định xem liệu có cần lập báo cáo ESIA đầy đủ hay không.
Sàng lọc ban đầu bao gồm nghiên cứu thực địa:
-- Xác định vị trí, quy mô và thời gian thực hiện các hoạt động dự án bao gồm: vị trí, quy mô và
thời gian thực hiện các công trình liên quan; tác động phát sinh

-- Sự tồn tại của những nhóm dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng (như các loài có nguy cơ tuyệt chủng
và gần với các khu bảo tồn hoặc môi trường sống tự nhiên quan trọng) hoặc tác động tiềm ẩn
đến hệ sinh thái
Chịu trách nhiệm
Tài liệu/văn bản
liên quan
Thời gian
Giai đoạn
Nhận xét/Khuyến nghị

-- Các loại công nghệ sẽ được sử dụng

-- Nhà phát triển dự án thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành
-- Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC 2012 và Tài liệu Hướng dẫn

-- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) (Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS
cho Lĩnh vực Điện Gió)
1 tháng

Giai đoạn chuẩn bị dự án

Theo quy định trong nước, việc sàng lọc những tác động tiềm ẩn có thể có trong quá trình phát
triển dự án đối với hệ sinh thái là không cần thiết trong quá trình lựa chọn và phê duyệt địa điểm.
Tuy nhiên, nhà phát triển/chủ đầu tư nên thực hiện bước này để đảm bảo sự phù hợp, và vì vậy
tránh được tác động chi phí tiềm ẩn của địa điểm đối với quá trình phát triển và triển khai dự án.
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4.1.2 Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất
Mô tả

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu

Nhà phát triển/chủ đầu tư sẽ xác nhận với Sở TN&MT xem liệu kế hoạch sử dụng đất đề
xuất của dự án có phù hợp với quy hoạch và quy định sử dụng đất hiện hành của tỉnh
hay không
Nhà phát triển/Chủ đầu tư

Hồ sơ bao gồm:
-- Công văn gửi Sở TN&MT gồm những thông tin tối thiểu sau: quy mô dự án (MW),
vị trí có tọa độ theo hệ tọa độ chuẩn VN.2000, dự kiến sử dụng đất (tách riêng phần
sử dụng vĩnh viễn và tạm thời), chi phí đầu tư ước tính, nguồn tài chính (vốn chủ sở
hữu và vốn vay)
-- Bản đồ thể hiện ranh giới dự án đề xuất và bố trí các hạng mục chính (tua-bin gió,
trạm biến áp, đường nội bộ, rãnh cáp...)

Tài liệu/văn bản liên quan

Thời gian
Nhận xét/Khuyến nghị

-- Bằng chứng cho thấy khả năng tài chính của nhà phát triển và khả năng huy động vốn
thực hiện dự án

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 58) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu
lực vào 1/7/2014;

-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 14) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;

-- Trước khi nộp hồ sơ xin Quyết định chủ trương đầu tư

Bước này là cần thiết đối với nhà phát triển để đảm bảo sự phù hợp của kế hoạch sử dụng
đất dự án đề xuất với quy hoạch và quy định sử dụng đất hiện hành
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4.1.3 Công văn thẩm định nhu cầu sử dụng đất
Mô tả

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu

Trong quá trình thẩm định, nhà phát triển/chủ đầu tư sẽ xác nhận với Sở TN&MT xem liệu
kế hoạch sử dụng đất đề xuất của dự án có phù hợp với quy hoạch và quy định sử dụng
đất hiện hành hay không.

Nếu dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên hoặc từ 10
ha trở lên đất trồng lúa, theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13, UBND phải xin phê duyệt
của Thủ tướng Chính phủ trước khi ra quyết định về chuyển đổi sử dụng đất hoặc phê
duyệt của UBND Tỉnh dưới hình thức nghị quyết trong trường hợp dự án sử dụng dưới 20
ha đất rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng hoặc dưới 10 ha đất trồng lúa).
Sở TN&MT/Ủy ban Nhân dân tỉnh

-- Phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh trong trường hợp
dự án sử dụng đất rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng hoặc đất trồng lúa
-- Nhà phát triển dự án phải chứng minh khả năng tài chính (vốn chủ sở hữu) không
được thấp hơn 20% tổng dự toán chi phí đầu tư trong trường hợp dự án sử dụng dưới
20 ha đất và không thấp hơn 15% nếu dự án sử dụng từ 20 ha đất trở lên.

Tài liệu/ văn bản liên quan

Thời gian
Nhận xét/ Khuyến nghị

-- Nhà phát triển dự án cần có hồ sơ sử dụng đất tốt, ví dụ: chứng minh chưa từng vi
phạm bất kỳ quy định nào về sử dụng đất

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 58) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực
vào 1/7/2014;
-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 14) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;

2 tuần sau khi có được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND Tỉnh

Chuẩn quốc tế không coi quy mô dự án là một tiêu chí liên quan mà xem xét tác động của
dự án đối với địa điểm dự án và khu vực kế cận
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4.1.4 Đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất dự án vào quy hoạch sử dụng đất hàng
năm của huyện
Mô tả

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu

Sau khi dự án nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, nhà phát triển/
chủ đầu tư phải đăng ký kế hoạch sử dụng đất với UBND huyện để đưa vào quy hoạch
sử dụng đất của huyện
Nhà phát triển dự án/Chủ đầu tư

Hồ sơ sẽ bao gồm:
-- Công văn đề nghị có những thông tin tối thiểu sau: quy mô dự án (MW), vị trí có tọa
độ theo hệ tọa độ chuẩn VN.2000, mô tả kế hoạch sử
 dụng đất
-- Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh

-- Báo cáo Dự án (Báo cáo Tiền Khả thi)

-- Công văn thẩm định của Sở TN&MT về nhu cầu sử dụng đất của dự án
Tài liệu/văn bản liên quan

-- Bản đồ thể hiện ranh giới của dự án đề xuất và bố trí các hạng mục chính (tua-bin
gió, trạm biến áp, đường nội bộ, rãnh cáp...) và diện tích đất tương ứng

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 44, 45, 58) ngày 29/11/2013 của Quốc hội,
có hiệu lực vào 1/7/2014;

-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 7, 9, 14) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;
Thời gian
Nhận xét/Khuyến nghị

-- Nghị định Số 01/2017/NĐ-CP (Điều 8) ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số
Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai
Sau khi dự án nhận được Quyết định Đầu tư Dự án của UBND Tỉnh
Bước này là cần thiết để đảm bảo dự án có sẵn đất phát triển
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4.1.5 Phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện
Mô tả

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu
Tài liệu/văn bản
liên quan

Sau khi nhận được kế hoạch sử dụng đất của nhà phát triển/chủ đầu tư, UBND huyện sẽ bổ sung
kế hoạch sử dụng đất này vào kế hoạch sử dụng đất năm của huyện rồi gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường để thẩm định trong quý 3 hàng năm.

Sau khi kế hoạch sử dụng đất đề xuất được thẩm định, Sở TN&MT sẽ chịu trách nhiệm báo cáo
UBND tỉnh, sau đó trình Hội đồng ND tỉnh phê duyệt và quyết định ngân sách nhà nước cho công
tác đền bù và giải phóng mặt bằng tại cuộc họp cuối năm.
Sở TN&MT/UBND/ Hội đồng Nhân dân

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 58) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào
1/7/2014;

-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 7, 14) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;
Thời gian
Nhận xét/Khuyến nghị

-- Nghị định Số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng
dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai
Quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện sẽ được phê duyệt trước khi kết thúc năm trước.
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4.2 Giai đoạn Phát triển Dự án
Sau khi đã lựa chọn địa điểm và hoàn thành bước xác định rủi ro và tác động, nhà phát triển chịu trách nhiệm:
-- Chuẩn bị Báo cáo ĐTM đầy đủ nộp cho Sở TN&MT để thẩm định.

-- Thực hiện công khai thông tin, báo cáo và tham vấn với cộng đồng bị ảnh hưởng.

Sau khi Báo cáo ESIA được phê duyệt, với sự phối hợp của chính quyền địa phương cũng như cộng đồng bị
ảnh hưởng, quy trình công khai thông tin, báo cáo và tham vấn được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về
tổng quan dự án gồm cả những rủi ro, tác động tiềm ẩn của dự án cũng như các biện pháp giảm thiểu.

4.2.1 Lập Báo cáo ESIA

4.2.1.1 Xác định phạm vi rủi ro và tác động môi trường và xã hội
Mô tả

Yêu cầu

Bước xác định phạm vi sẽ bao gồm môi trường vật lý, sinh học, kinh tế xã hội và văn hóa trong phạm
vi dự án đề xuất, và chỉ ra những vấn đề chính liên quan đến dự án sẽ được xem xét trong ESIA đầy đủ.
Bước xác định phạm vi cũng sẽ chỉ rõ trọng tâm và kế hoạch thực hiện các nghiên cứu cơ sở theo quy
định thường xuyên tham vấn cộng đồng và đánh giá.
Nội dung bước xác định phạm vi phải được đưa vào Báo cáo sơ bộ ESIA, trong đó trình bày rõ phạm vi
và các biện pháp giải quyết các rủi ro và tác động môi trường xã hội của dự án.
Kết quả bước xác định phạm vi cần được tóm tắt và trình bày xúc tích trong Báo cáo xác định phạm vi
(hay còn gọi là Báo cáo sơ bộ):
-- Mô tả ngắn gọn về dự án

-- Mô tả khung pháp lý (chuẩn quốc gia và quốc tế, bao gồm phân tích sự khác biệt giữa các chuẩn này)
-- Chỉ rõ rủi ro chính về môi trường và xã hội và tác động tiềm ẩn
-- Mô tả các phương án thay thế được cân nhắc trong ESIA

-- Phân tích/lập bản đồ bên liên quan để xác định các nhóm liên quan

-- Phác thảo phương pháp luận và cách tiếp cận về sự tham gia của cộng đồng sẽ được áp dụng trong ESIA

-- Kế hoạch làm việc chi tiết cho ESIA, bao gồm thời gian triển khai hoạt động và các nghiên cứu cần
thiết khác theo yêu cầu

-- Điều khoản tham chiếu cho bất kỳ nghiên cứu cơ sở bổ sung nào cần thực hiện trong các nhiệm vụ
ESIA tiếp theo

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/chủ đầu tư thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ này
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Tài liệu/văn bản
liên quan

Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn

Thời gian

1-2 tháng

Nhận xét/
Khuyến nghị

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) (Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS cho Lĩnh
vực Điện Gió)
Bước xác định phạm vi sẽ giúp nhà phát triển đảm bảo sự phù hợp, và vì vậy tránh được chi phí phát sinh
trong quá trình phát triển và triển khai dự án.

Mặc dù quy định trong nước không yêu cầu thực hiện báo cáo này, thực tế cho thấy báo cáo này rất hữu
ích đối với nhà phát triển/chủ đầu tư bởi vì nó mô tả quy trình một cách có hệ thống, cho phép nhà phát
triển/chủ đầu tư đưa ra ý kiến/phản hồi, từ đó tạo cảm giác được làm chủ cũng như thu hút sự tham
gia của các bên liên quan. Báo cáo này là bước đầu tiên và cần thiết để hoàn thành báo cáo đầy đủ và do
đó nên thực hiện.
Cùng với báo cáo này, chúng tôi cũng khuyến cáo nên áp dụng Bộ tiêu chuẩn IFC khi giải quyết các tác
động môi trường và xã hội cũng như các vấn đề khác liên quan đến xây dựng, vận hành và tháo dỡ-dừng
khai thác dự án điện gió trong trường hợp không có hoặc không đủ quy định hoặc tiêu chuẩn quốc gia
nhằm đảm bảo tính bền vững của dự án.
Nội dung của báo cán này cần càn này để hoàn thiện Báo cáo ESIA đầy đủ.

4.2.1.2 Chuẩn bị lập kế hoạch tham vấn cộng đồng
Mô tả

Nhà phát triển dự án sẽ xây dựng kế hoạch tham vấn cộng đồng nhằm hướng dẫn thực hiện các hoạt
động (công khai thông tin, tư vấn, báo cáo, v.v.) trong (các) giai đoạn dự án (VD: lập kế hoạch/thiết kế
dự án, xây dựng, vận hành và bảo trì). Kế hoạch này cũng được xây dựng để đảm bảo bất kỳ nhóm/cộng
đồng liên quan nào có quyền lợi và bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án sẽ được tham vấn về tác động tích
cực hoặc tiêu cực của dự án phù hợp với văn hóa địa phương.
Các hoạt động bao gồm:

-- Gửi dự thảo ĐTM đến ủy ban và các cơ quan xã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án tham khảo ý kiến.
Yêu cầu

-- Tổ chức gặp mặt trao đổi với cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Nội dung của kế hoạch tham vấn cộng đồng bao gồm:

-- Xác định, nêu rõ đặc điểm và ưu tiên của các bên liên quan, tập trung vào nhóm bị ảnh hưởng
-- Chương trình tham vấn

-- Thông tin về các hoạt động tham vấn trước đây và công khai thông tin

-- Yêu cầu và quy định (Quy định quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, sự khác biệt)
-- Cơ chế khiếu nại

-- Giám sát, báo cáo và đánh giá
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Tài liệu/văn bản
liên quan

-- Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn

-- Hướng dẫn IFC về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) (Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS
cho Lĩnh vực Điện Gió)

-- Để được hướng dẫn thêm, tham khảo nội dung mẫu trong Sổ tay Hướng dẫn thực hành tốt về sự
tham gia của bên liên quan của IFC

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển phối hợp với chuyên gia tư vấn chuyên ngành
Giai đoạn

Thời gian
Nhận xét/
Khuyến nghị

Giai đoạn Phát triển Dự án

Quy trình này có thể mất 1 – 2 tháng

Kế hoạch về sự tham gia của các bên liên quan đóng vai trò quan trọng đối với nhà phát triển dự án để
biết trước các hoạt động tham vấn cộng đồng sẽ có trong các giai đoạn tiếp theo.
Theo quy định của Việt Nam, kế hoạch về sự tham gia của bên liên quan là nội dung không bắt buộc. Tuy
nhiên, theo yêu cầu quốc tế, nếu đưa kế hoạch về sự tham gia của bên liên quan vào Báo cáo ESIA đầy đủ
thì sẽ có thể minh bạch và cụ thể hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam, sẽ tối quan trọng nếu cơ chế khiếu nại trong các giai đoạn dự án cho đến khi
tháo dỡ và dừng khai thác được viết rõ ràng. Tất cả các bên liên quan cần được thông báo đầy đủ về cơ
chế khiếu nại và các quy trình áp dụng (tìm hiểu thêm chi tiết ở phần phụ lục).

4.2.1.3 Chuẩn bị Báo cáo ESIA đầy đủ

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT cung cấp mẫu ESIA gồm những mục và chương sau:
-- Tổng quan về dự án
-- Đánh giá về hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội nơi thực hiện dự án
-- Đánh giá và dự báo tác động

-- Các biện pháp để quản lý, đối phó và giảm thiểu tác động
-- Chương trình quản lý và giám sát môi trường
-- Kết quả tham vấn

-- Dự toán chi phí công trình bảo vệ môi trường và triển khai các giải pháp để giảm thiểu các tác động môi trường
Theo Bộ Tiêu chuẩn IFC, ESIA bao gồm các nội dung sau:
-- Xác định phạm vi rủi ro và tác động môi trường

-- Chương trình quản lý tác động môi trường và xã hội
-- Chương trình giám sát

-- Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp

-- Kế hoạch về sự tham gia của bên liên quan

Như vậy, giữa tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có sự khác biệt về quy trình và nội dung. Phần dưới đây làm rõ những khác biệt
này và từ đó đưa ra khuyến nghị cho nhà phát triển/chủ đầu tư để ESIA được xây dựng theo những khuyến nghị này có thể
đáp ứng cả tiêu chuẩn quốc tế lẫn quy định quốc gia.
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Mô tả

Yêu cầu

Sau khi sàng lọc xong, nhà phát triển sẽ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (bao gồm Kế
hoạch hành động), trong đó sẽ trình bày các biện pháp, hành động giảm thiểu và cải thiện kết quả thực
hiện nhằm giải quyết những rủi ro, tác động môi trường và xã hội đã xác định của dự án theo luật và quy
định hiện hành trong nước và đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn hoạt động.
Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn IFC

Nhà phát triển phải đưa những nội dung Chương trình phải bao gồm một số nội dung chính:
sau vào Chương trình quản lý:
-- Mô tả dự án và các công trình liên quan
-- Tổng quan dự án
-- Mô tả các điều kiện môi trường cơ bản

-- Mô tả tác động dự án trong suốt vòng -- Mô tả khung chính sách, pháp lý và hành chính, cũng như
đời dự án (5 giai đoạn)
sự khác biệt giữa quy định quốc gia và yêu cầu quốc tế
-- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro và -- Xác định tác động của dự án và các biện pháp giảm thiểu
tác động dự án cho từng giai đoạn
-- Đánh giá các tác động tích lũy
(Mức độ giảm thiểu phụ thuộc vào
tình trạng ảnh hưởng của những rủi Tác động của dự án và các biện pháp giảm thiểu được liệt kê
ro và tác động dự án trong suốt vòng trong Hướng dẫn chung EHS (bao gồm cả Hướng dẫn EHS
cho Lĩnh vực Điện Gió) và Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012.
đời dự án).
Cần
thực hiện các nghiên cứu chuyên môn về các mặt tác
Chi tiết Chương trình quản lý được quy
động
sau:
định chi tiết tại Thông tư 27/2015/TT-

Tài liệu/văn bản
liên quan

BTNMT ngày 29/5/ 2015 của Bộ TN&MT -về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và kế hoạch -bảo vệ môi trường; Phụ lục 2.3, Chương
-1,3,4,5.

Tác động tiếng ồn/tầm nhìn/hiện tượng nhấp nháy/chim
và dơi/Hệ sinh thái và đa dạng sinh học/Chất lượng nước
Dân tộc bản địa

An toàn thủy cư gần bờ/An ninh sinh thái và hệ thống
sinh thái

-- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/ - - Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng
dẫn
QH13 (Chương III) do Quốc hội ban
hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực -- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS)
ngày 1/1/2015;
(Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS cho Lĩnh vực
Điện Gió)
-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Điều
12) của Chính phủ ngày 14/2/2015
quy định về Quy hoạch Bảo vệ Môi
trường, Đánh giá Tác động Môi trường
và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;
-- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT (Điều
6) ngày 29/5/2015 của Bộ TN&MT
về Đánh giá Môi trường Chiến lược,
Đánh giá tác động môi trường và Kế
hoạch bảo vệ môi trường;
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Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/chủ đầu tư thuê một chuyên gia tư vấn chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ này
Thời gian

Nhận xét/
Khuyến nghị

Hoạt động này có thể mất 6 đến 12 tháng

Bản báo cáo tiếng Việt sẽ được dùng để xin Giấy chứng nhận môi trường tại địa phương, trong khi đó, báo
cáo đầy đủ ESIA theo chuẩn IFC sẽ được dùng để phục vụ các hoạt động cấp vốn, triển khai và giám sát.

4.2.1.4 Kề hoạch hành động quản lý giám sát
Mô tả

Yêu cầu

Là một phần của ESIA, nhà phát triển sẽ xây dựng Chương trình Giám sát Môi trường với mục đích giám
sát và đánh giá hiệu quả Chương trình Quản lý.
Chương trình Giám sát sẽ bao gồm một bảng cam kết dựa trên những biện pháp giảm thiểu được xác định,
ở đó nêu chi tiết các mục tiêu dự kiến của từng biện pháp áp dụng cho các giai đoạn dự án, yêu cầu báo cáo,
năng lực và nguồn nhân lực, thiết bị, nguồn lực vật chất và ngân sách cần thiết để thực hiện cam kết này.
Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn IFC

Theo quy định của Việt Nam, Chương
trình giám sát môi trường phải được
thực hiện trong suốt quá trình thực hiện
dự án, được thiết kế trong các giai đoạn
chuẩn bị, xây dựng, vận hành và các giai
đoạn khác của dự án.

Chương trình Giám sát cho từng tác động tiềm ẩn bao gồm
những nội dung tối thiểu như sau:
-- Chương mục

-- Hoạt động/Khía cạnh

-- Tác động tiềm ẩn
Chương trình giám sát môi trường bao gồm -- Giảm thiểu/Quản lý
các nội dung sau đây cho từng giai đoạn:
-- Thực hiện trách nhiệm
-- Mục tiêu giám sát: nêu rõ những
-- Giám sát hoạt động/Các chỉ số chính
mục tiêu cần đạt được của hoạt động
Ngoài ra, nhà phát triển sẽ phải đưa vào kế hoạch hành động
giám sát.
chính xác và cụ thể hoạt động đào tạo cần thiết (hỗ trợ kỹ
-- Nội dung giám sát: nêu rõ các đối
thuật, thiết bị và vật tư, thay đổi tổ chức) phục vụ giám sát
tượng giám sát, thời gian, tần suất
tác động môi trường, xã hội cũng như chi phí tương ứng.
giám sát, các thông số/chỉ thị giám
Trong trường hợp vẫn còn tồn tại những tác động đáng kể
sát, địa điểm giám sát (nếu có).
sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu, nhà phát triển sẽ
-- Nguồn lực cho giám sát: nêu rõ nguồn phải đề xuất những biện pháp để bù đắp những tác động đã
lực để thực hiện giám sát bao gồm nhân được phát hiện.
lực, kinh phí và các điều kiện vật chất
Chương trình giám sát phải có cấu trúc rõ ràng và bao gồm
khác cần thiết cho hoạt động giám sát
từ giai đoạn phát triển đến giai đoạn vận hành dự án.
-- Trách nhiệm thực hiện giám sát: nêu
rõ tổ chức, phối hợp với chính quyền
địa phương và cộng đồng bị ảnh
hưởng của dự án.
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Tài liệu/văn bản
liên quan

-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Điều -- Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn
12) của Chính phủ ngày 14/2/2015 -- Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS)
quy định về Quy hoạch Bảo vệ Môi
(Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS cho Lĩnh vực
trường, Đánh giá tác động môi trường
Điện Gió)
và Kế hoạch bảo vệ môi trường;
-- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT (Điều
6) ngày 29/5/2015 của Bộ TN&MT
về Đánh giá Môi trường Chiến lược,
Đánh giá tác động môi trường và Kế
hoạch bảo vệ môi trường;

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/chủ đầu tư thuê một chuyên gia tư vấn chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ này.
Thời gian

Nhận xét/
Khuyến nghị

1-2 tháng

4.2.1.5 Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp
Mô tả

Hệ thống chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp sẽ được thiết lập và duy trì để nhà phát triển dự án
có thể phản ứng hợp lý với những tình huống bất ngờ và khẩn cấp liên quan đến dự án, từ đó ngăn chặn
và giảm thiểu bất kỳ tác hại nào đối với con người và/hoặc môi trường.

Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp giúp nhà phát triển chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
Họ cần phải xác định rõ ràng trách nhiệm được giao khi đánh giá mức độ rủi ro đến tính mạng, tài sản và
môi trường, nêu rõ quy trình ai liên lạc với ai trong các tình huống khẩn cấp khác nhau.
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Yêu cầu

Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng, nhà phát triển cần phải tính đến Kế hoạch khẩn cấp,
và Kế hoạch này bao gồm:
-- Xác định các tình huống khẩn cấp

-- Quy trình cụ thể ứng phó tình huống khẩn cấp

-- Đội ngũ ứng phó tình huống khẩn cấp được đào tạo

-- Liên hệ khẩn cấp và hệ thống/giao thức liên lạc (bao gồm liên lạc với cộng đồng bị ảnh hưởng khi
cần thiết)
-- Quy trình trao đổi qua lại các cơ quan có thẩm quyền (cấp cứu, y tế, cơ quan môi trường)

-- Thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ tình huống khẩn cấp luôn sẵn sàng (ví dụ: trạm sơ cứu, thiết bị
chữa cháy, thiết bị phản ứng tràn, thiết bị bảo hộ cá nhân cho đội phản ứng khẩn cấp)
-- Hướng dẫn sử dụng thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ tình huống khẩn cấp
-- Xác định rõ ràng các tuyến sơ tán và điểm tập trung

-- Diễn tập tình huống khẩn cấp và tính chu kỳ dựa trên mức độ hoặc cấp độ khẩn cấp chỉ định

-- Quy trình và phương tiện khử độc để tiến hành các biện pháp khắc phục khẩn cấp nhằm hạn chế và
làm giảm ô nhiễm ở mức độ có thể và trong phạm vi ranh giới tài sản dự án

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển, cơ quan có thẩm quyền, cộng đồng bị ảnh hưởng
Tài liệu/văn bản
liên quan

Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn

Giai đoạn

Giai đoạn Phát triển

Thời gian
Nhận xét/
Khuyến nghị

Hướng dẫn EHS cho Lĩnh vực Điện Gió
1 – 2 tháng

Mức độ ảnh hưởng của những rủi ro và tác động dự án có thể sẽ thay đổi trong suốt vòng đời dự án, do đó
nhà phát triển nên xây dựng Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp cho các tình huống
bất ngờ, có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
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4.2.1.6 Kế hoạch bồi thường/Tái định cư
Mô tả

Yêu cầu

Tiêu chuẩn IFC khuyến nghị nếu có thể nên bằng mọi cách tránh tái định cư không tự nguyện hoặc giảm
thiểu khả năng này xảy ra thông qua tìm các phương án thay thế cho thiết kế và đặt địa điểm dự án.
Trong trường hợp không tránh khỏi tái định cư không tự nguyện, nhà phát triển phải đưa đối tượng
ảnh hưởng vào khâu quy hoạch triển khai và giám sát của quy trình tái định cư. Nhà phát triển và các
bên khác chịu trách nhiệm cho công tác tái định cư (như các cơ quan nhà nước) phát thảo một Kế hoạch
Hành động tái định cư (RAP) ghi rõ những quy trình thủ tục và hành động để tái định cư và đền bù cho
những đối tượng và cộng đồng bị ảnh hưởng. Những đối tượng bị ảnh hưởng sẽ được đền bù cho các tổn
thất tài sản vật chất, doanh thu, và thu nhập là kết quả của mất thu nhập khi di dời hay di chuyển dù tổn
thất này là tạm thời hay vĩnh viễn. Những phương án này cần phải được tham khảo đại diện của các cộng
đồng bị ảnh hưởng nhằm đánh giá tính chính xác và hợp lý của đề xuất bồi thường.
Kế hoạch hành động tái định cư cần xác định đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án và biện hộ
việc di dời sau khi xem xét các phương án giảm thiểu hay tránh di dời.
Chính sách tái định cư không tự nguyện cũng áp dụng cho tất cả các hợp phần của dự án (cùng các hợp
phần đi kèm). Kế hoạch hành động tái định cư tối thiểu nên bao gồm những chương sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mô tả dự án.

10. Chọn địa điểm, chuẩn bị và tái định cư.

Khung chính sách.

15. Quy trình phê bình và khiếu nại.

Tác động tiềm ẩn.

Cơ cấu tổ chức.

16.
Yêu cầu di dời (xác định các cá nhân 17.
sẽ phải di dời).
18.
Định giá và đền bù tổn thất.
19.
Giải pháp Tái định cư.

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển
Tài liệu/văn bản
liên quan
Giai đoạn
Thời gian
Nhận xét/
Khuyến nghị

11. Nhà ở, cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Mục đích chính của Chương trình tái 12. Bảo vệ và quản lý môi trường.
định cư.
13. Tham gia của cộng đồng.
Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội.
14. Hòa nhập vào cộng đồng dân cư bản địa.
Trách nhiệm tổ chức.
Lịch triển khai.

Chi phí và ngân sách.

Giám sát và đánh giá.

Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 5 năm 2012 và Tài liệu hướng dẫn
Giai đoạn Phát triển Dự án
3 tháng

Do tình hình sử dụng đất của Việt Nam, việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư đã được sửa cho
phù hợp với Việt Nam (nếu hợp lý) và công tác đánh giá mức đền bù được coi là quan trọng nhất.
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4.2.2 Thẩm định Báo cáo ESIA
Mô tả

Sau khi Báo cáo ESIA được soạn thảo và chỉnh sửa/bổ sung theo ý kiến/phản hồi từ quá trình tham vấn,
nhà phát triển/chủ đầu tư chịu trách nhiệm gửi báo cáo đi thẩm định.

Theo quy định (Nghị định số 18/2015/NĐ-CP), Bộ TN&MT thẩm định và phê duyệt ESIA cho các dự án
điện gió thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính
phủ (theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13, điều 31 là các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng
trở lên) hoặc dự án có lấn biển từ 20 ha trở lên hoặc có sử dụng đất rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng
từ 20 ha trở lên hoặc đất rừng tự nhiên từ 100 ha trở lên hoặc từ 10 ha trở lên đất trồng lúa trong khi Sở
TN&MT/UBND Tỉnh thẩm định và phê duyệt các dự án khác ngoài danh mục nêu trên.

Việc thẩm định ESIA được hội đồng thẩm định do Bộ TN&MT hoặc Sở TN&MT thành lập thực hiện theo
quy định nêu trên và bao gồm ít nhất 7 thành viên. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét nội dung
ESIA và sau đó đưa ra ý kiến thẩm định của mình để cơ quan thẩm định (Bộ TN&MT hoặc Sở TN&MT)
xem xét và ra quyết định phê duyệt ESIA.

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu

Trong quá trình thẩm định, Bộ TN&MT hoặc Sở TN&MT được phép (i) tiến hành khảo sát, kiểm chứng
thông tin/dữ liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm dự án và khu vực kế cận, (ii) lấy mẫu phân tích
kiểm chứng, (iii) lấy ý kiến của chuyên gia và ý kiến của các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Nhà phát triển/chủ đầu tư

Hồ sơ sẽ bao gồm:
-- Công văn đề nghị thẩm định Báo cáo ESIA (mẫu công văn được quy định tại Thông tư 27/2015/
TT-BTNMT)
-- Báo cáo ESIA (7 bộ)

-- Báo cáo nghiên cứu khả thi (1 bộ)

Tài liệu/văn bản -- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (Phụ lục II và Phụ lục III) được Quốc hội thông qua ngày
liên quan
23 tháng 6 năm 2014
-- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (điều 31) được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Điều 14) của Chính phủ ngày 14/2/2015 quy định về Quy hoạch Bảo
vệ Môi trường, Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;

-- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT (Điều 8) ngày 29/5/2015 của Bộ TN&MT về Đánh giá Môi trường
Chiến lược, Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;

-- Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực
hiện thẩm định
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Chi phí

Thời gian

Nhận xét/
Khuyến nghị

-- Dao động từ 9,6 đến 96 triệu đồng tùy theo quy mô dự án trong trường hợp Bộ TN&MT thẩm định
-- Phí thẩm định áp dụng cho Báo cáo ESIA do Sở TN&MT thẩm định sẽ do UBND tỉnh quyết định.

Bộ TN&MT/Sở TN&MT chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định trong vòng 30-45 ngày kể từ ngày nhận
được hồ sơ hợp lệ và tổ chức phê duyệt trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ sau khi chỉnh
sửa/bổ sung theo ý kiến của hội đồng thẩm định.

4.2.3 Phê duyệt báo cáo ESIA
Mô tả

Chịu trách nhiệm
Yêu cầu

Tài liệu/văn bản
liên quan

Chi phí
Thời gian
Khả năng áp dụng
Nhận xét/Khuyến nghị

Sau khi Báo cáo ESIA được chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của hội đồng thẩm định, nhà phát triển/
chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm gửi báo cáo cho cơ quan hữu quan (Bộ TN&MT/Sở TN&MT) để
phê duyệt.
Nếu báo cáo đạt yêu cầu, Bộ TN&MT/Sở TN&MT sẽ phê duyệt và thông báo quyết định bằng văn
bản cho nhà phát triển/chủ đầu tư. Cùng lúc, Bộ TN&MT/Sở TN&MT sẽ gửi quyết định và Báo cáo
ESIA cho các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý.
Nhà phát triển/chủ đầu tư

Hồ sơ sẽ bao gồm:
-- Công văn đề nghị phê duyệt Báo cáo ESIA. Công văn này sẽ bao gồm những phần được chỉnh
sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định.
-- Báo cáo ESIA (bản cứng và bản mềm)

-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Điều 14) của Chính phủ ngày 14/2/2015 quy định về Quy
hoạch Bảo vệ Môi trường, Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;
-- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT (Điều 9) ngày 29/5/2015 của Bộ TN&MT về Đánh giá Môi
trường Chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;
-- Không

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
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4.2.4 Công khai thông tin, báo cáo và tham vấn
Mô tả

Công khai, báo cáo và tham vấn liên quan đến cung cấp thông tin về dự án cho các bên liên quan và thu
thập ý kiến các bên liên quan về dự án.

Chủ dự án phải tham khảo ý kiến của UBND, chính quyền và cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng, thu
thập ý kiến và khuyến nghị của họ nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi liên quan đến môi trường tự
nhiên, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

Yêu cầu

Quá trình tham vấn với UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và những tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp bởi
dự án sẽ thực hiện theo quy trình sau:
Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn IFC

Chủ dự án sẽ gửi báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án đến cộng đồng địa phương nơi
thực hiện dự án và những tổ chức bị ảnh hưởng
trực tiếp bởi dự án kèm theo công văn đề nghị cho
ý kiến.

Nhà phát triển dự án công khai cho cộng đồng bị
ảnh hưởng các thông tin liên quan đến:

UBND địa phương chịu ảnh hưởng của dự án phải
trả lời bằng văn bản trong vòng mười lăm (15)
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.
Hoạt động tham vấn được tiến hành tại cuộc họp
do nhà phát triển dự án và UBND địa phương tổ
chức. Ý kiến của người tham gia cuộc họp phải
được phản ánh đầy đủ và trung thực trong biên
bản họp cộng đồng.
Tài liệu/văn bản
liên quan

Giai đoạn

-- Mục đích, tính chất và quy mô dự án;

-- Thời gian thực hiện các hoạt động dự án đề xuất;
-- Bất cứ rủi ro nào và tác động tiềm ẩn đối với
cộng đồng đó cũng như các biện pháp giảm
thiểu liên quan;
--

Dự kiến quá trình tham gia của các bên liên quan

-- Cơ chế khiếu nại

Khi cộng đồng chịu rủi ro và tác động bất lợi của
dự án, nhà phát triển dự án nên tiếp xúc với cộng
đồng và trình bày các rủi ro, tác động dự án và
biện pháp giảm thiểu, và sau đó cân nhắc và phản
hồi ý kiến của cộng đồng.

-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (Điều 12) và -- Bộ tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT (Điều 7) quy
hướng dẫn
định hoạt động tham vấn trong quá trình thực
hiện ESIA.
-- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT quy định
mẫu các văn bản liên quan đến tham vấn

Khi bắt đầu Giai đoạn Phát triển Dự án

Từ giai đoạn phát triển đến giai đoạn vận hành
dự án
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Chịu trách nhiệm
Nhận xét/
Khuyến nghị

Nhà phát triển, cơ quan có thẩm quyền địa phương, cộng đồng bị ảnh hưởng

Bước này là cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ nhóm/cộng đồng liên quan nào có quyền lợi và bị ảnh
hưởng trong phạm vi dự án sẽ được tham vấn các tác động tích cực và tiêu cực một cách phù hợp với
văn hóa địa phương. Nó đảm bảo các vấn đề nêu ra sẽ được đưa vào đánh giá, và Báo cáo ESIA sẽ thuyết
minh các hướng giải quyết những vấn đề đó trong quá trình thực hiện ESIA.

Theo Luật và quy định của Việt Nam nêu trên, các hoạt động sẽ được tiến hành ngay từ đầu giai đoạn
phát triển dự án. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chuẩn IFC, quy trình này phải được thực hiện liên tục trong
giai đoạn phát triển để có thể tập hợp được những ý kiến mới nhất từ cộng đồng bị ảnh hưởng.

4.2.5 Giải phóng mặt bằng
4.2.5.1 Xây dựng kế hoạch thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Mô tả

-- Căn cứ vào diện tích sử dụng đất dự kiến nêu trong Quyết định đầu tư và Kế hoạch sử dụng đất được
phê duyệt, UBND Tỉnh sẽ ban hành thông báo thu hồi đất. Thông báo sẽ được gửi cho từng đối tượng
sử dụng đất bị ảnh hưởng, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và được công bố tại
UBND xã cũng như tại cộng đồng nơi thu hồi đất. Thông báo phải bao gồm kế hoạch thu hồi đất, khảo
sát, đo đạc và kiểm kê.
-- Thông báo phải được thực hiện trước khi ban hành quyết định thu hồi đất ít nhất 90 ngày đối với đất
nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

-- Nhà phát triển/chủ đầu tư phối hợp với Ban đền bù và giải phóng mặt bằng (bao gồm các thành viên
của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và ủy ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh) thực
hiện kiểm kê đất và các công trình liên quan mà dự án điện gió sẽ sử dụng, sau đó xây dựng phương
án đền bù, hỗ trợ và tái định cư.
-- Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm xin ý kiến về phương án đề xuất thông qua tổ chức các cuộc họp với
những người dân bị ảnh hưởng và đồng thời công bố tại văn phòng xã cũng như tại cộng đồng nơi
thu hồi đất.

Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến bằng văn bản, trong đó ghi rõ số người nhất trí, số người
không nhất trí và số người có ý kiến khác với phương án đề xuất; tổ chức đối thoại với những người
không nhất trí với phương án đề xuất và sau đó hoàn thiện phương án.
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Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/chủ đầu tư, đối tượng sử dụng đất, UBND Xã, UBND Tỉnh
Yêu cầu

Phương án kiểm kê, bồi thường và tái định cư sẽ bao gồm những nội dung sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tài liệu/văn bản
liên quan

Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;

Số lượng đối tượng sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi;
Dự kiến số tiền bồi thường cho từng loại và vị trí đất;

Phương án tái định cư (dự kiến số hộ gia đình, vị trí và phương thức tái định cư);

Dự toán tổng kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện phương án bồi thường và tái định cư;
Các mốc thời gian giải phóng mặt bằng.

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 67, 69) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào
1/7/2014;
-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (Điều 17) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều, khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;
-- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

-- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (Điều 3, 17, 28) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hiệu lực
Thời gian
Khả năng áp
dụng
Nhận xét/
Khuyến nghị

-- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định
quy định chi tiết thi hành Luật đất đai Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định
chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
3-6 tháng

-- Có khả năng xung đột về sử dụng đất

-- Có khả năng không nhất trí phương án đền bù và tái định cư

Trong những trường hợp trên, cần làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương để có phương án tối ưu
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4.2.5.2 Quyết định về thu hồi đất, thẩm định và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Mô tả

-- Nhà phát triển dự án nộp kế hoạch thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Sở
TN&MT để thẩm định. Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.
-- Sau khi phương án được phê duyệt, nhà phát triển/chủ đầu tư sẽ thanh toán đền bù cho Ban đền bù
và giải phóng mặt bằng, sau đó ban này sẽ chuyển cho chủ đất.

-- Ban đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với ủy ban xã phổ biến thông tin; công
bố tại UBND xã cũng như tại cộng đồng nơi thu hồi đất; gửi cho từng đối tượng sử dụng đất bị ảnh
hưởng trong đó nêu chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng với tiến độ thực hiện.
-- Ban đền bù, giải phóng mặt bằng cũng chịu trách nhiệm thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư đã được phê duyệt, và quản lý đất sau khi đã được giải phóng mặt bằng.

-- Trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành, Ban đền bù, giải phóng mặt
bằng có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/chủ đầu tư, Đối tượng sử dụng đất, UBND Xã, UBND Tỉnh, Ban đền bù và giải phóng
mặt bằng
Yêu cầu

Tài liệu/văn bản
liên quan

Kế hoạch thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xây dựng.

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 93) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào 1/7/2014;

-- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (Điều 30) ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
-- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hiệu lực
Chi phí

Thời gian
Nhận xét/
Khuyến nghị

-- Tham khảo khung giá của Sở TN&MT sở tại

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được quy định theo từng địa phương, phụ thuộc vào vị trí và loại
đất thu hồi
3-6 tháng
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4.2.5.3 Quyết định giao đất
Mô tả

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và hoàn tất thanh toán tiền thuê đất (nếu có), UBND sẽ cấp
quyết định giao đất.

Chịu trách nhiệm UBND Tỉnh
Yêu cầu

Tài liệu/văn bản
liên quan

Hiệu lực

Sau khi giải phóng mặt bằng hoàn tất.

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 58, 59) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào
1/7/2014;

-- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT (Điều 3, Mẫu 1 và 2) ngày 2/6/2014 quy định hồ sơ hợp lệ cho
phân bổ đất đai, thuê đất, thay đổi sử dụng đất và chiếm dụng đất đai

Chi phí
Thời gian
Khả năng
áp dụng

Trong vòng 20 ngày kể từ khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

Nhận xét
4.2.5.4 Đăng ký và Giấy chứng nhận sử dụng đất
Mô tả

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà phát triển/đầu tư dự án sẽ nộp hồ sơ đăng ký sử dụng đất
vào sổ địa chính để nhà nước quản lý.

Danh mục sử dụng đất được quy định theo luật đất đai (Điều 10) và được xác định dựa trên quyết định
phân bổ đất đai.
Thủ tục đăng ký có thể làm trực tuyến hay viết tay với hiệu lực tương đương nhau. Nếu đăng bạ được
chứng nhận là chính xác, UBND Tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển/đầu tư,
UBND Tỉnh
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Yêu cầu
Tài liệu/văn bản
liên quan

Được cấp Quyết định phân bổ đất

-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (Điều 95, 105, 126) ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào
1/7/2014;

-- Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 (điều 26) quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đất đai
Hiệu lực
Chi phí

-- Nghị định số 1/2017/ND-CP (Điều 22) ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định
chi tiết thi hành Luật Đất đai

50 năm

Thời gian
Khả năng áp
dụng
Nhận xét

Giấy chứng nhận sử dụng đất là một văn bản pháp lý có thể sử dụng như một tài sản trong một thỏa
thuận hợp tác kinh doanh hay thế chấp để bảo đảm khoản vay (Điều 175)
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4.3 Giai đoạn Thực hiện Dự án
Sau khi dự án xin được tất cả các loại giấy phép cần thiết, các nghiên cứu liên quan được hoàn thành và
nguồn kinh phí đã sẵn sàng thì nhà phát triển có thể bắt đầu xây dựng trang trại gió. Từ góc độ môi trường
và xã hội, giai đoạn này sẽ thực hiện các nội dung:
-- Giám sát tác động môi trường và xã hội

-- Báo cáo thường xuyên cho cộng đồng

4.3.1 Giám sát Tác động Môi trường và Xã hội
Mô tả

Yêu cầu

Giám sát là phương tiện chính của chủ dự án để theo dõi và đánh giá tiến độ triển khai hệ thống và
chương trình quản lý, bao gồm tất cả các hoạt động được nêu trong Kế hoạch hành động.
Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn IFC

Trong giai đoạn này sẽ thực hiện các hoạt động giám sát như Giám sát những rủi ro và tác động chính
được đề xuất trong Chương trình Giám sát của Báo cáo ESIA. của dự án tập trung vào nhân viên, cộng
đồng và các khía cạnh môi trường tự nhiên.
Đối với dự án điện gió, vấn đề được giải quyết theo mục giám
Hoạt động giám sát được chia thành:
sát cho cả nội dung môi trường và xã hội, bao gồm:
-- Giám sát môi trường: Phát thải trong
-- Giám sát tiếng ồn
xây dựng, ô nhiễm nguồn nước, chất
-- Giám sát các vấn đề môi trường khác (trong trường hợp
thải rắn trong xây dựng, xói lở.
dự án có thể gây tác động): trượt, sạt lở đất, bồi lắng và
-- Giám sát tiếng ồn
xói lở trầm tích; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm
nhập mặn, nhiễm phèn, các loài quý hiếm và có nguy cơ -- Giám sát đa dạng sinh học

tuyệt chủng được ưu tiên bảo vệ để theo dõi sự biến đổi -- Kiểm soát sức khỏe và an toàn
không gian và thời gian của các vấn đề này với tần suất ít
nghề nghiệp.
nhất 01 lần/06 tháng.
Đối với mỗi chương trình giám sát, nhà
-- Giám sát điều kiện làm việc, lao động và giám sát an toàn phát triển phải tuân thủ theo yêu cầu
nghề nghiệp
tiêu chuẩn quốc tế đối với từng loại tác
Kết quả giám sát thông số môi trường phải tuân thủ theo các động và theo giải pháp nêu trong Hướng
dẫn chung EHS và Hướng dẫn EHS Năng
tiêu chuẩn và quy định quốc gia về môi trường.
lượng gió; và cũng phải phù hợp với quy
định trong nước.
Xem chi tiết trong Phụ lục 7.2.3.
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Tài liệu/văn bản -- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 (Chương III); -- Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC 2012 và
liên quan
Tài liệu Hướng dẫn
-- Luật An toàn Vệ sinh, Lao động số 84/2015/QH13;
Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe
-- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
và An toàn (EHS) (Hướng dẫn chung
tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
EHS, Hướng dẫn EHS cho Lĩnh vực
-- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003)
Điện Gió)
về âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần
1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá;
-- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về tiếng ồn;
-- QCVN 01:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn điện;

-- QCVN 14:2014/TT-BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn trong xây dựng;

-- QCVN 18:2014/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện;
-- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về độ rung

-- QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
-- QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước mặt;
-- QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước ngầm;
-- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước thải sinh hoạt;
-- QCVN 40:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước thải công nghiệp;

-- Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội
thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực ngày 1/1/2013;

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển dự án phối hợp với một chuyên gia tư vấn chuyên ngành
Giai đoạn

Nhận xét/
Khuyến nghị

Giai đoạn Thực hiện Dự án đến Giai đoạn Tháo dỡ và dừng khai thác

Trong trường hợp một số tác động được cho là nghiêm trọng hơn so với đánh giá trước đó hoặc tác động
tăng lên do yếu tố bên ngoài, nhà phát triển/nhà vận hành phải triển khai các biện pháp khắc phục nhằm
hạn chế tác động. Các biện pháp này có thể bao gồm: cắt giảm năng suất theo kế hoạch, đào tạo nhân viên,
ứng dụng quy định sức khỏe & an toàn mới, v.v.
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4.3.2 Hoạt động tham gia của các bên liên quan
Mô tả

Yêu cầu

Báo cáo định kỳ để cung cấp thông tin cho các bên liên quan về dự án và các vấn đề liên quan cũng như
thu thập ý kiến của họ trong suốt vòng đời dự án. Đồng thời, báo cáo cũng là một hình thức thông báo
cho các bên về các hoạt động giảm thiểu tác động đang được triển khai cũng như các cơ chế và quy trình
khiếu nại đã được đặt ra.

Chủ dự án sẽ gửi báo cáo định kỳ cho Cộng đồng bị ảnh hưởng, trong đó mô tả tiến độ thực hiện Kế
hoạch Hành động của dự án về các vấn đề rủi ro hoặc tác động liên tục ảnh hưởng đến cộng đồng.

Nếu chương trình quản lý dẫn đến thay đổi quan trọng hoặc phải bổ sung thêm biện pháp giảm thiểu
hoặc hành động so với nội dung nêu trong Kế hoạch Hành động về những vấn đề liên quan đến Cộng
đồng bị ảnh hưởng thì cần phải thông báo cho cộng đồng về những biện pháp giảm thiểu hoặc hành
động được cập nhật. Tần suất các báo cáo này sẽ tương ứng với mối quan tâm của Cộng đồng bị ảnh
hưởng, nhưng không ít hơn một lần/năm.

Chịu trách nhiệm
Regulation
Giai đoạn
Nhận xét/
Khuyến nghị

Báo cáo thường xuyên đòi hỏi phải cung cấp thông tin cập nhật về Chương trình quản lý được triển khai
từ đầu dự án. Hơn nữa, những biện pháp thực hiện thành công và kết quả không mong đợi cũng cần
được nêu trong báo cáo để đảm bảo sự minh bạch.
Nhà phát triển, Cơ quan địa phương

Bộ Tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn, Tiêu chuẩn thực hiện 1
Giai đoạn thực hiện đến giai đoạn vận hành dự án

Báo cáo thường xuyên là quy trình liên tục của các hoạt động báo cáo trước đó trong giai đoạn phát triển.

Vì tác động của dự án điện gió lâu dài và dự kiến sẽ thay đổi trong suốt vòng đời dự án nên báo cáo
thường niên được cho là cần thiết đối với các bên liên quan dự án.
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4.4 Giai đoạn Vận hành Dự án
Sau giai đoạn xây dựng, dự án điện gió sẽ được đưa vào hoạt động và bước vào giai đoạn vận hành. Dự án
điện gió cần có giấy chứng nhận bảo vệ môi trường cho phép dự án vận hành theo luật môi trường quốc gia.

Thông thường, một dự án điện gió hoạt động trong khoảng thời gian 20 năm. Trong giai đoạn này, tác động
của dự án điện gió phải được giám sát. Trong trường hợp các tác động đo được nghiêm trọng hơn đánh giá
ban đầu thì một số biện pháp khắc phục cần được thực hiện và phải báo cáo cho cộng đồng địa phương.

4.4.1 Giám sát tác động môi trường và xã hội
Mô tả

Yêu cầu

Trong giai đoạn này, tác động của dự án điện gió phải được giám sát giống với phương pháp và các biện
pháp giảm thiểu áp dụng trong giai đoạn thực hiện.
Tuy nhiên, trong trường hợp tác động nghiêm trọng hơn và có khả năng rủi ro cao hơn so với đánh giá
ban đầu thì cần cân nhắc một số biện pháp khắc phục đồng thời phân tích toàn diện hơn.
Tiêu chuẩn Quốc gia

Tiêu chuẩn IFC

Trong giai đoạn này, kế hoạch cần phải bao gồm
giám sát các vấn đề môi trường khác liên quan
đến dự án (trong trường hợp dự án có thể gây
tác động) như sau:

Các hoạt động giám sát phải được thực hiện theo
Chương trình giám sát trong báo cáo ESIA, trong đó
quy trình giám sát và biện pháp giảm thiểu được xác
định và dự kiến được giải quyết đúng lúc.

-- Trượt, sạt lở đất, bồi lắng và xói lở trầm tích; Giám sát rủi ro và tác động chính trong giai đoạn này
-- Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, xâm của dự án bao gồm:
nhập mặn, nhiễm phèn, các loài quý hiếm và -- Giám sát tiếng ồn khi vận hành
có nguy cơ tuyệt chủng được ưu tiên bảo vệ
-- Giám sát tác động thị giác
để theo dõi sự biến đổi không gian và thời
gian của các vấn đề này với tần suất ít nhất -- Giám sát chất lượng nước
01 lần/06 tháng.
Chi tiết về các tác động và biện pháp giảm thiểu được
-- Đối với tiếng ồn, cần phải làm rõ quy mô và nêu trong Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An
mức độ tác động liên quan đến thời gian và toàn cho Lĩnh vực Điện Gió của IFC.
yếu tố tác động

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển phối hợp với một chuyên gia tư vấn chuyên ngành
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Tài liệu/văn bản
liên quan

-- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 -(Chương III)
--- Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT quy -định chung về bảo vệ nguồn tài nguyên
nước dưới đất
-- QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC 2012
Tài liệu Hướng dẫn

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn
(EHS) (Hướng dẫn chung EHS, Hướng dẫn EHS
cho Lĩnh vực Điện Gió)

-- QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

Giai đoạn
Nhận xét/
Khuyến nghị

-- QCVN 24: 2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép
tiếng ồn tại nơi làm việc

Từ Giai đoạn Thực hiện Dự án đến Giai đoạn Tháo dỡ và dừng khai thác
Sở TN&MT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kế hoạch giám sát

4.4.2 Hoạt động tham gia của các bên liên quan
Mô tả

Yêu cầu

Trong giai đoạn này, báo cáo thường xuyên được coi là quy trình liên tục từ giai đoạn trước.
Mục đích là thông báo cho cộng đồng kết quả chính từ việc thực hiện Kế hoạch hành động đối với các
vấn đề dự án, biện pháp giảm thiểu liên quan được cập nhật cũng như các cơ chế và quy trình khiếu nại.

Chịu trách nhiệm

-- Các nội dung môi trường và xã hội trong quá trình vận hành, bao gồm những lĩnh vực được thực
hiện tốt, tác động tích cực của dự án cũng như kết quả không tốt và bài học thu được.

Tài liệu/văn bản
liên quan
Giai đoạn
Nhận xét/
Khuyến nghị

Nhà phát triển sẽ phải cung cấp báo cáo thường xuyên về:
-- Tình hình dự án (đối với một số lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, cân đối giữa yêu cầu minh bạch
và thông tin công khai),
Nhà phát triển dự án

Bộ Tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn
Từ giai đoạn phát triển dự án đến giai đoạn tháo dỡ và dừng khai thác

Nhà phát triển nên thực hiện báo cáo định kỳ nhằm tránh những tác động đáng kể xảy ra trong suốt
vòng đời dự án.
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4.5 Giai đoạn Dừng khai thác và tháo dỡ dự án
Hoạt động tháo dỡ và dừng khai thác thường diễn ra vào cuối chu kỳ dự án và phụ thuộc vào đề xuất sử dụng
địa điểm sau khi kết thúc dự án. Nếu không có kế hoạch tái sử dụng địa điểm cho điện gió thì hoạt động tháo
dỡ và dừng khai thác thường bao gồm tháo dỡ và di dời cơ sở hạ tầng (VD: tua-bin, trạm biến áp, đường giao
thông) và khôi phục nguyên trạng địa điểm dự án. Tùy thuộc vào tình trạng sử dụng đất ban đầu và tiếp theo,
có thể phải tháo dỡ cáp ngầm. Nếu cần sẽ tiến hành trồng lại thảm thực vật, và tất cả các cơ sở hạ tầng tháo
dỡ cần được di dời ra khỏi địa điểm và được xử lý phù hợp.

4.5.1 Giám sát tác động môi trường và xã hội
Mô tả

Đối với các hoạt động của giai đoạn này, có thể cân nhắc các rủi ro và tác động dưới đây:
-- Tác động của tiếng ồn từ hoạt động tháo dỡ
-- An toàn lao động

-- Rủi ro vận chuyển cơ sở hạ tầng

-- Phát thải chất thải rắn vào nguồn nước (đối với trang trại gió ngoài khơi)
Tài liệu/văn bản liên
quan

Do đó, hoạt động giám sát là cần thiết để đảm bảo kiểm soát rủi ro và tác động, và phù hợp với quy
định môi trường quốc gia cũng như tiêu chuẩn IFC.
Tiêu chuẩn Quốc gia

-- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13

-- Hướng dẫn về Môi trường,
Sức khỏe và An toàn (EHS)
-- Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT quy định chung về bảo
(Hướng dẫn chung EHS,
vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất
Hướng dẫn EHS cho Lĩnh
-- QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
vực Điện Gió)
chất lượng nước mặt;
-- QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước ngầm;
-- Luật số 23/2008/QH12 về Giao thông Đường bộ

-- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng
ồn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
-Chịu trách nhiệm
Thời gian
Nhận xét/Khuyến nghị

Tiểu chuẩn IFC

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003)
về âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần
1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Nhà phát triển/Chủ đầu tư

Khi kết thúc vòng đời dự án, trong vòng 1 năm sau khi ngừng vận hành
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4.5.2 Hoạt động của các bên liên quan
Mô tả

Yêu cầu

Trong giai đoạn này, báo cáo thường xuyên là thông báo việc tháo dỡ và dừng khai thác dự án cho các
bên liên quan, về các hoạt động và vấn đề liên quan và thông báo cho các bên này về các tác động tiềm
ẩn và quy trình giảm thiểu cũng như cơ chế khiếu nại đã được áp dụng.
Nhà phát triển sẽ báo cáo về:
-- Hoạt động dự án (vận chuyển, di dời cơ sở hạ tầng, khôi phục nguyên trạng địa điểm),
-- Các hoạt động dự án liên quan đến môi trường xã hội

Chịu trách nhiệm Nhà phát triển dự án
Tài liệu/văn bản
liên quan

Bộ Tiêu chuẩn hoạt động IFC 2012 và Tài liệu hướng dẫn

Giai đoạn

Giai đoạn phát triển dự án đến giai đoạn tháo dỡ và dừng khai thác

Nhận xét/
Khuyến nghị
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5. Kết luận
Việc giới thiệu và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khi thực hiện Đánh giá Tác động Môi trường Xã
hội (ESIA) khi phát triển một dự án điện gió ở Việt Nam không mâu thuẫn với quy định trong nước mà thay
vào đó còn bổ trợ cho việc thực hiện những quy định này. Tiêu chuẩn quốc tế tính đến các đặc tính công nghệ
của điện gió và hướng đến việc đảm bảo phát triển, xây dựng và vận hành dự án một cách bền vững. Sự bền
vững này sẽ giúp tăng hiệu quả tài chính dài hạn của dự án. Do đó, ngay cả khi các tiêu chuẩn quốc tế này
vẫn chưa phải là điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý tại Việt Nam thì chúng ta cũng rất nên áp dụng trong
quá trình thực hiện dự án.
Hiện nay trên 90% nguồn vốn cấp cho các nước đang phát triển đang áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Chi phí
phát sinh và thời gian cần thiết để thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế từ khâu chuẩn bị dự án sẽ dẫn đến các tác
động tích cực và lâu dài tới vòng đời của dự án và đảm bảo giá trị thanh lý và doanh thu của dự án.

Tại Việt Nam, những thách thức lớn nhất trong thực hiện một báo cáo ESIA đạt tiêu chuẩn quốc tế chủ yếu
liên quan đến các đặc điểm của công nghệ gió (như tiếng ồn, hiện tượng nhấp nháy, ảnh hưởng tầm nhìn,
chim và dơi), các vấn đề sinh thái và đa dạng sinh học cũng như các tác động xã hội cần được xác định cụ
thể hơn (đặc biệt là ảnh hưởng tới dân tộc bản địa, chiến lược và hành động cho các hoạt động và kế hoạch
về sự tham gia của các bên liên quan, cơ chế khiếu nại và đền bù đất đai). Để giải quyết các vấn đề này một
cách thỏa đáng, nên ký hợp đồng làm việc với một nhóm Tư vấn có kinh nghiệm làm việc với các tiêu chuẩn
trong nước và quốc tế. Trong trường hợp chuyên gia về các tiêu chuẩn quốc tế không sẵn có tại Việt Nam,
cần tính đến một thỏa thuận liên kết giữa chuyên gia quốc tế và trong nước để có thể thỏa mãn cả nội dung
trong nước và tiêu chuẩn quốc tế.
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6. Phụ lục
6.1 Quy định quốc gia
Sau đây là những quy định chính về đánh giá và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
Văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường

-- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực ngày
1/1/2015;

-- Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực ngày
1/1/2013;
-- Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng số 29/2004/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực
ngày 1/4/2005;
-- Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

-- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch Bảo vệ Môi trường,
Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;

-- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
-- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng
nguy cấp, quý hiếm;
-- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng;
-- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

-- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
-- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/ 2015 của Bộ TN&MT về Đánh giá Môi trường Chiến lược,
Đánh giá Tác động Môi trường và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường;

-- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải nguy hại;
-- Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;

-- Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
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Văn bản pháp lý về đất đai
-- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực vào 1/7/2014;

-- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều,
khoản của Luật Đất đai có hiệu lực vào 1/7/2014;
-- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực vào 1/7/2014;
-- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
-- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

-- Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định về trồng rừng thay thế
khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
-- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

-- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật đất đai
Văn bản pháp lý về sức khỏe và an toàn
-- Hiến pháp 1992 và Bộ luật Dân sự

-- Luật An toàn, Vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13
-- Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13
Văn bản pháp lý về điện

-- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 3/12/2004;

-- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 20/11/2012 của Quốc hội,
có hiệu lực vào 1/7/2013;

-- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Điện lực về an toàn điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2014;
-- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
-- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung
về an toàn điện.

56
Văn bản pháp lý về đất đai về dự án điện gió
-- Thông tư số 32/2012/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện
mẫu cho các dự án điện gió nối lưới
Tiêu chuẩn và Quy định Môi trường

-- Tiêu chuẩn về sinh lao động thông qua Quyết định số 3833/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế;
-- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

-- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi
làm việc
-- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
-- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

-- QCVN 03:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
-- QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

-- QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;
-- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

-- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

-- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành

-- TCVN 7878-1:2008 (ISO 1996-1:2003) - Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – phần 1:
Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
-- TCVN 6438:2001 –Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải từ phương tiện giao thông;
-- QCVN 01:2008/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

-- QCVN 18:2014/BTTTT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô
tuyến điện
-- QCVN 14:2014/TT-BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
-- QCVN 20:2015/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
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Các văn bản pháp lý liên quan khác
-- Luật Hàng không số 66/2006/QH11

-- Luật Giao thông Đường bộ số 23/2008/QH12

-- Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 và Nghị định số 109/2017/NĐ-CP

-- Luật Hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực vào 1/7/2017;
-- Quyết định số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/2/2010 của Bộ Giao thông Vận tải

-- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và
các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
Công ước Quốc tế về quản lý môi trường

Việt Nam là bên ký kết các công ước quốc tế có liên quan sau đây:

-- Công ước Stockholm 2009 về bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi các hóa chất hữu cơ khó
phân hủy (bao gồm các chất PCB);

-- Công ước 1971 về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các
loài chim nước (Ramsar);

-- Nghị định thư Paris 1982 sửa đổi Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt
như là nơi cư trú của các loài chim nước;
-- Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới;

-- Công ước 1973 về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng;

-- Bộ Quy tắc ứng xử 1985 về phân phối và sử dụng thuốc trừ sâu của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc;
-- Công ước Vienna 1985 về bảo vệ tầng ôzôn;

-- Nghị định thư Montreal 1987 về các chất làm suy giảm tầng ôzôn;

-- Sửa đổi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, Copenhagen 1992;

-- Công ước Basel 1989 về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và tiêu huỷ chúng;
-- Công ước khung Liên hiệp quốc 1992 về biến đổi khí hậu
-- Công ước 1992 về đa dạng sinh học

-- Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.
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6.2 Các yêu cầu ESIA
6.2.1 Báo cáo Xác định phạm vi (hoặc Báo cáo sơ bộ ESIA)
Báo cáo cần phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

-- Mô tả ngắn gọn về Dự án, công trình phụ trợ, các giai đoạn dự án và hoạt động liên quan;

-- Mô tả ngắn gọn về quy mô Dự án, cách thức bố trí trong khu vực dự án; phác thảo Khu vực Ảnh hưởng
của Dự án;
-- Mô tả ngắn gọn về khung pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng; phân tích ban đầu về sự khác biệt giữa khung
pháp lý quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành;
-- Mô tả ngắn gọn về môi trường tự nhiên và bối cảnh kinh tế xã hội;

-- Chỉ ra những rủi ro chính và tác động tiềm ẩn về môi trường và xã hội, tức là những khía cạnh/lĩnh vực
có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm việc xác định cộng đồng địa phương có khả năng bị ảnh
hưởng;
-- Mô tả các lựa chọn thay thế sẽ được xem xét trong ESIA;

-- Phân tích ngắn gọn về các bên liên quan/lập bản đồ bên liên quan để xác định các nhóm liên quan có thể
bị ảnh hưởng và/hoặc có thể quan tâm/ảnh hưởng đến Dự án, bao gồm tham vấn ban đầu với cộng đồng
địa phương;
-- Phác thảo phương pháp luận và phương pháp tiếp cận về sự tham gia của cộng đồng sẽ được áp dụng
trong ESIA, bao gồm các quy định trong nước về công khai thông tin;

-- Kế hoạch làm việc chi tiết cho ESIA, bao gồm thời gian biểu hoạt động và các nghiên cứu cần thiết khác
theo yêu cầu
-- Điều khoản tham chiếu cho bất kỳ nghiên cứu cơ sở bổ sung nào cần thực hiện trong các nhiệm vụ ESIA
tiếp theo
Cần chú ý tập trung (nhưng không giới hạn) đến các nội dung sau:

-- Môi trường tự nhiên: địa hình, địa chất, đất, khí tượng và khí hậu/biến đổi khí hậu, tài nguyên nước mặt
và nước ngầm (thủy văn, chất lượng nước và mô hình thoát nước); chất lượng không khí xung quanh và
mức độ tiếng ồn, sử dụng đất và che phủ đất, cảnh quan và tiện ích cảnh quan;

-- Môi trường sinh học: động vật, thực vật, các loài quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, dịch vụ hệ sinh
thái, các khu bảo tồn và môi trường sống quan trọng;
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-- Môi trường xã hội, kinh tế và văn hóa: sinh kế đô thị và nông thôn, sử dụng đất (bao gồm sử dụng đất
theo thời vụ), quyền sử dụng đất, nông nghiệp/chăn nuôi, nhân khẩu, việc làm, các cơ sở văn hóa xã hội
và chuẩn mực văn hóa, sức khỏe cộng đồng và an toàn, giáo dục, cơ sở hạ tầng, quản lý chất thải, thẩm mỹ
cảnh quan, di sản văn hóa;

Nếu các tác động tiềm ẩn của Dự án đối với những yếu tố này (và bất kỳ yếu tố nào được xác định bổ sung)
được cho là không liên quan thì cần phải đưa ra lý do phù hợp; khi đó, những yếu tố này sẽ được xem xét để
“đưa ra” khỏi danh mục.

6.2.2 Chương trình Quản lý tác động môi trường và xã hội

Trong giai đoạn phát triển dự án, nhà phát triển dự án sẽ xây dựng Chương trình quản lý ESIA, bao gồm Kế
hoạch hành động mô tả các biện pháp giảm thiểu và cải thiện kết quả thực hiện, các hành động nhằm giải
quyết rủi ro và tác động môi trường, xã hội được xác định của dự án, theo luật pháp/quy định quốc gia cũng
như các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn hoạt động (VD: Kế hoạch hành động tái định cư, Kế hoạch hành động đa
dạng sinh học, Kế hoạch quản lý tài nguyên nước, Kế hoạch phục hồi hệ sinh thái, Kế hoạch an toàn cộng
đồng, Kế hoạch phát triển cộng đồng hoặc Kế hoạch dân tộc bản địa).
Chương trình phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

-- Mô tả dự án và các công trình phụ trợ: mô tả ngắn gọn và toàn diện về các phương án dự án đề xuất thông
qua bản đồ, kế hoạch/quy hoạch, biểu đồ và đồ thị để có thể dễ dàng hình dung về dự án. Mô tả này sẽ dựa
trên thông tin về Báo cáo sơ bộ ESIA.
-- Thuyết minh môi trường cơ sở: thông tin cơ bản về môi trường tự nhiên (sinh học và tự nhiên) và con
người (xã hội, văn hóa và kinh tế) của khu vực nghiên cứu. Thuyết minh cơ sở này phải dựa vào nguồn
thứ cấp và nghiên cứu thực địa để thu thập dữ liệu chính khi cần và bao gồm (nhưng không giới hạn)
những nội dung sau:
o
o
o

Môi trường tự nhiên (mạng lưới thủy văn, địa chất, địa hình mặt đất, khí hậu, chất lượng không khí,
hệ động thực vật, môi trường nước, hệ sinh thái);

Môi trường sinh học (tức là các loại và đa dạng động thực vật, các loài có nguy cơ tuyệt chủng, môi
trường sống nhạy cảm, dịch vụ hệ sinh thái, v.v);

Môi trường xã hội và văn hóa, bao gồm hiện tại và dự báo (dân số, sử dụng đất, hoạt động phát triển
theo quy hoạch, cơ cấu xã hội cộng đồng, việc làm và thị trường lao động, nguồn và phân phối thu
nhập, địa điểm và đặc tính văn hóa/tôn giáo, các nhóm dễ bị tổn thương và dân bản địa v.v; cơ sở hạ
tầng và các dịch vụ xã hội cơ bản);
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Hoạt động kinh tế (nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, công nghiệp quy mô nhỏ); những dữ liệu còn
thiếu hoặc không chắc chắn trong phần thuyết minh cơ sở sẽ phải được nêu và giải thích rõ. Dữ liệu
được trình bày trong thuyết minh cơ sở phải đủ để mô tả các vấn đề chính của khu vực ảnh hưởng
và tập trung vào những yếu tố quyết định như vị trí dự án, thiết kế hoặc kiểm soát vận hành. Thuyết
minh cơ sở cũng phải chỉ rõ tính chính xác, độ tin cậy và nguồn dữ liệu được trình bày.

-- Thuyết minh về khung lập pháp và quy định: nhà phát triển dự án phải đưa ra thuyết minh đầy đủ và chi
tiết về khung pháp lý trong nước liên quan đến dự án (VD: mô tả các luật, quy định hoặc pháp lệnh chính
trong lĩnh vực môi trường, xã hội, điều kiện lao động, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp), bối cảnh các
chương trình môi trường và xã hội cũng như khung quy định hiện hành về phát triển khu vực hoặc phát
triển ngành. Khung pháp lý cần chỉ ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn môi trường và kinh tế xã hội liên quan
áp dụng cho hoạt động đánh giá và sẽ được tuân thủ trong quá trình thực hiện dự án (VD liên quan đến
khí thải, xả nước thải, tiếng ồn, v.v). Ngoài ra, nhà phát triển còn phải mô tả về các nghĩa vụ môi trường và
xã hội quốc tế liên quan của quốc gia (các công ước, v.v) cũng như chi tiết về tiêu chuẩn môi trường và xã
hội quốc tế được tham chiếu cho dự án trong Chương 3.
-- Mô tả sự khác biệt giữa luật pháp quốc gia và yêu cầu quốc tế: nhà phát triển sẽ tiến hành phân tích sự
khác biệt giữa luật pháp quốc gia và yêu cầu quốc tế. Dựa trên phân tích này, nhà phát triển sẽ đưa ra các
biện pháp và khuyến nghị trong bối cảnh dự án nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa các chính sách

-- Xác định tác động của các biện pháp áp dụng trong dự án và biện pháp giảm thiểu: nhà phát triển sẽ chỉ
ra tác động tích cực và tiêu cực về môi trường và xã hội (tác động trực tiếp, gián tiếp, tổng hợp, nhất thời
và vĩnh viễn) có khả năng xuất phát từ dự án và đánh giá mức độ của những tác động này (lớn, trung bình,
nhỏ và không đáng kể) trong giai đoạn xây dựng, vận hành và bảo trì. Để làm được điều này, nhà phát
triển sẽ sử dụng một phương pháp luận định tính hoặc bán định tính mạnh và nhất quán. Đánh giá cũng
sẽ so sánh những tác động đã được xác định và tác động trong trường hợp “không có dự án”. Chương trình
Quản lý sẽ được trình bày theo bố cục hợp lý và rõ ràng, bao gồm đánh giá tác động và theo đó là thực hiện
các biện pháp giảm thiểu. Ngoài ra, sẽ thực hiện một đánh giá tác động tổng hợp theo Sổ tay Hướng dẫn
thực hành tốt của IFC: Đánh giá và quản lý tác động tổng hợp: Sổ tay hướng dẫn khu vực tư nhân trong thị
trường mới nổi. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nhà phát triển phải cân nhắc thực hiện các hoạt động phát
triển hiện tại và đề xuất trong khu vực Dự án.

6.2.3 Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp

Hệ thống chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp sẽ được thiết lập và duy trì để nhà phát triển có thể phản
ứng hợp lý với những tình huống bất ngờ và khẩn cấp liên quan đến dự án, từ đó ngăn chặn và giảm thiểu
bất kỳ tác hại nào đối với con người và/hoặc môi trường.
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Phương án chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp giúp nhà phát triển chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
Họ cần phải xác định rõ ràng trách nhiệm được giao khi đánh giá mức độ rủi ro đến tính mạng, tài sản và môi
trường, nêu rõ quy trình ai liên lạc với ai trong các tình huống khẩn cấp khác nhau.
Mức độ lập phương án và thông tin liên lạc phải tương ứng với các tác động tiềm ẩn. Những kế hoạch này
cần phải xác định quy trình cụ thể được thiết kế dựa trên phân loại về mức độ khẩn cấp (cấp độ khẩn cấp).

Thủ tục tắt thiết bị, quy trình sản xuất và sơ tán, bao gồm địa điểm tập trung chỉ định bên ngoài khu vực dự
án sẽ phải là một phần của phương án chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, các phương án
khẩn cấp hiệu quả phải bao gồm kế hoạch huấn luyện và thực hành cụ thể (VD: mô phỏng và diễn tập) cũng
như yêu cầu thiết bị cho nhân viên chịu trách nhiệm về các hoạt động cứu hộ, y tế, ứng phó các mối đe dọa và
sự cố (VD: ứng phó sự cố tràn vật liệu nguy hiểm), chữa cháy và các loại hình ứng phó khác dành riêng cho
địa điểm, công trình và hoạt động dự án. Tóm lại, phương án khẩn cấp phải giải quyết được các nội dung sau
về chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp:
-- Xác định các kịch bản tình huống khẩn cấp

-- Quy trình cụ thể ứng phó tình huống khẩn cấp

-- Đội ngũ ứng phó tình huống khẩn cấp được đào tạo/tập huấn

-- Liên hệ khẩn cấp và hệ thống/giao thức liên lạc (bao gồm liên lạc với Cộng đồng bị Ảnh hưởng khi cần thiết)
-- Quy trình trao đổi qua lại các cơ quan có thẩm quyền (cấp cứu, y tế, cơ quan môi trường)

-- Thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ tình huống khẩn cấp luôn sẵn sàng (ví dụ: trạm sơ cứu, thiết bị chữa
cháy, thiết bị phản ứng tràn, thiết bị bảo hộ cá nhân cho đội phản ứng khẩn cấp)
-- Các giao thức sử dụng thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ tình huống khẩn cấp
-- Xác định rõ ràng các tuyến sơ tán và điểm tập trung

-- Diễn tập tình huống khẩn cấp và tính chu kỳ dựa trên mức độ hoặc cấp độ khẩn cấp chỉ định

-- Quy trình và phương tiện khử độc để tiến hành các biện pháp khắc phục khẩn cấp nhằm hạn chế và làm
giảm ô nhiễm ở mức độ có thể và trong phạm vi ranh giới tài sản dự án

Khi có thể, nhà phát triển cũng sẽ hỗ trợ và hợp tác với cộng đồng có nguy cơ bị ảnh hưởng và cơ quan chính quyền
địa phương để chuẩn bị ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp, nhất là khi sự tham gia và hợp tác của họ là
cần thiết để đảm bảo ứng phó hiệu quả. Nếu cơ quan chính quyền địa phương có ít hoặc không có khả năng ứng phó
hiệu quả thì nhà phát triển sẽ đóng vai trò tích cực trong việc chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp liên quan đến
dự án. Nhà phát triển sẽ ghi lại các hoạt động, nguồn lực và trách nhiệm chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp, và
sẽ cung cấp thông tin phù hợp cho cộng đồng có nguy cơ bị ảnh hưởng và cơ quan có liên quan.
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6.3 Quy trình ESIA theo bộ tiêu chuẩn IFC

Sàng lọc

Xác định phạm vi

Công khai thông tin ESIA và tham vấn

Xây dựng chương trình và kế hoạch
quản lý tác động môi trường và xã hội

Xây dựng báo cáo ESIA

Công khai thông tin ESIA và tham vấn

Giám sát hệ thống quản lý

Báo cáo thường xuyên
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Sàng lọc địa điểm ban đầu

Việc sàng lọc ban đầu của dự án theo Bộ tiêu chuẩn hoạt động phải chỉ ra được liệu dự án có thể gây ra những
rủi ro xã hội hoặc môi trường cần được phân tích thêm thông qua các bước bổ sung hay không.

Thông qua quá trình sàng lọc, bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến môi trường (hoặc cộng đồng phụ
thuộc vào những sản phẩm và dịch vụ này) sẽ được chỉ định phân tích chi tiết hơn trong đánh giá tác động
đầy đủ. Đối với những khu vực có ít hoặc không có thông tin về đa dạng sinh học, một số công ty tiến hành
đánh giá nhanh nguồn tài nguyên đa dạng sinh học nhằm sớm xác định các vấn đề chính trong quá trình lập
kế hoạch, từ đó có thể giải quyết đầy đủ hơn những vấn đề này trong các giai đoạn tiếp theo của hoạt động
đánh giá môi trường và xã hội.
Sàng lọc ban đầu bao gồm nghiên cứu thực địa với những nội dung sau:

-- Xác định vị trí, quy mô và thời gian thực hiện các hoạt động dự án, bao gồm vị trí, quy mô và thời gian thực
hiện các công trình liên quan; tác động phát sinh qua chuỗi cung ứng hoặc mối quan hệ bên thứ ba khác
-- Sự hiện diện của đối tượng bị ảnh hưởng đáng kể (như các loài có nguy cơ tuyệt chủng và gần với các khu
bảo tồn hoặc môi trường sống tự nhiên quan trọng) hoặc tác động tiềm ẩn đến hệ sinh thái
-- Các loại công nghệ sẽ được sử dụng

6.3.1 Xác định phạm vi quy trình đánh giá
Bước này nhằm xác định xem những tác động nào có thể quan trọng và cần phải trở thành trọng tâm chính
của Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA).

Quá trình xác định phạm vi chỉ ra phạm vi không gian và thời gian hợp lý để đánh giá và đề xuất các phương
pháp nghiên cứu và khảo sát phù hợp. Quá trình xác định phạm vi sẽ được tiến hành đối với môi trường tự
nhiên, sinh học, kinh tế xã hội và văn hóa trong phạm vi dự án đề xuất và sẽ chỉ ra các vấn đề chính liên quan
đến Dự án được xem xét trong ESIA đầy đủ. Quá trình xác định phạm vi cũng sẽ chỉ ra trọng tâm và kế hoạch
làm việc của các nghiên cứu cơ sở bắt buộc, sự tham gia và đánh giá của các bên liên quan.
Ở giai đoạn này, tham vấn với cán bộ chính quyền, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng địa phương là rất quan
trọng nhằm giúp xác định những tác động đa dạng sinh học quan trọng (bao gồm mối liên hệ với sinh kế địa
phương, các vấn đề xã hội), và giúp thu thập ý kiến phản hồi để sử dụng cho kế hoạch đánh giá cuối cùng.
Kết quả của bước xác định phạm vi sẽ được tóm tắt và trình bày trong một Báo cáo xác định phạm vi ngắn gọn.
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6.3.2 Xây dựng Chương trình và kế hoạch quản lý tác động môi trường và xã hội
Tóm lại, chương trình quản lý mô tả các biện pháp/hành động giảm thiểu và cải thiện kết quả hoạt động khi
giải quyết các rủi ro, tác động môi trường và xã hội được xác định của dự án.
Tùy theo quy mô dự án, các chương trình này có thể bao gồm sự kết hợp quy trình, thực tiễn, kế hoạch và tài
liệu hỗ trợ liên quan (bao gồm các thỏa thuận pháp lý) được quản lý một cách có hệ thống.

Mức độ chi tiết và phức tạp của chương trình quản lý phải tương ứng với tác động và rủi ro dự kiến của dự
án. Hơn nữa, những tác động và rủi ro này phải nhất quán trong suốt vòng đời dự án.
Chương trình và Kế hoạch quản lý tác động môi trường và xã hội bao gồm:

-- Kế hoạch hành động tác động môi trường và xã hội
-- Chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp
-- Chương trình giám sát

-- Kế hoạch về sự tham gia của bên liên quan

6.3.3 Xây dựng Báo cáo ESIA

Báo cáo ESIA là báo cáo cụ thể về quy trình và những phát hiện trong đánh giá môi trường, xã hội và bao gồm
Chương trình và qế hoạch quản lý dự án theo yêu cầu trong nước và quốc tế.

Báo cáo ESIA cần đưa ra một đánh giá rõ ràng, dễ hiểu về các tác động tiềm ẩn và biện pháp giảm thiểu đã
và sẽ được sử dụng. Báo cáo thường là cơ sở cho các hoạt động tham vấn cộng đồng, là tài liệu được trình
bày cho các cơ quan quản lý cũng như các đối tượng khác (bao gồm IFC) và làm cơ sở cho việc ra quyết định.

6.3.4 Công khai thông tin ESIA và tham vấn

Công khai thông tin giúp cộng đồng bị ảnh hưởng hiểu được các rủi ro, tác động và cơ hội liên quan đến dự án
tiềm năng thông qua việc cung cấp cho cộng đồng bị ảnh hưởng khả năng tiếp cận thông tin liên quan, bao gồm:
-- Thông tin cơ bản về dự án,

-- Các hoạt động liên quan, rủi ro, tác động tiềm ẩn và biện pháp giảm thiểu,
-- Dự kiến quy trình tham gia của các bên liên quan
-- Cơ chế khiếu nại.
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Việc công khai thông tin đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin dự án cập nhật của các bên liên quan và được
coi là cơ sở của hoạt động tham vấn.
Thời gian, nội dung và phương pháp công khai phụ thuộc vào quy định quốc gia, yêu cầu từ cộng đồng địa
phương hoặc giai đoạn dự án. Nếu dự án liên tục tạo ra các tác động bất lợi, nhà phát triển cần phải cân nhắc
cung cấp thông tin trong suốt vòng đời dự án, nhưng cũng cần phải cân đối giữa yêu cầu minh bạch và bảo
đảm thông tin mật.
Sau khi thông tin được cung cấp cho cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân địa phương sẽ có cơ hội đưa ra quan
điểm của mình về rủi ro dự án, biện pháp giảm thiểu và cho phép nhà phát triển phản hồi.

Mức độ tham gia giữa các bên liên quan theo yêu cầu của quá trình tham vấn phải tương ứng với các rủi ro
và tác động bất lợi của dự án cũng như mối quan ngại của Cộng đồng bị Ảnh hưởng.
Quá trình tham vấn hiệu quả phải được triển khai ngay từ thời gian đầu của giai đoạn phát triển dự án.

6.3.5 Giám sát

Giám sát các điều kiện môi trường và chương trình quản lý là nội dung cơ bản của một hệ thống quản lý
đầy đủ. Để giám sát hiệu quả, các nhà phát triển xây dựng lập quy trình và biện pháp đánh giá hiệu quả
chương trình.

Những yếu tố được cân nhắc khi lập chương trình giám sát môi trường thường bao gồm (nhưng không giới
hạn) các ước tính kỹ thuật, xây dựng mô hình môi trường, nguồn gây ô nhiễm (VD: khí thải, nước thải, chất
thải rắn và nguy hại), tiếng ồn, chất lượng và số lượng nước xung quanh (cả bề mặt và nước ngầm), chất
lượng không khí và các phép đo chất gây ô nhiễm tại nơi làm việc.

Cần ghi lại kết quả giám sát và đưa ra các hành động khắc phục và phòng tránh cần thiết. Khách hàng cũng
cần đảm bảo rằng những hành động khắc phục và phòng tránh này đã được thực hiện và có hệ thống theo dõi
để đảm bảo hiệu quả của những hành động này. Là một phần của hệ thống và chương trình quản lý, khách
hàng thường phải thực hiện giám sát bằng cách sử dụng cán bộ chuyên môn có năng lực hoặc chuyên gia
độc lập khác.
Giảm thiểu nhằm mục đích loại bỏ hoặc giảm tác động tiêu cực. Các phương án giảm thiểu thường được xem
xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

-- Một phương án giảm thiểu mới là bồi hoàn đa dạng sinh học - đây là các hoạt động bảo tồn được thực hiện
để bồi thường cho tác động còn sót lại và không thể tránh khỏi của một dự án sau khi đã áp dụng tất cả các
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biện pháp giảm thiểu khác. Bồi hoàn - thường diễn ra ở một khu vực khác với nơi xảy ra tác động - ngày
càng được tích hợp vào luật pháp quốc gia và có thể giúp đảm bảo hiệu quả “không mất thực”

-- Tránh tất cả các tác động

-- Giảm những tác động không thể tránh khỏi
-- Phục hồi nguyên trạng môi trường sống

-- Tái định cư các loài hoặc môi trường sống bị ảnh hưởng

-- Bồi hoàn bất cứ thiệt hại nào còn sót lại và không thể tránh khỏi.

6.3.6 Báo cáo thường xuyên

Nhà phát triển dự án sẽ cung cấp báo cáo định kỳ cho cộng đồng bị ảnh hưởng, trong đó mô tả tiến độ thực
hiện các chương trình và kế hoạch giải quyết các vấn đề của dự án.

Nếu nội dung điều chỉnh hoặc cập nhật trong chương trình quản lý làm thay đổi đáng kể những rủi ro và tác
động đối với cộng đồng bị ảnh hưởng thì khách hàng cũng cần phải cung cấp những nội dung này cho cộng
đồng. Ngoài ra, cần cung cấp thông tin cho cộng đồng bị ảnh hưởng sau khi có phản hồi hoặc khiếu kiện của
cộng đồng, và đây là phương tiện để tiếp tục có được sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng trong hoạt
động môi trường và xã hội của dự án.
Nhà phát triển nên báo cáo về nội dung tài chính, môi trường và xã hội trong quá trình hoạt động, bao gồm
những tác động tích cực, kết quả chưa tốt cũng như bài học thu được.

6.4 Bộ Tiêu chuẩn Hoạt động IFC

IFC đưa ra 8 tiêu chuẩn để tham khảo khi tiến hành đánh giá môi trường và xã hội.

Tiêu chuẩn hoạt động 1: Đánh giá, quản lý rủi ro và tác động môi trường và xã hội
Tiêu chuẩn Hoạt động 1 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động môi trường và xã hội trong
suốt vòng đời dự án. Hệ thống quản lý môi trường và xã hội hiệu quả là một quá trình liên tục và luôn thay
đổi do nhà quản lý khởi xướng và hỗ trợ, và hệ thống này liên quan đến sự tham gia giữa dự án, người lao
động, cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án (cộng đồng bị ảnh hưởng) cũng như các bên
liên quan khác (nếu có). Dựa trên nội dung của quy trình quản lý kinh doanh về “lập kế hoạch, thực hiện,
kiểm tra và hành động”, hệ thống quản lý môi trường và xã hội đòi hỏi phương pháp tiếp cận thực tế trong
quản lý rủi ro, tác động môi trường và xã hội một cách có hệ thống và liên tục. Một hệ thống quản lý môi
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trường và xã hội tốt, phù hợp với tính chất và quy mô của dự án sẽ giúp khuyến khích hoạt động môi trường
và xã hội tích cực, bền vững, và có thể dẫn đến cải thiện kết quả tài chính, xã hội và môi trường.

Đôi khi, một số hoạt động nhất định về đánh giá và quản lý rủi ro/tác động môi trường và xã hội có thể là
trách nhiệm của chính phủ hoặc bên thứ ba khác mà dự án không có quyền kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng.
Ví dụ về những trường hợp này bao gồm: (i) khi quyết định quy hoạch ban đầu do chính phủ hoặc bên thứ
ba đưa ra có ảnh hưởng đến việc lựa chọn và/hoặc thiết kế dự án; và/hoặc (ii) khi các hành động cụ thể liên
quan trực tiếp đến dự án do chính phủ hoặc bên thứ ba thực hiện, VD như cấp đất cho một dự án trước đây
có liên quan đến tái định cư cộng đồng hoặc cá nhân và/hoặc dẫn đến tình trạng mất đa dạng sinh học. Mặc
dù dự án không thể kiểm soát các hành động này của chính phủ hoặc bên thứ ba, một hệ thống quản lý môi
trường và xã hội hiệu quả cần chỉ ra những đối tượng có liên quan và vai trò của họ, những rủi ro tương ứng
đối với dự án và cơ hội hợp tác với các bên thứ ba nhằm giúp đạt được kết quả môi trường và xã hội phù
hợp với Tiêu chuẩn hoạt động. Ngoài ra, Tiêu chuẩn hoạt động này hỗ trợ việc áp dụng cơ chế khiếu nại hiệu
quả, có thể tạo điều kiện thuận lợi để sớm xác định và khắc phục hậu quả đúng lúc cho những đối tượng cho
rằng họ bị ảnh hưởng bởi dự án.
Doanh nghiệp phải tôn trọng nhân quyền (có nghĩa là tránh xâm phạm quyền con người) và giải quyết những
tác động bất lợi về quyền con người mà doanh nghiệp có thể gây ra hoặc góp phần gây ra. Mỗi tiêu chuẩn
hoạt động bao gồm các nội dung liên quan đến khía cạnh nhân quyền mà một dự án có thể gặp phải trong
quá trình hoạt động. Việc tuân thủ tiêu chuẩn hoạt động này sẽ cho phép khách hàng có thể giải quyết nhiều
vấn đề nhân quyền liên quan trong dự án của mình.
Tiêu chuẩn hoạt động 2: Lao động và điều kiện làm việc

Tiêu chuẩn Hoạt động 2 cho rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm và tạo thu nhập cần
phải đi kèm với bảo vệ quyền cơ bản của người lao động. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, lực lượng lao
động là một tài sản có giá trị và mối quan hệ tốt giữa người lao động-lãnh đạo doanh nghiệp là một phần
quan trọng trong quá trình duy trì sự tồn tại bền vững của một doanh nghiệp. Nếu không xây dựng và nuôi
dưỡng mối quan hệ tốt giữa người lao động-lãnh đạo doanh nghiệp thì có thể làm giảm cam kết và khó giữ
chân người lao động, và có thể đe dọa hoạt động của một dự án. Ngược lại, thông qua mối quan hệ mang tính
xây dựng giữa người lao động-lãnh đạo doanh nghiệp, đối xử công bằng với người lao động và cung cấp cho
họ điều kiện làm việc an toàn, lành mạnh thì khách hàng có thể tạo ra lợi ích hữu hình, ví dụ như nâng cao
hiệu quả và năng suất hoạt động.
Các yêu cầu được nêu trong Tiêu chuẩn hoạt động này một phần dựa vào nội dung của một số công ước và
công cụ quốc tế, bao gồm công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên hiệp quốc (UN).
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Tiêu chuẩn hoạt động 3: Hiệu quả nguồn lực và phòng chống ô nhiễm
Tiêu chuẩn Hoạt động 3 cho rằng tăng cường hoạt động kinh tế và đô thị hóa thường gây ra mức độ ô nhiễm
gia tăng đối với không khí, nước, đất cũng như khiến cho nguồn tài nguyên hữu hạn được sử dụng theo cách
có thể đe dọa người dân và môi trường ở cấp độ địa phương, khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, có sự đồng thuận
ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu cho rằng nồng độ khí nhà kính hiện tại và được dự báo đe dọa sức khỏe
và phúc lợi công cộng của các thế hệ hiện tại và tương lai. Đồng thời, việc sử dụng tài nguyên, phòng chống ô
nhiễm hiệu quả hơn, các công nghệ và hoạt động phòng tránh, giảm thiểu phát thải khí nhà kính đã trở nên
dễ tiếp cận và dễ thực hiện hơn ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Chúng thường được thực hiện thông qua
phương pháp thường xuyên cải tiến giống với các phương pháp được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng
hoặc năng suất mà hầu hết các công ty trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều hiểu rõ.

Tiêu chuẩn Hoạt động này đưa ra một phương pháp tiếp cận ở cấp độ dự án về hiệu quả tài nguyên, phòng
chống và kiểm soát ô nhiễm phù hợp với công nghệ và thực tiễn được phổ biến trên phạm vi quốc tế. Ngoài
ra, Tiêu chuẩn Hoạt động này còn khuyến khích khả năng áp dụng các công nghệ và thực hành như vậy ở các
công ty tư nhân, và việc áp dụng là khả thi trong bối cảnh một dự án dựa vào kỹ năng và nguồn lực thương
mại sẵn có.
Tiêu chuẩn hoạt động 4: Sức khỏe cộng đồng, an toàn và an ninh

Tiêu chuẩn Hoạt động 4 cho rằng các hoạt động, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của dự án có thể làm tăng
nguy cơ chịu rủi ro và tác động của cộng đồng. Ngoài ra, những cộng đồng đã phải chịu tác động từ biến đổi
khí hậu cũng có thể phải chịu tác động nhanh hơn và/hoặc nhiều hơn từ hoạt động của dự án. Trong khi
thừa nhận vai trò của cơ quan công quyền trong việc thúc đẩy sức khỏe, an toàn và an ninh công cộng, Tiêu
chuẩn Hoạt động này tập trung vào trách nhiệm của khách hàng trong việc tránh hoặc giảm thiểu rủi ro/tác
động đến sức khỏe, an toàn và an ninh cộng đồng có thể phát sinh từ các hoạt động dự án liên quan, nhất là
đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
Ở các khu vực xung đột và sau xung đột, mức độ rủi ro và tác động được mô tả trong Tiêu chuẩn Hoạt động
này có thể lớn hơn. Không được bỏ qua những rủi ro mà ở đó một dự án có thể làm trầm trọng thêm tình
trạng nhạy cảm và gây áp lực lên nguồn lực khan hiếm ở địa phương bởi vì điều đó có thể dẫn đến xung đột
nhiều hơn.
Tiêu chuẩn Hoạt động 5: Thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện

Tiêu chuẩn Hoạt động 5 cho rằng thu hồi đất và hạn chế sử dụng đất liên quan đến dự án có thể gây tác động
tiêu cực đến cộng đồng và người sử dụng đất. Tái định cư không tự nguyện là di dời cơ học (chuyển chỗ
hoặc mất chỗ ở) và chuyển đổi kinh tế (mất tài sản hoặc cơ hội có tài sản, dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc
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phương tiện sinh kế khác do thu hồi đất và/hoặc hạn chế sử dụng đất liên quan đến dự án). Tái định cư được
coi là không tự nguyện khi người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng không có quyền từ chối thu hồi đất hoặc hạn
chế sử dụng đất, dẫn đến phải chuyển chỗ ở hoặc chuyển đổi kinh tế. Vấn đề này xảy ra trong trường hợp (i)
cưỡng chế hợp pháp hoặc hạn chế sử dụng đất tạm thời hoặc vĩnh viễn và (ii) các thỏa thuận thương lượng
mà người mua có thể sử dụng để thu hồi hoặc áp đặt hạn chế sử dụng đất một cách hợp pháp nếu đàm phán
với người bán không thành công.

Trừ khi được quản lý đúng cách, tái định cư không tự nguyện có thể dẫn đến tình trạng khó khăn và nghèo
khó lâu dài đối với Cộng đồng và người bị ảnh hưởng, cũng như gây ra thiệt hại về môi trường và tác động
kinh tế xã hội bất lợi ở những khu vực mà họ bị di dời. Vì những lý do này mà nên tránh tái định cư không
tự nguyện. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể tránh được tái định cư không tự nguyện, cần phải giảm
thiểu nguy cơ này cũng như lên kế hoạch và thực hiện một cách thận trọng các biện pháp thích hợp nhằm
giảm thiểu tác động bất lợi đối với người bị di dời và cộng đồng nơi họ chuyển đến. Chính phủ thường đóng
vai trò trung tâm trong quá trình thu hồi đất và tái định cư (bao gồm xác định đền bù), và do đó chính phủ là
bên thứ ba quan trọng trong nhiều tình huống. Kinh nghiệm cho thấy rằng sự tham gia trực tiếp của khách
hàng vào hoạt động tái định cư có thể giúp thực hiện hiệu quả, tiết kiệm và kịp thời hơn. Sự tham gia trực
tiếp của khách hàng còn giúp mang lại những cách tiếp cận sáng tạo để cải thiện sinh kế của những người bị
ảnh hưởng bởi hoạt động tái định cư.
Nhằm tránh tình trạng phải cưỡng chế và sử dụng chính quyền làm phương tiện thực thi di dời, khuyến
khích khách hàng sử dụng các thỏa thuận thương lượng đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn Hoạt động này, kể
cả trong trường hợp họ có phương tiện thu hồi đất hợp pháp nhưng không có sự đồng thuận của người bán.
Tiêu chuẩn hoạt động 6: Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên sống

Tiêu chuẩn Hoạt động 6 cho rằng bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì dịch vụ hệ sinh thái và quản lý
bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên là những nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Các yêu cầu nêu
trong Tiêu chuẩn Hoạt động này được xây dựng theo Công ước về Đa dạng Sinh học, trong đó định nghĩa đa
dạng sinh học là “tính biến thiên giữa các sinh vật sống của tất cả các nguồn bao gồm các hệ sinh thái tiếp
giáp, trên cạn, biển, các hệ sinh thái thuỷ vực khác và các tập hợp sinh thái mà chúng là một phần; tính đa
dạng này thể hiện ở trong mỗi bộ loài, giữa các loài và các hệ sinh thái.”
Dịch vụ hệ sinh thái là những lợi ích mà con người (bao gồm doanh nghiệp) thu được từ hệ sinh thái. Dịch vụ
hệ sinh thái được tổ chức thành bốn nhóm: (i) dịch vụ cung cấp - là những sản phẩm mà con người thu được
từ hệ sinh thái; (ii) dịch vụ điều tiết - là những lợi ích mà con người thu được từ việc điều chỉnh quy trình
hệ sinh thái; (iii) dịch vụ văn hóa - là những lợi ích phi vật chất mà con người có được từ hệ sinh thái; và (iv)
dịch vụ hỗ trợ - là quy trình tự nhiên duy trì các dịch vụ khác.
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Đa dạng sinh học thường góp phần làm nổi bật các dịch vụ hệ sinh thái có giá trị đối với con người. Do đó,
tác động đến đa dạng sinh học có thể ảnh hưởng xấu đến việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái. Tiêu chuẩn
Hoạt động này tập trung vào cách làm thế nào để khách hàng có thể quản lý bền vững và giảm thiểu tác động
đến đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái trong suốt vòng đời dự án.
Tiêu chuẩn Hoạt động 7: Dân tộc bản địa

Tiêu chuẩn Hoạt động 7 cho rằng người bản địa là những nhóm xã hội có bản sắc khác biệt so với các nhóm
chính thống trong xã hội, và họ thường rơi vào các nhóm bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất. Trong nhiều
trường hợp, vị thế kinh tế, xã hội và pháp lý làm hạn chế khả năng của người bản địa trong việc bảo vệ quyền
và lợi ích về đất đai, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của họ, và có thể hạn chế khả năng tham gia và hưởng
lợi từ quá trình phát triển của họ. Người bản địa đặc biệt dễ bị tổn thương nếu đất đai và tài nguyên của họ
bị chuyển đổi, xâm lấn hoặc suy thoái đáng kể. Ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tinh thần và thể chế
của họ cũng có thể bị đe dọa. Kết quả là, người bản địa có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bất lợi
liên quan đến phát triển dự án so với cộng đồng phi bản địa. Sự tổn thương này có thể bao gồm việc đánh
mất bản sắc, văn hóa, sinh kế dựa vào tài nguyên thiên nhiên và dễ bị rơi vào tình trạng nghèo khó và phơi
nhiễm bệnh tật.
Các dự án khu vực tư nhân có thể tạo cơ hội cho người bản địa tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động liên
quan đến dự án, có thể giúp họ thực hiện nguyện vọng phát triển kinh tế và xã hội. Hơn nữa, người bản địa
có thể đóng vai trò trong phát triển bền vững thông qua thúc đẩy và quản lý các hoạt động và doanh nghiệp
với tư cách là đối tác trong phát triển. Chính phủ thường đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý các vấn
đề của dân tộc bản địa, và khách hàng nên hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình quản lý rủi ro
và tác động từ hoạt động của mình.
Tiêu chuẩn Hoạt động 8: Di sản văn hóa

Tiêu chuẩn Hoạt động 8 công nhận tầm quan trọng của di sản văn hóa đối với thế hệ hiện tại và tương lai.
Tuân theo Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Tiêu chuẩn Hoạt động này nhằm đảm
bảo rằng khách hàng bảo vệ di sản văn hóa trong quá trình thực hiện các hoạt động của dự án. Ngoài ra, các
yêu cầu trong Tiêu chuẩn Hoạt động này về việc sử dụng di sản văn hóa của dự án cũng một phần dựa trên
tiêu chuẩn quy định trong Công ước về Đa dạng Sinh học.
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6.5 Đánh giá Tác động dự án điện gió và các biện pháp giảm thiểu
6.5.1 Đánh giá tác động tiếng ồn
Tiếng ồn xây dựng
Tiếng ồn xây dựng dự án điện gió trên đất liền cần phải được hạn chế để bảo vệ người dân sống ở khu vực
lân cận. Các hoạt động gây tiếng ồn bao gồm nổ mìn, lắp cọc, làm đường, làm móng tua-bin và lắp đặt tua-bin.
Có thể tìm hướng dẫn về mức độ tiếng ồn chấp nhận được trong Hướng dẫn chung EHS.
Tiếng ồn và rung chấn dưới nước từ hoạt động xây dựng ngoài khơi (VD: từ hoạt động lắp cọc) có thể ảnh
hưởng xấu đến sinh vật biển, bao gồm cá, động vật có vú biển và rùa biển. Các thông số môi trường quyết
định sự lan truyền âm thanh trong môi trường biển tùy thuộc vào từng khu vực, và các loài sinh vật biển có
thể bị ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào độ nhạy của chúng đối với tần số âm thanh dưới nước. Cần phải
tiến hành đánh giá để xác định địa điểm và/hoặc thời gian tiếng ồn dưới nước có khả năng tác động đáng kể
đến sinh vật biển và chỉ ra các biện pháp giảm thiểu hợp lý.
Tiếng ồn vận hành

Tua-bin gió gây tiếng ồn theo một số cơ chế khác nhau và có thể chia nguyên nhân gây tiếng ồn thành nguyên
nhân thuộc nhóm cơ học và khí động học. Các bộ phận cơ học chính gây tiếng ồn bao gồm hộp số, máy phát
điện và động cơ truyền động hướng, mỗi bộ phận tạo ra âm thanh đặc trưng riêng. Các hệ thống cơ học khác
như quạt và động cơ thủy lực cũng có thể góp phần phát ra âm thanh chung. Tiếng ồn cơ học lan ra theo bề
mặt tua-bin và các khe hở trong thùng vỏ bọc tua-bin. Sự tương tác giữa không khí và cánh quạt tua-bin tạo
ra tiếng ồn khí động học thông qua một loạt các quá trình khi không khí đi qua cánh quạt. Nhìn chung, tuabin gió phát sinh nhiều tiếng ồn hơn khi tốc độ gió tăng lên.

Cần xây dựng mô hình sơ bộ để xác định xem liệu có cần phải tiến hành tìm hiểu chi tiết hơn nữa hay không.
Xây dựng mô hình sơ bộ có thể đơn giản là giả định sự lan truyền bán cầu (tức là bức xạ âm thanh theo mọi
hướng từ một điểm nguồn). Xây dựng mô hình sơ bộ nên tập trung vào các đối tượng có nguy cơ bị ảnh
hưởng trong phạm vi 2.000 mét (m) của bất kỳ tua-bin nào trong công trình điện gió. Cần lựa chọn đối tượng
có nguy cơ bị ảnh hưởng theo độ nhạy với môi trường (con người, vật nuôi hoặc động vật hoang dã).
Nếu mô hình sơ bộ cho thấy tiếng ồn tua-bin đối với tất cả các đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng có khả
năng thấp hơn tiêu chuẩn LA908 35 decibel (dB) (A) với tốc độ gió 10 mét/giây (m/s) ở độ cao 10 m cả ngày
và đêm thì việc xây dựng mô hình sơ bộ này có thể là đủ để đánh giá tác động của tiếng ồn; nếu không thì nên
xây dựng mô hình chi tiết hơn, có thể bao gồm đo tạp âm xung quanh.
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Tất cả các mô hình đều phải tính đến tiếng ồn tổng hợp từ tất cả các công trình điện gió ở khu vực lân cận có
khả năng làm tăng mức độ tiếng ồn.
Nếu sử dụng tiêu chí tiếng ồn dựa trên tiếng ồn xung quanh thì cần phải đo tiếng ồn cơ sở khi không có bất
kỳ tua-bin gió nào. Điều này nên được thực hiện với ít nhất một đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tiếng
ồn. Thông thường, đây sẽ là những đối tượng gần công trình điện gió nhất, nhưng nếu đối tượng gần nhất
cũng gần với các nguồn tiếng ồn đáng kể khác thì có thể phải chọn một đối tượng thay thế.
Tiếng ồn cơ sở phải được đo ở độ cao 10 m trong khoảng thời gian 10 phút, sử dụng màn hình gió thích hợp.
Ít nhất năm trong số các đợt đo 10 phút này phải được thực hiện cho mỗi tốc độ gió từ tốc độ làm cánh bắt
đầu quay tới 12 m/s.
Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn

Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát tiếng ồn chủ yếu liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và xác
định vị trí tua-bin. Với các tua-bin hiện đại, tiếng ồn cơ học thường thấp hơn đáng kể so với tiếng ồn khí động
học, và việc cải tiến liên tục trong thiết kế đang làm giảm dần tiếng ồn khí động học. Các biện pháp quản lý
tiếng ồn bổ sung được đề xuất có thể bao gồm:
-- Vận hành tuabin ở chế độ giảm tiếng ồn.

-- Xây dựng tường/rào cản tiếng ồn thích hợp xung quanh các tòa nhà có khả năng bị ảnh hưởng (do chiều
cao của tua-bin nên chỉ có một lựa chọn ở địa hình cao).
-- Cắt giảm vận hành tua-bin với tốc độ lớn hơn tốc độ gió, ở mức này tiếng ồn của tua-bin là không thể chấp
nhận được trong những trường hợp cụ thể của dự án.

6.5.2 Tác động cảnh quan đất, cảnh quan biển và tầm nhìn

Tùy theo vị trí, một công trình điện gió có thể có tác động đến cảnh quan, nhất là khi được đặt ở vị trí có thể
nhìn thấy hoặc nằm gần khu dân cư hoặc điểm du lịch. Tác động đến tầm nhìn của các dự án điện gió thường
liên quan đến các tua-bin được lắp đặt và vận hành (VD: màu sắc, chiều cao và số lượng tua-bin).

Các tác động có thể còn liên quan đến sự tương tác qua lại của công trình điện gió đang vận hành với tính
chất của cảnh quan đất/biển lân cận. Tác động đến các Khu vực Bảo tồn Hợp pháp và được Quốc tế Công
nhận có tầm quan trọng đối với đa dạng sinh học và di sản văn hóa cũng được xem xét. Vì vậy, nên được thực
hiện xây dựng vùng bản đồ ảnh hưởng tầm nhìn, thiết kế hình ảnh trực quan minh họa và cắt ghép ảnh từ
các góc nhìn chính để cung cấp thông tin cho quá trình đánh giá và tham vấn.
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Các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu tác động đến cảnh quan đất, cảnh quan biển và tầm nhìn chủ yếu
liên quan đến lựa chọn địa điểm và bố trí các tua-bin gió cũng như hạ tầng liên quan, như tháp khí tượng,
đường tiếp cận trên bờ và trạm biến áp.

Cần xem xét bố cục, kích thước và quy mô tua-bin liên quan đến đặc điểm cảnh quan đất/biển lân cận và đối
tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng tầm nhìn (ví dụ: khu dân cư, người sử dụng khu vực giải trí/tuyến đường).
Cũng cần phải xem xét vùng phụ cận từ tua-bin đến khu định cư, khu dân cư và các đối tượng bị ảnh hưởng
tầm nhìn khác nhằm giảm thiểu tác động tầm nhìn và tác động đến tiện ích của người dân (nếu có thể). Mọi
góc nhìn có liên quan cần phải được xem xét khi cân nhắc vị trí lắp đặt tua-bin, bao gồm góc nhìn từ các khu
định cư lân cận.
Có thể cân nhắc các yếu tố khác liên quan đến giảm thiểu tác động tầm nhìn:

-- Xem xét ý kiến của cộng động trong quá trình thiết kế và xác định vị trí công trình điện gió.
-- Duy trì kích cỡ và thiết kế đồng nhất của các tua-bin (ví dụ: loại tuabin và tháp, chiều cao).

-- Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất tua-bin, bao gồm các yêu cầu về hàng không/điều hướng và môi
trường (nếu có) (xem phần Sức khỏe và An toàn Cộng đồng ở dưới).

-- Giảm thiểu sự xuất hiện các kết cấu phụ thuộc trên hiện trường bằng cách giảm thiểu công trình hạ tầng
tại hiện trường (bao gồm đường vào), chôn ngầm các đường điện, tránh chất đống vật liệu đào xới hoặc
mảnh vỡ xây dựng, di dời các tua-bin không hoạt động.
-- Cần thực hiện các biện pháp chống xói lở và tái sinh ngay lập tức các loài bản địa trên mặt bằng đã được
giải phóng.

6.5.3 Đa dạng sinh học

Trong quá trình xây dựng, vận hành, bảo trì và tháo dỡ và dừng khai thác, các công trình điện gió có thể tác
động tiêu cực trực tiếp và gián tiếp đến đa dạng sinh học trên đất liền và ngoài khơi. Ví dụ về những tác động
này bao gồm va đập gây tai nạn cho chim và dơi; dơi bị tai nạn bởi tác động tiềm tàng của chấn động tim phổi
do áp suất; thay đổi nơi cư trú của động vật hoang dã; thay đổi/suy thoái môi trường sống; và tiếng ồn đối
với động vật có vú biển trong trường hợp các công trình ngoài khơi. Trong môi trường ngoài khơi, rối loạn
đáy biển và cấu trúc mới cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường sống hiện tại và thu hút các loài hình thành
môi trường sống mới như động vật có vỏ, san hô và thực vật dưới nước. Vị trí tua-bin vận hành có thể làm
gián đoạn sự di chuyển hàng ngày của dơi và chim (VD: từ nơi kiếm ăn đến nơi làm tổ hoặc sinh sản), và có
khả năng cản trở hình thức di cư của một số động vật hoang dã. Tác động bất lợi cũng có thể do hạ tầng liên
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quan gây ra, nhất là đường truyền tải trên cao, cột khí tượng, trạm biến áp, cáp ngầm, đường, hệ thống chiếu
sáng và tàu/thuyền đi bảo trì.

Việc lựa chọn địa điểm rất quan trọng để tránh và giảm thiểu tác động bất lợi tiềm ẩn đối với đa dạng sinh
học. Quá trình lựa chọn địa điểm phải bao gồm những nội dung sau:

-- Xem xét vùng phụ cận từ công trình điện gió đề xuất đến các địa điểm có giá trị đa dạng sinh học cao
trong khu vực (kể cả khu vực nằm giữa ranh giới quốc gia). Bước sàng lọc sớm có thể cải thiện việc lựa
chọn địa điểm dự án ở cấp vĩ mô cũng như xác định phạm vi ưu tiên để đánh giá bổ sung, từ đó giúp giảm
thiểu tác động đa dạng sinh học và chi phí không cần thiết trong tương lai. Những địa điểm quan trọng ở
cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế có thể bao gồm: Khu bảo tồn quốc gia và quốc tế (bao gồm khu bảo
tồn biển), Khu vực Sinh sống của Loài Chim Quan trọng (IBA), Khu vực Đa dạng Sinh học (KBA), địa điểm
thuộc Alliance for Zero Extinction (AZE), Ramsar (Vùng Đất Ngập nước có Tầm Quan trọng Quốc tế), các
khu vực nổi tiếng và hệ sinh thái độc đáo hoặc bị đe dọa. Những địa điểm này có thể là các tuyến di cư
quan trọng, vùng đất ngập nước, hoặc các khu vực đậu, kiếm ăn hoặc sinh sản; có thể là nơi ngủ đông và
làm tổ của dơi; hoặc có thể chứa đựng những đặc điểm địa hình quan trọng, bao gồm các rặng núi, thung
lũng sông, bờ biển và khu vực ven sông. Những công cụ lựa chọn địa điểm hữu ích có thể bao gồm: (i)
đánh giá môi trường chiến lược, ở đó so sánh đa dạng sinh học và độ nhạy môi trường khác của các khu
vực tài nguyên gió khác nhau; (ii) bản đồ độ nhạy; (iii) công cụ số hóa cho thấy các khu vực có giá trị đa
dạng sinh học cao; và (iv) bản đồ phân vùng.
-- Đối với công trình ngoài khơi, lựa chọn địa điểm sẽ bao gồm đánh giá các khu vực quan trọng đối với
quá trình sống của sinh vật biển, đặc biệt là cá, động vật có vú biển và rùa biển (ví dụ: các khu vực nuôi
và sinh sản) hoặc các môi trường sống khác, VD như nơi nhân giống, bè nuôi vẹm/hàu, rạn san hô hoặc
thảm cỏ biển và rong biển. Lựa chọn địa điểm cũng sẽ bao gồm một đánh giá về các khu vực đánh cá đạt
năng suất cao.

-- Tham vấn với các tổ chức bảo tồn quốc gia và/hoặc quốc tế có liên quan cũng giúp cung cấp thông tin cho
quá trình lựa chọn địa điểm công trình điện gió trên đất liền và ngoài khơi.
6.5.3.1 Đánh giá trước xây dựng

Sau khi nghiên cứu tài liệu và xác định phạm vi, có thể cần những thông tin cơ bản phù hợp của từng địa
điểm về đa dạng sinh học phục vụ cho Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA). Khi cần, khảo sát dữ
liệu cơ sở về đa dạng sinh học phải được thực hiện càng sớm càng tốt (VD: khi xây dựng cột gió) và nên xem
xét tính thời vụ. Một phương pháp tiếp cận phân tầng trong khảo sát đa dạng sinh học có thể là hữu ích khi
thiết kế khảo sát tương ứng với giai đoạn phát triển dự án và khi đánh giá giá trị đa dạng sinh học hiện có
của khu vực.
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Những đánh giá rủi ro và phương án giảm thiểu chung chung có thể không hữu ích hoặc dễ dàng được sử
dụng chung cho các loài và địa điểm khác nhau. Khảo sát cần xem xét những vấn đề sau:
-- Vấn đề của từng địa điểm cụ thể: đánh giá môi trường sống, vị trí địa lý, địa hình và vùng phụ cận từ công
trình điện gió đến các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao.

-- Vấn đề của từng loài cụ thể: khảo sát phải hướng tới các loài thực vật và động vật có giá trị đa dạng sinh
học cao, những loài thuộc nhóm bảo tồn quốc tế hoặc quốc gia đặc biệt, các loài đặc hữu và các loài có
nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều hơn từ công trình điện gió. Ví dụ, loài có nguy cơ va đập tương đối cao bao
gồm một số loại chim bay lượn trên không và/hoặc chim di trú, chim bay theo đàn và chim săn mồi; các
loài dơi di cư, làm tổ trên cây và ăn côn trùng. Loài có nguy cơ rối loạn tầm nhìn tương đối cao thường là
những loài sống ở vùng không gian mở và chỉ tránh được vật có chiều cao theo bản năng. Một số loài có
thể bị thu hút bởi các công trình điện gió làm nơi đậu hoặc kiếm ăn, và như vậy có thể làm tăng thêm khả
năng va đập. Loài có nguy cơ va đập với các đường truyền tải liên quan bao gồm các loài chim có cơ thể
tương đối nặng với khả năng cơ động hạn chế (VD: kền kền, chim ôtit, chim nước, sếu, cò, bồ nông, diệc,
hồng hạc) và các loài chim đi theo đàn. Loài có nguy cơ bị điện giật từ các đường truyền tải liên quan bao
gồm các loài chim ăn thịt, kền kền, cú, một số loại cò cũng như các loài chim khác có sải cánh lớn và có xu
hướng thường xuyên đậu trên đường dây điện và công trình liên quan. Loài có nguy cơ bị xáo trộn tương
đối cao do tiếng ồn dưới nước (tại các công trình điện gió ngoài khơi) bao gồm động vật có vú biển (đặc
biệt là cá voi) và một số loài cá tầng nổi (VD: cá trích). Những tác động và phương án giảm thiểu tiềm năng
này cần được đánh giá theo từng loài.
-- Vấn đề theo từng mùa cụ thể: khảo sát cần xem xét những giai đoạn nhất định trong năm khi địa điểm
xây dựng dự án có chức năng hoặc có giá trị sinh thái lớn hơn hoặc không giống với các giai đoạn khác
trong năm (VD: mùa di cư, mùa sinh sản hoặc mùa đông). Cần thực hiện khảo sát ít nhất trong một năm
để xác định các loài động vật hoang dã có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đôi khi có thể cần phải thực hiện khảo sát
dài hơn ở các khu vực có sự kết hợp đặc biệt của các loài chim di cư có nguy cơ cao và trong trường hợp
không có nhiều dữ liệu về đa dạng sinh học. Việc này sẽ được quyết định theo từng dự án.
Cần phải thiết kế và thực hiện khảo sát để có thể định hướng hợp lý cho việc xác định vị trí tua-bin (và lựa
chọn tuabin), giúp giảm thiểu rủi ro va đập với chim và dơi. Quá trình này thường được kỳ vọng là thu thập
thông tin tương đối chính xác về hình thức sử dụng không gian của các loài động vật hoang dã có nguy cơ, cân
nhắc các vị trí có đặc điểm địa hình, sinh thái nhất định hoặc cảnh quan khác có thể thu hút hoặc tập trung
hoạt động của các loài động vật hoang dã bay trong khu vực dự án và vùng phụ cận.

Phương pháp thu thập dữ liệu và thiết kế cụ thể phải được lựa chọn theo từng địa điểm, từng loài dưới
sự hướng dẫn của các chuyên gia kỹ thuật và có thể bao gồm khảo sát điểm thuận lợi, khảo sát điểm đếm,
phương pháp siêu âm, kỹ thuật thu thập dữ liệu viễn thám và/hoặc các kỹ thuật khác để nắm được cách thức
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di chuyển (nếu phù hợp). Mức độ thu thập dữ liệu phải tương ứng với nguy cơ về đa dạng sinh học tại công
trình điện gió.

Việc sử dụng và hiệu quả của ra-đa và/hoặc các công nghệ viễn thám khác trong hoạt động trước xây dựng
cần phải được đánh giá theo từng dự án và tùy theo tình hình có thể bổ sung các khảo sát dựa vào đối tượng
quan sát. Công nghệ viễn thám đặc biệt hữu ích đối với các công trình điện gió ngoài khơi bởi vì các nghiên
cứu dựa vào đối tượng quan sát khó thực hiện và tốn kém hơn trong môi trường ngoài khơi.
Khảo sát về loài dơi có thể bao gồm đánh giá môi trường dơi kiếm ăn và/hoặc đậu trong khu vực dự án và
vùng phụ cận, khảo sát hoạt động sử dụng thiết bị dò siêu âm cầm tay, nhốt và sử dụng thiết bị dò siêu âm
tĩnh (nhất là tại các vị trí tua-bin). Khi thực hiện trên cao, nên sử dụng máy dò tĩnh và có thể gắn máy vào
cột khí tượng.
Tùy theo vị trí công trình điện gió và tùy theo từng loài, cũng có thể xây dựng Mô hình Rủi ro Va đập (CRM),
nhất là khi công trình điện gió nằm gần các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao. Tiện ích CRM sẽ được các
chuyên gia có trình độ đánh giá đối với từng dự án. CRM đặc biệt hữu ích tại các công trình điện gió ngoài
khơi vì ở đó không có nhiều công cụ thực nghiệm.

Trong trường hợp có nhiều công trình điện gió đặt tại cùng một địa điểm và gần các khu vực có giá trị đa
dạng sinh học cao, các nhà phát triển dự án điện gió nên phối hợp cùng thực hiện khảo sát và quan trắc. Cách
làm này giúp tiết kiệm chi phí bởi vì các nhà phát triển cùng lên kế hoạch, cùng thực hiện và cùng chia sẻ chi
phí. Thực hiện khảo sát chung như vậy giúp có được một đánh giá tác động tổng hợp trong khi phương pháp
thu thập dữ liệu và mức độ nỗ lực có thể được chuẩn hóa. Đánh giá tác động tổng hợp nên được thực hiện
trong trường hợp nhiều trang trại gió nằm gần khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao.
6.5.3.2 Biện pháp giảm thiểu (trên đất liền)

Lựa chọn và bố trí địa điểm một cách thận trọng sẽ làm giảm tác động tiêu cực đối với đa dạng sinh học. Bất
kỳ tác động bất lợi đáng kể nào còn sót lại sẽ cần phải được giảm thiểu một cách thích hợp và có thể bao gồm
các biện pháp sau:

-- Điều chỉnh số lượng, kích cỡ và cách bố trí tua-bin theo những rủi ro và tác động đối với từng khu vực,
từng loài và từng mùa. Việc bố trí ít tháp cao hơn có thể làm giảm nguy cơ va đập cho hầu hết các loài chim
và giảm khối lượng giải phóng thảm thực vật cho hoạt động xây dựng. Vị trí cơ sở hạ tầng liên quan - VD
như đường dây truyền tải, trạm biến áp và đường vào - cũng phải được quyết định dựa vào thông tin từ
đánh giá rủi ro và tác động đối với đa dạng sinh học.
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-- Nếu công trình điện gió nằm gần các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, việc kiểm soát tua-bin đang
hoạt động như cắt giảm năng suất theo kế hoạch và đóng cửa theo yêu cầu sẽ cần được xem xét như một
phần của chiến lược giảm thiểu và phải là một yếu tố được xem xét khi xây dựng mô hình tài chính và nhạy
cảm ở giai đoạn đầu dự án. Phương án giảm thiểu này phải phù hợp và áp dụng theo một chương trình
giám sát sau xây dựng được thiết kế hợp lý. Các biện pháp cắt giảm năng suất theo kế hoạch và đóng cửa
theo yêu cầu phải được thử nghiệm ở lần đầu tiên trong điều kiện tua-bin điều khiển không bị cắt giảm
và cả hai bộ được theo dõi cẩn thận nhằm xác định xem việc cắt giảm có giúp giảm tai nạn như kỳ vọng
hay không. Ngắt tua-bin nhờ công nghệ cũng cần được xem xét trong một số trường hợp nhất định mặc
dù bất kỳ hệ thống nào như vậy cũng phải dựa vào đánh giá theo đối tượng quan sát thông qua quy trình
quản lý phù hợp.

-- Tránh các nguyên nhân do con người tạo ra trong môi trường có thể thu hút chim và dơi đến công trình
điện gió, VD như vật chứa nước, khu vực đậu hoặc làm tổ, khu vực kiếm ăn mới, và môi trường đậu/làm
tổ. Bịt hoặc sửa mọi lỗ hổng trong tường hoặc tòa nhà sẽ giúp loại bỏ các địa điểm dơi có thể làm tổ.

-- Tránh thu hút chim tìm đến những chỗ có nguồn thức ăn, VD: khu vực xử lý chất thải tại chỗ hoặc bên
ngoài hoặc bãi rác; điều này đặc biệt phù hợp khi có kền kền hoặc các loài chim ăn thịt khác. Để đảm bảo
hiệu quả, các biện pháp giảm thiểu này cũng có thể cần phải được triển khai ở vùng phụ cận công trình
điện gió.
-- Xem xét điều chỉnh tốc độ gió khi cánh quạt bắt đầu quay nhằm làm giảm khả năng va đập. Tính khả thi
của biện pháp này cần dựa vào dữ liệu về từng loài và địa điểm cụ thể. Tăng nhẹ tốc độ gió khi cánh quạt
bắt đầu quay cũng có thể làm giảm đáng kể số dơi chết trong khi chỉ làm giảm tối thiểu công suất phát
điện và lợi nhuận tài chính.
-- Loại bỏ vấn đề “quay tự do” (rotor quay tự do trong điều kiện gió thấp khi tua-bin không phát điện).

-- Tránh các nguồn ánh sáng nhân tạo nếu có thể. Đèn màu trắng, thắp sáng liên tục đặc biệt thu hút con
mồi (VD: côn trùng) và từ đó thu hút kẻ thù của chúng. Nếu sử dụng đèn thì đèn nhấp nháy màu đỏ hoặc
trắng là tốt nhất. Nên tránh đèn thắp sáng liên tục hoặc nhấp nháy chậm. Bộ hẹn giờ, cảm biến chuyển
động hoặc đèn quay xuống giúp làm giảm ô nhiễm ánh sáng.
-- Chôn các đường dây truyền tải tại địa điểm xây dựng.

-- Lắp đặt các thiết bị chuyển hướng bay của chim trên đường dây truyền tải và dây văng từ cột khí tượng
để giảm va đập cho chim khi công trình nằm trong hoặc gần khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao và/
hoặc nơi các loài chim có giá trị đa dạng sinh học cao có nguy cơ bị va đập.

-- Sử dụng thiết kế cột điện “an toàn cho chim” nhằm giảm nguy cơ bị điện giật.

-- Đánh giá hiện trạng công nghệ ngăn chặn chim và dơi và cân nhắc áp dụng bất cứ công nghệ nào được
chứng minh là hiệu quả khi phù hợp.
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6.5.3.3 Biện pháp giảm thiểu (ngoài khơi)
Các biện pháp giảm thiểu liên quan đến đa dạng sinh học cho các công trình ngoài khơi (bao gồm giảm thiểu
tiếng ồn) có thể bao gồm những nội dung sau:

-- Nếu địa điểm công trình có các loài có giá trị đa dạng sinh học cao, lập kế hoạch triển khai các hoạt động
xây dựng nhằm tránh những thời điểm nhạy cảm trong năm (VD: mùa di cư và mùa sinh sản) và trùng với
thấp điểm khai thác cá trong năm.
-- Áp dụng quy trình ‘khởi động mềm” cho các hoạt động đóng cọc nhằm giúp ngăn ngừa việc phơi nhiễm
của sinh vật biển với tiếng ồn nguy hại dưới nước và rung chấn, tạo cho chúng cơ hội rời khỏi khu vực.
Cũng nên sử dụng màn chắn bùn khi đóng cọc.
-- Sử dụng cọc khoan hoặc các phương tiện sửa chữa máy phát điện tua-bin gió khác nhằm làm giảm sự xáo
trộn khi đóng cọc.
-- Sử dụng bệ tua-bin một cực ở vùng nước nông hơn, việc này ít gây xáo trộn đáy biển hơn so với các loại
bệ khác. Ở vùng nước sâu hơn, bệ thay thế kiểu như bệ jacket có thể phù hợp hơn.
-- Sử dụng các thiết bị ngăn âm phát ra âm thanh không cho sinh vật biển vào khu vực trong quá trình
xây dựng.

-- Nếu dự kiến có các loài có giá trị đa dạng sinh học cao như động vật có vú biển hoặc rùa biển trong khu
vực, cử người theo dõi trước khi bắt đầu xây dựng. Hoạt động xây dựng phải thực hiện cách xa ít nhất
500 mét.
-- Sử dụng công nghệ cày thủy lực phản lực hoặc các công nghệ ít gây hại môi trường khác khi lắp đặt cáp.

-- Khi có các loài nhạy cảm với điện hoặc từ tính trong khu vực dự án, các biện pháp giảm thiểu bao gồm lựa
chọn phù hợp các loại cáp, độ tách và độ sâu chôn lấp cho cáp.

6.5.4 Hiện tượng nhấp nháy

Hiện tượng nhấp nháy xảy ra khi mặt trời đi qua phía sau tua-bin gió và tạo bóng. Khi cánh rotor quay, bóng
đi ngang qua cùng một điểm gây ra hiệu ứng nhấp nháy. Hiện tượng nhấp nháy có thể trở thành vấn đề khi
đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng (VD: khu dân cư, nơi làm việc, không gian/cơ sở chăm sóc sức khỏe) ở
gần hoặc quay mặt về phía công trình điện gió.
Khi xét đến khoảng cách giữa tua-bin gió và đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng trên đất liền, hiện tượng
nhấp nháy thường không được coi là một vấn đề đáng kể đối với công trình điện gió ngoài khơi.
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Các vấn đề nhấp nháy tiềm ẩn có thể nghiêm trọng hơn khi ở vĩ độ cao hơn, ở đó mặt trời nằm thấp hơn trên
bầu trời và do đó tạo bóng dài hơn, làm mở rộng bán kính vùng có khả năng chịu tác động đáng kể của hiện
tượng nhấp nháy.
Trường hợp có các đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng ở khu vực lân cận, có thể sử dụng phần mềm thương
mại sẵn có để xây dựng mô hình nhấp nháy nhằm xác định khoảng cách mà hiệu ứng nhấp nháy có thể mở
rộng. Cũng có thể sử dụng phần mềm tương tự để dự đoán khoảng thời gian và thời điểm xảy ra hiện tượng
nhấp nháy trong điều kiện thời tiết thực tế tại các địa điểm thuộc khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện
tượng nhấp nháy.
Nếu không thể xác định được vị trí những công trình điện gió/tua bin không gây ảnh hưởng đến đối tượng
xung quanh thì thời gian dự kiến gây hiệu ứng nhấp nháy tại điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng không nên vượt
quá 30 giờ/năm và 30 phút/ngày trong ngày bị ảnh hưởng nhiều nhất theo kịch bản xấu nhất.
Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát tác động đáng kể của hiện tượng nhấp nháy bao gồm:

-- Xác định vị trí tua-bin gió một cách hợp lý để tránh gặp phải hiện tượng nhấp nháy hoặc tuân thủ ngưỡng
giới hạn quy định về khoảng thời gian xảy ra hiện tượng nhấp nháy như được nêu trong đoạn trên.
-- Có thể lập trình để tua-bin gió dừng lại khi nhấp nháy vượt quá ngưỡng giới hạn.

-- Trước đây, phản chiếu ánh sáng từ cánh quạt hoặc tháp có thể xảy ra khi mặt trời phản chiếu lên cánh
quạt hoặc tháp ở một hướng cụ thể, và vấn đề này từng được cho là có tác động tiềm ẩn đối với cộng đồng.
Tuy nhiên, với điều kiện tua-bin gió được sơn lớp sơn mờ, không phản chiếu (như được thấy ở các tua-bin
gió hiện đại), phản chiếu ánh sáng từ cánh quạt hoặc tháp không còn được coi là một vấn đề đáng kể nữa.

6.5.5 Tác động đến chất lượng nước
6.5.5.1 Trên đất liền

Việc lắp đặt bệ tua-bin, cáp ngầm, đường vào và hạ tầng phụ trợ khác có thể dẫn tới việc tăng xói mòn, lắng
cặn, dòng chảy và bồi lắng của nước bề mặt. Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát những vấn đề này được
trình bày trong Hướng dẫn chung EHS và Hướng dẫn EHS về Giao thông Đường bộ.
6.5.5.2 Ngoài khơi

Việc lắp đặt các bệ tua-bin và cáp ngầm có thể làm xáo trộn đáy biển và làm tăng các chất lắng lơ lửng tạm
thời trong cột nước, do vậy làm giảm chất lượng nước và có khả năng ảnh hưởng xấu đến các loài sinh vật
biển và nghề cá thương mại và giải trí. Hơn nữa, việc lắp đặt kết cấu ngoài khơi có thể dẫn đến xói mòn đáy
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biển cục bộ do những thay đổi dòng chảy của nước. Hướng dẫn bổ sung được nêu trong Hướng dẫn EHS về
Cảng, Bến cảng và Cơ sở Đầu cuối.
Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát khác nhằm giải quyết các tác động về chất lượng nước bao gồm:

-- Thực hiện quy trình lựa chọn địa điểm có cân nhắc khả năng tác động chéo giữa các hạng mục công trình
của dự án với nghề cá thương mại và giải trí cũng như môi trường sống của các loài sinh vật biển.

-- Lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt và di dời các hạng mục công trình, có tính đến các giai đoạn vòng đời
nhạy cảm.
-- Kiểm soát việc sử dụng lưới chắn, màn chắn bùn và cửa ngăn trầm tích; thực hiện các hoạt động như vậy
ở vùng nước chết (hoặc ở vùng thủy triều cuốn vật liệu ra khỏi vị trí nhạy cảm).

6.5.6 Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Những nguy cơ về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong quá trình xây dựng, vận hành, tháo dỡ và dừng
khai thác các công trình điện gió trên đất liền và ngoài khơi nhìn chung giống với những nguy cơ gây ra bởi
hầu hết các công trình công nghiệp lớn và dự án hạ tầng cơ sở. Những nguy cơ này có thể bao gồm nguy cơ
về mặt cơ học như làm việc trên cao, làm việc trong không gian hẹp, làm việc với máy quay và các vật thể rơi.
Việc phòng tránh và kiểm soát những nguy cơ này cũng như các nguy cơ khác về vật lý, hóa học, sinh học,
phóng xạ được trình bày trong Hướng dẫn chung EHS.
Những nguy cơ về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của các công trình và hoạt động điện gió về cơ bản bao gồm:
-- Làm việc trên cao

-- Làm việc trên mặt nước

-- Làm việc ở các địa điểm hẻo lánh
-- Vận hành thiết bị nâng

6.5.7 Sức khỏe và an toàn cộng đồng
Những nguy cơ về sức khỏe và an toàn cộng đồng trong quá trình xây dựng, vận hành, tháo dỡ và dừng khai
thác các công trình điện gió trên đất liền và ngoài khơi nhìn chung giống với những nguy cơ gây ra bởi hầu
hết các công trình công nghiệp lớn và dự án hạ tầng cơ sở. Những nguy cơ này bao gồm an toàn kết cấu hạ
tầng dự án, an toàn sinh mạng và cháy nổ, người dân tiếp cận khu vực dự án và các tình huống khẩn cấp. Việc
kiểm soát các nguy cơ này được trình bày trong Hướng dẫn chung EHS.
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Những nguy cơ về sức khỏe và an toàn cộng đồng của các công trình và hoạt động điện gió về cơ bản
bao gồm:
-- Văng cánh quạt và Văng nước đá
-- Hàng không

-- Dẫn đường và An toàn Hàng hải
-- Nhiễu sóng và Bức xạ Điện từ

-- Người dân tiếp cận khu vực dự án
-- Vận chuyển quá tải

6.5.7.1 Văng cánh quạt và văng nước đá
Sự cố trên cánh có thể dẫn đến việc “văng” cánh rotor hoặc một phần cánh rotor và có thể ảnh hưởng đến sự
an toàn của cộng đồng. Nguy cơ văng cánh quạt là cực kỳ thấp.
Tua-bin phải được đặt ở khoảng cách có thể chấp nhận được (“khoảng lùi”) giữa tua-bin gió và các công trình
lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng để duy trì sự an toàn của cộng đồng trong trường hợp gặp sự cố văng nước
đá hoặc văng cánh quạt.
Các chiến lược quản lý rủi ro văng cánh quạt bao gồm:

-- Thiết lập khoảng lùi giữa các tua-bin và các vị trí đông dân cư. Khoảng lùi tối thiểu là 1,5 x chiều cao tuabin (bán kính tháp + rotor) mặc dù mô hình cho thấy khoảng cách văng cánh trên lý thuyết có thể thay
đổi theo kích cỡ, hình dạng, trọng lượng và tốc độ của cánh quạt cũng như chiều cao tua-bin. Do đó, nên
duy trì khoảng lùi tối thiểu cần thiết để có thể tuân thủ giới hạn tiếng ồn và nhấp nháy ở các khu dân cư
có nguy cơ bị ảnh hưởng, giúp bảo vệ họ nhiều hơn.

-- Giảm thiểu khả năng gặp sự cố cánh quạt bằng cách chọn tua-bin gió theo chuẩn/chứng nhận thiết kế độc
lập (ví dụ: IEC 61400-1) và giám sát chất lượng sản xuất.
-- Đảm bảo rằng hệ thống chống sét được lắp đặt và bảo trì đúng cách.

-- Tiến hành kiểm tra cánh quạt định kỳ và sửa chữa bất kỳ lỗi nào có thể ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của
cánh quạt.
-- Trang bị cảm biến rung cho tua-bin gió để có thể ứng phó với bất kỳ sự mất cân bằng nào ở các cánh quạt
rotor và dừng tua-bin nếu cần.
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6.5.7.2 Hàng không
Điểm đầu cánh quạt tua-bin gió có thể đạt đến 200 mét ở điểm cao nhất, và trong tương lai có thể vượt chiều
cao này khi công nghệ phát triển. Nếu nằm gần sân bay, khu vực quân sự bay thấp hoặc đường bay quy định,
công trình điện gió (bao gồm cột đo gió) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay do va chạm hoặc thay
đổi đường bay.
Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát để giải quyết những tác động này bao gồm:

-- Theo quy định về an toàn giao thông hàng không, tham khảo ý kiến của các cơ quan hàng không liên quan
trước khi lắp đặt.

-- Nếu khả thi, tránh việc đặt các công trình điện gió gần sân bay và trong phạm vi các khu vực bay thấp
hoặc đường bay quy định. Những tác động tổng hợp liên quan đến số lượng công trình điện gió hiện có
ở bên trong hoặc gần các khu vực bay thấp hoặc đường bay quy định nên được xem xét khi lựa chọn vị
trí tua-bin.
Sử dụng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu chống va chạm trên tháp và/hoặc cánh quạt, tham vấn các cơ quan
hàng không liên quan về những yêu cầu ánh sáng và và tín hiệu theo tiêu chuẩn quốc gia. Trong trường hợp
không có tiêu chuẩn quốc gia, hãy tham khảo hướng dẫn thực hành tốt.
Ra-đa hàng không
Các công trình điện gió gần trạm ra-đa có thể tác động đến hoạt động của ra-đa hàng không do gây
nhiễu tín hiệu, từ đó có thể gây mất tín hiệu và/hoặc tín hiệu sai trên màn hình ra-đa, làm phát sinh
những vấn đề an toàn bay. Những tác động này là do cấu trúc cơ học của tháp/tua-bin và cánh quạt
quay. Liên quan đến tác động đối với ra-đa, cần phải cân nhắc khoảng cách đến các công trình điện gió
hiện có. Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát để giải quyết những tác động này bao gồm:
-- Xem xét các phương án thiết kế công trình điện gió, bao gồm bố cục hình học, vị trí tua-bin và thay
đổi các tuyến không lưu.
-- Xem xét điều chỉnh thiết kế ra-đa, bao gồm di dời ra-đa bị ảnh hưởng, tắt tín hiệu ra-đa ở khu vực
bị ảnh hưởng hoặc sử dụng hệ thống ra-đa thay thế để che khu vực bị ảnh hưởng.
-- Nên tham vấn các cơ quan hàng không liên quan khi quyết định các biện pháp phòng tránh và
kiểm soát.
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6.5.7.3 An toàn hàng hải
Giống với an toàn hàng không, tua-bin gió ngoài khơi có thể ảnh hưởng đến an toàn vận chuyển nếu nằm
gần cầu cảng, bến cảng hoặc làn vận chuyển quy định do va chạm hoặc thay đổi lưu lượng tàu. Lưu lượng tàu
nhiều lên trong quá trình xây dựng có thể làm tăng những rủi ro này. Vấn đề này có thể làm hỏng tuabin và/
hoặc tàu cũng như gây ra nguy cơ ô nhiễm do va chạm.

Khi lựa chọn vị trí tua-bin ngoài khơi, tuyến cáp và hạ tầng liên quan phải xem xét thận trọng các yếu tố như
khu vực neo đậu, điều kiện đáy biển, địa điểm khảo cổ học, tuyến cáp hoặc đường ống hiện có và khu vực
đánh bắt để giảm thiểu tác động nếu có thể.
Máy phát điện tua-bin gió ngoài khơi có thể gây nhiễu hoạt động ra-đa điều hướng vận chuyển, ngăn cản
phát hiện tàu với khả năng tác động đến hoạt động bình thường và vận chuyển. Các biện pháp phòng tránh
và kiểm soát để giải quyết những tác động này bao gồm:

Theo quy định an toàn giao thông hàng hải, tham khảo ý kiến các cơ quan điều tiết giao thông hàng hải trước
khi lắp đặt.
-- Nếu khả thi, tránh việc lắp đặt các công trình điện gió gần cảng và trong phạm vi các làn đường vận
chuyển quy định.

-- Sử dụng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu chống va chạm trên tháp và các nguy cơ khác. Cũng nên xem xét
việc sử dụng tàu bảo vệ. Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng và tín hiệu phải được quyết định cùng với các
cơ quan hàng hải có liên quan.
-- Có thể thiết lập khu vực an toàn xung quanh mỗi tua-bin và tàu xây dựng trong giai đoạn xây dựng để
giảm thiểu gián đoạn đối với những đối tượng sử dụng biển khác.
-- Sử dụng phao tham chiếu để hỗ trợ điều hướng.
6.5.7.4 Nhiễu sóng điện từ

Tua-bin gió có thể gây nhiễu điện từ đối với các hệ thống viễn thông (VD: vi sóng, tivi và radio). Sự gây nhiễu
này có thể là do tắc nghẽn đường dẫn, chiếu bóng, phản xạ, tán xạ hoặc tái phát xạ. Bản chất của những tác
động tiềm ẩn chủ yếu phụ thuộc vào vị trí từ tua-bin gió đến máy phát và máy thu, đặc điểm cánh quạt rotor,
đặc tính thu tín hiệu tần số và đặc tính truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.
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Hệ thống viễn thông
Tác động lên hệ thống viễn thông có thể bao gồm tác động đối với hệ thống phát sóng và hệ thống
truyền thông từ điểm đầu đến điểm cuối. Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát để giải quyết những
tác động lên hệ thống viễn thông bao gồm:

-- Điều chỉnh vị trí đặt tua-bin gió để tránh gây nhiễu cơ học trực tiếp đối với hệ thống truyền thông
từ điểm đầu đến điểm cuối; tham vấn các nhà khai thác liên quan có thể hỗ trợ thiết lập vị trí liên
kết viễn thông và vùng đệm liên quan để giảm thiểu tác động.
-- Lắp đặt ăng-ten điều hướng.

-- Điều chỉnh không gian hiện tại.

-- Lắp đặt bộ khuếch đại để tăng tín hiệu.
Truyền hình
Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát để giải quyết những tác động lên phát sóng truyền hình
bao gồm:
-- Lắp đặt tua-bin cách xa tầm nhìn của trạm phát sóng.

-- Nếu phát hiện nhiễu trong quá trình vận hành, lắp đặt ăng-ten điều hướng có chất lượng cao hơn.
-- Hướng ăng-ten quay về phía trạm phát sóng thay thế
-- Cài đặt truyền hình kỹ thuật số.
-- Lắp đặt bộ khuếch đại.

-- Chọn vị trí khác lắp đặt ăng-ten.
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6.5.7.5 Người dân tiếp cận khu vực dự án
Có thể phát sinh những vấn đề an toàn liên quan đến việc người dân tiếp cận khu vực tua-bin gió (VD: trèo
lên tua-bin trái phép) hoặc trạm biến áp điện gió. Bất kỳ quyền đi lại nào của người dân trong và gần khu
vực công trình điện gió cũng phải được xác định trước khi xây dựng nhằm đưa ra những biện pháp cần thiết
đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các biện pháp phòng tránh và kiểm soát để quản lý việc người dân tiếp
cận khu vực dự án bao gồm:
-- Sử dụng cổng trên đường vào.

-- Trong trường hợp không khuyến khích người dân tiếp cận khu vực dự án và/hoặc người dân không có
quyền đi qua khu vực, cân nhắc làm hàng rào xung quanh công trình điện gió hoặc các tua-bin riêng lẻ
nhằm ngăn không cho người dân đến gần tua-bin.
-- Làm hàng rào theo tiêu chuẩn phù hợp xung quanh trạm biến áp, có sơn chống leo trèo và treo biển
cảnh báo.
-- Ngăn không cho vào thang tháp tua-bin.

-- Đăng bảng tin về nguy cơ an toàn công cộng và thông tin liên lạc khẩn cấp.
6.5.7.6 Vận chuyển quá tải

Các vấn đề giao thông và vận chuyển cần xem xét trong quá trình lựa chọn địa điểm công trình điện gió chủ
yếu được nêu trong Hướng dẫn chung EHS và Hướng dẫn EHS về Giao thông Đường bộ. Thách thức chính
đối với các công trình điện gió là vận chuyển các bộ phận tua-bin gió quá khổ hoặc có trọng lượng lớn (cánh
quạt, linh kiện tháp tuabin, vỏ bọc và máy biến thế) và cần cẩu đến công trường. Nghiên cứu về công tác
hậu cần, giao thông và vận chuyển cần phải đánh giá tác động đối với các tuyến đường hiện có ở ngoài công
trường, cầu, cầu vượt qua cống, cầu vượt đường bộ/hầm chui, bán kính quay, các tiện ích và đánh giá xem có
cần phải thay thế bề mặt, nâng cấp hoặc thay đổi vị trí hay không. Để giảm sự chậm trễ cho những đối tượng
sử dụng đường sá khác và giảm nguy cơ gây ra các tác động khác đối với cộng đồng địa phương ở khu vực
lân cận tuyến đường đề xuất, cần phải lên lịch vận chuyển ngoài giờ cao điểm, chỉ sử dụng tuyến đường đã
được duyệt, điều tiết giao thông để dừng các phương tiện khác khi cần thiết (VD: tại các điểm kẹt) và có cảnh
sát hộ tống khi cần thiết.
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