


DỰ KIẾN LỊCH GIẢNG VÀ GIẢNG VIÊN KHÓA BỒI DƯỠNG  
NÂNG CAO KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)  

(Hà Nội, ngày 04 - 05 tháng 6 năm 2020) 
 

Ngày Buổi Môn học Số tiết Thực hiện 

Ngày 1 
(Thứ 
Năm, 
04/6) 

Sáng 

Khai giảng Khóa bồi dưỡng  Ban Tổ chức 

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung về ĐTM 
1.1. Khái niệm về ĐTM  
1.2. ĐTM là công cụ  
1.3. ĐTM là khoa học 
1.4. Mục đích của ĐTM  
1.5. Tầm quan trọng của ĐTM 
1.6. Một số bất cập trong thực hiện ĐTM tại Việt Nam  
1.7. Trao đổi và thảo luận  

04 tiết 

TS. Nguyễn Khắc Kinh, 
Nguyên Vụ trưởng,  
Vụ Thẩm định và Đánh giá  
tác động môi trường, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Chiều 

Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện ĐTM 
2.1. Xác định trách nhiệm của chủ dự án và tư vấn (nếu có) trong thực hiện 
ĐTM 
2.2. Kỹ năng thực hiện ĐTM hiệu quả và chất lượng 
 2.2.1. Xác định đối tượng có khả năng gây tác động môi trường  
 2.2.2. Xác định đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án  
 2.2.3. Xác định phạm vi không gian ĐTM  
 2.2.4. Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về đối tượng có khả năng 
bị tác động bởi dự án  
 2.2.5. Các phương pháp ĐTM và việc lựa chọn phương pháp để áp 
dụng đối với một dự án cụ thể: 
 a) Các phương pháp để nhận dạng tác động (tác động trực tiếp, tác 
động gián tiếp và tác động tổng hợp) 
 b) Các phương pháp để dự báo (đánh giá) tác động. 
 2.2.6. Dự báo (đánh giá) mức độ và phạm vi của các tác động  
 2.2.7. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án 
đến môi trường tự nhiên và con người một cách khả thi, có hiệu quả, hướng 
tới phát triển bền vững của dự án 

04 tiết 



 2.2.8. Đề xuất chương trình quan trắc (giám sát) môi trường 
 2.2.9. Lập báo cáo ĐTM 
 2.2.10. Tham vấn cộng đồng và các bên liên quan  
 2.2.11. Hoàn thiện báo cáo ĐTM và trình thẩm định báo cáo  
2.3. Trao đổi và thảo luận   

Ngày 2 
(Thứ 
Sáu, 
05/6) 

Sáng 

Chuyên đề 3: Kỹ năng lập báo cáo ĐTM 
3.1. Một số điểm mới về cấu trúc và nội dung lập báo cáo ĐTM theo văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành  
3.2. Kỹ năng soạn thảo báo cáo ĐTM hiệu quả và chất lượng 
 3.2.1. Kỹ năng viết phần “Mở đầu”  
 3.2.2. Kỹ năng viết các chương, mục  
 3.2.3. Kỹ năng viết phần “Kết luận, kiến nghị và cam kết” 
 3.2.4. Kỹ năng viết, thể hiện các nội dung khác. 
3.3 Trao đổi và thảo luận 

04 tiết 

Chiều 

Chuyên đề 4: Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trong thực hiện ĐTM  
4.1. Chia sẻ những vướng mắc trong thực hiện ĐTM 
(Lập dự toán chi phí thực hiện ĐTM; những yêu cầu đối với chủ đầu tư về tài 
liệu, thông tin cần thiết khi lập báo cáo ĐTM; kỹ năng tham vấn cộng động; 
thu thập tài liệu; xử lý các tình huống vướng mắc thường gặp trong công tác 
thực hiện ĐTM...) 
4.2. Giải đáp các thắc mắc, tình huống gặp phải trong thực hiện ĐTM  
(văn bản pháp lý, kỹ thuật xử lý môi trường, tham vấn cộng đồng, tài liệu sử 
dụng trong ĐTM; cách thức triển khai thực hiện ĐTM ...) 

04 tiết 

Ông Nguyễn Hoài Đức, 
Phó Vụ trưởng, 
Vụ Thẩm định đánh giá  
tác động môi trường, 
Tổng cục Môi trường 

Bế giảng Khóa bồi dưỡng  Ban Tổ chức 

 


