
 

 

ĐẠI  HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

 

VŨ QUYẾT THẮNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIÁO TRÌNH 

Q U Y  H O Ạ C H  M Ô I  T R Ư Ờ N G 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hà Nội, 4-2003 
 



 

 i

 
MỤC LỤC 

 

Phần I. Phương pháp luận quy hoạch môi trường .......................................................... 5 
Chương 1. Môi trường............................................................................................................. 5 

1.1. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên .......................................... 5 
1.2. Sinh quyển - hợp phần chính của môi trường toàn cầu ................ 7 
1.3. Các chức năng của môi trường .................................................. 11 
1.4. Tác động của con người đến môi trường ................................... 11 
1.5. Quản lý môi trường cho phát triển bền vững ............................. 17 
1.6. Quan điểm hệ thống trong nghiên cứu môi trường ..................... 20 

Chương 2. Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường ............................................27 
2.1. Khái niệm Quy hoạch ................................................................ 27 
2.2. Quy hoạch môi trường ............................................................... 33 
2.3. Quy trình quy hoạch môi trường................................................ 40 
2.4. Vị trí của quy hoạch trong công tác quản lý môi trường ............ 41 
2.5. Cơ sở pháp lý của quy hoạch môi trường ở Việt nam ................ 42 
2.6. Tiếp cận sinh thái  học trong Quy hoạch Môi trường ................. 43 
2.7. Các đặc điểm của QHMT .......................................................... 52 
2.8. Nguyên tắc quy hoạch môi trường ............................................. 53 

Chương 3. Nội dung Quy Hoạch Môi Trường .......................................................................56 
3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường ................................................. 56 
3.2. Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển và dự báo các 
biến đổi môi trường .......................................................................... 71 
3.3. Phác thảo quy hoạch .................................................................. 72 

3.3.1. Xác định vấn đề tài nguyên môi trường then chốt ........ 72 
3.3.2. Thiết lập mục tiêu môi trường ...................................... 74 
3.3.3. Đề xuất giải pháp ......................................................... 77 
3.3.4. Đánh giá phương án ..................................................... 82 

3.4.  Thực hiện và giám sát quy hoạch.............................................. 83 
Chương 4. Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường ...................................85 

4.1. Chỉ số môi trường ..................................................................... 85 
4.2. Phân tích chi phí - lợi ích........................................................... 92 
4.3. Vấn đề đánh giá theo nhiều tiêu chí ........................................... 99 
4.4. Phương pháp mô hình hoá ....................................................... 103 
4.5. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ............................................... 108 

Phần II. Một số vấn đề cụ thể trong quy hoạch môi trường......................................... 110 
Chương 5. Sử dụng đất và quy hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ................................. 110 

5.1. Vấn đề pháp lý trong quy hoạch sử dụng đất ........................... 110 
5.2. Mục tiêu môi trường trong sử dụng đất đai .............................. 113 
5.3. đánh giá tính thích hợp của đất đai và khả năng chịu tải .......... 117 
5.4. Các khu vực nhạy cảm môi trường / nhạy cảm sinh thái .......... 130 



 

 ii

5.5. Đất ngập nước ......................................................................... 137 
5.6. Cảnh quan thiên nhiên nông thôn ............................................ 147 
5.7. Đa dạng sinh học trong thành phố ........................................... 149 

Chương 6. Quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm môi trường ..................................................... 151 
6.1. Yếu tố tồn dư và ô nhiễm môi trường ...................................... 151 
6.2. Một số vấn đề chung trong Quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm.... 154 
6.3. Quy hoạch quản lý chất lượng nước ........................................ 164 
6.4. Nghiên cứu trường hợp - khoanh vùng môi trường tổng hợp ... 169 
6.5. Quy hoạch khu vực đổ thải ...................................................... 171 

Chương 7. Quy hoạch môi trường khu vực ......................................................................... 174 
7.1. Quy hoạch môi trường đô thị ................................................... 174 
7.2. Quy hoạch tổng hợp môi trường lưu vực ................................. 190 
7.3. Quy hoạch môi trường vùng ven biển ...................................... 198 

Tài liệu tham khảo ....................................................................................................... 204 
Một số thuật ngữ .......................................................................................................... 209 
 
 



 

 iii

LỜI NÓI ĐẦU 
 
 Trong thế kỷ 20 nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của dân số thế giới và mức 
sống ngày một cao của con người, hoạt động của con người cũng gia tăng một cách 
mạnh mẽ. Tác động của các hoạt động do con người đối với môi trường tự nhiên đã 
được nhận thấy từ nhiều thế kỷ nay, mặc dầu vậy các hành động của con người 
chưa thể gíup nhiều cho việc giảm thiểu những ảnh hưởng không mong muốn do 
các quyết định sai trái của con người một cách hệ thống.  

Trong quá khứ, các khía cạnh môi trường thường rất ít được chú ý tới trong 
các quy hoạch phát triển. Chỉ từ khi xuất hiện “phong trào của các nhà hoạt động 
môi trường” ở Mỹ những năm 60, mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với sự 
suy thoái môi trường ngày một tăng, thì việc quy hoạch một cách hệ thống nhằm 
duy trì chất lượng môi trường, khai thác sử dụng một cách hữu hiệu TNTN, bảo vệ 
đa dạng sinh học và tính toàn vẹn của các hệ sinh thái mới được tăng cường ở nhiều 
nước trên thế giới và nhiều chính phủ của nhiều quốc gia mới nghiêm chỉnh chú ý 
tới các thông số môi trường trong quá trình ra quyết định về phát triển. Nhiều luật 
và nghị định của chính phủ được ban hành bắt buộc các tổ chức phải xem xét, tính 
đến những tác động môi trường trong các quyết định của họ.   

Sự quan tâm ngày một tăng đối với các ảnh hưởng môi trường của do các 
hoạt động của con người làm xuất hiện một lĩnh vực mới, đó là quy hoạch môi 
trường. ở Việt Nam, trong những năm gần đây, QHMT cũng bắt đầu được chú ý và 
được quy định trong Luật BVMT (1993).  
 

Để phục vụ việc giảng dạy cho sinh viên ngành môi trường thuộc trường đại 
học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, chúng tôi bắt tay vào việc biên soạn giáo trình 
“Quy hoạch môi trường”. Đó là một khó khăn lớn vì đây là một môn học mới về 
một chủ đề rất rộng và còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Có hàng nghìn sách 
báo, tạp chí đề cập đến những vấn đề liên quan; nhiều tài liệu tốt về quy hoạch cảnh 
quan hay đánh giá tác động môi trường; tuy nhiên lại khó tìm được một tài liệu thật 
sự phù hợp theo mong muốn về vấn đề này nhất là cho sinh viên chuyên ngành về 
môi trường (ít nhất là theo sự hiểu biết của chúng tôi). 
 

Giáo trình gồm có 2 phần, được chia thành 7 chương. Phần 1 trình bày 
những vấn đề chung về cơ sở khoa học và phương pháp luận QHMT, trong đó đề 
cập một cách khái quát về Môi trường và quy hoạch quản lý môi trường cho PTBV; 
khái niệm QHMT được làm sáng tỏ cùng với các công cụ và phương pháp thường 
được sử dụng trong QHMT. Phần 2 là một số vấn đề cụ thể và kinh nghiệm thực 
tiễn trong QHMT. Phần này gồm 3 chương, đề cập tới các vấn đề hết sức cơ bản, đó 
là vấn đề sử dụng đất và QH môi trường; các vấn đề trong quy hoạch phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường và chương cuối là QHMT khu vực (môi trường đô thị, lưu vực 
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sông và vùng ven biển). Trong tài liệu  chúng tôi cố gắng đưa vào một số ví dụ cụ 
thể, trong đó có các ví dụ của Việt Nam nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề.  
 

Giáo trình QHMT được hoàn thành với sự hỗ trợ qúy báu của dự án “Quản 
lý bảo tồn trên cơ sở cộng đồng” (CBCM) do CIDA tài trợ. Chúng tôi xin bày tỏ 
lòng biết ơn chân thành đối với PGS TS Lê Diên Dực – chủ nhiệm dự án về phía 
Việt nam, GSTS Bill Hart và TS Michael Poulton (Đại Học Daltech, Dalhousie – 
Canada)  đã tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình giúp đỡ.  Nhân dịp  này, tác giả 
cũng chân thành cám ơn ThS Lê Đông Phương đã tham gia viết mục “phương pháp 
đánh giá tính thích hợp của đất đai và khả năng chịu tải”; cám ơn các GS và bạn 
đồng nghiệp đặc biệt là GS Mai Đình Yên và TS Lưu Đức Hải đã đọc và nhận xét 
góp ý kiến qúy báu cho bản thảo của giáo trình.   
 

Lần đầu tiên biên soạn giáo trình này, chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết, tác 
giả mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp cùng các bạn 
quan tâm. 
 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2003 
 

                                                                              Tác giả
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PHẦN I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN QUY HOẠCH MÔI 
TRƯỜNG 

 

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG 
 

 

1.1. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
 
1.1.1. Định nghĩa môi trường 
 
Thuật ngữ môi trường được sử dụng một cách rộng rãi trong cuộc sống: môi trường 
xã hội, môi trường đầu tư, môi trường phát triển, môi trường tài chính, và cả môi 
trường sinh thái, v.v. Có thể thấy với cách sử dụng như vậy, con người, tùy theo 
mục đích sử dụng, tùy theo lĩnh vực hoạt động mà có sự hiểu biết và quan niệm khác 
nhau về môi trường. Nói chung “Môi trường” là một khái niệm  khá linh hoạt. 
 

Theo Luật BVMT (1994), môi trường được định nghĩa: “Môi trường bao 
gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với 
nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, 
phát triển của con người và thiên nhiên”. “Thành phần môi trường là những 
yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng 
đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu 
sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác”. 
 
Theo L.T.Cán , (1995): “Môi trường của một vật thể hay sự kiện là tổng thể 
các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới vật thể hay sự kiện đó. Đối với con 
người, môi trường sống của nó chính là tổng hợp các điều kiện vật lý, hoá 
học, sinh học, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng tới sự sống và sự phát triển 
của từng cá nhân và cộng đồng con người. Môi trường còn có thể được phân 
thành môi trường thiên nhiên, môi trường nhân tạo và môi trường xã hội”  
 
Emmanuel K. Boon, (1998):  “các thành phần của môi trường có thể là một 
hay một vài hệ thống thành phần như  hệ thống vật lý, hệ thống sinh học, sinh 
thái, xã hội, chính trị, kinh tế và  công nghệ; các hệ thống thành phần này bao 
gồm tất cả các thành tố nhân tạo, tự  nhiên dưới mặt đất, trên mặt đất và các 
thành phần trong khí quyển”  
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Các định nghĩa và cách trình bày trên đây về môi trường nói chung không 
khác nhau về cơ bản, Môi trường có thuộc tính không gian,  là một tổng thể của những gì 
tồn tại trên toàn trái đất hay trong một khu vực; trong đó con người và các sinh vật khác 
chỉ là một thành phần của nó. Tuy nhiên, đối tượng môi trường được đề cập và nhấn 
mạnh trong giáo trình này là môi trường tự nhiên vì vậy nó sẽ bao gồm chủ yếu các 
thành phần và các nhân tố liên quan đến các yếu tố tự nhiên.  

 
Hệ thống môi trường toàn cầu bao gồm các thành phần là thạch quyển, địa 

quyển, khí quyển, thủy quyển, sinh quyển với các môi trường địa phương như lưu 
vực, vùng ven biển, đô thị hay các cộng đồng nhỏ làng xã và cả các môi trường 
thành phần.  

1.1.2. Tài nguyên môi trường  
 

Trong ngôn ngữ thường ngày, “tài nguyên” là cái gì đó tồn tại sẵn và ta có thể 
sử dụng chúng khi cần thiết.  Các thành phần của môi trường nhu đất, nước, không 
khí, sinh vật, v.v. được xem là các dạng tài nguyên. Tài nguyên thể hiện mối quan 
hệ chức năng giữa nhu cầu hay ước muốn của con người và môi trường tự nhiên 
hoạt động như là bộ phận cung ứng và khả năng biến đổi môi trường đáp ứng các 
nhu cầu đó.  

 
Khái niệm tài nguyên như vậy sẽ là có tính chất sinh học, vật lý, văn hoá và 

chúng bao hàm cả ỷ nghĩa cơ hội và sự hạn chế . Theo O’Riordan tổng kết, “tài 
nguyên là một thuộc tính của môi trường mà con người có thể tiếp nhận trong phạm 
vi giới hạn về xã hội, chính trị, kinh tế, và thể chế”.  

 
Các nguồn tài nguyên riêng biệt hay sự kết hợp của chúng có thể là có “giá trị” 

(value). Ví dụ: Một loại đất nào đó có thể được coi là tài nguyên nông nghiệp, trong 
khi đó một miếng đất khác với các thành tố là nước, thực vật, khí hậu và cấu trúc địa 
mạo thì có thể là một tài nguyên nghỉ ngơi giải trí có giá trị. Tài nguyên thường 
được phân loại thanh hai dạng chính, đó là: 
 
1. Tài nguyên thiên nhiên: Trên cơ sở mức độ và khả năng có thể thay thế bằng các 

quá trình tự nhiên và nhân tạo, Dasmann (1976) đã phân chia tài nguyên thiên 
nhiên thành các dạng tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo, tài nguyên có 
thể tái sử dụng và tài nguyên vô tận. Đặc điểm của chúng được mô tả tóm tắt 
trong bảng (1-1). 

 
2. Tài nguyên không tiêu thụ có ý nghĩa xã hội hơn là ý nghĩa thực tiễn. Ví dụ: 

những người có mức sống tương đối cao so với những người có mức thu nhập 
thấp, nói chung sẽ chú ý nhiều hơn đến nhu cầu được cung cấp không khí, nước 
trong sạch hay có điều kiện tiếp cận với các khu vực tự nhiên hoang vu, chưa bị 
khai phá. 
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Bảng 1-1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên 
 
Tài nguyên không tái 
tạo 
 
Tài nguyên có thể quay 
vòng 
 
 
Tài nguyên tái tạo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài nguyên không cạn 
kiệt 

Không được tạo ra hay hình thành trở lại trong tự nhiên 
với tốc độ tương đương với tốc độ ta sử dụng chúng 
 
Là một dạng đặc biệt của TNKTT, không bị mất đi khi 
ta sử dụng chúng, có thể tái chế, sử dụng chúng nhiều 
lần, như rất nhiều kim loại. 
 
Mọi vật thể sống có khả năng tái sản xuất và sinh 
trưởng. Một khi, tốc độ sử dụng chúng còn nhỏ hơn tốc 
độ tái sản xuất; môi trường được duy trì phù hợp, chúng 
sẽ tự thay thế. Tuy nhiên một quần xã có thể sẽ không 
“tái tạo” nếu như ta sử dụng chúng một cách bừa bãi. 
Không có cơ thể sống nào có thể tồn tại nếu như ta gặt 
hái chúng với tốc độ lớn hơn khả năng tái sản xuất hoặc 
là phá hủy sinh cảnh của chúng. 
 
ánh sáng mặt trời hay tài nguyên nước trên trái đất; 
không phụ thuộc vào việc ta sử dụng chúng hay không. 

 
 

Vấn đề tài nguyên môi trường được chú ý nhiều bởi vì nhiều dạng tài nguyên 
không tái tạo cũng như tái tạo đã bị khai thác sử dụng quá mức cho các nhu cầu 
công nghiệp, mở rộng phát triển kinh tế. Ngoài ra việc sử dụng khai thác tài nguyên 
này nhiều khi lại phá hủy tài nguyên khác, ví dụ khai thác khoáng sản thường phá 
hủy mạnh mẽ cảnh quan thiên nhiên. 

 

1.2. SINH QUYỂN - HỢP PHẦN CHÍNH CỦA MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 

Sự tồn tại của thế giới hữu sinh tạo nên một khái niệm mới - đó là sinh quyển. 
Sinh quyển chính là phần cơ bản nhất của hệ thống môi trường toàn cầu, trong đó 
thế giới hữu sinh là yếu tố trung tâm nhưng đồng thời lại là thành phần hữu cơ của 
nó.  

Sinh quyển có thể định nghĩa như là một lớp mỏng xung quanh trái đất, trong 
đó các thực vật, động vật và các dạng vật chất sống khác có thể tồn tại mà không cần 
phải có các thiết bị bảo vệ.  
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Sinh quyển bao gồm một lớp mỏng của đất, không khí, nước, đá; nói chung 
có chiều dày nhỏ hơn 30km. Giới hạn trên được ấn định do sự thiếu ôxy, thiếu độ 
ẩm, độ lạnh tăng và áp xuất khí quyển giảm với chiều cao của khí quyển. Giới hạn 
dưới xác định qua độ sâu lớp đất hay đại dương, bởi mức độ thiếu hụt ôxy, ánh sáng, 
áp xuất tăng cao khi xuống sâu. Trong đại dương có thể phát hiện vi khuẩn ở độ sâu 
9Km, tuy vậy trong đất liền, độ sâu của sinh quyển nói chung được xác định như là 
chiều sâu tối đa mà mà rễ cây hay các sinh vật đất có thể đến được. Trong sinh 
quyển có các thành phần hữu cơ (thực vật, động vật bao gồm cả con người và các vi 
sinh vật), và các thành phần vô cơ của môi trường. Tất cả hai thành phần này đều 
hoàn toàn lệ thuộc vào hàng loạt các cơ chế vận chuyển tuần hoàn quy mô lớn năng 
lượng, nước, các chất hoá học và quá trình lắng đọng vật chất trong khắp sinh 
quyển. Mối quan hệ là hai chiều, trong đó cơ chế tuần hoàn làm ảnh hưởng đến các 
thành phần vô cơ và hữu cơ của sinh quyển và ngưọc lại chúng cũng chịu ảnh hưởng 
của các thành phần này.  Trong trạng thái tự nhiên, sinh quyển có thể đạt tới trạng 
thái cân bằng, tự duy trì và có hiệu quả về sinh thái. Với sự biến đổi môi trường do 
các hoạt động, trạng thái cân bằng có thể bị phá vỡ từng phần hay toàn phần, dẫn 
đến các sự phá hủy về môi trường và sinh thái trên quy mô lớn. Bởi vì nhiều phần 
của sinh quyển hoạt động như các “hệ thống quá trình – phản ứng” phức tạp, phụ 
thuộc lẫn nhau, các tác động môi trường ban đầu có thể sẽ được khuếch đại do các 
hiệu ứng phản hồi dương, và nếu tác động đó vượt qua ngưỡng sinh thái thì hậu quả 
tiếp theo sẽ là sự mất cân bằng ở quy mô lớn. Trạng thái cân bằng của sinh quyển sẽ 
là mấu chốt đối với quản lý môi trường, và chính sự phá hủy đó là nguyên nhân của 
khủng hoảng môi trường hiện nay (Whittaker và Likens, 1975). 

 
Bởi vì tính chất cấp bách của trạng thái cân bằng, sự cần thiết phải nâng cao 

sự hiểu biết về chức năng của sinh quyển và cơ chế hoạt động cân bằng; Dasmann 
(1973) nhấn mạnh tính cấp thiết phải bảo vệ các khu vực thiên nhiên, các quần xã 
và các giống loài hoang dại. Perkins đòi hỏi phải cấm việc phát triển các vùng đất 
rộng lớn chưa bị khai phá đến khi chúng ta có hiểu biết đầy đủ về khả năng chống 
chịu của chúng (Perkins, 1975). 

 
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các vòng tuần hoàn lớn; nền tảng 

của sự ổn định của sinh quyển, đồng thời kiểm soát hữu hiệu năng lực của các hệ 
sinh thái khác nhau. Các quá trình sinh học cơ bản có ảnh hưởng đến các vòng tuần 
hoàn này cũng sẽ được nghiên cứu.   

1.2.1. Hệ thống năng lượng 

Có ba nguồn năng lượng cơ bản trong sinh quyển, lực hút trọng lực, nội lực 
trong lòng trái đất và bức xạ mặt trời. Năng lượng mặt trời là quan trọng nhất bởi vì 
nó có thể được thực vật biến đổi thông qua quang hợp thành dạng năng lượng mà 
thực vật, động vật và con người có thể sử dụng được, đồng thời là động lực cho các 
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quá trình của các hệ thống chủ yếu - đặc biệt là tuần hoàn nước và tuần hoàn khí 
quyển. 

Bức xạ mặt trời là một tập hợp với các bước sóng khác nhau, từ các tia sóng 
ngắn (tia gamma: nhỏ hơn 0,00002 micron), đến tia X (0,00002-0,0002 micron) và 
tia tím (0,002-0,3 micron) đến nánh sáng nhìn thấy (có phổ từ 0,4-0,7 micron) và 
cho đến sóng dài của tia hồng ngoại (0,8-200 micron) và sóng vô tuyến (>200 
micron). Thực vật và động vật chủ yếu chỉ phản ứng với các sóng trong vùng khả 
kiến, xấp xỉ một phần tư toàn bộ bức xạ mặt trời. 

Điểm mấu chốt để nắm được hệ thống năng lượng đó là hai định luật nhiệt động 
học: 

Định luật 1. Trong hệ thống có khối lượng không đổi, năng lượng không thể tự sinh 
ra hay mất đi, nhưng nó có thể bị biến đổi, ví như năng lượng điện có thể biến đổi 
thành cơ năng. 

Định luật 2. Năng lượng bị mất đi dưới dạng nhiệt khi nó sinh công. Công được sinh 
ra khi một dạng năng lượng này biến thành một dạng năng lượng khác. 

Năng lượng mặt trời đến lớp ngoài của bầu khí quyển tương đối cố định, 
khoảng 1,94 langleys/phút ( +- 5%). Chỉ có khoảng 51 % đến được bề mặt trái đất, 
trong đó trực tiếp (26%), phản xạ ngược từ các phần tử hấp thụ năng lượng trong 
bầu khí quyển (11%), từ lớp mây ngay trên mặt trái đất (14%).  Số còn lại 49% bị 
“mất đi” do sự gấn kết các hạt (14%), phản xạ ra ngoài (7%), phản xạ từ tầng trên 
của mây (24%) hay một phần từ bề mặt trái đất (4%) (C.C.Park, 1980). Số năng 
lượng mất do phản xạ này là cực kỳ quan trọng đối với cân bằng năng lượng của bề 
mặt trái đất và như vậy đối với thực vật và động vật giới.  

Số năng lượng mặt trời thực tế đến được bề mặt trát đất, thay đổi theo mùa, từ 
năm này sang năm khác; và thay đổi theo không gian; chúng có ý nghĩa quan trọng 
đối với thế giới sinh vật. Nơi nhận được nhiều năng lượng nhất là sa mạc Saha ra và 
Liby ở châu Phi, sa mạc Arabi (trên 200 kilolangleys/năm). Khu vực có lượng năng 
lượng mặt trời đến được thấp nhất là từ vĩ độ 40o bắc và Nam, chỉ dưới 100 
kilolangleys/năm.  

Một yếu tố có lẽ quan trọng hơn, là năng lượng phân bố theo bước sóng. Các 
tia sóng ngắn có năng lượng cao hơn, có thể làm cho sinh vật bị chết do tác dụng của 
nó với cấu trúc các phân tử hữu cơ cấu tạo nên cơ thể. Thành phần phổ của ánh sáng 
tới được bề mặt trái đất bị ảnh hưởng mạnh của ozon và khí CO2 trong khí quyển. 
Khí ozon (O3) trong khí quyển được hình thành do O2 kết hợp với O nguyên tử 
(được tạo thành do tác dụng của tia tử ngoại đến phân tử O2). Khí ôzon tích tụ ở 
tầng trên của khí quyển, có tác dụng ngăn cản tia tử ngoại do đó tạo thành một lớn 
bảo vệ cho bề mặt trái đất. Khí CO2 có tỷ lệ bé trong khí quyển, là thành phần cần 
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thiết cho hoạt động quang hợp. CO2 có khả năng hấp thụ các tia hồng ngoại, có khả 
năng phát xạ trở lại theo hai hướng đi ra ngoài vũ trụ và trở lại bề mặt trái đất, do đó 
giữ dòng ấm giữa khí quyển và bề mặt trái đất. Mây và hơi nước cũng hấp thụ và 
phát xạ sóng hồng ngoại nên cũng tham gia vào hiệu ứng “nhà kính”. 

1.2.2. Tuần hoàn nước 

Cũng giống như năng lượng, hơi ẩm có thể hiện diện trong môi trường ở 
nhiều dạng khác nhau, tuy nhiên không giống như năng lượng, nước đi  qua các con 
đường khép kín. Hơi ẩm tồn tại chủ yếu dưới dạng nước.  Nước đi vào khí quyển 
dưới dạng hơi nước thông qua quá trình bốc hơi và thoát hơi từ thực vật và động vật. 
Hơi nước kết tụ, tạo thành mây và cuối cùng là mưa. Vòng tuần hoàn được thực hiện 
nhờ năng lượng mặt trời và lực hấp dẫn. 

Vòng tuần hoàn lớn toàn cầu có cơ chế đơn giản: Sự bốc hơi của nước từ đại 
dương, được vận chuyển qua đại dương và lục địa nhờ hoàn lưu khí quyển và tương 
tác không khí/đất liền có tính địa phương; giải phóng hơi nước khi rơi xuống mặt đất 
và đại dương. Nước rơi trên đất liền lại trở về với đại dương thông qua hàng loạt quá 
trình thủy văn trong đó quan trọng nhất là dòng chảy mặt. Một phần nước trên lá, 
trên mặt đất lại bốc hơi vào không khí, một phần thấm qua đất xuống các tầng nước 
ngầm, một số được thực vật hút lên  rồi lại thoát ra qua con đường thoát hơi nước.  

1.2.3. Tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Thường xuyên có các vòng tuần hoàn của vật chất đi từ môi trường ngoài vào 
cơ thể các sinh vật, rồi từ sinh vật này sang sinh vật khác theo chuỗi thức ăn, rồi lại 
từ sinh vật phân hủy thành các chất vô cơ trả về môi trường. Các nguyên tố khoáng 
xuất hiện ở mô thực vật và động vật trong quá trình sinh trưởng và phát triển và từ 
đó tham gia vào các hợp chất hữu cơ.  Sau khi các sinh vật chết và các chất thải của 
nó lại trả lại cho môi trường xung quanh. Chúng được chuyển hoá phức tạp, sắp xếp 
và phân bố lại, sau đó lại được sinh vật mới sử dụng. Sự chuyển động của chu trình 
vật chất không phải lúc nào cũng cân bằng mà có lúc tập trung thành từng điểm, tích 
lũy tạm thời.  
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H×nh 1-1. D¹ng tæng qu¸t cña chu tr×nh sinh - ®Þa – ho¸ 

(Theo Clapham, 1973) 
Trong thiªn nhiªn cã kho¶ng 20-30 trong h¬n 100 nguyªn tè ho¸ häc lµ cÇn 

thiÕt cho sù sèng. Nhng cã 6 nguyªn tè quan träng nhÊt, chiÕm kho¶ng 95% khèi 
lîng trong c¸c c¬ thÓ sinh vËt; ®ã lµ cacbon, «xygen, hydro, nitrogen, ph«tpho vµ 
sunfua. S¸u nguyªn tè nµy cïng víi mét sè nguyªn tè kh¸c cÇn thiÕt cho c¬ thÓ sèng 
víi mét sè lîng lín gäi lµ c¸c nguyªn tè ®a lîng. Mét sè nguyªn tè kh¸c chØ cÇn 
mét sè lîng rÊt nhá nh Fe, Cu, Mn, I, v.v. gäi lµ c¸c nguyªn tè vi lîng.   

 
Kh¸c víi n¨ng lîng, vËt chÊt ®îc c¸c thµnh viªn trong hÖ sinh th¸i sö dông 

lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn. Trong mét vßng tuÇn hoµn vËt chÊt cã hai giai ®o¹n: giai 
®o¹n m«i trêng, t¹i ®ã c¸c chÊt dinh dìng tån t¹i trong ®Êt níc hoÆc kh«ng khÝ 
vµ giai ®o¹n c¬ thÓ, t¹i ®ã chÊt dinh dìng lµ thµnh phÇn m« cña vËt s¶n xuÊt hoÆc 
vËt liÖu tiªu thô. Vßng vËt chÊt còng tïy theo n¬i tån t¹i cña chÊt dinh dìng mµ 
ph©n thµnh vßng khÝ nh vßng C vµ N vµ vßng trÇm tÝch, nh vßng P. 

1.3. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG 
 Từ khái niệm về môi trường như chúng ta đã thấy ở trên, xét trên nhiều 
phương diện, môi trường có một số chức năng cơ bản sau:  
Nơi sinh sống của con người và các sinh vật khác nói chung (cung cấp không khí 
sạch); (2) dich vụ thẩm mỹ (cảnh quan để con ngời cảm thấy dễ chiụ, hấp dẫn và hồi 
phục), (3) Cung cấp  nguyên liệu cho các hoạt động kinh tế; cung cấp các tiện ích 
cho mỗi cá nhân;  cung cấp các dịch vụ cho cuộc sống và (4) tiếp nhận  các yếu tố 
tồn dư  (hoặc chất thải). Chức năng này chứng tỏ khả năng của môi trường trong 
việc vận chuyển, pha loãng và biến đổi các nhân tố tồn dư  thành các chất không độc 
hại.  
1.4. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG  

 
1.4.1. Phát triển  

 
Phát triển kinh tế - xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất, 

tinh thần, sức khoẻ và trạng thái dinh dưỡng của con người bằng hoạt động sản xuất, 
cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá. Phát triển có nghĩa 
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rất rộng, không chỉ đơn thuần là sự tăng trưởng về kinh tế hay tổng sản phẩm quốc 
gia. Nó là nhu cầu của con người và là xu thế tất yếu của xã hội.  

Các hoạt động phát triển gắn chặt với mọi hình thức hoạt động trong các lĩnh 
vực kinh tế (sản xuất, khai thác tài nguyên, buôn bán, giao thông vận tải, v.v.), các 
hoạt động văn hoá thể thao (lễ hội, đại hội ôlimpic, du lịch, tín ngưỡng), cải tiến 
quan hệ xã hội, v.v. 

 
Hoạt động phát triển luôn luôn dựa trên nền tảng môi trường, gắn chặt với 

việc khai thác các dạng tài nguyên thiên nhiên từ môi trường và đổ thải các dạng 
chất thải khác nhau vào môi trường. Những tăng trưởng kinh tế trong quá khứ 
thường dẫn tới sự suy thoái nghiêm trọng của thế giới tự nhiên (Hugh Barton, 1996). 
Sự phát triển mạnh mẽ trong vài thế kỷ vừa qua nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của 
con người do sự bùng nổ dân số đã làm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn 
của trái đất bị suy giảm một cách nhanh chóng, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, gây 
ra những xáo trộn lớn không mong muốn trong cân bằng sinh thái, sinh quyển và 
làm ảnh hưởng nặng nề đến thể chất, tinh thần của con người (IUCN, UNEP & 
WWF, 1993).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 1-2. Sơ đồ mối quan hệ giữa môi trường với hệ thống kinh tế 
 
 

Môi trường 

Môi trường 

 

Các nhà sản xuất  
(Công ty, chính phủ) 

Các nhà tiêu thụ  
(Gia đình, chính phủ) 

Sức lao động, đất đai,vốn 

Trả lơng, thuê nhân công, 
giám sát 

Hàng hóa và dịch vụ 

Chất tồn dư 

 Đầu vào Chất tồn dư 

Trả tiền 
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1.4.2. Khủng hoảng môi trường 
Trong thập niên cuối, mối quan tâm đối với chất lượng môi trường đã tăng 

lên đáng kể. Sự làm đứt đoạn các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất, sự cạn kiệt của 
các dạng tài nguyên và mọi khía cạnh trong sử dụng môi trường của con người được 
trao đổi một cách rộng rãi. Tốc độ và tính chất của các thay đổi môi trường trong 
những năm gần đây đưa đến những vấn đề môi trường có tính chất toàn cầu – bao 
gồm vấn đề tăng dân số; vấn đề khai thác sử dụng tài nguyên năng lượng; khả năng 
cung cấp lương thực; khai thác nguyên liệu và ô nhiễm môi trường.  Những mối 
quan tâm về môi trường được nảy sinh từ những năm sáu mươi của thế kỷ 20 ngày 
nay lại càng trở nên nghiêm trọng.  
 

Ô nhiễm môi trường được công chúng chú ý từ những năm 60; năng lượng và 
sức khoẻ từ những năm 70-80 và ngày nay các bệnh có tính tiêu diệt hàng loạt, bệnh 
ung thư là những căn bệnh có nguyên căn sâu sa từ môi trường và cách sống của con 
người. Sức khoẻ con người ngày càng bị de đoạ do ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tắc 
nghẽn giao thông và các căn nguyên khác. Mặt khác chính hiệu ứng tổng hợp của 
các hoá chất trong thiên nhiên là mối đe doạ đến sức khoẻ, các tài nguyên môi 
trường có giá trị và các hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và cơ sở gen của sự sống; các khó 
khăn trong việc thiết lập mối liên quan giữa nguyên nhân - hiệu ứng lại càng cảnh 
báo chúng ta về điều đó. Trong khi đó, nhiều vấn đề môi trường của những năm 60 
vẫn còn tồn tại. Vấn đề làm giảm khí SO2 đã có tiến bộ tuy nhiên các vấn đề mưa a 
xit, vận chuyển từ xa của các tác nhân ô nhiễm không khí, khả năng tăng ô nhiễm do 
dùng than chứa hàm lượng lưu huỳnh cao và dầu hoả, sự thẩm lậu của các chất 
PCB’s từ khác khu vực chôn vùi chất thải.  
 

Giải quyết những vấn đề này nhiều khi không mang lại kết quả và có khi còn 
làm nảy sinh vấn đề khác sau này. Môi trường, năng lượng và tình trạng ốm yếu của 
kinh tế và chính trị liên quan đến chúng có thể chỉ là những vấn đề lớn riêng biệt với  
một tập hợp các nguyên nhân chung. Vấn đề đầu tiên là “tại sao lại tồn tại vấn đề 
môi trường ?”. Việc áp dụng rộng rãi các công nghệ hay sử dụng tiền nong không 
đúng ? Berry và Horton cho rằng công nghiệp hoá là một nguyên nhân quan trọng, 
con người khai thác tài nguyên chỉ vì những mục đích trước mắt. Những nhà kinh tế 
thì tìm thấy nguyên nhân bên trong của nền kinh tế thị trường đó là sự cách biệt giữa 
lợi ích cá nhân và các mục tiêu xã hội.  
 

Mâu thuẫn giữa các phương thức sử dụng đất là một vấn đề khác. Dân số 
đông, đất hẹp, nhu cầu nhiều mặt về đất đai cho phát triển là những thách thức cho 
tương lai của nhiều nước trên thế giới đặc biệt các nước có mật độ dân số cao và 
chậm phát triển trong đó có Việt nam. 
 

Gần đây một vấn đề môi trường khác đang nảy sinh. Xã hội và các thể chế 
của nó, dựa trên các nhận thức hẹp về môi trường không đáp ứng được yêu cầu để 
xử lý một cách hiệu quả các vấn đề môi trường. Trường hợp Mỹ và Canada cùng 
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hợp tác giải quyết vấn đề môi trường của “Hồ Lớn” là một ví dụ. Cách tiếp cận 
“chất lượng nước” được áp dụng đã hạn chế những hoạt động phối hợp khi giải 
quyết vấn đề môi trường của Hồ Lớn. Thực tế đòi hỏi phải có một cách tiếp cận 
mới. Vào ngày trái đất năm 1970, khái niệm “hệ sinh thái” đã được sử dụng vào 
nghiên cứu tiếp theo để giải quyết vấn đề môi trường của “Hồ Lớn”, trong đó con 
người được xem là một thành phần của môi trường.  

1.4.3. Đặc điểm của các vấn đề môi trường   
 
Hardin đã tập hợp một cách rộng rãi những đặc điểm chung của các vấn đề môi 
trường trong tác phẩm “Bi kịch của cái chung”.  
 
Ngoại ứng 
 
Các vấn đề môi trường có thể được xem xét như là các vấn đề của “ngoại ứng” 
(externalities), nghĩa là các hiệu ứng không được đề cập tới trên thị trường giao 
dịch. Ngoại ứng xem như là các hàng hoá không có chủ sở hữu xác định. Người 
hàng xóm chơi đàn piano ầm ỹ, sản xuất công nghiệp thải các chất ô nhiễm vào 
không khí và nước là những ví dụ điển hình.  
 
Các hiệu ứng khuếch tán 
 

Khoảng cách lớn thường tách các ảnh hưởng khỏi nguồn. Ô nhiễm nước “Hồ 
Lớn” là một ví dụ. Những cư dân sống ven đường bị ô nhiễm do bụi và tiếng ồn, các 
tác nhân ô nhiễm bởi các phương tiện vận tải đi qua; Sự phát hiện DDT trong trứng 
là một ví dụ xuất sắc về sự khuếch tán các ảnh hưởng theo cả không gian và thời 
gian. Ta có thể đưa ra nhiều ví dụ khác liên quan đến một dòng sông, một lưu vực. 
 
Tính chất bất bình đẳng  
 

Mặc dù ô nhiễm thường phân tán, song lợi nhuận và lợi ích thì lại khá tập 
trung. Sự không công bằng xuất hiện giữa những người tìm cách khai thác tài 
nguyên môi trường như là một loại hàng hoá công cộng và những người phải trả giá 
(những người nghèo). 
 
Trễ thời gian và thiếu phản hồi âm 
 

Các nhà quy hoạch thường chú ý tới các khoảng thời gian trung bình và dài 
hạn trong tương lai; mà khoảng thời gian đó có thể không đủ với một số vấn đề môi 
trường. Chu kỳ sinh học thường dài hơn nhiều so với thời gian quy hoạch là 10-20 
năm, chu kỳ địa chất thì lại càng dài hơn rất nhiều. Các hiệu ứng về sức khoẻ thường 
kéo dài một thế hệ hay hơn trong khi đó có thể xuất hiện các thay đổi khác. Điều đó 
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khiến cho việc nghiên cứu mối quan hệ nguyên nhân-hiệu ứng gặp khó khăn.  Khi 
thiếu các phản hồi âm, việc dự báo các ảnh hưởng xấu sẽ dễ bị bỏ qua.   
 
Tăng trưởng lũy thừa 
 

 Sự hiểu biết không đầy đủ về quy luật “tăng trưởng theo hàm số mũ” là một 
vấn đề môi trường. Một cái hồ chứa một chiếc lá. Mỗi ngày, chiếc lá lại sinh đôi. 
Hai lá vào ngày thứ hai, bốn chiếc vào ngày thứ ba, cứ như thế đến ngày thứ ba 
mươi thì phủ kín. Tại thời điểm nào mặt hồ bị phủ kín một nửa, câu trả lời là ngày 
thứ 29. Nhiều cái hồ kiểu Lily trong đó có trái đất của chúng ta với năm tỉ người 
sống trên đó có thể đã đầy một nửa; còn quá ít thời gian để xoay xở. Vấn đề là phải 
biết tạo ra những hành động tập thể và có tính chất phòng ngừa cao. 
 
Hiệu ứng tích lũy 
 

Tập trung sự chú ý vào những dự án hay các hiệu ứng đơn lẻ có thể sẽ bỏ qua 
các ảnh hưởng tăng dần đối với môi trường. Môi trường đô thị ngày càng bị suy 
thoái do con người có xu hướng thích nghi dần với những sự thay đổi nhỏ dần dần 
và phân tán.  
 
Hiệu ứng “cộng hưởng” (synergistic) khi hai hoặc nhiều hơn các tác nhân gây nên 
những ảnh hưởng lớn hơn so với từng tác nhân riêng biệt.  Ví dụ SO2 và NOx riêng 
biệt thì không có hại nhưng có khi có năng lượng quang-hoá và hơi ẩm trong không 
khí thì chúng tạo thành “sương khói” (smoke); mức độ nguy hiểm của chúng tăng 
lên rất nhiều. Abestos và thuốc lá gây ung thư; thuốc lá và tia phóng xạ cũng có tác 
dụng cộng hưởng. 
 
Bỏ qua các vấn đề môi trường; thiếu sự hỗ trợ của công chúng và các nhà chính trị 
 
Bỏ qua, xem nhẹ, cố tình không hay biết gì về những điều đã biết về hệ thống môi 
trường là một vấn đề.   
Con người và các tổ chức một mặt không sẵn sàng chấp nhận những hành động tập 
thể nhưng mặt khác lại làm mất đi năng lực và chất lượng của môi trường. Các hành 
động ngăn ngừa nhằm cải thiện năng lực và chất lượng môi trường bị hạn chế. 
Trong nhiều vấn đề, mỗi người hiểu một khác; tình trạng chỉ biết coi trọng môi 
trường “của mình” mà thiếu coi trọng “môi trường của chung”. Vì vậy vấn đề môi 
trường thường chưa được coi trọng đúng mức về phương diện chính trị, các chi phí 
cho hoạt động môi trường thường rất thấp; luật pháp môi trường chưa đủ, v.v. 
 
 Tiếp cận vấn đề môi trường theo giai đoạn  
 
Đặc điểm “procedural” là cách tiếp cận và giải quyết vấn đề môi trường. Một trong 
những nét của các vấn đề môi trường là: Các hệ thống môi trường  hoạt động phụ 
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thuộc một cách phức tạp cho dù chúng ta nhận thức nó và giải quyết nó thế nào.  
Tuy nhiên hệ thống thể chế lại hoạt động một cách riêng biệt, ngăn cách và thường 
không hợp nhất với nhau. Và những mối quan tâm của các vấn đề này và các giải 
pháp nhiều khi mâu thuẫn với nhau. 
 
Hệ thống thể chế (Ví dụ chính phủ & chính quyền) có vẻ như chưa sẵn sàng đưa ra 
các hành động phối hợp trong giải quyết những vấn đề cần thiết của những hệ thống 
môi trường phức tạp. Chúng ta trên thực tế còn thiếu những hiểu biết về các hệ 
thống môi trường phức tạp, nhiều ảnh hưởng môi trường không được dự báo & đánh 
giá đúng mức cần thiết; các vấn đề môi trường thường không bị giới hạn bởi các yếu 
tố hành chính và không thể thành lập một cơ quan riêng có đủ thẩm quyền và năng 
lực để giải quyết các vấn đề trong khi một cơ quan nào đó không thể giải quyết 
được.  
 
Hành động chỉ nhấn mạnh  một phía và chèn ép phía khác của nó thường xảy ra đối 
với những người được đào tạo theo các nguyên tắc khoa học tổng hợp như các nhà 
sinh thái học và các nhà quy hoạch đô thị / vùng.  Họ thường cho rằng “quy hoạch 
tổng thể về môi trường” (dựa trên sự hiểu biết rộng về môi trường và cơ sở dữ liệu 
dài hạn) phải được tiến hành và là hưóng dẫn cho hành động. Điều này ít xảy ra bởi 
vì những nhà khoa học chính trị và luật sư lại thường tập trung vào hành động theo 
từng giai đoạn với hạn chế về sự quan tâm môi trường kiểu bền vững . Các ưu điểm 
và hạn chế của cả hai cách thức hành động này đều hết sức rõ ràng. 
 
Để tránh các khuyết điểm trên, đòi hỏi phải có chiến lược nhằm khai thác được ưu 
điểm của cả hai cách tiếp cận, sử dụng một cách chọn lựa cách tiếp cận toàn diện và 
hành động theo giai đoạn trong một khuôn khổ “thích ứng” bởi vì: 
 
a.  Mức độ hiểu biết về các hệ thống môi trường. Trong một số trường hợp đơn giản, 

ảnh hưởng môi trường do các hoạt động có thể biết một cách chắc chắn. Ngược 
lại trường hợp rất phức tạp: các tác động thường là rất lớn và sự hiểu biết là 
không chắc chắn. Chỉ trong trường hợp thư nhất, quy hoạch kiểu “blueprint-
type” là khả thi, trường hợp sau cần phải có cách tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt 
hơn. 

b.  Mức độ “kiểm soát” đối với việc thực hiện. Tương tự đối với trường hợp một cơ 
quan duy nhất lập và thực hiện quy hoạch; ngược lại nếu việc đó là của nhiều cơ 
quan, của nhiều thành phần cùng tham gia thì vấn đề sẽ phức tạp hơn. 

c.  Trình độ hiểu biết về các hệ thống môi trường và trình độ kiểm soát đối với việc 
thực hiện thay đổi từ đơn giản cho tới phức tạp, tạo ra một phổ các trường hợp 
khác nhau đòi hỏi chiến lược quy hoạch/quản lý tương ứng. Nói chung nếu càng 
phức tạp thì càng cần phải mềm dẻo, khả năng thích ứng càng phải cao hơn. 

 
Tính địa phương 
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Sự khác biệt giữa các vấn đề môi trường ở Việt nam và các vấn đề môi trường của 
các nước khác trên thế giới phải được thể hiện thông qua các giải pháp có tính địa 
phương. 

 
1.5. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1.5.1. Phát triển bền vững 

Khái niệm phát triển bền vững (PTBV) đã trở nên hết sức phổ biến kể từ khi 
tác phẩm "tương lai chung của chúng ta" của hội đồng Brundland được xuất bản vào 
năm 1987. Định nghiã được trích dẫn nhiều nhất từ báo cáo của Hội Đồng 
Brundtland là: "Phát triển bền vững  là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà 
không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của 
họ".   

Khái niệm PTBV được hoàn chỉnh trong hội nghị RIO-92; theo đó cần thiết 
phải hiểu rằng PTBV được hình thành trong sự hoà nhập, xen cài và thoả hiệp lẫn 
nhau của ba hệ thống tương tác lớn của thế giới: hệ tự nhiên, hệ kinh tế và hệ xã hội. 

 
Với quan niệm PTBV như trên thì vấn đề chất lượng môi trường và các khả 

năng dịch vụ của các hệ thống tự nhiên quan trọng hơn rất nhiều so với những  việc 
đã được xem xét trong các quy hoạch và quản lý kinh tế trong quá khứ. Môi trường 
trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào chất lượng cuộc sống; trực tiếp đóng góp vào 
thu nhập thực (GNP) thông qua lĩnh vực môi trường; trực tiếp đóng góp với các hoạt 
động kinh tế như là các yếu tố đầu vào và đóng góp vào duy trì các hệ thống phụ trợ 
cho cuộc sống.  

 
                                                                   Mục tiêu kinh tế 
 
 
 
 
 
 
 
     Mục tiêu xã hội Mục tiêu sinh thái 
 
       (a)      (b) 
 
Hình1-3. Mô hình PTBV (a-Jacob, 1990; b-Ngân hàng thế giới) 
 

 

 Hệ kinh    
tế 

Hệ xã 
 hội 

 
 
       Hệ tự     
nhiên 
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Theo  IUCN, UNEP (1993), sự bền vững của phát triển KT-XH có thể được 
đánh giá bằng những tiêu chuẩn nhất định về:  

 
Về kinh tế, việc đầu tư và và phát triển nói chung phải đem lại lợi nhuận, tổng 

sản phẩm trong nước. Độ đo kinh tế của sự PTBV được tính trên giá trị GDP hoặc 
GNP, tuy nhiên bên cạnh giá trị trung bình của nó, cần phải quan tâm tới sự chênh 
lệch các giá trị đó ở các tầng lớp dân cư khác nhau. 

 
Về tình trạng văn hoá - xã hội, phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng xã 

hội; giáo dục, đào tạo; phúc lợi xã hội phải được chăm lo; các gía trị văn hoá, đạo 
đức của dân tộc và cộng đồng phải được bảo vệ và phát huy.  

 
Về Môi trường & TNTN. Các tài nguyên tái tạo phải được sử dụng trong 

phạm vi khôi phục được về số lượng và chất lượng bằng các con đường tự nhiên và 
nhân tạo; tài nguyên không tái tạo phải được sử dụng một cách hạn chế và được bổ 
xung thường xuyên bằng các tài nguyên thay thế thiên nhiên hay nhân tạo. Việc sử 
dụng tài nguyên tái tạo là bền vững; nằm trong khả năng chiụ đựng của các hệ sinh 
thái phụ trợ. Về chất lượng môi trường, môi trường không khí, nước, đất, cảnh quan 
liên quan đến sức khỏe, tiện nghi, yêu cầu thẩm mỹ, tâm lý của con người nhìn 
chung không bị các hoạt động của con người làm ô nhiễm; các nguồn phế thải được 
xử lý, tái chế kịp thời. 

 
Vì môi trường có vai trò nhiều mặt trong quá trình phát triển kinh tế, duy trì 

điều kiện thích hợp cho sức khoẻ con người, nên không thể có phát triển bền vững 
nếu như  tài nguyên không được khai thác một cách hợp lý, chất lượng môi trường 
không được trong sạch. “Quản lý môi trường vững chắc và phát triển kinh tế là 
những mặt bổ sung lẫn nhau của cùng một chương trình hành động. Không bảo vệ 
môi trường thích hợp, phát triển sẽ bị hao mòn; không có phát triển, bảo vệ môi 
trường sẽ thất bại” (Ngân Hàng Thế Giới, 1993).  

 
Sự phát triển có mối liên quan hữu cơ với môi trường. Sự bền vững trong 

phát triển do đó phụ thuộc mạnh mẽ vào tính bền vững của các hệ sinh thái. Chúng 
ta hiểu tính bền vững của hệ sinh thái là một trạng thái mà ở đó, hệ sinh thái trái đất 
có khả năng hấp thụ các tác động do con người mà không bị suy thoái. Tính bền 
vững, như vậy, thực chất là nói về trạng thái khoẻ mạnh của sinh quyển và khả năng 
nuôi dưỡng các tài nguyên cơ bản như không khí, nước, đất và khoáng sản (Greed, 
Clara; 1996). Vì vậy, theo H. Barton (1996), PTBV chính là duy trì và nâng cao chất 
lượng cuộc sống con người về mặt xã hội, kinh tế,  môi trường trong giới hạn khả 
năng chịu tải của các hệ sinh thái dịch vụ và cơ sở tài nguyên của môi trường, nghĩa 
là vẫn đảm bảo tính bền vững của môi trường.  

1.5.2.  Quản lý môi trường  
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Quản lý môi trường là hoạt động nhằm vào việc tổ chức, thực hiện và giám 
sát các hoạt động bảo vệ, cải thiện và phát triển các điều kiện môi trường và khai 
thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên một cách tối ưu.  

 
Sự bền vững có các mục tiêu vượt xa so với các dạng quy hoạch và quản lý 

môi trường thông thường; nó nhấn mạnh các vấn đề xã hội – văn hoá, kinh tế và tự 
nhiên, là những vấn đề cần giải quyết nếu muốn đáp ứng được các nhu cầu hiện tại 
mà không làm ảnh hưởng tới nhu cầu của các thế hệ tương lai. Sự bền vững là một 
quá trình đòi hỏi sự chú ý và nỗ lực không ngừng, nó ảnh hưởng tới các quyết định 
quy hoạch. Tiêu điểm bền vững đòi hỏi phải quan tâm đến cách nhìn dài hạn trong 
hầu hết các giải pháp quy hoạch. 

 
Công tác quản lý môi trường là nhiệm vụ của mỗi quốc gia và của toàn thể 

nhân loại. Nó là chức năng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan sự nghiệp 
liên quan và là trách nhiệm của các tổ chức kinh tế, xã hội cũng như của mỗi cộng 
đồng. 
 

Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường bằng các công cụ khác 
nhau: 
 
Công cụ về luật pháp, quy định, chế định, tiêu chuẩn 
 
 Hệ thống luật pháp về bảo vệ môi trường của một quốc gia thường bao gồm: 
Luật chung về bảo vệ môi trường và các luật về sử dụng từng dạng tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ chất lượng môi trường; 
  
 Quy định là những văn bản pháp chế dưới luật nhằm cụ thể hoá các nội dung 
trong luật; Chế định là các quy định về chế độ, tổ chức, quản lý bảo vệ môi trường, 
phát triển bền vững; 
 
 Chính sách môi trường, phát triển bền vững là công cụ để chỉ đạo toàn bộ 
hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững trên một phạm vi lãnh thổ lớn, 
trong một khoảng thời gian dài. Chính sách phải xác định mục tiêu bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững và các định hướng lớn để thực hiện mục tiêu. Chính 
sách phải hợp lý, dựa trên cơ sở vững chắc về khoa học và thực tiễn. Chính sách cụ 
thể hoá chiến lược ở một mức độ nhất định, chiến lược xem xét mối quan hệ giữa 
các mục tiêu do chính sách xác định và nguồn lực có thể có để thực hiện các mục 
tiêu này. 

Kế hoạch hoá, quy hoạch 
 
 Bảo vệ môi trường được thực hiện trên quy mô lãnh thổ lớn, thời gian dài 
quan hệ đến mọi ngành, mọi người trong xã hội, vì vậy chỉ có thể thực hiện tốt khi 
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được kế hoạch hoá. Trong công cụ kế hoạch hoá thường gồm có các quy định xem 
xét đến các vấn đề tài nguyên môi trường một cách khái quát, dài hạn. Kế hoạch phải 
đảm bảo sự đồng bộ, cân đối giữa mục tiêu và nguồn lực, mối quan hệ giữa các hoạt 
động và thời gian biểu của các hoạt động đó. 

Đánh giá môi trường 
 

Đánh giá tác động môi trường. Đánh giá tác động môi trường là đánh giá 
những tác động tích cực, tiêu cực của dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội 
đến tài nguyên và môi trường, văn hoá xã hội và sức khoẻ cộng đồng. Xây dựng các 
biện pháp giảm thiểu những tác động xấu. Đánh giá tác động môi trường giúp cho 
việc ra quyết định cho hay không cho dự án, chương trình thực thi. 

 Kế toán tài nguyên. Kế toán tài nguyên là sự phân tích, tính toán nhằm xác 
định một cách định lượng với độ chính xác nhất định về sự gia tăng hoặc sự suy 
thoái của dự trữ tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia, một địa phương. Sự thay 
đổi về lượng và chất của tài nguyên thiên nhiên do các hoạt động phát triển kinh tế – 
xã hội gây nên mà Kế toán tài nguyên sẽ đưa ra cần được xem xét trong quá trình 
quyết định các mục tiêu và chương trình phát triển của quốc gia. 

Đánh giá rủi ro môi trường. Bao gồm các hoạt động như: xác định rủi ro, đánh giá 
mức độ khắc nghiệt của rủi ro, đánh giá xác suất xảy ra rủi ro, xác định đặc thù rủi 
ro và quản lý rủi ro.  
 
Công cụ kinh tế.  
 

Các công cụ kinh tế rất đa dạng: thuế môi trường; phí môi trường, côta môi 
trường, qũy môi trường, nhãn sinh thái, v.v. Các công cụ kinh tế là những công cụ 
hướng vào việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh theo hướng bảo vệ môi trường. 

Các công cụ phụ trợ: Công cụ thông tin, dữ liệu, giáo dục; đào tạo 
 

Công cụ này bao gồm hệ thống quan trắc, đo đạc các yếu tố tài nguyên môi 
trường, hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp tư liệu về tài nguyên môi 
trường. Các công cụ này quyết định sự đúng đắn và độ chính xác về nhận định tình 
hình hiện trạng và dự báo diễn biến tài nguyên môi trường và của các công cụ khác. 
 

1.6. QUAN ĐIỂM HỆ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG 
Ảnh hưởng của cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường đặc biệt trong 
quy hoạch là không thể nói hết được. Mỗi sách đều có thể cho những định nghĩa khác 
nhau về vấn đề này, những công trình gần đây thường cho các định nghĩa hẹp và có 
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tính kỹ thuật.  Theo ý nghĩa rộng rãi nhất, tuy nhiên, tiếp cận hệ thống là một cấu trúc 
có tính logic để giải quyết vấn đề trong đó nhấn mạnh tính chất liên quan lẫn nhau 
nghĩa là nếu ta thay đổi một phần của hệ thống thì ta sẽ làm thay đổi phần khác của nó 
và như vậy cuối cùng sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống. Thêm vào tư tưởng cơ bản đó, 
tiếp cận hệ thống bao gồm tối thiểu bốn đặc điểm quan trọng đối với các nhà khoa 
học: đó là sự xem xét các vấn đề trong một khuôn khổ rộng rãi nhất, việc sử dụng các 
mô hình, vai trò của phản hồi và sự tổ chức có tính chất liên ngành. 
 
1.6.1. Khuôn khổ 
 

Tư tưởng về một khuôn khổ rộng lớn đặc biệt quan trọng đối với quy hoạch, 
thiết kế môi trường bởi vì trong quá trình kiến giải với các quá trình tự nhiên, như đã 
thấy trong mối quan tâm về quy mô lãnh thổ, mọi thứ đều có liên quan với nhau. 
Cách tiếp cận hệ thống dựa trên nguyên lý căn bản là mọi khía cạnh của thế giới 
nhân văn phải được gắn kết với nhau theo một sơ đồ hợp lý chung.  
 

Chorley va Kennedy (1971) định nghĩa hệ thống như là “ một tập hợp các đối 
tượng có cấu trúc hoặc là các biến, quan hệ với nhau một cách chặt chẽ, hoạt động 
cùng nhau như một thể thống nhất, tùy thuộc vào một số quy tắc có thể quan sát 
được”. 

 
Để so sánh với hệ thống nhiệt động nói trên, ta xem xét một quần xã đồng cỏ. 

Chúng ta sẽ xác định được các hệ thống con trên cơ sở năng lượng như đã tiến hành 
với “động cơ nổ”. Hệ thống mạng thức ăn này tương tự  như hệ thống động cơ mà ta 
đề cập tới ở trên. Hệ sinh thái hấp thu năng lượng mặt trời từ môi trường, và cuối 
cùng thì thải tất cả năng lượng thừa và cặn bã ra môi trường nhờ các quá trình kiểm 
soát hệ thống như gió, xói mòn, lũ. Tất cả sự mất mát đó được biểu diễn tổng hợp lại 
qua dòng B,C. 
 
 Hệ thống động cơ            Hệ thống cấp NL 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1-4. Hệ thống động cơ và hệ thống cấp  năng lượng 
 
 
 
                                   A 
 

 
 Cỏ 
 
    Động vật chăn thả ĐV ăn thịt 
 
 Sinh vật phân hủy 

 
 Hệ thống cấp NL 
 
HT điện      HT nén  HT 
thải 

 
Đường NL     
 
Lọc NL        Bơm N L          CHK             Đường vào 
ĐC  
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                                                 B, C 

Hình 1-5..Hệ thống sinh học 
 
 

Sự tương tự của hai hệ thống này thể hiện ở chỗ chúng cùng sử dụng năng 
lượng và cấu trúc của chúng được sắp xếp sao cho chúng nhận được công có ích dù 
chúng sử dụng năng lượng gì. Hai hệ thống này đều là ví dụ về một hệ thống tổng 
quát trong đó quá trình thu nhận và biến đổi năng lượng thành công có ích tuân theo 
định luật nhiệt động học. Tuy nhiên cũng có nhũng nét đặc trưng riêng cho mỗi hệ 
thống, hệ thống động cơ nổ là hệ thống cơ học, còn hệ thống kia là hệ thống sinh 
học. 

Có nhiều cách để nhận thức tính chất thống nhất của môi trường tự nhiên. 
Cách thuận tiện nhất là cho rằng trái đất với các môi trường địa phương cùng với 
các thành phần sống của nó là một hệ thống. Tiếp cận hệ thống cung cấp cho ta một 
khuôn mẫu thống nhất với sự nhấn mạnh chủ yếu vào dòng năng lượng và vật chất 
trong hệ thống. Bằng cách đánh giá các thành phần và quá trình của hệ thống, cách 
tiếp cận này cung cấp một công cụ tốt để phòng ngừa các ảnh hưởng xấu và kiến 
nghị các giải pháp nhằm khắc phục các suy thoái môi trường. 

Tính chất của các hệ thống 
 
1. Tất cả các hệ thống sử dụng năng lượng đều tuân theo định luật nhiệt động học; 
đó là đặc điểm đầu tiên của hệ thống.   

2. Tính chất về biên của hệ thống. Về một mặt nào đó, mọi hệ thống đều là nhân tạo 
và là sự tưởng tượng do hoạt động của trí não con người. Nói cách khác chỉ có một 
hệ thống có thực đó là toàn bộ hành tinh của chúng ta; nếu như ta xem bất kỳ một 
phần nào đó của trái đất là hệ thống thì đó là do ta vạch ra một đường biên giới nhân 
tạo xung quanh nó. Trong một số trường hợp, hệ thống khá “tự nhiên”, trường hợp 
khác lại không như  vậy.  
 
3. Hệ thống có thể được phân chia thành ba loại trên cơ sở chức năng: 
 

Hệ thống cô lập: không có trao đổi năng lượng và vật chất với xung quanh; 
Hệ thống kín: Biên giới của chúng chỉ ngăn cản sự trao đổi vật chất trong 
ngoài nhưng không ngăn cản năng lượng. 
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Hệ thống mở: có sự trao đổi tự do vật chất và năng lượng với các hệ thống 
xung quanh. Trái đất có thể xem như một hệ thống mở hoặc kín. 

 
Hệ thống động cơ có thể xem là hệ thống tương đối đóng; với số nhiên liệu 

nạp sẵn, nó có thể hoạt động với rất ít ảnh hưởng đến nó từ môi trường bên ngoài. 
Các hệ thống tự nhiên đều là các hệ thống mở; nó chịu ảnh hưởng của hàng loạt các 
mối quan hệ với bên ngoài. Ví dụ, Hệ thống đồng cỏ, có thể bị tác động bởi sự dao 
động của khí hậu, cháy đồng cỏ, cấu trúc đất và tính chất của các quần xã sinh vật 
xung quanh, kể cả vùng đồng cỏ đã sử dụng do tác nhân con ngời. Rõ ràng, những 
thứ đó làm cho hệ thống đồng cỏ không phải là một hệ thống có biên giới rõ ràng. 
Nếu như ta có một cánh rừng bên lề của đồng cỏ, bởi vì cỏ mọc tràn vào nền rừng 
nên đâu là ranh giới giữa hai hệ thống ?  

4. Định hướng theo mục tiêu 
 

Tổ chức của các hệ thống phản ảnh một tập hợp các mục tiêu dù cho nó có 
thể hiện rõ ràng hay không. Đối với các hệ thống sinh thái, mục tiêu chính của sự 
tồn tại ẩn bên trong và tổ chức chọn lọc tự nhiên sẽ phù hợp cho các loài hay hệ 
thống có khả năng sử dụng tốt nhất hay ít nhất cũng đứng vững với các điều kiện về 
năng lượng, khí hậu, và sinh học xung quanh. Mặc dù hệ thống tự nhiên có mục tiêu 
hàng đầu là tồn tại, mục tiêu thứ hai cũng được khống chế thông qua chọn lọc tự 
nhiên. Trong ví dụ về đồng cỏ, cũng giống như các hệ sinh thái khác, cũng còn có 
mục tiêu đa dạng hoá, khả năng duy trì năng suất tối đa và chiếm ưu thế trong cảnh 
quan.  
 

Cấu trúc mục tiêu là  rõ ràng nhất đối với các hệ thống con ngời chiếm ưu 
thế, trong đó chọn lọc tự nhiên bị lấn át. Chúng ta có thể làm cho hoặc tạo ra các hệ 
thống đồng cỏ chỉ dùng để tạo ra năng lượng thức ăn cao bằng cách sử dụng các 
biện pháp kỹ thuật để kìm hãm các lựa chọn tự nhiên. Động cơ đốt trong càng thể 
hiện rõ các mục tiêu là tạo ra công từ các biến đổi nhiên liệu - năng lượng. 

5. Tổ chức cây 
Bởi vì tất cả các hệ thống bao gồm nhiều hệ thống khác; hệ đồng cỏ là một phần của 
miền trung du nước Mỹ, và nó bao gồm rất nhiều loài thực vật cũng như đất, chất 
dinh dưỡng, nước, ánh sáng mặt trời và các thành phần khác. Tương tự, động cơ nổ 
có nhiều bộ phận bên trong cũng là một phần của chiếc xe. 

6. Các thành phần cơ bản của hệ thống 
Để có thể xây dựng được mô  hình của hệ thống, một trong các cách tốt nhất là phải 
phân tích và làm việc với các thành phần chức năng của hệ thống. Việc xác định 
biên giới của chúng tương đối dễ vì các hệ thống con cần quan tâm được xác định 
một cách tự nhiên; số khác thì khó khăn hơn do hệ thống là mở và có giới hạn không 
rõ ràng. Ví dụ, hệ thống động cơ là cụ thể, có thể tách ra khỏi xe và đặt ở bên cạnh.  



 

 24  

Mặt khác rất khó tách một động vật ăn cỏ khỏi hệ thống đồng cỏ, đặc biệt khi chúng 
là loài ăn cỏ. 
 

Các hệ thống con là những thành phần cần quan tâm nhất; của hệ thống; 
chúng là các yếu tố mỏng manh, có thể là các phần tử  sinh học, vật lý có thể quan 
sát, đo đạc, và được dùng như  các chỉ thị cho bộ mặt của hệ thống; Sau khi đã xác 
định được các thành phần cơ bản, phần còn lại sẽ được nhận dạng khi các phần tử 
được nối với nhau bằng các “dòng” (cũng thường gọi là “hệ số”). Trạng thái của mỗi 
ngăn (compartment) sẽ được kiểm soát bằng các hệ số xác định biên độ của đầu vào 
và đầu ra.  Vì vậy tính đặc trưng của tất cả các “hệ số” xác định các giá trị của các 
mức trạng thái khác nhau. Trong hai ví dụ ở chương này, mũi tên chỉ rõ hệ số dòng 
năng lượng từ hệ thống nhiên liệu đi vào quá trình đốt hoặc là cỏ chết đến sinh vật 
phân hủy. Với mỗi hệ thống phức tạp thì tập hợp các hệ số sẽ xác định các quy tắc 
hoạt động nó. 
 
(2) Các mô hình 
  
Người ta đã sử dụng các mô hình vật lý ba chiều từ hàng nhiều thế kỷ nay. Mặc dù 
vậy, khái niệm tổng quát hơn về theo cách tiếp cận hệ thống thì hoàn toàn mới mẻ.  
Mô hình hệ thống là sự mô phỏng hệ thống bằng một công cụ nào đó, nghĩa là sự 
thu gọn của thực thể.  Mục đích của nó thường là để làm giảm đi mức độ phức tạp 
của cái thực đến mức có khả năng quản lý được.  
 
Các mô hình thường sử dụng trong phân tích hệ thống thường là các mô hình toán 
học trong đó bao gồm các ký hiệu thoần thúy toán học. Tuy nhiên các mô hình toán 
học, như  C.W.Churchman chỉ ra, sẽ là mất đi nhiều đặc điểm của hệ thống và nhiều 
vấn đề phức tạp của xã hội sẽ không đơn giản như những ký hiệu toán học. Chắc 
chắn rằng diều này sẽ rất đúng khi chúng ta muốn áp dụng phương pháp hệ thống 
trong việc tìm kiếm hình dáng của các hệ thống sinh thái. Thường thường sẽ có rất 
nhiều biến số, rất nhiều điều chưa biết, quá nhiều thứ là các đặc trưng định tính và 
rất nhiều thứ là mỏng manh.  
 
Các sơ đồ trên biểu diễn những hệ thống và nó có thể được mô tả bằng các phương 
trình toán học. Đây là điểm khác biệt giữa các cách tiếp cận theo hệ thống tổng quát, 
nó đòi hỏi sự  so sánh giữa các hệ thống để xem xét sự tương đồng và các mô hình 
cụ thể  bao gồm tập hợp các phương trình. Quá trình thiết lập hệ thống có thể áp 
dụng cho bất cứ hệ thống nào. 
 
Thiết lập mô hình. Để có thể thiết lập mô hình, trước tiên ta phải xác định các thành 
phần của nó. Ví dụ: động cơ xe máy là một hệ thống, tất cả những thứ bên ngoài 
động cơ đều là “môi trường của nó” (bộ phận truyền tải, phanh, v.v). Bản thân động 
cơ được cấu tạo từ nhiều thành phần như  bộ phận nhiên liệu, bộ phận điện, bộ phận 
đốt và cháy nổ, bộ phận thải.  
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Mỗi bộ phận lại là một hệ thống con – hệ thống nhiên liệu (Hình b). Mỗi hệ thống 
con lại có thể tách thành các hệ thống nhỏ hơn nữa. Các mũi tên trong mô hình chỉ 
rõ mối quan hệ nào đó giữa các thành phần này với nhau. Nhìn vào sơ đồ hệ thống 
động cơ ta thấy có ba mối quan hệ môi trường cần chú ý: 
 
(a) Năng lượng nạp vào từ môi trường (nhiên liệu và ôxy) cần thiết cho động cơ; (b) 
Sản phẩm cháy của động cơ phải thải ra môi trường; (c) Nhiệt thải từ động cỏ sẽ 
được dầu hấp thu và sẽ được thải vào môi trường theo các chu kỳ nhất định. 
 
Mặc dù vậy việc sử dụng các mô hình, như kiểu các mô hình “khái niệm” hay mô 
hình biểu đồ sẽ là các công cụ tốt cho việc phân tích các đối tượng phức tạp, có quy 
mô rộng lớn.  
 
Một hệ thống phức tạp có thể dự đoán được không ? ở một mức độ nhất định, các 
tập tính cơ bản của một hệ thống phức tạp vẫn có thể dự đoán đựơc. Một mô hình 
tương tự có thể chấp nhận đựơc cho phép ta đoán nhận các trạng thái tương lai của 
hệ thống và thử nghiệm phản ứng của nó với các điều kiện biến đổi khác nhau. 
 
Tuy nhiên trong thực tế, tất cả đều không thể đoán nhận được với nghĩa là trạng thái 
của chúng ở một thời điểm nhất định có thể là một trong rất nhiều khả năng xảy ra. 
Lý giải điều này là các khả năng này đều có xác xuất xuất hiện rất thấp và điều thứ 
hai là do tính chất phức tạp của các “hệ số”. Một số hệ thống dễ bị biến đổi và chứa 
đựng các yếu tố ngẫu nhiên, (3) tính bất định của hầu hết các hệ thống phức tạp. 
 
Các hệ thống sinh thái rõ ràng là các hệ thống có khả năng dự đoán thấp vì tất cả các 
lý do nói trên cộng với sự thiếu hụt các số liệu về cấu trúc và tập tính liên quan đến 
nó. Hệ thống rất phức tạp giữa con người với tự nhiên cùng với các yếu tố xã hội và 
thể chế (điều hành hầu hết hoạt động của con người) tuy là đối tượng quan tâm hàng 
đầu của chúng ta nhưng lại vô cùng phức tạp và khả năng đoán nhận rất hạn chế. 

 (3) Sự phản hồi 
 
Phản hồi là một khái niệm then chốt trong việc tìm hiểu xem hầu hết các hệ thống, 
từ tụ nhiên đến con người hoạt động như thế nào. Mỗi hoạt động gây nên một phản 
ứng có thể phát hiện được. Nhiệt kế là một hệ thống kiểu đó. Tuy nhiên có rất nhiều 
hệ thống phức tạp, với các hệ số liên kết với nhau tạo ra các tập tính khó phân biệt 
và rất phức tạp.  các mối quan hệ phức tạp này gọi là phản hồi hay hệ thống kiểm 
soát. Thông thường các phản hồi (hay liên hệ ngược) có tác dụng tăng cường (phản 
hồi dương) hay làm giảm (phản hồi âm) ảnh hưởng của hành động ban đầu. Phản 
hồi dương là tín hiệu thông tin của hệ thống có tác dụng là tăng hay khuếch đại sự 
thay đổi của hệ thống theo một chiều hướng nào đó, còn phản hồi âm thì có tác dụng 
ngược lại. 



 

 26  

Có thể cắt nghĩa hầu hết các quá trình tăng trưởng, sự thay đổi hay ổn định trong các 
hệ thống tự nhiên và cả các hệ thống con người bằng phản hồi dương và âm, tuy 
nhiên đối với  các hệ thống sau thì khó hiểu và khó mô tả hơn.  

(4) Các quy tắc liên ngành  
Làm việc trong một tập thể liên ngành không phải là mới trong thiêt kế quy 

hoạch môi trường, Với một quy mô bé nhỏ như một cáo ao hồ, việc xem xét nó the 
nhiều góc độ khác nhau đã đòi hỏi có sự làm việc và tham gia của nhiều lĩnh vực 
chuyên môn khác nhau. Với những môi trường rộng lớn, sự phức tạp và nhu cầu có 
sự tham gia của một tập thể càng lớn hơn. Mỗi người mỗi chuyên ngành cần những 
thông tin và kỹ thuật khác nhau. Yêu cầu tiêu hoá và tích hợp chúng trở nên rất cần 
thiết. Các công cụ được sử dụng trong một khuôn khổ logic, hợp lý có thể là các ma 
trận, giản đồ khối và các công cụ khác trong kỹ thuật hệ thống.   
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CHƯƠNG 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUY 
HOẠCH MÔI TRƯỜNG   

 
 
Trong chương này những vấn chung về quy hoạch môi trường: khái niệm, nội 

dung, đặc điểm, phương pháp tiếp cận QHMT và khung pháp lý liên quan sẽ đề cập 
tới.  
 

Quy hoạch, chủ đề chính của môn học này là một thuật ngữ khá mập mờ và 
không dễ gì định nghĩa được. Cụm từ “quy hoạch” ngày nay được dùng trong rất 
nhiều các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người,  như  quy hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch đô thị và vùng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch cán bộ; 
quy hoạch mạng lưới thông tin hay quy hoạch tài chính, quy hoạch dịch vụ sức khoẻ 
cộng đồng v.v.  
 

Những người làm quy hoạch trong mọi lĩnh vực cho rằng mình biết rõ điều 
mình muốn nói và điều mình phải làm. Tuy nhiên điều khó khăn chính là ở chỗ 
người ta làm mọi việc rất khác nhau và họ cũng hiểu danh từ đó nhiều  khi cũng rất 
khác nhau.   
 

2.1. KHÁI NIỆM QUY HOẠCH  
 
2.1.1. Quy hoạch là gì ? 

 
Thông thường người ta hay tưởng tượng sản phẩm quy hoạch phải là các bản 

đồ hay bản vẽ thiết kế và do đó làm quy hoạch tức là chuẩn bị các bản vẽ đó (có thể 
là các bản đồ). Chúng ta biết rằng có nhiều kiểu quy hoạch cần tới những hình vẽ 
hay bản đồ để trình bày các kết quả của mình; ví như quy hoạch xây dựng đô thị, 
quy hoạch đường giao thông hay quy hoạch hệ thống thoát nước thải. Tuy nhiên 
cũng có nhiều dạng quy hoạch khác chỉ cần đến các ký hiệu, các sơ đồ khối trình 
bày trên các tờ giấy mà không hề cần đến cách trình bày chính xác về hình vẽ. Theo 
Forster Ndubisi (1996), quy hoạch không hoàn toàn tập trung vào khoa học hay 
quyết định mà là vào sự tích hợp của cả hai. 

 
Để có thể hiểu một cách khái quát, chúng ta hãy làm quen với một số định 

nghĩa dưới đây về quy hoạch: 
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Quy hoạch là sự tích hợp giữa các kiến thức khoa học và kỹ thuật, tạo nên 
những sự lựa chọn để có thể thực hiện các quyết định về các phương án cho tương 
lai.  

Quy hoạch là công việc chuẩn bị có tổ chức cho các hoạt động có ý nghĩa; 
bao gồm việc phân tích tình thế, đặt ra các yêu cầu, khai thác và đánh giá các lựa 
chọn và phân chia một quá trình hành động.  

 
Quy hoạch như  soạn thảo một tập hợp các chương trình liên quan, được thiết 

kế để đạt các mục tiêu nhất định. Nó bao gồm việc định ra một / nhiều vấn đề cần 
được giải quyết, thiết lập các mục tiêu quy hoạch, xác định các giả thiết mà quy 
hoạch cần dựa vào, tìm kiếm và đánh giá các biện pháp hành động có thể thay thế và 
lựa chọn hành động cụ thể để thực hiện (Compton, 1993). 

Các kiểu  Quy hoạch  
Quy hoạch chiến lược và quy hoạch hành động. Quy hoạch chiến lược 

thường quan tâm đến mục tiêu chiến lược, thường là mềm dẻo, không bị ràng buộc 
bởi quy trình pháp luật do đó sau này có thể chỉnh lý dễ dàng hơn. Dạng quy hoạch 
sau thường lấy ngân sách địa phương, thường quan tâm chủ yếu đến biện pháp và 
các hướng dẫn cho những hoạt động đặc trưng nào đó. Cả hai dạng quy hoạch này 
đều liên quan chặt chẽ với chức năng kiểm soát trong công tác quản lý và liên quan 
chặt chẽ với nhau.  

 
Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chuyên ngành. Quy hoạch tổng thể hay quy 

hoạch chuyên ngành thường chưa đưa đến các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến 
môi trường mà nó chỉ là cơ sở cho các quy hoạch chi tiết sau đó. Các nhà quy hoạch 
môi trường cần chú ý đến đặc điểm này.  

 
Quy hoạch chung (comprehensive) và quy hoạch chức năng. Quy hoạch 

chung thường định hướng vào việc quy hoạch sử dụng đất và phát triển cấu trúc vật 
lý, cung cấp chỉ dẫn khuôn mẫu cho các quy hoạch chức năng để có thể hướng tới 
các mục tiêu chung cũng như chia sẻ nguồn dữ liệu đảm bảo cho việc chọn lựa các 
vị trí thích hợp và phối hợp thời gian trong phát triển. Trên thực tế mối quan hệ quy 
hoạch chung - quy hoạch chức năng không hoàn toàn chắc chắn. Các phương tiện 
giao thông, cấp nước, đố thải chất thải là then chốt cho đô thị hoá một vùng là công 
việc của những nhà quy hoạch chức năng  chứ không phải của các nhà quy hoạch 
chung ( những người xác định tính chất, số lượng, vị trí của phát triển đô thị – là 
những nhân tố quyết định đến chất lượng môi trường).  

 
Như đã trình bày ở trên, Quy hoạch có thể được coi như một phương pháp 

thích hợp để tiến tới tương lai theo một phương hướng, mục tiêu do ta vạch ra; là 
một công cụ có tính chiến lược trong phát triển. Quy hoạch có thể là tất cả các việc 
hoặc khả năng kiểm soát tương lai bằng các hoạt động hiện tại, sự ứng dụng các kiến 
thức về nhân quả; một hình thức của quyền lực chính trị và một hành động chân 
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thực. Kỹ thuật cơ bản của nó là các báo cáo viết kèm theo là các dự báo thống kê, 
các trình bày toán học, các đánh giá định lượng và các sơ đồ (bản đồ) mô tả những 
mối liên hệ giữa các phần tử khác nhau của bản quy hoạch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-1. Quy trình quy hoạch đô thị kinh điển 

 
Trong những năm gần đây, hoạt động quy hoạch đã dịch chuyển từ “làm quy 

hoạch” sang “quá trình”, phản ảnh nhận thức sâu sắc hơn về tính chất bất định của 
thực tiễn và nhu cầu phải có những phản ứng liên tục. 

Quy hoạch và chính sách   
 

Tạo dựng quy trình quy hoạch 

Xác định vấn đề mấu chốt 

Hình thành mục tiêu (chiến 
lược và cụ thể) 

Điều tra ĐK hiện tại và tương lai 

Xây dụng CS & CL 

Đánh giá chính sách và chiến lược 

Chuẩn bị bản thuyết minh quy hoạch 

Nộp và điều chỉnh quy hoạch 

Giám sát và thẩm định lại QH 
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Quy hoạch gắn rất chặt với chính sách - đó là các quy định bao quát có tính 

hướng dẫn đối với một lớp các quy định cụ thể hơn. Chính sách có thể là các căn cứ 

đầu vào hay các kết quả thu nhận được từ quá trình làm quy hoạch (Lang, et all, 

1980). Chúng là một dạng của “kiểm soát”, thiết kế nhằm thống nhất các hoạt động 

để đạt tới các mục tiêu. Một tập hợp các chính sách quan hệ với một áp dụng của 

chúng theo thời gian là chiến lược vì vậy chiến lược là một tập hợp các chính sách 

có cùng tác dụng trong phối hợp hoạt động nhằm đạt tới một tập hợp các mục tiêu. 

 

2.1.2. Quy trình quy hoạch 

 

Cách tiếp cận hệ thống dường như rất thích hợp cho quy trình quy hoạch môi 

trường. Công trình có ý nghĩa hơn cả là do Christopher Alexanders ứng dụng cách 

tiếp cận này trong quy hoạch tuyến tính đối với một làng ở ấn Độ. Ian McHarg trong 

tác phẩm ‘thiết kế với thiên nhiên’ (1969) đã mô tả phương thức áp dụng phép 

chồng chập bản đồ trong việc xác định tính thích hợp của đất đai cho các mục đích 

sử dụng đất khác nhau áp dụng kỹ thuật hệ thống. Quy trình quy hoạch giản đơn 

nhất là: 

 
     Vấn đề          Thông tin        Quy hoạch         Đánh giá          Thực hiện 
 

 
 
Quy trình này phù hợp cho những trường hợp mục tiêu được xác định một 

cách rõ ràng. Trong thực tế vấn đề nhiều khi rất phức tạp, nhất là ở các quy mô lớn 
khi mà các mục tiêu như  xây dựng khu nhà ở và bảo vệ sinh vật hoang dại tuy đều 
được thừa nhận song lại có thể khác nhau khi đánh giá về tầm quan trọng của nó.  
Nhiều ví dụ thực tế cho thấy quy trình quy hoạch sẽ khác nhau ít nhiều, đòi hỏi phải 
có quá trình thử nghiệm và đánh giá lại – nói chung quy trình quy hoạch thực tế sẽ 
có yêu cầu phức tạp hơn.  
 
 
  
Mục tiêu         Phân tích         Phương án        Dự báo          Quy hoạch          Quản lý 
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2.1.3. Kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam 
 

Quá trình kế hoạch hoá nền kinh tế của Việt Nam là từ xây dựng chiến lược, 
quy hoạch đến kế hoạch PTKTXH. Quy hoạch là bước cụ thể hoá của chiến lược, 
còn kế hoạch là bước cụ thể hoá của quy hoạch. 
 
        Chiến lược ……> Quy Hoạch …….> Kế hoạch 
 

Theo Nguyễn Bá Ân (2001), quy hoạch PTKTXH là bản luận chứng khoa 
học về phát triển và tổ chức không gian hợp lý và có tính chất khả thi. Quy hoạch 
PTKTXH bao gồm quy hoạch chung cho cả nước, quy hoạch vùng, tỉnh/thành phố, 
quy hoạch ngành. Quy hoạch tổng thể là quy hoạch chung cho mọi ngành kinh tế, 
cho mọi lĩnh vực xã hội của một quy mô lãnh thổ nhất định.  
 

Nhà nước đã hành các văn bản hướng dẫn việc lập quy hoạch PTKTXH 
(1993, 1998 và 1999). Sơ đồ dưới đây trình bày khái quát phương pháp tiếp cận 
nghiên cứu quy hoạch phát triển KTXH vùng (Hình 2-2). 
 
Quy hoạch xây dựng đô thị và vùng 
 

Trong các loại quy hoạch chuyên ngành thì QH đô thị và vùng có ý nghĩa 
quan trọng. Quy hoạch đô thị là việc tổ chức phân chia các khu vực chức năng đô thị 
theo một trật tự hợp lý, đảm bảo các mục tiêu phát triển KTXH; là quy hoạch sử 
dụng đất đô thị cho các hoạt động ở, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, giao thông, 
v.v. 
 

Quy hoạch đô thị (quy hoạch xây dựng đô thị) là công cụ hữu hiệu để bố trí 
không gian lãnh thổ của một vùng hay một đô thị, đồng thời quy hoạch đô thị là sự 
cụ thể hoá các đường lối chính sách phát triển KTXH theo không gian vật thể trong 
một vùng hay một đô thị. 
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Hình 2-2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu quy hoạch phát triển KTXH vùng 

    

vị trí của tỉnh 
trong tổng 
thể vùng và 
cả nước 
 
Điều kiện 
TN 
Vị trí địa lý 
Đặc điểm địa 
danh 
Đánh giá tài 
nguyên thiên 
nhiên 
 
Kết cấu hạ 
tầng, đặc 

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ 
PHÁT TRIỂN 

LUẬN CHỨNG PHÁT 
TRIỂN 

 
 
 
 

Xác 
định 

những 
lợi thế 

so sánh, 
thời cơ, 

khó 
khăn, 
hạn 
chế, 

thách 
thức 

sự phát 
triển 

của địa 
phương 
trước 
mát 
cũng 
như  

lâu dài 

QUAN ĐIỂM – MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN 

Xác định phương hướng 
chung và cơ cấu kinh tế 

chỌn cƠ cẤu ĐẦu tƯ & 
phƯƠng Án phÁt triỂn 

QUY HOẠCH 
PT CÁC 
NGÀNH 

CN,      Thương  Nông 
TTCN   mại,       Lâm 
XD       Dịch vụ  Ngư 
                           ghiệp 

Xác 
định 
phương 
hướng 
PT các 
lĩnh 
vực 
VHXH 

GIẢI PHÁP 

 
 
Huy động 
vốn đầu tư 
phát triển 
 
Khuyến  
khích đầu 
tư, tạo việc 
làm 
 
Quản lý 
kinh tế 
 
Đào tạo 
nghề 
 
Phát huy 
nguồn lực 
của các 
thành phần 
kinh tế 

PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC 
KHÔNG GIAN LÃNH THỔ 

Tổ chức 
thực hiện 

QH 

Kiến nghị 
với TƯ và 
phối hợp 

hành động 
với địa 

bước đi đến năm 2005 và 2010 
các chương trình phát triển, dự 

án đầu tư 

Đặc điểm dân 
số và nguồn 
nhân lực 

Thc trạng 
KTXH của địa 
phương 

Định hướng 
phát triển của 

vùng, cả 
nước, các 

yếu tố quốc 
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2.2. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
 
2.2.1. Khái niệm 

 
Trong công tác qủan lý nhà nước nhằm bảo vệ môi trường,  nhà nước thường 

sử dụng phối hợp nhiều công cụ khác nhau: các công cụ luật pháp – chính sách, kinh 
tế, kế hoạch hoá, đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường, v.v. Quy 
hoạch môi trường (QHMT) là một trong các công cụ then chốt trong công tác kế 
hoạch hoá hoạt động bảo vệ và quản lý môi trường. Tuy nhiên khái niệm QHMT 
thường được hiểu và diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. 

 
Theo Robert Everitt và Kimberly Pawley (2001) thì ở châu Âu thuật ngữ 

QHMT thường áp dụng cho quá trình quy hoạch sử dụng đất của khu vực hay của 
địa phương. Ví dụ, ở Hà Lan việc quy hoạch môi trường là cầu nối quy hoạch không 
gian với việc lập chính sách môi trường. Ngược lại ở Bắc Mỹ, cụm từ này được 
dùng để chỉ một phương pháp quy hoạch tổng hợp và cùng tham gia, nó kết hợp 
nhiều vấn đề và nhiều bên có liên quan hơn. 
 

QHMT “là quá trình sử dụng một cách hệ thống các kiến thức để thông báo 
cho quá trình ra quyết định về tương lai của môi trường” (Greg Lindsey, 
1997)  
 
QHMT là “tổng của các biện pháp môi trường công cộng mà cấp có thẩm 
quyền về môi trường có thể sử dụng” (Faludi, 1987).  

 
Theo Toner, QHMT là “ứng dụng các kiến thức về khoa học tự  nhiên và sức 
khoẻ trong các quyết định về sử dụng đất ”(Greg Lindsay, 1997). 

 
John Edington (1979) thì cho rằng “ QHMT là sự cố gắng làm cân bằng và 
hài hoà các hoạt động phát triển  mà con người vì quyền lợi của mình áp đặt 
một cách quá mức lên môi trường tự nhiên”.  

   
Theo chúng tôi, QHMT có thể được hiểu là quá trình nghiên cứu, đề xuất và 
lựa chọn phương án sử dụng hợp lý, bảo vệ, cải thiện & phát triển một / 
những môi trường thành phần hay những tài nguyên của môi trường nhằm 
tăng cường một cách tối ưu năng lực, chất lượng của nó để đạt được các mục 
tiêu môi trường xác định. 
 
Quy hoạch môi trường cụ thể hoá các chính sách / chiến lược về bảo vệ môi 

trường và là cơ sở để xây dựng các chương trình / kế hoạch hành động môi trường 
cụ thể.  
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2.2.2. Khái quát về lịch sử phát triển của QHMT 

 
Mặc dù công tác quản lý môi trường mới được đề cao ở nhiều nước trong ba 

bốn thập kỷ gần đây, khái niệm QHMT đã phát triển một cách liên tục trong các 
diễn đàn công cộng kể từ những năm rất sớm của thế kỷ này.   

 
Những ý tưởng về QHMT đã có từ rất sớm, có lẽ từ khi xã hội loài người 

được hình thành. Cho tới thế kỷ thứ 15, thiên nhiên, rừng rú vẫn thường được coi là 
nơi ma thiêng nước độc, xa lạ với con người. Con người thường cũng chỉ quen biết 
với kiến thức địa lý địa phương không vượt ra ngoài giới hạn làng xóm, nơi họ sinh 
sống.  

 
Đến thế kỷ 18-19, khái niệm thiên nhiên đã được mở rộng, bao hàm cả sự 

thoải mái và thưởng ngoạn những sản phẩm của thiên nhiên. Phong trào “cảnh quan 
vườn” đầy chất lãng mạn đã phát triển ở Anh thể hiện sự nhận thức mới của con 
người. Khái niệm đó đã được mở rộng đối với cả các cộng đồng, các con đường đẹp, 
các công viên, vườn hoa, nghĩa trang và quảng trường.  

 
Le Play (1877) - một nhà xã hội học người Pháp, người đã thừa nhận nhu cầu 

phải tích hợp “con người – hoạt động - chỗ ở” (nói theo thuật ngữ ngày nay là “cộng 
đồng – hoạt động kinh tế – hệ sinh thái” có lẽ là người đầu tiên nêu ra vấn đề lồng 
ghép công tác quy hoạch kinh tế và môi trường.  

 
Vào đầu thế kỷ 20, Geddes (1915) – nhà sinh vật học người Scottland, đã 

nhận thấy sự hình thành song song của “hệ sinh thái – chức năng – sinh vật”. Năm 
1938, Mumford đã mở rộng sự phân tích sinh thái học nhân văn nông thôn áp dụng 
cho đô thị và sau đó là Ian Harg, một nhà quy hoạch cảnh quan và là tác giả cuốn 
thiết kế thiên nhiên (1939, 1969) đã áp dụng các nguyên tắc của họ vào một vài ứng 
dụng cụ thể.  

 
Giai đoạn 1961-1972 có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển về lý thuyết cũng 

như phương pháp của quy hoạch môi trường. Sau khi Bộ luật về bảo vệ môi trường 
của Mỹ ra đời (NEPA-1969), nhiều luật khác cũng lần lượt được thông qua trong 
giai đoạn đầu 1970 như luật về nước sạch; luật về không khí sạch, luật về quản lý 
vùng ven biển, v.v. Vấn đề bảo vệ môi trường đã bùng lên. Các thông tin về ảnh 
hưởng của ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, v.v. đã ngày một nhiều. Sự ra đời của 
đạo luật môi trường của Mỹ (NEA) cùng với các công cụ quản lý của nó như đánh 
giá tác động môi trường (EIA) thực chất đã thổi một luồng gió mới vào quy hoạch 
sử dụng đất đai đồng thời phải xử lý những vấn đề khác trong bảo vệ môi trường 
như chống ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên, v.v.  
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Đối với quy hoạch cảnh quan, đó là nhiệm vụ to lớn mà nó đương phải đương 
đầu. Quy hoạch cảnh quan phát triển thêm một bước mới. Các nhà địa lý và quy 
hoạch cảnh quan hướng tới việc đưa các đòi hỏi về đánh giá tác động môi trường 
vào việc xem xét các cách thức bố trí cảnh quan.  Tuy nhiên vấn đề đô thị cũng khó 
có thể giải quyết được thông qua quy hoạch cảnh quan mặc dù vào những năm 1960, 
McHarg đã kêu gọi đưa các nguyên lý sinh thái học vào. Cho đến ngày nay, gần như 
mọi nỗ lực của quy hoạch cảnh quan đều loại trừ thành phố hoặc phải xử lý thành 
phố theo nhu cầu như sử dụng đất nông thôn để giải trí, cung cấp lương thực, năng 
lượng và đổ thải chất thải rắn, v.v.  
 

Quy hoạch môi trường là một khái niệm không hoàn toàn mới. QHMT ngày 
nay là sự kế thừa & phát triển trên các nguyên lý cơ bản của QHCQ, QHSTH, khoa 
học về sức khoẻ và các nguyên lý cơ bản trong khoa học môi trường. Quy hoạch 
môi trường là một lĩnh vực được tạo ra do sự tham gia đóng góp bởi nhiều nguyên lý 
khoa học như sinh thái học, kỹ thuật, địa lý, địa chất, kiến trúc cảnh quan và nhiều 
ngành khác. Các nhà quy họach môi trường thường làm việc ở một trong ba lĩnh 
vực: (a) kiểm soát ô nhiễm, (b) đánh giá tác động môi trường và (c) quy hoạch sử 
dụng đất (Leonard Ortolano, 1984). 
 
Quy hoạch môi trường ở Việt Nam. 

 
Cho đến mấy năm gần đây chúng ta mới bàn về QHMT mặc dù QHSTH hay 

QHCQ ở Việt Nam được đề cập tới và bước dầu áo dụng khá sớm bơi các nhà sinh 
thái học M.Đ.Yên (1976, 1994); Trần Ngọc Ninh (1995, 1998); và địa lý cảnh quan 
như Nguyễn Thế Thôn (1999). “QHMT” theo quan niệm của các nhà địa lý cảnh 
quan và sinh thái học này có những nét tương đồng. Cơ sở khoa học là việc ứng 
dụng lý thuyết cảnh quan sinh thái và sinh thái học, nghĩa là căn cứ vào các điều 
kiện sinh thái của đất đai để tổ chức lãnh thổ theo các mặt hoạt động khác nhau như 
sản xuất nông nghiệp, tổ chức bố trí khu quần cư, hạ tầng cơ sở, khu du lịch vui chơi 
giải trí.  

 
Các nhà kiến trúc quy hoạch thường giới hạn trong việc nghiên cứu một số nội 
dung, dự án có tính chất bảo vệ môi trường trong quy hoạch xây dựng (phát triển đô 
thị, khu công nghiệp và nông thôn). QHMT cũng đã được nghiên cứu cho  miền 
Đông Nam Bộ (Đàm Trung Phường; 1983), trong đó hai vấn đề lớn là (1) tổ chức 
môi trường sống cho con người hoạt động và phát triển (lĩnh vực sản xuất; lĩnh vực 
tổ chức nơi ở và sinh hoạt trong các quần cư từ đô thị đến các thị trấn, làng xóm; 
lĩnh vực tổ chức nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí); (2) tổ chức quản lý và có biện pháp 
hiệu quả khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên,  tiềm lực hiện trạng và chống ô 
nhiễm. Lê Hồng Kế (1997) đã nghiên cứu các đặc điểm sinh thái đô thị, từ đó kiến 
nghị giải pháp quy hoạch đối với một số đô thị ở Việt Nam.  
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Dưới góc độ của những người làm công tác quản lý môi trường, Nguyễn 
Ngọc Sinh và CTV  đã trình bày những ý tưởng khái quát về quy hoạch môi trường 
trong các nghiên cứu “Những định hướng trong quy hoạch môi trường Bắc Trung 
Bộ” (Nguyễn Ngọc Sinh và CTV, 1997) và  “Quy hoạch ngành môi trường trong 
quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Hồng” (Nguyễn Ngọc Sinh và CTV, 
1998).  Với mục tiêu là quản lý môi trường một cách hiệu quả, trong QHMT, các tác 
giả này xuất phát từ việc xác định các vấn đề môi trường để đề xuất các phương 
hướng,  mục tiêu chiến lược và các chương trình môi trường trong khu vực.  Đối với 
vùng đồng bằng sông Hồng, nghiên cứu đã đề xuất việc phân ĐBSH thành hai á 
vùng dựa trên các đặc điểm về phát triển kinh tế; tiếp đó đề xuất các chính sách và 
chương trình môi trường riêng cho các á vùng này. Nhóm tác giả T.T.Thanh cà CTV 
(1999, 2000) cũng đã có những nghiên cứu bước đầu về phương pháp luận và thử 
nghiệm áp dụng vào sơ bộ QHMT Đồng bằng sông Hồng. Gần đây nhất, JICA 
(1999) đã tiến hành nghiên cứu quy hoạch quản lý môi trường vịnh Hạ Long và 
thành phố Hà Nội. Cách tiếp cận cơ bản là dựa trên việc phân vùng chức năng môi 
trường để kiến nghị các chính sách quản lý môi trường khu vực (mục tiêu, chất 
lượng môi trường cần đạt được, các dự án ưu tiên nhằm cải thiện điều kiện môi 
trường).  

 
Các nghiên cứu này thiên về nghiên cứu QHQLMT, lấy mục tiêu là bảo vệ cải thiện 
chất lượng môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Cách tiếp cận và phương pháp sử 
dụng trong quy hoạch có phần khác hơn. Có thể nói QHMT ở Việt Nam mới chỉ có 
những bước chuyển động đầu tiên.   
 
 
2.2.3. Các cấp độ và hình thức QHMT 

 
Quy hoạch môi trường có tính tổng hợp cao, được thực hiện ở các cấp độ 

lãnh thổ trên phạm vi quốc tế, quốc gia, vùng, ngành, tỉnh & thành phố, cộng đồng 
hay dự án.  

 
Bảng 2-1. Các cách tiếp cận đưa vấn đề môi  trường vào quy hoạch phát triển  

(ADB, 1991) 
Cấp quy hoạch Nhất thể hoá chính sách, thủ tục 

môi trường 
Kỹ thuật quy hoạch môi trường  
được ADB sử dụng 

Quy hoạch cấp 
quốc gia 

Chính sách môi trường được đưa 
vào quy hoạch cấp  quốc gia 

Khái quát MT, chiến lược môi 
trường, chương trình hành động 
quốc gia về MT 

Quy hoạch cấp 
khu vực 

Quy hoạch phát triển khu vực & 
quy hoạch đa ngành 

Quy hoạch tổng hợp phát triển  
MT khu vực, quy hoạch sử dụng 
đất, quy họach đa dự án 

Quy hoạch cấp 
ngành 

Nghiên cứu ngành; các mối liên 
kết với ngành khác 

Hướng dẫn môi trường, chiến lược 
MT ngành 
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Quy hoạch cấp 
dự án 

Kiểm điểm về môi trường của các 
hoạt động dự án 

Thủ tục kiểm toán MT cấp dự án: 
ĐTM & hướng dẫn môi trường 

 
Quy hoạch chuyên ngành môi trường có thể phân chia thành: (a) Quy hoạch 

bảo vệ một thành phần của môi trường (như đất, nước, nước ngầm, tài nguyên sinh 

vật, v.v.); (b) Quy hoạch môi trường tổng thể vùng, khu vực (lưu vực, vùng ven 

biển, hệ thống đô thị, các vùng sinh thái - hay vùng địa sinh vật) trong đó phải chú ý 

đầy đủ tất cả các yếu tố tài nguyên, chất lượng các thành phần môi trường - đất, 

nước, không khí, các hệ sinh thái nhạy cảm, sinh vật qúy hiếm, đa dạng sinh học, 

các hoạt động phát triển, v.v) 

Về tính chất, quy hoạch môi trường có thể được tiến hành theo một quy trình 
riêng biệt và tương đối độc lập - đó là các dạng quy hoạch chuyên ngành hay quy 
hoạch tổng thể về môi trường. Trong một số hình thức quy hoạch phát triển khác 
như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị & quy hoạch vùng, v.v. cách 
tốt nhất là có sự lồng ghép với các chính sách môi trường. Khi những vấn đề môi 
trường được đề cao, có vị trí ngang bằng với các thành phần quan trọng khác, ta có 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -v- môi trường, tạo ra sự hài hoà và gắn kết cần 
thiết cho phát triển bền vững. 

 
 
 
 
 
 

       

        
 
 

       

        
 
 
 
 

       

        
 
 
 

       

        
 
 

       

Phân tích hệ 
thống hiện 

hành 

Khuôn khổ 
chính sách 

Xây dựng 
viễn cảnh 

Quy hoạch 
PT KTXH 

Thực hiện các dự 
án ngắn hạn 

Quy hoạch 
ngành 

Quy hoạch 
PT TNTN 

Sàng lọc các dự  án 
ưu tiên, sau đó tiến 

hành các nghiên 
cứu khả thi 

KH hành 
động và sắp 

xếp thực 
hiện 

Quy hoạch 
không gian 

Quy hoạch 
quản lý MT 
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Hình 2-3. Mô hình lập Quy hoạch lồng ghép kinh tế và môi trường 
(Theo Peter King et all, 2001) 

 
 

Một ví dụ điển hình là,  ngay từ năm 1941 những nhân tố môi trường đã được 
đưa vào quy hoạch khu vực ở Australia. Kỹ thuật quy hoạch bao gồm các bước (1) 
vạch ranh giới cho 93 khu vực ở Australia; (2) tiến hành điều tra và kiểm kê các 
nguồn tài nguyên; (3) khuyến khích các cơ quan điều hành và chính phủ địa phương 
lập kế hoạch bảo tồn và phát triển trên cơ sở khu vực; (4) phân cấp quy hoạch cho 
các ủy ban phát triển khu vực để đảm bảo có sự tham gia của công chúng, (5) gắn sự 
phát triển của mỗi khu vực với Bang và chính sách kinh tế quốc gia.   

 
Theo  tài liệu tổng kết của ADB (1993), trong thời gian từ 1978 đến 1987 ở 

khu vực châu á đã có 10 dự án lớn về QHMT với 9 dự án do ADB tài trợ. Trong số 
đó có hai dự án là kiểu quy hoạch PT KT-và-MT (điển hình là các dự án quy hoạch 
vùng đầm lầy Segara Anakan ở In-đô-nê-xia; dự án quy hoạch vùng lưu vực hồ 
Songkla ở Thái Lan) và 6 dự án quy hoạch phát triển môi trường (dự án QHPTMT 
vùng ven biển phía Đông của Thái Lan, quy hoạch tổng thể môi trường lưu vực sông 
Hàn ở cộng hoà Triều Tiên, v.v. và hai dự án quy hoạch môi trường chuyên ngành.  
 
2.2.4. Hướng dẫn của một số tổ chức quốc tế đối với QHMT 
 
Năm 1991,  ngân hàng phát triển châu á (ADB)  đã cho xuất bản tài liệu hướng dẫn 
về “Quy hoạch tổng hợp phát triển kinh tế-và-môi trường vùng” (QHTH PT KT-v-
MT) trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm từ các nghiên cứu điển hình ở khu vực châu á. 
Đây là một cách tiếp cận về quy hoạch phát triển kinh tế vùng đã cải biên, trong đó 
những mối quan tâm về môi trường đã được gắn kết vào tiến trình quy hoạch ngay 
từ đầu. Để có thể liên kết các mối quan tâm về kinh tế và môi trường vào quy hoạch 
phát triển vùng, ADB khuyến cáo một quát trình hai giai đoạn: (1) Xây dựng quy 
hoạch phát triển môi trường vùng và tiếp theo là (2) soạn ra một bản quy hoạch tổng 
hợp PT KT-v-MT vùng. Quy hoạch tổng hợp bao gồm ba bản quy hoạch cân bằng 
nhau: (1) quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng; (2) quy hoạch quản lý tài 
nguyên thiên nhiên và (3) quy hoạch quản lý chất lượng môi trường. Như vậy vấn đề 
tài nguyên và môi trường đã thực sự được đặt ở vị trí rất cao trong chiến lược phát 
triển vùng (Hình 2.3).  

 

Chọn lựa 
thành viên 
tham gia 

Có sự tư vấn và tham gia của công chúng vào 
công tác xây dựng chiến lược và lên kế hoạch 

Công chúng tham gia 
ý kiến vào KHHĐ và 
trung gian hoà giải 
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Cục bảo vệ môi trường liên bang Mỹ gần đây (USEPA,1994) đã cho xuất bản 

tài liệu hướng dẫn “Quy hoạch môi trường cho các cộng đồng nhỏ”. Trong hướng 

dẫn này có các chỉ dẫn rất chi tiết giúp cho địa phương có thể tự xây dựng quy 

hoạch môi trưòng cho địa phương mình. Nội dung của hướng dẫn bao gồm: (a) chọn 

lựa và hình thành nhóm quy hoạch; (b) phát triển một cách nhìn về tương lai; (c) tìm 

hiểu các nhu cầu của địa phương; (d) xác định các giải pháp khả thi; (e) xây dựng 

các ưu tiên để thực hiện và (e) thực hiện quy hoạch. Tài liệu đã đặc biệt chú đến sự 

tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng quy hoạch. Phạm vi áp dụng theo 

hướng dẫn là một cộng đồng nhỏ, cỡ một thị trấn; với đa phần cư dân làm nghề nông 

nghiệp.  

 
Bảng 2-2. Tóm tắt các nghiên cứu E-c-E dưới cấp quốc gia tại châu á 

(Theo Peter King et all, 2001) 
 
Nghiên cứu trường hợp (quốc gia) Diện tích 

(1000Km2) 
Chi phí NC 
(USD) 

Năm 

Lưu vực sông Hàn (Hàn Quốc) 
Lưu vực hồ Laguna (Phillippines) 
Phát triển tổng hợp vùng Palawan 
Vùng bờ bển phía đông (Thái Lan) 
Lưu vực hồ Songkla (Thái lan) 
Samutprakarn (Thái Lan) 
Thung lũng Klang (Malayxia) 
Segara Anakan (Inđônêxia) 
Lưu vực Hải Hà (CHND Trung Hoa) 
Lưu vực HảI Nam (CHND Trung Hoa) 
Môi trường ven biển (Inđônê xia) 
Vùng ven biển Daro-Mukah (Malayxia) 

24 
3,8 
12 
13 
9,1 
0,9 
2,8 
0,2 
43,1 
34 
không có tt 
8,9 

125.000 
250.000 
350.000 
không có tt 
3.500.000 
295.000 
350.000 
1.700.000 
1.240.000 
600.000 
1.200.000 
600.000 

1982-84 
1976-78 
1983-84 
1985-86 
1984-85 
1987 
1986-87 
1982-85 
1994-95 
1992-93 
1994-95 
1996-97 

 
 

Tài liệu “Thực hiện chương trình môi trường đô thị” do các tổ chức UNCHS, 

HABITAT và UNEP (1997), phối hợp biên soạn. Trong đó thể hiện quan điểm cho 

rằng các vấn đề trong quy hoạch quản lý môi trường đô thị cần được xây dựng “từ 

dưới lên”. Nội dung cuốn sách là sự đúc kết từ việc phân tích và tổng hợp kinh 

nghiệm của 150 ví dụ thực tế cụ thể của rất nhiều nước trên thế giới, từ  châu âu đến 
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châu Mỹ, từ châu Phi sang châu á. Quá trình quy hoạch quản lý môi trường nhấn 

mạnh các nội dung (1) chuẩn bị thông tin và sắp đặt các vấn đề ưu tiên; (2) hoàn 

thiện chiến lược môi trường và quá trình ra quyết định, (3) nâng cao khả năng thực 

thi có hiệu quả chiến lược môi trường; (4) thể chế hoá công tác quy hoạch và quản 

lý môi trường.   

 

2.3. QUY TRÌNH QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
 

Phương pháp sử dụng trong quy hoạch môi trường về cơ bản cũng tương tự 

như trong các lĩnh vực quy hoạch khác tuy rằng khái niệm môi trường thường được 

hiểu là đi liền với các hiểm hoạ hay thiên nhiên.  

 

Quy hoạch môi trường có thể được thực hiện theo phương pháp “tuyến tính” 

(điều tra – phân tích – lập quy hoạch) hay theo “giai đoạn”, xuất phát từ mục tiêu 

hay tiếp cận trên cơ sở vấn đề. Những nội dung cơ bản và các bước cụ thể trong quá 

trình quy hoạch môi trường được trình bày trong sơ đồ hình (2-4) . 

   
ý tưởng QH 

 
 

 
Thực hiện và            
giám sát            

     
     
 
 
ĐTM các dự án, 
Dự báo xu thế 
                      

  
Điều tra môi trường                                         

  
 
Giải pháp: 
Thiết kế 
quy hoạch không 
gian, 
Quản lý & kỹ 
thuật 
 

  Đánh giá môi trường  
           

 
 

 
 

                        

 
 

    

 

  

 

 

Sự tham gia của 
các bên liên đới & 

cộng đồng 
 

Các vấn đề  TNMT 
then chốt            

 

 



 

 41  

  
 
 

 
                
                Xác định  mục tiêu  môi trường                 
                                                                      

      
 

H×nh 2-4. Quy tr×nh  quy ho¹ch m«i trêng khu vùc 
 

2.4. VỊ TRÍ CỦA QUY HOẠCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI 
TRƯỜNG 

 
Mặc dù được xem là rất cần thiết, quy hoạch không phải là điều kiện đủ cho 

việc nâng cao tốt nhất năng lực và chất lượng công việc. Các vấn đề quan tâm cần 
được quán triệt trong mọi khâu của quá trình quản lý,  bao gồm cơ bản bốn chức 
năng chính yếu, có liên quan mật thiết với nhau: quy hoạch, tổ chức, điều hành và 
kiểm soát. 
 
Quy hoạch: Hình thành các mục tiêu cụ thể để đạt được các mục tiêu chiến lược 
(goals) trong khuôn khổ nguồn lực sẵn có; chọn lựa và phân chia các hoạt động trên 
cơ sở các phương án lựa chọn. 
 
Tổ chức: phối hợp các hoạt động, thiết lập mối liên hệ giữa các tổ chức và cung cấp 
các điều kiện cần thiết. 
Điều hành: tiến hành lãnh đạo, hướng dẫn, hình thành và duy trì các hệ thống liên 
lạc và đảm bảo khả năng kế toán. 
 
Kiểm soát: đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch, điều chỉnh thích hợp việc 
thực hiện và nội dung quy hoạch; bao gồm cả giám sát, đánh giá tác động môi 
trường 
 
                
 
         
 

 
                  
 

Hình 2-5. Mối quan hệ giữa các khâu trong công tác quản lý 
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Hoạt động quy hoạch xảy ra xuyên suốt mọi hoạt động trong một tổ chức và giữa 
các tổ chức với nhau. Quy hoạch trong phạm vi một tổ chức được tiến hành ở ba cấp 
độ khác nhau: 
 
Cấp độ chiến lược: Cấp độ cao nhất, liên quan đến việc xác định kết quả, với các 
mục tiêu chiến lược, chính sách với vịệc điều tra nắm bắt và sử dụng nguồn lực cần 
thiết để đạt được mục tiêu. Đây là nhiệm vụ của các hội đồng, ủy ban, ban điều 
hành, v.v. 
 
Cấp quản lý hành chính: cấp độ trung gian, liên quan đến việc phân chia phương 
tiện, tổ chức chương trình thực hiện. Đây là công việc của các chuyên viên quản lý 
cao cấp.  
 
Cấp độ thực hiện (hoạt động): Cấp độ thấp nhất, thực hiện các chương trình, nhiệm 
vụ cụ thể một cách tích cực (theo các mục tiêu định sẵn) và có hiệu quả (với kết quả 
tốt nhất với một nguồn lực có sẵn). 

 

2.5. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 
Chúng ta biết rằng quy hoạch là công cụ hỗ trợ và hoạt động luôn luôn gắn 

liền với quá trình ra quyết định. Nó đòi hỏi cũng như bắt buộc phải đưa ra các đề 
xuất tuân theo các quy định của pháp luật.  
 
Có thể nói các căn cứ pháp lý trong quy hoạch môi trường liên quan đến hầu hết các 
văn bản pháp luật hiện hành, trong đó những văn bản quan trọng hàng đầu là: 
 
Luật Bảo vệ Môi trường:  được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 27 tháng 11 năm 1993 và được Chủ tịch nước ký sắc lệnh ban hành 
ngày 10 tháng 1 năm 1994.  
 
Nghị định 175/CP của Chính phủ ra ngày 18 tháng 10 năm 1994 về hướng dẫn thi 
hành luật bảo vệ môi trường.  
 
Chiến lược bảo vệ môI trường quốc gia 2001-2010, các chiến lược bảo vệ môi 
trường ngành và địa phương. 
 
Các tiêu chuẩn môi trường ban hành theo quyết định số 229-QĐ/TĐC ngày 25 tháng 
3 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban 
hành tiêu chuẩn Việt Nam. 
 
Luật đất đai (1993) và luật đất đai sửa đổi (1998 và 2001) 
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Luật Khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 
IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố ban 
hành số 472-CTN ngày 3 tháng 4 năm 1996. 
 
Luật tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá X kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998. 
 
Luật phát triển và  bảo vệ rừng,  Ban hành ngày 18 tháng 1 năm 1991. 
 

2.6. TIẾP CẬN SINH THÁI  HỌC TRONG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
Tiếp cận hiện tại trong quản lý tài nguyên thường phân chia môi trường thành 

các thành phần môi trường riêng biệt là đất, nước và không khí với các sinh vật phụ 
thuộc vào nó, được coi là không hoàn thiện trên quan điểm “hệ sinh thái”, bởi vì 
“quản lý các tài nguyên tách rời khỏi vùng xung quanh hay khỏi các thành phần ràng 
buộc sẽ có thể  đưa ra các chiến lược thiển cận để bảo vệ một thành phần nào đó của 
môi trường trong khi lại phá hoại một thành phần khác” (Caldwell, 1985). 

 
Phương pháp tiếp cận dựa trên quan điểm hệ sinh thái cho rằng môi trường 

bao gồm một / nhiều hệ sinh thái thành phần. Đơn vị cơ bản trong nhiều nhân tố sinh 
thái của quá trình quy hoạch môi trường là hệ sinh thái.  
 

 

1. Hệ sinh thái  
 

Khái niệm hệ sinh thái được đưa ra lần đầu tiên bởi A.G. Tansley vào năm 
1935.  Hệ sinh thái được định nghĩa là gồm các quần xã sinh vật và ngoại cảnh của 
nó, trong đó có cả bản thân con người mặc dù các nhà sinh thái học thường lựa chọn 
để nghiên cứu các hệ sinh thái không có con người; họ thường coi con người như là 
một thành phần tách biệt khỏi nó.  
 

Ao là một ví dụ điển hình về một hệ sinh thái đơn giản. Các thành phần cơ 
bản của hệ sinh thái ao nhỏ bao gồm: Các chất vô sinh (các thành phần hữu cơ và vô 
cơ như nước, CO2, ôxy cùng với các chất dinh dưỡng khác như canxi, muối 
khoáng); Sinh vật sản xuất (a) thực vật lớn có rễ bám hoặc sống nổi, chủ yếu là đối 
với các ao cạn; (b) thực vật sống trôi nổi, thường là tảo); Sinh vật tiêu thụ (nhiều loài 
động vật phù du ăn các thực vật phù du, có nhiều loài ăn cỏ, tương tự, có nhiều loài 
động vật ăn côn trùng, động vật ăn thịt, động vật ăn mùn bã); Sinh vật phân hủy (vi 
khuẩn và nấm). 
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Một khía cạnh quan trọng khác đó là các hệ sinh thái có thể có kích thước bất 

ký, như một bể nuôi cá; một thảm rừng hay hồ chứa nước; cho đến một đại dương, 
thậm chí toàn bộ sinh quyển. Điều này rất thuận tiện cho các nhà quy hoạch và thiết 
kế, nhưng có những quy tắc phải tuân theo. Không có hệ sinh thái nào là đứng riêng 
lẻ. Mọi cấp hệ sinh thái đều là các hệ thống mở. Tuy nhiên, các hệ sinh thái đều có 
những đặc điểm cơ bản xác định về cấu trúc và chức năng; đều có các thành phần vô 
sinh (abiotic) và hữu sinh (biotic) và giữa chúng có sự trao đổi vật chất, năng lượng 
và thông tin. 

 
Hệ sinh thái là một khái niệm rộng và linh hoạt, vì thế có thể áp dụng cho tất 

cả các trường hợp có mối quan hệ tương hỗ giữa các sinh vật và môi trường có sự  
trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin giữa chúng với nhau, thậm chí trong các 
trường hợp chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Hệ sinh thái nhấn mạnh các mối 
quan hệ bắt buộc, độc lập và nhân quả. Bất kỳ sự thay đổi nào trong môi trường 
cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái của vùng có quần xã cư trú. Mặc dù mọi hệ sinh 
thái đều có khả năng chịu đựng và tự phục hồi trước các hoạt động của thiên nhiên 
và con người nhưng nếu các hoạt động này không được kìm chế thì hệ sinh thái có 
thể bị phá vỡ hoàn toàn. 

 
Tiếp cận hệ sinh thái dựa trên quan điểm cho rằng đất, nước, không khí và 

sinh giới tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Nó vận dụng khái niệm về sự tương tác 
giữa các yếu tố môi trường, các cơ thể sống và con người trong một trong một hệ 
thống phức tạp, ổn định.   
 

Trong công việc bảo tồn hiện nay thì đa dạng sinh học và tính toàn vẹn sinh 
thái học (sức khoẻ và các điều kiện toàn diện của một cảnh quan sinh thái)(Westra 
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1994, Noss 1995) sẽ là cơ sở vững chắc về lý thuyết. Trái đất bao gồm các hệ sinh 
thái mà biên giới của chúng không bị xác định bằng các quy định hành chính mà 
tuân theo các đường ranh giới tự nhiên. Các khu vực được hình thành trên cơ sở các 
ranh giới tự nhiên thì được gọi là “Bioregion” (vùng sinh học). ý nghĩa gốc gác của 
khái niệm được mở rộng theo năm tháng, nghĩa là “một phần của bề mặt trái đất mà 
biên giới của nó được quy định bằng các đặc điểm tự nhiên hơn là do con người quy 
định, phân biệt với các vùng khác bằng các đặc điểm của hệ thực vật, động vật, 
nước, khí hậu, đất, địa mạo và sự định cư  cũng như văn hoá của con người.” (Clair 
Reiniger, 1996). 
 

Có nhiều cách trong quản lý vùng hay hệ sinh thái. Việc quản lý có thể được 
thực hiện thông qua một cơ quan điều hành, có thể do một tổ chức độc lập hay có 
thể do một chính quyền cấp tỉnh. Các tổ chức này được thành lập bởi hệ thống lập 
pháp và được giao cả công việc điều hành lẫn cưỡng chế. Đó là quy hoạch hệ thống 
các vườn quốc gia hay các khu bảo vệ thiên nhiên, duy trì và hồi phục đa dạng sinh 
học – các chủng loại sự sống trên trái đất.  

2.  Sự phụ thuộc của các thành phần hữu sinh vào nhân tố vô sinh (paragrap) 

Môi trường – hệ sinh thái bao gồm các thành phần vô sinh như đất, nước, 

không khí, tia phóng xạ và các thành phần hữu sinh như động vật, thực vật, con 

người, v.v. Môi trường vô sinh là tổng hợp các nhân tố sinh thái như oxy, nước, độ 

ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, các muối dinh dưỡng, v.v. Các nhân tố đó là cơ sở và điều 

kiện để duy trì sự tồn tại của các loài cũng như các hệ sinh thái khác nhau.  

Các nhân tố vật lý của môi trường tác động lên cơ thể sống không giống 

nhau. Một số không ảnh hưởng rõ rệt, trong khi đó nhiều nhân tố (ánh sáng, nhiệt 

độ, nước, các chất khoáng, gió, phóng xạ, v.v.) lại có ảnh hưởng quyết định lên sinh 

vật. 

Trong quá trình tiến hoá, các cơ thể sống khác nhau thích nghi với các điều 

kiện môi trường khác nhau; nghĩa là mỗi loại sinh vật chỉ thích ứng với một giới hạn 

tác động nhất định của các nhân tố sinh thái. Sinh vật đã thích nghi với các điều kiện 

của môi trường trong một giới hạn nhất định (M.Đ.Yên, 1996). Sự sinh tồn của sinh 

vật được đặc trưng bởi các điểm sinh thái tối đa và tối thiểu của giới hạn chịu đựng 

(quy luật chịu đựng, Shelford, 1913). Quy luật này phù hợp với tất cả các nhân tố 
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sinh thái (Lê Trọng Cúc, 1994).  

Các nhân tố sinh thái tác động đồng thời và phối hợp lên hoạt động sống của 

sinh vật. Tác động của một nhân tố sinh thái phụ thuộc vào nền sinh thái chung; các 

nhân tố này không thay thế cho nhau. Năm 1840, Justus Liebig đã phát hiện ra rằng, 

trong điều kiện môi trường khi được đảm bảo đủ tất cả các nhân tố nhưng nếu chỉ 

thiếu một nhân tố đảm bảo cho sự tăng trưởng cuối cùng của sinh vật, chỉ với một 

lượng tối thiểu nhất thì sinh vật cũng không thể sinh trưởng được (quy luật tối 

thiểu). 

Nhiều nhân tố sinh thái của môi trường, do các hoạt động đa dạng của con 

người, đã bị biến đổi một cách quá mức do việc đưa vào môi trường các YTTD – 

các tác nhân ô nhiễm. Cách thức phân loại các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến mức 

độ có ích khi xem xét các tác động sinh thái. Đối với không khí, thông thường người 

ta lựa chọn bảy nhân tố chính ảnh hưởng mạnh đến sức khoẻ và phúc lợi của con 

người: CO, SO2, NOx, Pb, HC, chất quang hoá, các chất độc hại và bụi (R.K.Jain et 

all, 1993). Đối với nước thì phải chú ý tới những nhân tố nào là nhân tố cản trở đối 

với các mục đích sử dụng khác nhau của nước như tưới ruộng, làm mát công nghiệp; 

duy trì cuộc sống sinh vật nước; bơi lội và bơi thuyền; ăn uống (Lohani, B.N.,1984). 

Những ảnh hưởng sinh thái do các chất gây ô nhiễm gây ra không những phụ 

thuộc vào bản chất các chất phát thải, cường độ phát thải  và sự khuếch tán của các 

chất đó mà còn phụ thuộc rất nhiều vào chính các quá trình sinh thái học.   

3. Cấu trúc hệ sinh thái  
 
Các hệ sinh thái có cấu trúc nhánh. Các mức tổ chức thông thường được các 

nhà sinh thái học chú  ý là cá thể, quần thể và quần xã. Quần thể là một nhóm cá thể 
của một loài, khác nhau về kích thước, lứa tuổi và giởi tính; phân bố trong vùng 
phân bố của loài; chúng tự giao phối với nhau để tạo nên những cá thể mới. Còn 
quần xã là tập hợp nhiều quần thể sinh vật cùng tồn tại trong một không gian nhất 
định. Mỗi sinh vật chiếm giữ một vai trò trong quần xã như vai trò con mồi hay thú 
ăn thịt hoặc cả hai. 
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 Mỗi mức tổ chức có những ứng dụng môi  trường tương ứng; tuy nhiên một 
số mức có thể quan trọng hơn những cái khác. Ví dụ, sự tồn vong của mỗi cá thể 
trong loài sếu cổ trụi là mối quan tâm của người dân hay của một cơ quan bởi vì  đối 
với nhiều người các cá thể có thể nhận biết được do loài đó là hiếm và có nhiều 
chương trình tài trợ cho việc nuôi dưỡng từng đôi để có thể sinh đẻ. Tuy nhiên nhiều 
yếu tố còn quan trọng hơn, như toàn bộ quần thể của sếu bởi vì quần thể mới là đơn 
vị sinh đẻ thực, thứ hai là bởi vì quần xã trong đó sếu sinh sống gồm có nhiều loài 
đóng góp vào chất lượng môi trường. Trong đó nhiều loài có thể là cung cấp thức 
ăn, nơi ở và nơi làm tổ cho chúng. 

Nhiều dạng tổ chức thức ăn được gọi là chuỗi thức ăn mà các sinh vật chiếm 
cứ ở mức thấp nhất trong chuỗi  thức ăn được nuôi dưỡng từ các thành phần không 
sống trong hệ sinh thái. Trong các kiểu hệ sinh thái, quan hệ thức ăn thường rất phức 
tạp  bởi vì một động vật lớn thường ăn rất nhiều loài thực vật; một động vật ăn thịt 
có thể ăn rất nhiều loài động vật ăn cỏ và nhiều loài động vật ăn thịt khác. Do đó các 
chuỗi thức ăn liên kết chéo nhau, hợp thành mạng lưới thức ăn.  

Sự phá vỡ chuỗi thức ăn ảnh hưởng đến cả thú ăn thịt và con mồi. Nếu loài 
thú ăn thịt mất thức ăn thì nó sẽ bị chết đói, còn với con mồi - nếu thức ăn đáp ứng 
nhu cầu của nó thì số lượng loài đó sẽ tăng và khi số lượng con mồi lớn tới mức nó 
tiêu thụ hết toàn bộ nguồn thức ăn thì chính con mồi đó sẽ bị chết đói. 
 
Nơi sống. Thuật ngữ nơi sống là khoảng không gian mà nơi đó có sinh vật chiếm cứ. 
Mỗi loài đều cần có nơi cư trú mà tại đó phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu về thức ăn, 
không gian sống và vài yếu tố khác đảm bảo cho sự sinh tồn, ví dụ: một rừng thông 
là nơi sống tốt cho loài nai nhưng sa mạc thì không thể. 
 
Whittaker, Lewin va Root (1973) đã chỉ ra rằng thuật ngữ ‘tổ sinh thái” được sử 
dụng cho một trong các nghĩa sau: đó là vai trò của một loài trong một quần xã (khái 
niệm liên quan đến chức năng); Hai là ám chỉ quan hệ trong sự phân bố của một loài 
nào đó trong môi trường hay quần xã (khái niệm theo sinh cảnh); hoặc là sự kết hợp 
của cả hai quan niệm này. Trong một hệ sinh thái ổn định, mỗi loài xác định cho 
mình một vị trí trong mạng lưới thức ăn, tức là tiếp cận với một nguồn năng lượng 
xác định. Cây xanh lấy năng lượng từ mặt trời, động vật thì lấy năng lượng từ các 
hợp chất hữu cơ chứa năng lượng trong thực vật. Bằng cách đó, hệ sinh thái có xu 
hướng tương đối ổn định về số lượng quần thể các loài và tương đối ổn định về 
mạng lưới thức ăn.  
 
Hai điểm quan trọng làm cho vấn đề tổ sinh thái trở nên có ý nghĩa trong quản lý 
môi trường. Nếu như mức độ đa dạng tổ sinh thái trong một hệ sinh thái càng lớn thì 
tính đa dạng dòng năng lượng cũng lớn hơn, vì vậy hệ thống sẽ ổn định hơn. Sư biến 
động của quần thể loài trong hệ thống sẽ ít mạnh mẽ hơn so với lúc ở trong hệ thống 
với mức độ đa dạng tổ sinh thái thấp hơn, bởi vì các “thú” sẽ có nhiều sự lựa chọn 
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hơn.  lý do thứ hai là, việc lấy đi một loài hoặc là một nhóm loài (allied) thường làm 
cho “tổ” bị rỗng và điều đó dẫn đến làm giảm dòng năng lượng qua toàn bộ hệ 
thống, làm ảnh hưởng đến cấu trúc và tính ổn định của hệ thống. Ngoài ra khái niệm 
tổ sinh thái cũng rất quan trọng bởi vì hầu hết các bậc dinh dưỡng trong các hệ sinh 
thái đều có ít nhất một loài là loài chiếm ưu thế.  

Bậc dinh dưỡng và tháp sinh thái. Bậc dinh dưỡng bao gồm những mắt xích thức ăn 
thuộc một nhóm sắp xếp theo các thành phần của chuỗi thức ăn như sinh vật sản 
xuất, sinh vật tiêu thụ cấp 1, sinh vật tiêu thụ cấp 2, v.v. 

Bảng 2-3. Khái quát các bậc dinh dưỡng chính trong một hệ sinh thái 
Bậc dinh 
dưỡng 

Sinh cảnh dinh dưỡng Ví dụ 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Sinh vật sản xuất (tự 
dưỡng) 
Sinh vật tiêu thụ bậc 1 
(ĐV ăn cỏ) 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 
(động vật ăn thịt) 
 
Sinh vật tiêu thụ ở đỉnh 
(Động vật ăn thịt) 

Thực vật trong hệ thống lục địa, thực 
vật phù du ở biển  
Dê, cừu, ngựa, trâu bò 
 
Sư tử, chồn ; trong đất: sinh vật phân 
hủy xác động vật ăn cỏ; Trong nước: 
cá chuối ăn cá mè con 
Sư tủ ở đồng cỏ 

 
Khái niệm bậc dinh dưỡng cho ta giới hạn để mô tả và phân tích các hệ sinh 

thái có bất kỳ kiểu dạng hay quy mô nào, trong đó bao gồm các loài khác nhau 
nhưng đều dựa trên cấu trúc quan hệ hữu hiệu. Elton nhận xét rằng “các động vật ở 
các bậc dưới của chuỗi thức ăn thì tương đối phong phú, trong khi đó các loài ở cuối 
thường tương đối ít về số lượng và có sự sự giảm liên tục giữa hai bậc dinh dưỡng 
liền kề” (Elton, 1927).  

 
Phân tích số lượng cá thể hay sinh khối hoặc năng lượng theo các bậc dinh 

dưỡng từ thấp lên cao bao giờ chúng cũng sắp xếp theo dạng hình tháp. Có ba loại 
tháp sinh thái học: tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng. Tháp sinh thái 
học được biểu diễn bằng những hình chữ nhật chồng lên nhau. Các hình chữ nhật 
đều có cùng một chiều cao, chiều dài phụ thuộc vào số lượng hay năng lượng của 
cùng một bậc dinh dưỡng.  

 4. Vận chuyển vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái  
 

Vật chất và năng lượng là hai thuộc tính quan trọng của các hệ sinh thái. Sự vận 
chuyển của vật chất và năng lượng tuân theo những quy luật thống nhất  của tự 
nhiên. 
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Các chất dinh dưỡng bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ cấu tạo từ các nguyên tố 
cơ bản như C, N, P, nước. Trong các hệ sinh thái, chứng di chuyển một cách tuần 
hoàn qua rất nhiều giai đoạn khác nhau thông qua nhiều quá trình biến đổi lý, hoá, 
sinh phức tạp –  thường được gọi là chu trình sinh - địa - hoá.  

 
Năng lượng đảm bảo cho việc sử dụng trong các hệ sinh thái biểu thị ở các dạng 

và trạng thái khác nhau, có 4 dạng quan trọng nhất là: năng lượng bức xạ; năng 
lượng hoá học; năng lượng nhiệt và động năng. Năng lượng lấy từ mặt trời truyền 
qua các nhánh khác nhau sau đó được giải phóng ra ngoài hệ thống thông qua quá 
trình hô hấp ở mỗi bậc dinh dưỡng khác nhau. Chuyển động của dòng năng lượng 
qua hệ sinh thái tuân theo hai định luật nhiệt động học. Cây xanh hấp thụ năng 
lượng ánh sáng mặt trời trong quá trình quang hợp và hút các chất dinh dưỡng từ 
trong đất để tổng hợp thức ăn. Nhờ tính chất đặc biệt của diệp lục mà chúng có thể 
biến quang năng thành hoá năng có ích về mặt sinh học dưới dạng ATP phục vụ cho 
quá trình tổng hợp các hợp chất cácbon.  

 
Trong hệ sinh thái, năng lượng được tích lũy trong các nguyên liệu thực vật và 

động vật; biểu thị bằng sinh khối chất khô trên một đơn vị diện tích. Số lượng tổng 
số năng lượng sản sinh trong bậc dinh dưỡng đầu tiên của một hệ sinh thái là một 
đại lượng đo sự sản xuất sơ cấp thô. Tuy nhiên không phải toàn bộ phần sinh khối 
này có thể sử dụng hữu ích, một số sẽ bị hao hụt do quá trình hô hấp, do đó một đại 
lượng có ý nghĩa hơn đó là năng suất sơ cấp tinh – biểu thị tổng số năng lượng có 
thể sử dụng một cách hữu ích ở bậc dinh dưỡng 1 (đo bằng g/m2/năm hay 
g/m2/ngày). 
 

Số năng lượng giảm dần từ mức độ dinh dưỡng này sang mức độ dinh dưỡng kế 
tiếp. Sinh khối trên bề mặt trái đất được giới hạn bởi khả năng hấp thụ ánh sáng mặt 
trời, kiểm tra bởi các loài và các kiểu hệ sinh thái. 

 
Năng suất là lượng vật chất mà sinh vật có thể lấy từ các thành phần không sống 

để sử dụng và tạo ra sinh khối; là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của hệ 
sinh thái dưới cách nhìn nhận về khai thác và quản lý. Nó cho ta biết tình trạng sức 
khoẻ của hệ sinh thái, có thể dùng để so sánh các hệ sinh thái khác nhau cũng như 
phát hiện các nhân tố giới hạn. Có hai yếu tố quan trọng xác định năng suất của một 
hệ sinh thái: lượng bức xạ có được cho các sinh vật sản xuất ở bậc dinh dưỡng cơ sở 
để quang hợp và hiệu suất sử dụng chúng.  
 
Các hoạt động của con người có thể làm giảm các thành phần không sống và dẫn tới 
làm giảm các vật chất hữu cơ  được tạo ra từ nó nhưng cũng có thể làm tăng năng 
suất sinh học trong một vùng. Ví dụ như ở một phần phía tây Hoa Kỳ, lượng nước 
ngầm cạn kiệt nhanh hơn cả nguồn nước tự nhiên cung cấp. Do vậy, mặt đất trở nên 
khô cằn và khi nước bề mặt không được giữ lại thì năng suất sinh học giảm dần mà 
hiện tượng giảm năng suất sinh học liên quan tới việc sử dụng đất nông nghiệp và 
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quần xã sinh vật tự nhiên. Nếu như lớp phủ thực vật bị mất trong thời gian quá dài 
tới mức không có cây nào có thể thay thế được thì vấn đề đất trống và hiện tượng 
xâm thực sẽ xuất hiện. 

5. Cân bằng hệ sinh thái & diễn thế sinh thái 
Sự thay đổi liên tiếp các đặc điểm trong một quần xã gọi là diễn thế sinh thái, 

hoặc diễn thế sinh thái là sự thay đổi không ngừng của các quần thể tự nhiên trong 
quần xã; ở đây diễn thế là một hình thức thay đổi liên tục của các loài trong quần xã.  

 
Một ví dụ điển hình cho sự diễn thế tự nhiên là bắt đầu với tập đoàn vi chuẩn 

và nấm trên vùng bỏ hóa, tiếp đó là rêu và địa y. Những sinh vật đơn giản này đã 
phá vỡ hạt cát trong đất và vùng đất trống này được thay thế bằng tập đoàn cỏ và cỏ 
thảo. Cứ hàng năm, loài cỏ và cỏ thảo càng lan rộng trên mặt đất và chính loài cỏ 
này làm thay đổi tính chất của đất, do vậy một tập đoàn mới được xuất hiện đó là 
loài cây bụi và loài này cũng được thay thế dần bởi các cây lớn mà cuối cùng là 
quần xã đỉnh cực chiếm giữ toàn vùng. 

6. Các mục tiêu lựa chọn cho việc quản lý các hệ sinh thái 

Bảo tồn các quá trình trong hệ sinh thái 
Một quy hoạch cảnh quan có thể được thiết kế nhằm tối ưu hoá việc hồi phục hay 

bảo tồn một hay nhiều chức năng của hệ sinh thái ví như bảo vệ tính kết dính của 

đất, cân bằng thủy văn, trao đổi ánh sáng hay khí, cố định năng lượng, đồng hoá hay 

giải phóng các chất dinh dưỡng hoặc ổn định và điều khiển số lượng trong quần thể. 

Giả dụ để đạt mục tiêu là bảo tồn tối ưu khả năng kết dính (soil binding), có thể đạt 

được vói các giống loài ngoại lai (exotic) và các cách quản lý (bón phân, tưới tiêu, 

gieo trồng, v.v.) mà không cần mục tiêu khác (ví dụ: sự mất chất dinh dưỡng là ít 

nhất). Kiến thức về mức tối thiểu mà ở đó một quá trình sinh thái xuất hiện là quan 

trọng đối với quá trình bảo tồn. Botkin et al (1982) đưa ra khái niệm hệ sinh thái 

“một  phần” hay “không hoàn thiện” trong đó một diện cảnh quan là quá bé đối với 

việc quản lý như một đơn vị độc lập (đáp ứng về mặt sinh sản, cung cấp nguồn dinh 

dưỡng).  Tuy nhiên có một số quá trình là không có ngưỡng vì vậy sẽ khó tồn tại 

một giới hạn tối thiểu cho mọi qúa trình sinh thái. 
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Bảo tồn tính toàn vẹn của quần xã 
Trong một số trường hợp, mục tiêu bảo tồn tính “hoang dã” là hồi phục và 

bảo vệ một hệ sinh thái trong trạng thái tự điều chỉnh, nghiã là trạng thái trước khi 

xảy ra sự nhiễu loạn do các hoạt động của con người. Một hệ sinh thái tự điều chỉnh 

không nhất thiết phải trở về cân bầng nguyên thủy sau khi có nhiễu loạn tự nhiên. 

Khuynh hướng tự lập lại cân bằng quan sát thấy một cách rộng rãi trong tự nhiên 

(Bo rmann và Liken s, 1979).  

Nhiều khi, mục tiêu bảo tồn không phải là bảo tồn quá trình mà là bảo tồn cấu 

trúc của hệ sinh thái, với giả thiết nếu như cấu trúc được bảo tồn thì chức năng cũng 

vậy…Ví dụ về cách tiếp cận này là việc bảo tồn một thảm thực vật tự nhiên trong 

trạng thái nguyên thủy hoặc bảo tồn các loài sinh vật bị đe doạ tuyệt diệt. 

Đa dạng và sự bền vững trong mạng thức ăn 
Nếu các nhà quy hoạch làm thay đổi chuỗi thức ăn thì sẽ có các kết quả 

ngược với mong muốn. Hãy khảo sát một ví dụ của loài chuột ở Israel trong vài năm 

trước đây - Trong vòng 10 năm số lượng loài chuột tăng lên nhanh chóng mà chỉ 

trong 1 năm, loài chuột này đã tiêu thụ số lượng ngũ cốc rất lớn vừa thu hoạch được. 

Trong thời gian này, loài chim cắt và chim đại bàng rất chú ý tới loài chuột bởi nó là 

con mồi của chúng. Tới năm 1949 - 1950, số lượng loài chuột tăng khủng khiếp do 

vậy phòng bảo vệ thực vật của Bộ nông nghiệp ở Isaeli đã sử dụng chất độc nhằm 

làm giảm số lượng loài chuột trong vụ lúa mì. Vài ngày sau khi dùng thuốc, loài 

chuột dần dần bị tê liệt và nhận thấy rằng loài chuột là vật mồi dễ dàng cho loài 

chim tìm kiếm nhưng trước đó một thời gian dài, loài chim cũng đang chết dần vì 

trúng thuốc diệt chuột. Kết qủa là số lượng loài chim giảm dần mà quần chủng loài 

chuột không ngừng tăng lên. 

Một ví dụ khác chỉ ra rằng, các nhà quy hoạch cần phải xem xét sự thay đổi 

chuỗi thức ăn với sự bền vững của hệ sinh thái mở như DDT không phân hủy hoàn 

toàn trong môi trường. Suốt những năm 1950, nhiều nhà khoa học nghiên cứu chất 

độc tố sinh thái trên các loài riêng lẻ cho thấy DDT dùng để phòng trừ dịch hại 
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không đem lại kết quả tốt. Sau đó, các nhà khoa học lại tìm thấy ở  DDT có ảnh 

hưởng ít tới chuỗi thức ăn nhưng ý kiến này sớm bị bác bỏ. Tóm lại, nhiều vật chất 

sống được chuyển từ vị trí thấp tới vị trí cao trong chuỗi thức ăn như các hoạt động 

bài tiết hay hô hấp, chỉ có một số lượng nhỏ động vật tiêu thụ DDT  - tuy nhiên nó 

lại rất hòa tan trong mỡ mà không dễ dàng phân hủy thành các thành phần đơn giản. 

Sau đó sinh khối thay đổi theo chuỗi thức ăn và rất ít DDT bị mất đi qua mỗi mắt 

xích. Kết quả là DDT tồn đọng lại đột ngột tăng lên trong mỗi mắt xích tiếp theo. Ví 

dụ nghiên cứu đầm nước mặn Long Island ở New York thấy rằng DDT tích đọng 

ngày càng tăng ở trong các cơ thể sinh vật: 0,04ppm  ở sinh vật phù du, 1ppm ở cá 

giác và 75ppm ở mô của loài chim ăn thịt. Hàm lượng DDT cao trong hệ sinh thái 

mở là do tỉ lệ tử vong của loài chim cản trở đến việc tái sản xuất của loài khác. Ví dụ 

trên chỉ ra mức độ quan trọng trong hệ sinh thái khi phân tích các tác động sinh học. 

Quản lý các hệ sinh thái cho mục đích phục vụ con người 
 

Một hệ sinh thái tự nhiên có thể được biến đổi nhằm cung cấp các dịch vụ tối 

đa cho con người: tạo ra sản phẩm thương mại, vui chơi giải trí, tạo cảng đẹp. Khác 

với hệ sinh thái tự nhiên, các hệ thống biến cải này đòi hỏi có sự  can thiệp lâu dài 

và tốn kém của con người bởi vì chúng có xu hưóng tự trở về với trạng thái tiến hoá 

trước kia. 

. 
2.7. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA QHMT 
 
QHMT có một số đặc điểm như sau: 
 
Quan điểm Sinh thái quyển / hệ sinh thái. Quan điểm nay xem xét con người 

trong tự nhiên hơn là tách khỏi nó, bao gồm các mối tương tác động của hệ thống 

các hoạt động của con người và các hệ thống tự nhiên trong các hệ sinh thái và rộng 

hơn là trong sinh quyển. Các dạng quy hoạch khác có xu hướng tập trung hẹp hơn. 
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Tính hệ thống. Tập trung tổng thể và các thành phần liên quan, vào các thành phần 

chủ chốt và các mối quan hệ của chúng, làm việc với các hệ thống mở tương tác với 

môi trường; nhận biết sự liên hệ và mối phụ thuộc giữ các hệ thống. 

Tính địa phương trong sự co dãn. Từ “môi trường” nhấn mạnh tính duy nhất của 

mỗi địa phương, đồng thời nó cần thiết để liên quan đến các thành phần môi trường 

và sự biến đổi môi trường trong một phạm vi lớn hơn. 

Tính biến đổi theo thời gian. Xem xét sự thay đổi môi trường đối với các chu kỳ 

khác nhau, dài và ngắn, quá khứ và tương lai. Các dạng quy hoạch khác thường có 

trục thời gian ngắn hơn. 

Tính chất hướng vào tác động. Biểu diễn các ảnh hưởng môi trường do các hoạt 

động của con người và sự phân bố của chúng (ai đưọc lợi, ai phải chi trả). Các dạng 

quy hoạch khác thường có “định hướng - đầu vào”, tập trung chính vào dữ liệu, mục 

tiêu và kế hoạch hơn là vào “tác động” 

Tính ”phòng ngừa”. Khuynh hướng chủ đạo trong chiến lược QHMT là “nhu cầu 

bảo tồn” trong đó nó tập trung vào việc làm giảm nhu cầu đối với một loại hàng hoá 

hay dịch vụ nào đó gây ra các stress hơn là việc chấp nhận các “nhu cầu” như là đã 

“đặt ra” từ trước và cố gắng chỉ tập trung vào việc làm giảm thiểu hay loại bỏ các 

ảnh hưởng môi trường. 

2.8. NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
 
R.S. Dorney (19..) đã đưa ra các nguyên tắc sau đây để xác định chiến lược  

trong quy hoạch / quản lý môi trường.  
 
1. Xác định mục tiêu lâu dài và trước mắt của địa phương liên quan đến các chính 
sách của chính phủ ở các cấp khác nhau để hướng dẫn quy hoạch, trợ giúp cho việc 
đánh giá. 
 
2. Thiết kế với mức rủi ro thấp. Tạo khả năng mềm dẻo và khả năng thay đổi có tính 
thuận nghịch trong các quyết định về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng và sử dụng tài 
nguyên.  
3. Nhận dạng các vấn đề về cấu trúc và năng lực của các thể chế, sửa đổi cho thích 
hợp hay đưa vào áp dụng ở những nơi thích hợp. 
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4.  Hiểu rõ sự tương thích và không tương thích trong sử dụng đất đai cận kề. 
 
5. Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường bao gồm việc đánh giá và loại trừ rủi ro, 
kế họach ứng cứu và giám sát môi trường. Đưa các biện pháp bảo vệ môi trường 
vào các quá trình xây dựng.  
 
6. Đưa các chính sách môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường vào các quy 
hoạch chính thức. 
 
7. Quy hoạch cho việc bảo tồn và tạo năng suất bền vững đối với các dạng tài 
nguyên. Thiết kế hệ thống giám sát các hệ sinh thái. 
 
8. Xác định, tạo ra và nâng cao tính thẩm mỹ đối với các dạng tài nguyên cảnh 
quan. 
 
9. Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án mới, chương trình, chính sách và 
chiến lược kinh tế địa phương và vùng; đánh giá công nghệ trên quan điểm tài 
nguyên, văn hoá và kinh tế. 
 
10. Phân tích tiềm năng/tính khả thi của đất đai, lập bản đồ năng suất sinh học; xác 
định mối liên quan giữa kích thước các khoảnh đất đai và tài nguyên sinh vật. Điều 
tra một cách hệ thống các nguồn tài nguyên hiện có, nhận dạng các quá trình hay 
chức năng tự nhiên đối với các đơn vị đất đai cùng các giá trị hiện thời hay tiềm 
năng. 
 
11. Nhận dạng các vùng hạn chế hay có nguy hiểm; các vùng nhạy cảm; các cảnh 
quan và vùng địa chất độc đáo; các khu vực cần cải tạo, nâng cấp; có thể sử dụng 
thay đổi. 
 
12. Tìm hiểu đặc điểm của các hệ sinh thái; xác định giới hạn khả năng chịu tải và 
khả năng đồng hoá, mối liên kết giữa tính ổn định-khả năng chống trả-tính đa dạng 
(stability-resiliency-diversity) của các hệ sinh thái; nhận dạng các mối liên kết giữa 
các hệ sinh thái. 
  
13. Tìm hiểu động học quần thể của các loài then chốt, xác định các loài chỉ thị chất 
lượng môi trường. 
 
14. Xác định những vấn đề sức khoẻ liên quan đến cảnh quan. Nhận dạng và kiểm 
soát ngoại ứng đối với các lô đất càng bé càng tốt. 
 
15. Lập bản đồ về tiềm năng vui chơi – giải trí. Tìm hiểu mối liên kết văn hoá giữa 
sử dụng đất, năng suất và việc tái sử dụng tài nguyên. 
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16. Nhận dạng các giá trị, mối quan tâm và sự chấp thuận của cộng đồng và thể 
chế.  
Phát triển chiến lược để thay đổi giá trị nhân văn và sự nhận thức ở nơi có thể. Phát 
triển cách tiếp cận có tính giáo dục ở mọi cấp độ. 
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CHƯƠNG 3. NỘI DUNG QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG 
 

Trong chương hai chúng ta đã làm quen với phương pháp tiếp cận quy hoạch 
môi trường, trong đó đã mô tả nhưng công đoạn chính trong quá trình thực hiện 
nghiên cứu lập QHMT một khu vực. Những nội dung chính của QHMT khu vực sẽ 
được trình bày một cách cụ thể trong chương này. 
 
3.1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

3.1.1. Thông tin cần thiết  

Nguyên lý cơ bản của sinh thái học cho rằng các thành phần của một hệ sinh 
thái có quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Tiếp cận sinh thái trong quy hoạch môi trường 
khác với các phương pháp cổ điển trước kia, vì vậy nó đòi hỏi một phạm vi thông tin 
rộng lớn về các quá trình sinh địa lý cần phải được điều tra, thu thập.   

Các thông tin số liệu cần thiết, những yếu tố sẽ sử dụng trực tiếp cho công tác 
quy hoạch. Nói chung chúng rất đa dạng; phụ thuộc trước tiên vào đối tượng của 
công việc, phạm vi không gian. Không cần thiết thu thập các thông tin không trực 
tiếp liên quan đến việc giải quyết các vấn đề đặt ra đối với QHMT của khu vực. Các 
thông tin / dữ kiện cơ bản bao gồm : 

(1) Điều kiện tự nhiên: Các yếu tố môi trường tự nhiên cần thiết phải điều tra được 
liệt kê trong bảng (3-1).   

Bảng 3-1. Các số liệu cơ bản cần thiết cho quy hoạch môi trường 
Khí hậu: Nhiệt độ; độ ẩm; mưa; tốc độ gió; hướng gió, mùa gió, băng giá lần đầu và 
cuối, tuyết, sương giá, sương mù, vòi rồng, cuồng phong, sóng thần. 
Địa chất: Đất đá, tuổi địa chất, thành tạo, tính chất, địa chấn, động đất, tầng đá 
nghiêng, tầng bùn nghiêng, sụt lún. 
Thủy văn nước ngầm: thành tạo địa chất phân tích theo sự hình thành của tầng nước 
ngầm, giếng, số lượng và chất lượng nước ngầm, mặt nước ngầm. 
Sinh địa lý: sinh địa lý vùng, tiểu vùng, đường cong, độ dốc, bậc thang, v.v. 
Thủy văn nước mặt: đại dương, biển, hồ, tam giác châu, sông, dòng chảy, đầm phá, 
đất ngập nước, chất lượng nước, đồng bằng ngập lụt. 
Thổ nhưỡng: loại đất, cấu trúc, tính chất, độ sâu đến mặt nước ngầm, độ sâu đến 
tầng đá mẹ, độ chặt, khả năng trao đổi cation – anion, độ kiềm, độ axit. 
Thực vật: Quần xã, quần thể, loài, thành phần, phân bố, tuổi và điều kiện, chất lượng 
thị giác; số loài, loài qúy hiếm, lịch sử cháy rừng, diễn thế. 
Động vật hoang dã: sinh cảnh, các quần thể động vật, các số liệu điều tra, loài hiếm 
và qúy có giá trị khoa học và giáo dục. 
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(2) Thông tin về đặc điểm Kinh tế –Xã hội 

Dân số. Dân số là một trong các dữ liệu rất quan trọng cần chú ý đến trong các quy 
hoạch phát triển và quy hoạch môi trường. Những hiểu biết về tốc độ sinh trưởng, tỉ 
lệ nam nữ, cấu trúc tuổi, nghề nghiệp và nhân lực là cần thiết.  

Sử dụng đất: Đặc điểm của vấn đề sử dụng đất ở địa phương; Số lượng, chất lượng 
và sự phân bố theo không gian các loại hình sử dụng chính: (a) Nông, lâm, ngư 
nghiệp; (b) công nghiệp, đô thị, (c) khu dân cư nông thôn, (d) đất chuyên dùng, (e) 
đất chưa sử dụng. 

Các hoạt động kinh tế hiện tại: Các hoạt động khai thác hoặc sử dụng trực tiếp 
TNTN và sản xuất không trực tiếp sử dụng TNTN trong các ngành công nghiệp, 
khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ, tình 
hình giáo dục, y tế, văn hoá; 

 Quy hoạch & kế hoạch phát triển KTXH (tổng thể, ngành), đặc biệt là các quy 
hoạch xây dựng và sử dụng đất. 

Cơ sở hạ tầng: Các hệ thống giao thông, năng lượng; cấp, thoát nước, quản lý chất 
thải rắn đô thị; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Các công trình 
lịch sử, văn hoá, khảo cổ;  

 Các vấn đề về thể chế:  Luật pháp hiện hành liên quan; Hệ thống quản lý nhà nước 
về BVMT; các chính sách khuyến khích về kinh tế, chính sách thuế; chính sách giá; 
chiến lược đầu tư; quản lý đất đai; quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch và đầu tư cho 
kiểm soát ô nhiễm; y tế cộng đồng, vệ sinh môI trường. 

(3) Thông tin về bối cảnh phát triển khu vực 

 Bối cảnh môi trường và phát triển khu vực là những yếu tố phản ảnh sự tương 
tác giữa các hệ thống xã hội và hệ thống tự nhiên. Các đặc điểm chủ yếu của khu 
vực bao gồm: (1) các quan hệ của khu vực nghiên cứu với vùng khác do vị trí địa lý; 
(2) các lĩnh vực phát triển chính ảnh hưởng mạnh đến khai thác, sử dụng TNTN và 
chất lượng MT; (3) Thuận lợi và hạn chế (tự  nhiên; kinh tế, xã hội và chính trị, thể 
chế) .  

 Nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các loại hình phát triển kinh tế đã quy họach 
(hoặc chưa quy hoạch) của khu vực để có cơ sở cho dự báo về nguồn tài nguyên môi 
trường trong tương lai. Tính toán lượng chất thải có khả năng sinh ra, các mối liên 
quan đến sự tăng trưởng về kinh tế và lực lượng lao động. 

 Xem xét  đối với mỗi lĩnh vực những hoạt động phát triển, các cơ quan liên 
quan và vai trò của họ; mối liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và các hiểm hoạ đối 
với môi trường; khuôn khổ quản lý.  
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(4) Cơ quan điều hành hoạt động phát triển & các nhóm chia sẻ quyền lợi 

 Chính phủ trung ương, bộ KHCNMT; Chính quyền cấp tỉnh, thành phố, sở 
KHCNMT; Chính quyền điạ phương; Các khu vực và các tổ chức kinh tế công 
nghiệp, thương mại tư nhân; Các tổ chức phi chính phủ (NGOs), hội tình nguyện; 
Các tổ chức quần chúng; Các tổ chức văn hoá, giáo dục, truyền thông 

Xác định rõ vai trò, chức năng của mỗi tổ chức, tổng hợp về chức năng của các hệ 
thống quản lý chính về phát triển và quản lý môi trường. Cần tập trung chính vào 
các chức năng quản lý nhà nước trong các mặt công tác sau: 

 (1) Phối hợp chính sách và ra quyết định 

   (2) Các công cụ trong quản lý và tổ chức thực hiện 

 (3) Cơ sở thông tin, dữ  liệu và khả năng hỗ trợ kỹ thuật 

(4) Hoạt động, mạng lưới giám sát môi trường và CSDL môi trường (bao 
gồm hình thức, phương pháp và nơi lưu trữ thông tin tự liệu và dữ kiện môi 
trường); cơ chế và hình thức trao đổi thông tin 

3.1.2.. Điều tra môi trường 

Trong việc thu thập các thông tin môi trường liên quan đến khu vực quy hoạch, 
phương thức tiếp cận cơ bản là:  

(a) Thu thập thông tin, dư liệu thứ cấp: 

Thông tin thứ cấp là các loại thông tin, dữ liệu môi trường đã được nghiên 
cứu, điều tra và tường trình trong các báo cáo đâu đó. Chúng ta có thể thu thập từ  
các cơ quan chức năng về môi trường, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan quản 
lý nhà nước đối với khu vực; các tổ chức thực thi, các viện nghiên cứu, các trường 
đại học, các tổ chức phi chính phủ; các báo cáo trong các cuộc hội thảo khoa học. 
Nguồn tư liệu thứ cấp còn là các ảnh vệ tinh, ảnh máy bay và bản đồ các loại, v.v. 

(b) Tư liệu viễn thám 

Viễn thám được sử dụng để phát hiện, lập bản đồ và cập nhật những thông tin 
về tài nguyên đất đai. Viễn thám là sự tập hợp và ghi nhận thông tin bởi một bộ phận 
cảm ứng trên vệ tinh bay theo qũy đạo trong vũ trụ mà không cần phải có liên hệ 
trực tiếp với đối tượng hay khu vực cần nghiên cứu. Chụp ảnh thám không, một 
hình thức của viễn thám đã được dùng để lập bản đồ tài nguyên đất trong nhiều thập 
kỷ. Tuy nhiên do giá thành sản xuất cao nên ảnh thám không có giá trị sử dụng về 
thời gian thấp và thường bị lạc hậu. Các ảnh thám không ở độ cao thấp được dùng 
để ước tính chiều cao, thể tích của cây và sinh khối. Do ảnh thám không có thể 
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chồng ghép nên nó cung cấp bức tranh không gian ba chiều. Năm 1973, vệ sinh viễn 
thám (SRS) đã được dùng phổ biến để cung cấp thông tin về tài nguyên đất đai. Về 
tinh LANDSAT của Hoa Kỳ phóng vào năm 1973 cung cấp 4 dải dữ liệu MSS có độ 
phân giải mặt đất và không gian là 80m. Từ đó đến nay, dữ liệu SRS đã được nâng 
cấp về độ phân giải không gian và quang phổ.  

Những dữ liệu này có mặt khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên dữ liệu SRS cần 
phải được chỉnh sửa bức xạ và hình học. Việc phân loại có thể được thực hiện dưới 
sự giám sát hoặc không có giám sát. Để đạt được độ chính xác cao, cần phải chọn 
được sự kết hợp dải tần tốt cho những dạng thái bề mặt của đất. 

Sử dụng dữ liệu SRS cung cấp những thông tin kịp thời và tin cậy trong việc 
quan trắc một khu vực rộng lớn nếu có dữ liệu nền đầy đủ trong khi nếu sử dụng 
phương pháp điều tra thực địa thì phải cần nguồn nhân lực và thời gian đáng kể. Bên 
cạnh đó SRS còn cho phép mô tả sự phân bố các dạng tài nguyên khác nhau trong 
khu vực. Hạn chế chủ yếu là do mây và và cảnh vật che chắn. 

Công nghệ SRS có thể được phân thành hai loại: viễn thám V/NIR và viễn 
thám vi sóng. Viễn thám V/NIR được sử dụng rộng rãi hơn trong nghiên cứu tài 
nguyên đất so với viễn thám vi sóng mặc dù công nghệ này phụ thuộc nhiều vào thời 
tiết.  

Do quan trắc tài nguyên chú trọng nhiều vào việc lập bản đồ hiện trạng năng 
suất  của tài nguyên đất nên những khu vực nghiên cứu có thể xác định, mô tả, và 
quan trắc dễ dàng cùng với thu thập dữ liệu liên tục thông qua sử dụng công nghệ 
SRS. Sau đó có thể sử dụng dữ liệu từ các nguồn khác để mô hình hoá nhằm hiểu rõ 
mối quan hệ giữa tài nguyên và hiện trạng suy thoái của chúng với những yếu tố và 
nhân tố liên quan. Những thông tin này rất có giá trị để phát triển các chiến lược cho 
những khu vực bị suy thoái.  

Có một số lượng lớn các hệ thống SRS đang hoạt động và được đề xuất như 
LANDSAT, SPOT, MOSS, NOAA, MODIS, TERRA, RADARSAT, v.v. Mỗi một 
hệ thống có độ phân giải không gian và quang phổ khác nhau. Có khoảng 26 dải tần 
để lựa chọn. Độ phân giải không gian từ 66 cm đến 1Km. 

SRS ưu việt trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như  hiệu quả chi phí khi quan trắc 
một khu vực rộng lớn như lưu vực. Hiện trạng thực vật tại khu vực nhất định phản 
ảnh tương quan chặt chẽ với loại hình, mật độ và sức phát triển của thực vật. Do đó, 
SRS đã được sử dụng nhiều trong trong việc lập bản đồ thực vật. SRS cũng được sử 
dụng rất nhiều để thu thập các đối tượng như mây, địa chất, thổ nhưỡng, thực vật, 
mùa màng, băng, nhà của và đường xá, v.v. Tuy nhiên, do một số hạn chế nên không 
thể thành công nếu chỉ sử dụng SRS đơn thuần trong quan trắc và quản lý tài 
nguyên. 
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(c) Điều tra khảo sát thực địa  

 Công việc điều tra nghiên cứu thực địa nhằm cập nhật, bổ xung các thông tin, 
tư liệu; chính xác hóa. Khối lượng công việc phụ thuộc vào mức độ và độ tin cậy 
của các thông tin và số liệu sẵn có, mức độ đi sâu cần thiết của bản thân vấn đề 
nghiên cứu được đặt ra. Kết quả khảo sát và các số liệu sẵn có phải đáp ứng một 
cách tốt nhất các yêu cầu về đánh gía và dự báo về bối cảnh phát triển và môi trường 
khu vực hiện tại và trong tương lai.  

Trước khi tiến hành điều tra khảo sát cần xác định rõ phạm vi khu vực quy 
hoạch, phạm vi ảnh hưởng và liên quan. Việc định biên về mặt không gian khi khu 
vực nghiên cứu là các vùng có biên giới hành chính sẽ thuận lợi. Tuy nhiên ngay cả 
trong trường hợp đó, để có thể xem xét vấn đề một cách đầy đủ hơn, nhiều thông tin 
ở các vùng nằm ngoài khu vực nghiên cứu cũng cần phải được thu thập.  

3.1.3. Đánh giá môi trường & tài nguyên thiên nhiên 
Mục đích chính của đánh giá môi trường là: (1) xác định các dạng tài nguyên 

môi trường có ý nghĩa và các hạn chế trong sử dụng đất (cấp nước, vùng ngập lụt, 
v.v); (2) Mức độ chất lượng, số lượng và hạn chế của các dạng tài nguyên; (3) vị trí 
và sự phân bố trong mỗi khu vực của tài nguyên và hạn chế; (4) ước lượng tác động 
tiềm năng trong các phương án sử dụng khác nhau đối với mỗi dạng tài nguyên và 
khu vực hạn chế (ví dụ phát triển vùng ngoại vi đô thị trên tầng chứa nước có nguy 
cơ dễ gây nhiễm bẩn nước ngầm) 
 
Cả hai tham số của hệ thống môi trường là tài nguyên và nguy cơ phải được đánh 
giá với quan điểm bảo tồn và bảo vệ  các đỏn vị trong phát triển. Vấn đề thứ ba sẽ 
hướng vào việc đánh giá các đặc tính môi trường giúp cho việc làm giảm thiểu các 
chi phí trong phát triển; tăng cường sự thoải mái và vẻ đẹp của môi trường. Còn vấn 
đề thứ tư  sẽ là “tính ổn định sinh thái” và việc đảm bảo chúng trong phát triển. 
 
Trong đánh giá môi trường người ta thường tập trung vào những nội dung cơ bản là:  
(1) đánh giá tài nguyên; (2) đánh giá hiểm hoạ và (3) đánh giá tính thích hợp cho 
phát triển. Trọng tâm ở đây hướng tới quy trình tiện ích cho những người làm quy 
hoạch môi trường trong cố gắng nhằm giải quyết vấn đề cạnh tranh giưã các mục 
đích sử dụng đất khác nhau và kết hợp chúng trong cảnh quan sinh thái, nơi con 
người có thể phát triển văn minh mà không làm tổn hại các tài nguyên thiên nhiên và 
văn hoá. 

3.1.4. Đánh gía tài nguyên thiên nhiên  

 Hoạt động phát triển đã, đang và sẽ xảy ra trong khu vực luôn luôn khai thác 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau. Dự trữ tài nguyên một khu vực có ý 
nghĩa quan trọng cho sự phát triển cả hiện tại và tương lai.  
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(1) Đánh giá tài nguyên nước  

Nước là tài nguyên cơ bản cần thiết cho đời sống sinh vật và mọi dạng hoạt động 
của con người. Trong quy hoạch phát triển nhiều khi người ta không chú ý đầy đủ 
đến vấn đề bảo vệ các nguồn tài nguyên này. 

Nước mặt. Hầu hết các đô thị đều dựa vào việc sử dụng nước mặt từ sông hay các hồ 
chứa làm nguồn nước cấp. Chúng thường nằm ngoài vùng đô thị, bởi vì nhu cầu 
nước cấp thường rất lớn đòi hỏi phải có một diện tích đất rộng rãi cho các hồ chưá. 
Việc xây dựng hồ chứa và bảo vệ lưu vực hồ sẽ dễ dàng hơn.; đặc biệt ở các vùng 
đồi núi nơi đất đai thường rẻ. 

Việc xác định tiềm năng thường khó khăn, cần có sự tham gia của các nhà địa chất, 
địa chất thủy văn, các kỹ sư, các nhà thổ nhưỡng học, kinh tế tài nguyên và các nhà 
quy hoạch. Các thông số vật lý quan trọng là số lượng và chất lượng nước; điạ hình, 
địa chất nền móng, xói mòn, hệ số bốc hơi nước, nguy cơ động đất, độ ổn định của 
sườn dốc và các thông số “phi vật lý “khác như giá cả, tính khả thi về chính trị và 
các tác động môi trường. 

Nước ngầm. ở nhiều địa phương / vùng, việc cấp nước từ nguồn nước ngầm có thể 
rẻ hơn, chỉ khoảng một phần ba đến một phần năm, thậm chí chỉ một phần mười chi 
phí so với việc sử dụng nguồn nước mặt từ xa.  

Các nguyên lý địa chất và thủy văn có thể giúp ta xác định và định lượng các nguồn 
nước ngầm có tiềm năng lớn cho khai thác.  Lập bản đồ địa chất bề mặt và các sơ đồ 
phân loại giúp hình thành hệ thống phân loại và đánh giá nước ngầm riêng, dựa trên 
sự hiểu biết về kiến tạo địa chất cho phép sự thấm của nước từ tầng trên xuống, lọc 
và giữ lại ở đâu. Việc đánh giá định lượng thường dựa vào ba yếu tố là mức độ 
hổng, độ dày tầng và diện tích. Có nhiều phương pháp giúp cho việc đánh giá, chủ 
yếu là kỹ thuật viễn thám; kỹ thuật địa chất bề mặt; kỹ thuật phân tích địa vật lý. 

Chất lượng nước. Chất lượng nước cấp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, 
do đó các nghiên cứu về các tiêu chuẩn chất lượng thường được các nhà khoa học 
nghiên cứu dựa trên các nguyên lý của khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường, 
quy hoạch sức khoẻ cộng đồng. Các tham số dùng để đánh giá chất lượng nước 
thường bao gồm: sinh vật gây bệnh (vi trùng); photphat, nitrat; TTS, dầu mỡ; các 
chất lắng đọng, các chất hoá học công nghiệp, chất phóng xạ, v.v. các tiêu chuẩn đối 
với nước cấp thường do bộ Y tế và Bộ TNMT đưa ra.  

ảnh hưởng của sử dụng đất đối với chất lượng nước ngầm có thể được dự báo và 
đánh giá dựa trên phân tích các hình thức sử dụng đất, thổ nhưỡng và cường độ sử 
dụng với mức độ tin cậy khá cao. Trường Đại học Massachusetts đã xây dựng được 
chương trình đánh giá gọi là METLAND có thể sự dụng rất tốt trong đánh giá số 
lượng và chất lượng nước ngầm.  
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(2) Đánh giá sức sản xuất của đất đai 

Có hai khía cạnh về sức sản xuất của đất đai dược xem xét: sức sản xuất nông 
nghiệp và sức sản xuất dựa trên đánh giá tiềm năng cho sinh vật hoang dại. 

Sự thu giảm liên tục diện tích đất nông nghiệp dành cho canh tác trong quá 
trình đô thị hoá và mức độ tăng dân số mạnh mẽ đã là cho nhu cầu bảo vệ đất canh 
tác nông nghiệp đặc biệt ở khu vực đô thị trở nên cấp bách. Vấn đề này rất quan 
trọng đối với các nước có mật dộ dân cư đông đúc, đất đai chật hẹp như Việt Nam, 
các nước trong cộng đồng châu âu. Sự quan tâm của các quốc gia và dân chúng đối 
với việc bảo vệ các giống loài hoang dại cũng ngày càng lớn do nhu cầu vui chơi 
giải trí ở các vùng đô thị, việc BVMT và phong trào sinh thái. 

+ Đánh giá sức sản xuất nông nghiệp 

Các nhà thổ nhưỡng học đã có các phương pháp phân loại và đánh giá đất 
chính xác. Phương pháp viễn thám (RS) cũng được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc 
gia. Kết hợp phương pháp viễn thám với điều tra nghiên cứu thực địa cho ta các điều 
tra khá chi tiết, chính xác đến quy mô một hecta. 

Việc đánh giá “tiềm năng” đất cho nông nghiệp dựa trên các yếu tố độ dốc, 
khả năng giữ nước, đặc điểm xói mòn, kết cấu, cấu trúc, và mức độ thoát nước  dựa 
trên hệ thống sáu mức phân hạng khác nhau, biến thiên từ mức tiềm năng cao nhất 
đến thấp nhất (Bảng 3-1 & 3-2). 
 

Bảng 3-1. Ví dụ: Sự phân hạng đất thích hợp theo cơ cấu của FAO 
Loại Độ thích hợp Gồm những loại đất phục vụ tốt cho mục đích 

sử dụng và có lợi cho đầu vào 
S1 Độ thích hợp cao Gồm các loại đất có độ thích hợp từ 20 - 30%. 

Loại đất này không phải là rất tốt nhưng ít nhất 
nó có thể sử dụng được. 

S2 Độ thích hợp trung 
bình 

Loại đất này thực sự thích hợp nhưng việc 
giảm năng suất hoặc làm tăng khả năng cung 
cấp trong năng suất bền vững kém hơn loại đất 
được sử dụng của S1 

S3 Độ thích hợp kém Là loại đất không có lợi cho hiệu suất bền 
vững, do vậy giá trị của loại đất này không 
được chú ý 

N Không thích hợp Là loại đất không thể sử dụng được hoặc không 
có lợi cho mục đích sử dụng. 

N1 Hơi không thích hợp Là loại đất phục vụ ít cho mục đích sử dụng và 
giá trị của nó cũng gần như không thích hợp. 

N2 Rất không thích hợp Là loại đất không thể sử dụng được 
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+ Đánh giá sức sản xuất cho “sinh vật hoang dại” 
Các nhà sinh học cho ta những thông tin phong phú về hầu hết các loại sinh 

vật hoang dại; các sinh cảnh thích hợp cho chúng dựa trên các thông số như khí hậu; 
độ phì nhiêu của đất; và thảm thực vật. Đối với các đô thị, yếu tố khí hậu được coi là 
không đổi, thảm thực vật thường phụ thuộc vào sử dụng đất. Vì vậy tính chất của đất 
và hình thức sử dụng đất sẽ là các thông số quan trọng nhất xác định tiềm năng số 
lượng và chất lượng động vật hoang dại ở các vùng đô thị. Kỹ thuật đánh giá sẽ giúp 
ta xác định khu vực thích hợp nhất cho bảo vệ các động vật hoang dại. 
 

Bảng 3-2. Các điều kiện cần của đất trong một số dạng sử dụng đất 

Chất lượng đất Tính chất đất Các giá trị  của tính chất đất 

  S1 S2 S3 N 
Đủ năng lượng Nhiệt độ (oC) <24 21-24 18-21 <18 
 Lượng bốc 

hơi (m) 
0-600 600-1200 1200-1800 >1800 

Đủ nước Lượng mưa 
khưởng 75% 
(mm) 

>1300 900-1300 500-900 <500 

 Lớp đất chứa 
nước 

đất chứa 
nhiều 
nước 

đất chứa 
hơi nhiều 
nước 

đất chứa 
nước trung 
bình 

đất chứa 
ít nước 

 Kết cấu của 
đất 

C,ZC, 
ZCL, L 

SC, ZCL, 
ZL, Z 

SL S, LS 

 Độ dày đất 
(cm) 

>80 60-80 40-60 <40 

Đủ chất dinh 
dưỡng 

Độ pH của 
đất 

6-7 5-6 
7-8 

4,5-5 
8-8,5 

<4,5 
>8,5 

Độ mặn EC (mScm) <3 3-5 5-7 >7 
kiểm soát nước 
lợ 

góc nghiêng 
(o) 

<1 1-2 2-6 >6 

khả năng trồng 
trọt 

Đá và đá tảng 
(%) 

Nil 1-5 5-10 >10 

 

(3) Đánh giá các tài nguyên xây dựng 
Tình trạng khan hiếm tài nguyên trong xây dựng đô thị thường không nghiêm 

trọng do quy mô các thành phố ngày xưa thường bé, các nguồn tài nguyên này 
thường ở rất gần khu vực. Tuy nhiên nếu như thành phố được mở rộng từ 10 đến 15 
lần, nhiều tài nguyên trở nên khan hiếm. 
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Việc xây dựng các công trình trường học, bệnh viện, siêu thị ngay trên bề mặt nơi 
chứa các tàI nguyên này thường làm cho chúng trở nên không thể khai thác được 
nữa. Nếu rất gần thì cũng không thể khai thác được do tác động của bụi và tiếng ồn 
trong quá trình khai thác. Có nhiều lý do để phải chú ý bảo vệ các nguồn tàI nguyên 
này bởi vì nhu cầu xây dựng ở đô thị ngày càng lớn; giá thành khai thác ở xa rất tốn 
kém. Nếu khai thác xa khoảng trên 25 dặm thì riêng chi phí vận chuyển cũng sẽ 
bằng giá thành khai thác tại chỗ. 

Kỹ thuật đánh giá các dạng tài nguyên này là tương tự, ta chỉ nêu ra đây một 
phương pháp làm ví dụ. Khoa học địa chất giúp ta ước lượng tiềm năng cát sỏi dựa 
trên điều tra về thổ nhưỡng.  Kỹ thuật đánh giá này dựa trên ba mức đánh giá tương 
tự như đối với nước ngầm. Kỹ thuật này bao gồm việc điều tra chung, sau đó là 
kiểm tra địa chấn tại chỗ và lấy mẫu ở các lỗ khoan thử nghiệm để hiệu chỉnh số 
lượng, phân bố và chất lượng. 

Điều tra chung sẽ rất có ích cho việc quy hoạch trong các vùng đô thị, bởi vì 
thường chỉ có khoảng 20% diện tích đất được sử dụng cho xây dựng nhà cửa, công 
nghiệp, trung tâm buôn bán do đó việc bảo vệ gần như toàn bộ các khu vực có tiềm 
năng là có thể. 

Đánh giá chung có thể thực hiện ít tốn kém thông qua phân tích bản đồ lịch 
sử địa chất địa phương. RS cũng có thể cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. Ta 
có thể ước lượng số lượng, vị trí và sơ bộ đoán nhận về chất lượng tài nguyên này. 
Tình trạng sử dụng đất hiện tại ở khu vực và các khu vực lân cận cũng cần được 
điều tra, làm cơ sở cho việc đánh giá tính khả thi của việc khai thác. Cũng cần chú ý 
là cát sỏi thường là các tầng chứa nước ngầm với chất lượng cao và là khu vực bổ 
cập nước ngầm. Việc khai thác chúng có thể làm giảm số lượng và cả chất lượng 
nước ngầm khu vực. Do đó đánh giá tài nguyên lòng đất chỉ là một phương diện , 
cần chú ý đến các mặt khác của vấn đề để có những ý kiến về quy hoạch quản lý sử 
dụng chúng. 

(4) Đánh giá tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái   

+ Sự đa dạng loài và tính bền vững hệ sinh thái 

Hầu hết các nhà sinh vật đều không cho rằng sự đa dạng loài cao là tốt cho tính chất 
của quần xã và khái niệm sự đa dạng được sử dụng rộng rãi trong đánh giá hệ sinh 
thái. ý nghĩa sự đa dạng loài được giải thích trong ví dụ sau: Hãy xem xét ba quần 
xã riêng biệt chiếm giữ ba khu vực khác nhau. Quần xã A chỉ có hai loài , trong khi 
đó quẫn xã B và C có 4 loài (Bảng 3-3) Biết rằng toàn bộ số cá thể đều giống nhau 
trong mỗi quần xã và sự đa dạng loài trong quần xã A rõ ràng ít hơn các quần xã 
khác. 
 
Môt trong nhiều chỉ số đa dạng loài thường gặp là chỉ số đa dạng Simpson (D): 
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Trong đó:                  s- Số loài 

                      Ni- Số cá thể trong một loài (i = 1,2,3.....s) 
N- Toàn bộ số cá thể trong một loài 

 
Bảng 3-3. Số cá thể trong 3 quần xã được giả thiết 

 Các quần xã & số cá thể 
Loài A B C 

1 80 60 25 
2 20 30 25 
3 0 5 25 
4 0 5 25 

Tổng số cá thể 100 100 100 
Chỉ số Simpson 1,48 2,22 4,13 

 
Phương pháp đo sự đa dạng của Simpson rất nhạy cảm tới số lượng loài và 

các mối quan hệ giữa chúng.  Giá trị D thấp nhất là D = 1 và nó chỉ xảy ra khi ở đó 
chỉ có một loài trong một quần xã. Nếu mỗi cá thể riêng lẻ trong một quần xã thuộc 
về nhiều loài khác nhau thì lúc đó D trở thành vô hạn 
 
Bảng (3-3) đã chứng minh được phương pháp của Simpson ảnh hưởng như thế nào 
đến số lượng loài và sự phân bố. Quần xã B có nhiều loài hơn quần xã C và nó được 
chỉ ra qua giá trị của chỉ số. Quần xã B và C có số loài giống nhau nhưng sự phân bố 
loài của quần xã C đồng dạng hơn. Việc sử dụng chỉ số của Simpson cho sự đa dạng 
loài của quần xã C thuận lợi hơn quần xã B. 
 
Các nhà sinh vật thường khảo sát sự đa dạng loài trong đánh giá sinh thái vì sự bền 
vững và khả năng phục hồi của một hệ sinh thái sau khi gặp sự cố liên quan tới số 
liệu thống kê. 

+ Sự hiếm loài và sinh cảnh của nó 
 

Sự hiếm loài liên quan tới sự đa dạng loài và bản thân sự hiếm loài đóng một 
trong những vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong quy hoạch. Lý do của việc bảo 
vệ các loài hiếm và sinh cảnh của nó là bởi nó liên quan tới các chức năng của hệ 
sinh thái và khả năng có thể chống chịu tốt trước những thay đổi của thời tiết và các 
đặc điểm tự nhiên khác vẫn thường xảy ra theo một chu kỳ dài. Nếu các loài có sự 
đa dạng về nguồn gốc, đa dạng về kiểu gen thì chúng có thể chống chịu tốt trước 
những sự thay đổi của môi trường. Một lý do khác nhằm bảo vệ các loài hiếm là 
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hàng triệu loài động vật và thực vật sẽ không tự phục hồi trong tương lai. Có rất 
nhiều tài liệu nghiên cứu được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, 
hóa học bởi nguồn thông tin di truyền rất phong phú và sẵn có.  
 

Nơi cư trú của các loài hiếm có giá trị lớn cho mục đích giải trí, nghiên cứu 
và giáo dục. Về mặt gián tiếp thì nó không mấy quan trọng nhưng về mặt bảo vệ các 
loài hiếm và sinh cảnh của nó thì nó đóng vai trò duy trì hệ sinh thái. Người ta đã 
ước tính khoảng từ 1/2 triệu - 2 triệu loài (tương đương với 15% - 20%) trong toàn 
bộ số loài trên trái đất sẽ bị tiêu diệt vào năm 2000 mà nguyên nhân chính là do mất 
nơi ở hoang dã của các loài và sự ô nhiễm môi trường. ở Việt Nam cũng như ở nhiều 
quốc gia khác, mục tiêu bảo vệ các loài hiếm được gắn liền với luật pháp. Nhiều 
chương trình hành động được xây dựng đối với các loài đang bị đe dọa và các loài 
nguy hiểm nhằm bảo vệ chúng.  

+ Phân cấp vùng tự nhiên nhằm mục tiêu bảo vệ 
 

Việc bảo vệ các khu vực thiên nhiên có lợi ích lớn cho mục đích nghiên cứu 
và giáo dục. Một khối lượng lớn các tài liệu về bảo vệ đất - phân cấp vùng thiên 
nhiên liên quan đến kinh nghiệm của các nhà sinh vất từ nhiều quốc gia có giá trị rất 
lớn . Điển hình cho tiêu chuẩn dùng để phân loại là kích thước của vùng, nó tiện ích 
trong mục đích giáo dục như trao đổi, đồng thời mở rộng vùng bị đe dọa bằng 
phương pháp phát triển.  
 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn  ở đây là đặc điểm sinh thái thường được sử dụng trong 
việc bảo vệ môi trường. Chỉ số này là yếu tố không thể thiếu trong đánh giá hệ sinh 
thái của các nhà sinh vật. Quan sát kỹ một phân cấp tự nhiên trong một vùng thấy có 
một vài đặc điểm sinh thái thường được sử dụng.  
 

Một ví dụ minh họa là dự án nghiên cứu của Tan (1974) do Wisconsin đứng 
đầu trong hội nghị bảo vệ vùng nghiên cứu. Wisconsin đã tiếp cận với các tiêu 
chuẩn sinh thái như “chất lượng, sự giống nhau và sự đa dạng quần xã”. Mỗi vùng 
đều có số thang điểm cho mỗi tiêu chuẩn mà tổng số thang điểm là thước đo giá trị 
đại diện của khu vực thiên nhiên đó.  
 
Trong dự án của Wisconsin: Chất lượng là một đặc điểm chính của vùng trội và có 
thang điểm chất lượng cao nhất (10 thang điểm, từ 1 đến 10) trong toàn vùng với 
điều kiện không có sự cố và phải thỏa mãn được khái niệm “trội”. Tiêu chuẩn thứ 
hai là “sự giống nhau” có thang điểm từ 1 - 10 mà số điểm cao nhất trong vùng này 
phải gồm 2 hay nhiều loài đang gặp nguy hiểm hay thuộc những loài hiếm hoặc chỉ 
được ra là vùng đó không có đặc điểm tự nhiên. Một vùng có số điểm thấp nhất 
trong sự giống nhau khi vùng đó có nhiều quần xã. Sự đa dạng quần xã là tiêu chuẩn 
thứ ba trong đánh giá giá trị một vùng tự nhiên, thường sử dụng 5 thang điểm và số 
điểm đa dạng cao nhất cho vùng này gồm 4 hay nhiều quần xã thực vật khác nhau 
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hoặc có đặc điểm tự nhiên khác. Số điểm thấp nhất cho vùng là khi chỉ có một loại 
quần xã thực vật. 

5. Đánh giá các giá trị văn hoá-thẩm mỹ 
 
Xã hội con người thường có những cảm nhận và đánh giá cao đối với các cảnh quan 
thiên nhiên đẹp vì vậy chúng cần được bảo vệ. ở Việt Nam, các cảnh quan như vịnh 
hạ Long, động Phong Nha ở Quảnh Bình là các cảnh quan hết sức có giá trị.  Các 
vùng đô thi cũng có thể có nhiều cảnh quan đẹp như cảnh bến sông, các hồ, các khu 
vực đất ngập nước đa dạng, các làng xóm nên thơ. Vấn đề là xác định, đánh giá và 
bảo vệ chúng như thế nào. Kỹ thuật xác định “giá trị thị giác” được trình bày trong 
các sách viết về  kiến trúc cảnh quan; được sự hỗ trợ của các lĩnh vực nghiên cứu 
khác như lịch sử, triết học, tâm lý học môi trường. Đa số các phương pháp đều dựa 
trên hai đại lượng quan trọng là tính tổng hợp và tính tương thích văn hoá-thị giác 
của cảnh quan với các đặc điểm như sự tương phản trong cảnh quan; địa hình, nước, 
thực vật, và bức tranh sử dụng đất, tính đa dạng. Phương pháp đánh giá dựa trên kỹ 
thuật đánh giá văn hoá-thị giác ít được sử dụng hơn. Các nhà kiến trúc cảnh quan 
thường sử dụng bản đồ địa hình, bản đồ sử dụng đất và ảnh máy bay, kết hợp khảo 
sát thực địa để hiệu chỉnh. 

3.1.5. Đánh giá các hiểm hoạ môi trường 

Trong phần này, các nội dung cần đề cập là sự liên quan giữa các hiểm hoạ 
môi trường và phát triển, bao gồm các nội dung về các hệ thống môi trường có nguy 
cơ hay đang bị đe doạ, tính chất và mức độ bị đe doạ, độ tiềm tàng. Các hiểm hoạ 
môi trường có thể bao gồm hai loại chính: hiểm hoạ thiên nhiên (ngập lụt, trượt dốc, 
động đất, gió bão) và hiểm hoạ do hoạt động của con người (ô nhiễm không khí, 
nước, v.v.). 

 (1) Nội dung đánh giá 

Ngập lụt, trượt đất và động đất là ba trong số các hiểm hoạ gây nên nhiều tác hại 
nhất, đặc biệt đối với phát triển đô thị. Chúng thường xuất hiện cùng với nhau, ví dụ 
mưa to gây nên ngập lụt và trượt đất. Động đất đồng thời cũng làm cho trượt lở và 
ngập lụt do phá vỡ các dập chứa nước. 

Ngập lụt. Thường xảy ra tại các vùng đô thị. Biện pháp thông dụng để kiểm soát 
ngập lụt là đắp đê, kè bờ dòng chảy. Các đập chứa nước cũng thường xây dựng với 
mục đích tích nước khi có lũ và mưa to để điều hoà dòng chảy và hạ thấp mực nước 
cường. Nhiều biện pháp ký thuật như xây tường chắn nước hay nhà gạch nền cao 
cũng như biện pháp “phi kỹ thuật” như khoang vùng xây dựng nằm ngoài vùng ngập 
lụt có tần xuất 1%. Tuy nhiên có hai vấn đề là tần xuất 1% không có nghĩa 100 năm 
mới xảy ra một lần; hơn nữa chính các công trình kỹ thuật như đê, kè, tường chắn 
nước làm giảm diện tích vùng ngập do đó làm giảm khả năng điều hoà của dòng 
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chảy. Một số nơi ở thượng lưu có thể bị ngập cao hơn, làm tăng diện tích khu vực bị 
đe doạ. Mặt khác các công trình đường xá, nhà cửa bêtông hoá đã làm giảm khả 
năng thấm nước bề mặt của khu vực một cách đánh kể. Xây dựng 5 khu định cư trên 
một acre có thể chiếm đến 32% diện tích. 

Việc xác định nguy cơ ngập lụt tương đối đơn giản khi nghiên cứu các số liệu về 
phân bố, cường độ, và một vài khía cạnh khác của mưa. Mức nước dòng chảy 
thường được đo đạc tại các trạm thủy văn trong các khoảng thời gian xác định. Từ 
các số liệu trên “thủy đồ” và bản đồ địa hình có thể xác định được các khu vực dễ bị 
ngập lụt. Mức độ chính xác phụ thuộc vào số trạm thủy văn và tần xuất đo, đạc cũng 
như độ chính xác của các bản đồ địa hình. 

Trượt lở. Trong hầu hết các khu vực đô thị, nguy cơ do trượt lở thường không lớn 
lắm do chúng thường tập trung ở các vùng đất tương đối bằng phẳng. Một vài vùng 
đồng bằng dạng quạt cùng có thể xảy ra sự chuyển dịch khối, tuy nhiên đa số trượt 
lở chỉ xảy ra đối với vùng đất dốc.  

Các nhà quy hoạch cũng đã xây dựng tiêu chuẩn cho phát triển ở khu vực có độ dốc 
lớn hơn 25%. Với các khu vực có độ dốc lớn hơn 15%, phát triển cần phải với mật 
độ thấp, cần đặc biệt chú ý tới tình trạng thay đổi diện mạo và lớp phủ hiện tại. 

Để đánh giá mức độ nguy hiểm tiềm tàng cần có ít nhất 5 tham số nữa, đó là thành 
phần thổ nhưỡng (kích thước hạt và phạm vi) cấu trúc địa chất bề mặt, nước ngầm 
và độ ẩm không khí, khí hậu (cường độ và phân bố mưa), các tác nhân do con người 
như đường xá, nhà cao tầng,v.v. 

Động đất. Động đất có thể xảy ra và tác hại của nó thật to lớn. Tuy nhiên, hầu hết 
các nghiên cứu tập trung vào kỹ thuật công trình nhằm phòng chống động đất. Các 
dự báo động đất, ở một số khu vực cũng được đặc biệt coi trọng nhằm kịp thời sơ 
tán dân cư. Tốt nhất nên tránh các khu vực có nguy cơ xảy ra động đất với tần suất 
lớn. 

Ô nhiễm môi trường 

Ô nhiễm môi trường là việc đưa vào môi trường tự nhiên các tác nhân lý, hoá, sinh 
học làm biến đổi tính chất của môI trường gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ con 
người, đời sống của các sinh vật khác.  

Dựa trên các số liệu điều tra, thu thập về chất lượng môi trường nước, không khí, 
đất, tiến hành phân tích và đánh giá về mức độ ô nhiễm môi trường khu vực. Việc 
đánh giá được tiến hành dựa trên các TCMT hiện hành của nhà nước và có thể được 
phân chia thành các mức độ ô nhiễm khác nhau. Các chỉ số chất lượng môi trường là 
công cụ tốt cho công việc này. 
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Đánh giá rủi ro  

Khái niệm về rủi ro bao hàm cả xác suất của một tác dụng có hại đến sức 
khỏe con người, môi trường và tài sản, và cả mức độ của những rủi ro có liên quan. 
Các rủi ro liên quan tới các mối nguy hiểm do  các hoạt động phát triển và các hiểm 
hoạ thiên nhiên: 

- Hoá chất độc hại đối với người, động thực vật 

- Vật chất dễ cháy và dễ nổ 

- Các thiết bị cơ học bị hư hỏng sẽ rất nguy hiểm đối với người và của cải. 

- Các công trình đổ vỡ, hư hỏng (đập nước...) 

- Thiên tai làm tăng mức độ nguy hại kỹ thuật 

- Tàn phá hệ sinh thái (Eutrophication, xói mòn đất..) 

Trung tâm Đông - Tây, Smith và cộng sự (1988) đã đưa ra cơ cấu đánh giá 
rủi ro gồm 5 giai đoạn chính sau đây: xác định hiểm họa, phân tích hiểm họa, đánh 
giá đường truyền môi trường, đặc thù rủi ro và quản lý rủi ro (ADB, 1993).  

Xác định hiểm họa. Xác định hiểm họa là liệt kê những khả năng có thể xảy ra của 
các nguồn gây nguy hiểm.  

Nghiên cứu về mối nguy hiểm và khả năng hoạt động (HAZOP) của một công trình 
đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mối nguy hiểm tiềm tàng. Mục đích của 
nó là đảm bảo những nét cơ bản được kết hợp với nhau để có được sự an toàn, hoạt 
động có kinh nghiệm của nhà máy và tránh được những điểm mà dự án có thể gây ra 
những tác độn xấu.  

 

 

 

 

 

 

 

Xác định hiểm hoạ 

Tính toán, phân tích hiểm họa (Định nghĩa về chu 
trình dòng, hệ thống giới hạn, qui trình chiết xuất, 

vận chuyển và phân tán) 

Đánh giá đường truyền môi trường (Đánh giá này 
có liên quan đến các ảnh hưởng xấu: hàm lượng, 

tiếp xúc, liều lượng. 

Ước lượng rủi ro 
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Hình 3.1. Cơ cấu đánh giá rủi ro do Smith và cộng sự đề xuất 1988 

Kế toán hiểm họa. Trong quá trình kế toán hiểm họa (Hazart Accounting), các chuỗi 
sự kiện có thể dẫn đến từng mối nguy hiểm được xác định sẽ được thiết lập. Khi đã 
có được chuỗi sự kiện, bước thứ hai tiếp theo là định lượng hóa xác suất của từng 
hiểm họa. Trong quá trình phân tích này thì phương pháp phân tích cây đổ (Fault 
Tree Analysis) đóng vai trò chìa khóa. 

Đánh giá đường truyền môi trường. Đánh giá đường truyền môi trường 
(Environmental Pathway Evaluation) là nghiên cứu các con đường khác nhau mà 
con người có thể tiếp xúc với hóa chất độc hại (hay với các chất nguy hiểm), và sự 
truyền vào cơ thể người, động vật, hệ sinh thái của các chất đó  

Ước lượng rủi ro  (Risk Characterization) là sự ước lượng rủi ro cho quần thể, các 
cộng đồng hay các đôi tượng bị tác động khác. Đặc điểm này thường đưa về những 
giá trị định lượng cao hơn mức trung bình. Ví dụ số người bị chết, bị đau ốm, 
thương tật, đơn vị thời gian.  

Quản lý rủi ro. Mục đích cuối cùng của quản lý rủi ro là lựa chọn và thực hiện các 
họat động làm giảm rủi ro. Quản lý rủi ro là sự đánh giá các phương án, các biện 
pháp giảm nhẹ rủi ro và việc thực hiện các phương án. Biện pháp đó phải đạt được 
hiệu quả (chi phí hữu hiệu). Trong một vài trường hợp để đạt được một số lợi ích 
nhất định đành phải chấp nhận sự rủi ro có thể xảy ra.   

Trong QHMT, các rủi ro môi trường do các dự án và quy hoạch chương trình 
phát triển cần phải được xem xét một cách chu đáo. Những rủi ro do việc lựa chọn 
vị trí hay việc bố trí sắp xếp những lọai hình phát triển (ví dụ điện hạt nhân) ở gần 
các khu vực dân cư cần phải được nghiên cứu đánh giá để có những chính sách phù 
hợp.  
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3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ 
DỰ BÁO CÁC BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG  

Ngoài các yếu tố tự nhiên, hoạt động cửa con người luôn gây ra các ảnh 
hưởng đến điều kiện môi trường mỗi khu vực. Sự phát triển KTXH khu vực có thể 
được xem là một trong các yếu tố hàng đầu tác động đến cơ sở tài nguyên và chất 
lượng môi trường mỗi khu vực.  

3.2.1. Sự phát triển kinh tế trong khu vực 

Dự báo phát triển kinh tế & các dự kiến phát triển mới 

Các dự báo về nhân khẩu học 

Nhu cầu sử dụng tài nguyên trongb tương lai 

Dự báo về tải lượng chất thải 

3.2.2. Đánh giá tác động môi trường do các hoạt động phát triển 

Trong khuôn khổ QHMT, các tác động môi trường lớn và  xu hướng biến đổi 
điều kiện môi trường cần được xem xét, dự báo và đánh giá.  

Đánh giá tác động môi trường được hiểu là việc xác định, dự báo, phân tích và đánh 
giá các tác động có thể xảy ra do các dự án, các quy hoạch phát triển hoặc các 
chương trình chính sách đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.  

Mục đích của ĐGTĐMT trước hết là khuyến khích việc xem xét các khía cạnh môi 
trường trong việc lập quy hoạch hoặc ra quyết định đối với các dự án, chương trình 
hay chính sách; các hoạt động phát triển để có thể lựa chọn, thực hiện thi các chính 
sách, các dự án và hoạt động có lợi cho môi trường hơn. 

Việc ra đời đạo luật về chính sách môi trường của Mỹ (NEPA) đánh đấu sự 
khởi đầu của ĐGTĐMT (1969). Luật BVMT của Việt Nam (1993) đã đưa vào các 
điều khoản cụ thể (điều 17), quy định việc đánh giá tác động môi trường với các dự 
án phát triển công, nông nghiệp, thủy lợi, dịch vụ, an ninh quốc phòng. Nghị định 
175/CP (18.10.1994) của chính phủ đã quy định chi tiết về ĐGTĐMT. 

Trong khu vực nghiên cứu có thể có nhiều quy hoạch, chương trình hay dự án 
đã được thông qua, dự kiến thực hiện. Việc xem xét đồng thời các ảnh hưởng môi 
trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ và phúc lợi của con người, diễn biến môi trường 
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khu vực (ĐGTĐMT tích hợp) là một trong các nội dung quan trọng của nghiên cứu 
QHMT.  

ĐGTĐMT được xem là kỹ thuật quy hoạch môi trường cơ bản khi tiến hành 
quy hoạch dự án. Các kết luận của nó được nghiên cứu bổ xung trực tiếp vào các 
quá trình nghiên cứu dự án từ việc hình thành, lựa chọn địa điểm, đến nghiên cứu 
khả thi, thiết kế cũng như thi công và giám sát dự án. Ngoài ra ĐGTĐMT là công cụ 
kỹ thuật không thể thiếu được trong quá trình nghiên cứu, đánh giá các dự kiến phát 
triển trong vùng quy hoạch nhằm mục đích đưa ra các nhận định về xu hưóng biến 
đổi điều kiện môi trường, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp thực tế trong xây 
dựng quy hoạch môi trường cho một vùng nào đó. 

Trong phân tích, đánh giá cần tập trung vào:  

Các tác động, ảnh hưởng lớn, lâu dài; Các tác động tổng hợp & tích 
lũy do nhiều hoạt động trên khu vực, đặc biệt đối với những khu vực vốn đã 
bị tác động mạnh cần được hết sức chú ý.  

ĐTMCL đối với các dự án quy hoạch xây dựng, các quy hoạch sử 
dụng đất, các chương trình giao thông có ý nghĩa quan trọng hàng đầu bởi vì 
các hoạt động này thường gây ra các biến đổi sâu sắc, khó đảo ngược. Kết 
quả dự báo cho thấy mức độ bị tác động theo không gian của những yếu tố tài 
nguyên, chất lượng môi trường và những hoạt động gây tác động chính.  

Đối với các đề án phát triển KTXH đã lên kế hoạch, ĐGTĐMT cần 
được thực hiện một cách đầy đủ đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường 
thích hợp của nhà nước. Cần chỉ ra những khu vực có nguy cơ suy thoái môi 
trường và tài nguyên qúy giá vượt qua các tiêu chuẩn cho phép và các giải 
pháp khắc phục.  

Các tác động xã hội cũng cần được xem xét một cách độc lập hoặc kết 
hợp trong các nghiên cứu về ĐGTĐMT. Các nhân tố chính cần xem xét trong 
các tác động xã hội là xu thế biến đổi về dân số và sự phân phối thu nhập; 
chương trình nhà ở cho người nghèo, thất nghiệp, văn hoá xã hội, sức khoẻ, 
an ninh. Phỏng đoán về dân số cần nhất quán với sự phát triển KT đã quy 
hoạch. Cần chú ý đồng thời đến các nhân tố sinh, tử, cấu trúc tuổi và cả việc 
di cư (đến và đi) do chiến lược phát triển kinh tế. 

3.3. PHÁC THẢO QUY HOẠCH  

3.3.1. Xác định vấn đề tài nguyên môi trường then chốt 
 
Trong phần trước chúng ta đã nối về việc phân tích & đánh giá môi trường và 

dự báo các biến đổi môi trường. Từ những nghiên cứu đó cho phép ta xác định các 
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vấn đề môi trường và tài nguyên nổi bật của khu vực, tập trung chủ yếu vào những 
yếu tố có quan hệ mạnh mẽ với các hoạt động phát triển hiện tại và tương lai.  

 
Một vấn đề là khoảng ngăn cách giữa cái gì đang tồn tại và cái đáng ra, hay 

nói cách khác là giữa cái mà chúng ta đang có và cái ta mong muốn hay ta có lý do 
để có thể đạt được. Nhận thức rõ hay xác định một cách rành mạch, chính xác những 
vấn đề tồn tại / sẽ nảy sinh nhằm kiến nghị các giải pháp quy hoạch là một nội dung 
then chốt.  
 

Một trong những bước quan trọng xác định nhu cầu cấp thiết của khu vực 
chính là xác định những vấn đề môi trường có ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân cư 
và các hệ sinh thái trong vùng. Có thể xây dựng một danh lục các vấn đề môi trường 
khi chú ý tới các mối đe doạ có thể có đối với sức khoẻ dân cư (ví dụ nguồn nước 
sinh hoạt mất vệ sinh), các chất gây ô nhiễm hay các nguồn gây ô nhiễm (ví dụ 
thuốc trừ sâu sử dụng gần các giếng nước sinh hoạt, hay rò rỉ dầu từ các bể chứa) 
hay các tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.  
 
 (1) Các Vấn đề về tài nguyên thiên nhiên 

Những vấn đề về TNTN là những vấn đề liên quan đến các tác động mạnh 
mẽ do phát triển; các mối quan tâm có tính cạnh tranh,  có thể đánh giá trên cơ sở 
xem xét các thông tin đối với các dạng tài nguyên chủ yếu (Nước mặt, lưu vực, các 
tầng nước ngầm; không khí; tài nguyên rừng; tài nguyên đất nông nghiệp; tài 
nguyên thủy sản; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên năng lượng; đất cho xây dựng 
và phát triển; các hệ sinh thái đặc biệt, nhạy cảm; các điểm có tính chất lịch sử và di 
sản văn hoá; khu vực nghỉ ngơi, giải trí; tài nguyên vật liệu xây dựng, v.v. ): trữ 
lượng, chất lượng, phân bố theo không gian, năng suất bền vững, các hệ thống môi 
trường nhạy cảm, nhu cầu, cách thức sử dụng, mức độ khai thác.  

Những vấn đề tài nguyên của mỗi khu vực có tính đặc thù riêng, đó là những 
dạng tài nguyên nằm trong mối quan tâm của ta. Vấn đề chính là những yếu tố hạn 
chế hay cản trỏ. Chẳng hạn tài nguyên rừng của khu vực đang bị suy thoái, đất bị xói 
mòn mạnh, nước ngầm bị cạn kiệt hay sự khan hiếm của tài nguyên năng lượng 

(2) Các hiểm hoạ môi trường & ô nhiễm môi trường  

 Các nôi dung cần nghiên cứu là sự liên quan giữa các nguy cơ môi trường và 
phát triển; bao gồm các nội dung về các hệ thống môi trường có nguy cơ hay đang bị 
đe doạ, tính chất và mức độ bị đe doạ, độ tiềm tàng. Các hiểm hoạ môi trường có thể 
bao gồm:  

Nguy cơ sức khoẻ môi trường;  
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Các khu vực dễ bị ngập lụt; các vùng nhạy cảm môi trường, khu vực dốc 
không ổn định; xói mòn và xụt lún; động đất; khu vực chịu tác động mạnh 
của gío và bão;  

Khu vưc tập trung dân cư  quá cao;  

Các nguy cơ do hoạt động công nghiệp, khai khoáng, giao thông vận tải;  

Các vùng bị ô nhiễm, suy thoái (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất, v.v.) 

Nguy cơ do sử dụng hoá chất nông nghiệp quá múc 
 

Trong danh mục các ván đề môi trường không những chỉ có những vấn đề 
môi trường hiện tại mà còn phải bao gồm cả những vấn đề môi trường có thể xảy ra 
trong ương lai. Ví dụ, nguồn nước ngầm có thể không bị ô nhiễm hiện tại nhưng lại 
có nguy cơ bị ô nhiễm do các tác nhân từ các nguồn nào đó (từ các trạm xăng dầu 
hay bãi rác trong khu vực).  

 
(3) Sau khi thiết lập được danh mục các vấn đề TNMT khu vực, cần phải xác định 
nhóm những vấn đề có “nguy cơ cao” có khả năng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng 
đối với sức khoẻ, chất lượng môi trường hay chất lượng cuộc sống. Cần xác định rõ 
những vùng, khu vực cụ thể có nguy cơ cao. Điều này sẽ giúp ích cho ta trong quá 
trình thiết lập quy hoạch.  Có thể tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà khoa học và 
các nguồn tài liệu khác nhau để có thể hình dung và xác định được các vấn đề có 
nguy cơ cao.  Tuy nhiên cần nhớ rằng nhận dạng các vấn đề có “nguy cơ cao” không 
có nghĩa là ta bỏ qua những vấn đề khác có nguy cơ thấp. 
 

3.3.2. Thiết lập mục tiêu môi trường   

Chúng ta mong muốn môi trường của chúng ta trong 10-20 năm nữa sẽ như 
thế nào ? Đây là một trong những câu hỏi đầu tiên mà nhóm quy hoạch phải đặt ra 
cho chính mình và cộng đồng.  Chúng ta sẽ phải tạo ra một khuôn khổ để trợ giúp 
cho việc lựac họn những mục tiêu về môi trường. Quy hoạch dựa trên mục tiêu đã 
được nhiều nhà quy hoạch thực hiện cho nhiều dự án quy hoạch khác nhau. Có 
nhiều ví dụ về các dự án quy hoạch dựa trên mục tiêu tốt như luật về sử dụng đất ở 
Ôrêgân.  
Mục tiêu có thể phân chia thành: 

 
Mục tiêu đã được xác lập- Một mục tiêu đã xác lập là một quyết định chính 
trị thể hiện trong các văn bản luật, nghị định hay hướng dẫn. 
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Mục tiêu đang phát triển - Mục tiêu đang phát triển là những mục tiêu tuy 
chưa được quy định trong các văn bản pháp lý song đã được đề xướng và tiến 
hành một vài bước tại các tổ chức chính trị 
 
Mục tiêu dự định là những mục tiêu mà một số người cho rằng nó phải trở 
thành mục tiêu chung tuy nhiên chưa được chấp nhận.  
 

  Ngoài ra mục tiêu còn có thể phân chia thành (1) Mục tiêu lâu dài / mục tiêu 
chiến lược và mục tiêu trước mắt (mục tiêu cụ thể).  

 
Mục tiêu chiến lược / lâu dài   
 

Trong QHMT, chúng ta đề cập đến sự phát triển xuất phát từ môi trường, 
nghĩa là phải tạo ra sự cam kết lâu dài và quan tâm thường xuyên. Vì vậy cần thiết 
phải xác định mục tiêu lâu dài là tìm ra sự cân bằng giữa môi trường và phát triển 
(PTBV) trong việc sử dụng đất, sử dụng TNTN lâu dài; đảm bảo cải thiện, năng cao 
chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho cư 
dân mà không gây ra suy thoái môi trường.  
 

Các mục tiêu lâu dài (goals) được xác lập dựa trên chiến lược BVMT ở cấp 
quốc gia, vùng hay địa phương và điều kiện cụ thể, những vấn đề tài nguyên môi 
trường của mỗi vùng.  Chúng ta có thể tìm thấy các thông tin cần thiết trong các tài 
liệu liên quan.  

Mục tiêu cụ thể   
Các mục tiêu cụ thể thường là những mục tiêu mang tính định lượng, những 

tiêu chí phảI đạt được trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt. Vì trong thực tế 
không thể giải quyết được tất cả các vấn đề cùng một lúc nên cũng cần phải xác định 
những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn trước mắt cũng như cho toàn bộ chu kỳ quy 
hoạch. Các mục tiêu cụ thể xác định căn cứ vào các mục tiêu chiến lược chung cho 
một quy hoạch có thể rất khác nhau, phụ thuộc vào phương hướng phát triển mong 
muốn cũng như những vấn đề cụ thể do thực tế địa phương đề ra.   

 
Để có thể xác định các mục tiêu cụ thể, chúng ta thường phải tự hỏi: Điều gì 

làm cho môi trường của khu vực ở trạng thái như hiện nay. Đâu là các giá trị về môi 
trường, tăng trưởng kinh tế hay cách sống mà chúng ta mong muốn những thay đổi 
và cải thiện gì về môi truờng (trong môi trường thiên nhiên, sử dụng đất, hạ tầng cơ 
sở môi trường, sưc khoẻ cộng đồng, vệ sinh môi trường, cấp nước sạch, phòng ngừa 
ô nhiễm, xử lý chất thải, v.v.) 

 
Các mục tiêu cụ thể về môi trường thường hướng vào các vấn đề cụ thể đối 

với các thành phần môi trường khác nhau, ví dụ như:  
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Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí của các loại khu chức năng 
thành thị, tỷ lệ xử lý khí thải công nghiệp, lượng phát thải khí thải, bụi, vật chất gây 
ô nhiễm chính của công nghiệp, tỷ lệ khí hoá nhiên liệu dân dụng ở thành phố.  
 

Tiêu chuẩn chất lượng nước của các loại khu chức năng môi trường nước, tỷ 
lệ xử lý nước thải công nghiệp, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn thải của nước thải công nghiệp, 
tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt.  
 

Tiêu chuẩn tiếng ồn, môi trường của các loại khu chức năng thành thị, giá trị 
trung bình của tiếng ồn hai bên đường trục giao thông thành thị, v.v.  

 
  Tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ % diện tích cây xanh trên diện tích tự nhiên  của 
thành phố, diện tích m2 cây xanh trên đầu người dân, số lượng các khu bảo vệ thiên 
nhiên. 

 
Phương pháp xác định mục tiêu 
 
Có nhiều phương thức khác nhau để có thể xác định được mục tiêu: 
 
(a) Căn cứ vào chính sách, chiến lược, chính quyền địa phương lựa chọn;  
 
(b) Mục tiêu có thể được xác định thông qua các quá trình bầu cử chính trị (lựa chọn 
các đại biểu quốc hội của khu vực theo đuổi các mục tiêu môi trường nào đó) hay  
 
(c) Cũng có thể được lựa chọn do các hội nghị giữa các bên tham gia hay của cộng 
đồng. Trong QHMT các cộng đồng nhỏ, tiếp cận QHMT dựa vào cộng đồng thường 
đòi hỏi việc thiết lập các mục tiêu có tính địa phương, rất cụ thể và cũng hết sức 
thiết thực, có tính khả thi cao.  
 

Một khi các mục tiêu đã được lựa chọn thì có nghĩa là đó là sự cam kết của 
một nhóm các tổ chức đối với những vấn đề và cơ hội được nêu ra.    

 
 
Mục tiêu môi trường được đề xuất trong “Dự thảo chiến lược BVMT quốc gia 2001-

2010” (Bộ KHCNMT, 2001): 
 
3 mục tiêu chiến lược: (1) tiếp tục phòng ngừa ô nhiễm; (2) tăng cường bảo tồn đa 
dạng sinh học, và (3) chú trọng sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và cải 
thiện môi trường. 
 
13 mục tiêu cụ thể như sau: 
 
1. Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước: phấn đấu đến 
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năm 2005 cải tạo 40% các dòng sông, tập trung xử lý triệt để 90% các nguồn gây ô 
nhiễm nước nghiêm trọng. 
2. Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản trong lòng 
đất. 
3. Bảo tồn ĐDSH: nâng độ che phủ rừng lên 43% diện tích, trong đó có 20-30% 
rừng đặc dụng và 10-20% rừng sản xuất. 
4. Bảo vệ môi trường không khí: từng bước bảo đảm môi trường không khí được 
trong lành theo các tiêu chuẩn tiếp cận mức trung bình của các nước ASEAN. 
5. Bảo vệ môi trường đô thị và khu công nghiệp: đến năm 2010 tất cả các thành phố 
loại I và II, các đô thị đông đân và khu công nghiệp phải có các bãi chôn lấp và xử 
lý CTR, CTNH theo đúng tiêu chuẩn; thu gom và xử lý 90% CTR tại đô thị và 
KCN; thu gom và xử lý 100% chất thải công nghiệp, chất thải bệnh viện và quản lý 
100% CTNH. 
6. Bảo vệ môi trường nông thôn: đảm bảo 90% số hộ được cung cấp nước hợp vệ 
sinh, thu gom và xử lý 90% chất thải sinh hoạt và xử lý cơ bản chất thải nguy hại, 
chất thải bệnh viện.  
7. Bảo vệ môi trường biển, ven biển và hải đảo:  
8. Bảo vệ các vùng ĐNN 
9. Bảo vệ môi trường tự nhiên và di dản văn hoá 
10.  Sản xuất sạch hơn 
11. Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế – xã hội vùng: chiến lược BVMT 
tạI các vùng và các lưu vực sông cần được lồng ghép với các mục tiêu phát triển 
KTXH và phải phù hợp với điều kiện TN và KTXH có tính đặc thù của mỗi vùng. 
 12. Bảo vệ môi trường gắn với phát triển các ngành kinh tế: QHMT gắn với quy 
hoạch ổn định các vùng sản xuất lương thực, đảm bảo an ninh lương thực đồng thời 
đảm bảo gìn giữ môi trường; áp dụng công hệ sạch hơn, sử dụng hợp lý và tiết kiệm 
các nguồn TNTN, quy hoạch ngành công nghiệp đồng bộ với QHMT; (3) quy 
hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ với quy hoạch các vùng sinh thái, khu bảo tồn 
thiên nhiên; (4) xây dựng chính sách cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và quy 
hoạch kết cấu hạ tầng ở các khu công nghiệp, dân cư gắn với quy hoạch xử lý chất 
thải. 
 13. Nghiên cứu khoa học, công nghệ về môi trường.  
 
 

3.3.3. §Ò xuÊt gi¶i ph¸p    

 
ThiÕt kÕ quy ho¹ch lµ viÖc thÓ hiÖn c¸c ý tëng quy ho¹ch mét c¸ch cô thÓ 

b»ng c¸c gi¶i ph¸p hîp lý, khoa häc nh»m ®¹t tíi môc tiªu m«i trêng. Dùa trªn c¸c 
bíc nghiªn cøu trªn, mét b¶n ph¸c th¶o quy ho¹ch m«I trêng sÏ ®îc ®Ò xuÊt. C¸c 
néi dung hay thµnh phÇn trªn ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt kh¸c 
nhau: gi¶I ph¸p kh«ng gian (Ph©n vïng qu¶n lý chÊt lîng m«i trêng, ph©n chia, tæ 
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chøc quy ho¹ch sö dông l·nh thæ theo môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng; c¸c gi¶i ph¸p 
qu¶n lý vµ cã thÓ c¶ nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh kü thuËt.  

 
Néi dung cña quy ho¹ch biÕn ®æi tïy trêng hîp cô thÓ, tuy nhiªn mét quy 

ho¹ch toµn diÖn thêng bao gåm c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n lµ:  
 
Qu¶n lý chÊt lîng níc, chÊt chÊt th¶i r¾n, chÊt lîng kh«ng khÝ 
Qu¶n lý Rõng / sinh vËt hoang d· 
Qu¶n lý ®« thÞ 
Qu¶n lý lu vùc 
Qu¶n lý ®íi bê 
Ph¸t triÓn luËt ph¸p vµ sù phèi hîp hµnh ®éng 
Quan tr¾c m«i trêng 
C¸c mèi liªn kÕt vÒ kinh tÕ 
 
Kü thuËt zoning lµ c«ng cô c¬ b¶n quan träng trong quy ho¹ch sö dông ®Êt 

nh»m môc ®Ých kiÓm so¸t viÖc sö dông ®Êt trong khu vùc theo nh÷ng môc ®Ých x¸c 
®Þnh, nã ®îc ¸p dông mét c¸ch rÊt phæ biÕn ë Mü vµ nhiÒu níc kh¸c. Trong quy 
ho¹ch m«i trêng, zoning còng lµ mét c«ng cô quan träng, ®îc øng dông c¸ch nµy 
hay c¸ch kh¸c, thÓ hiÖn trong c¸c néi dung thiÕt kÕ quy ho¹ch. 

 Gi¶i ph¸p cho viÖc qu¶n lý chÊt lîng m«i trêng 
Ph©n vïng qu¶n lý chÊt lîng m«i trêng ®îc ¸p dông trong mét sè trêng 

hîp nh quy ho¹ch qu¶n lý chÊt lîng níc mÆt theo môc ®Ých sö dông, quy ho¹ch 
qu¶n lý chÊt lîng m«i trêng mét l·nh thæ.  
 

ViÖc Ên ®Þnh c¸c khu vùc m«i trêng víi c¸c ®ßi hái vÒ chÊt lîng m«i trêng 
kh¸c nhau nghÜa lµ ph¶i tu©n thñ theo c¸c TCMT kh¸c nhau. Tõ ®ã ®a dÕn kh¶ n¨ng 
kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng, møc ®é khai th¸i tµi nguyªn m«i trêng, møc ®é cho phÐp 
trong x¶ th¶i c¸c lo¹i chÊt th¶i vµo m«i trêng ®Þa ph¬ng trong mét hÖ thèng m«i 
trêng thèng nhÊt. §Ò xuÊt kh«ng gian m«i trêng cã tÝnh b¾t buéc cho viÖc qu¶n lý 
chÊt lîng m«i trêng ®èi víi tõng khu vùc; nh»m híng dÉn vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t 
®éng ph¸t triÓn t¹i mçi khu vùc “chøc n¨ng m«i trêng” trong t¬ng lai.   
 
Zhao Ning Zeng Duzhong (1994) ®· giíi thiÖu vÒ QHMT ë Trung Quèc th«ng qua 
mét trêng hîp ®iÓn h×nh, ®ã lµ quy ho¹ch m«i trêng thung lòng Honghe (Hång 
Hµ). Dùa trªn c¸c nghiªn cøu s©u vÒ mèi t¬ng t¸c, c¸c ¶nh hëng vµ nh÷ng ®iÒu 
luËt hiÖn hµnh liªn quan ®Õn d©n sè, tµi nguyªn, kinh tÕ vµ m«i trêng, ngêi ta ®· 
chia l·nh thæ quy ho¹ch thµnh c¸c khu vùc chøc n¨ng m«i trêng (gåm ba khu vùc 
m«i trêng lín, b¶y khu vùc phô vµ 24 tiÓu khu vùc) vµ c¸c khu vùc chøc n¨ng thµnh 
phÇn m«i trêng. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vÒ b¶o vÖ m«i trêng, chÝnh quyÒn cÇn 
thiÕt ®Çu t cho viÖc ®æi míi toµn diÖn víi sù hç trî cña c¸c tæ chøc, qòy tµi chÝnh vµ 
hÖ thèng ph¸p luËt.   
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Hình 3-2.. Ví dụ về phân vùng quản lý chất lượng không khí và nước lưu vực hồ 
 

Trong ví dụ về thành phố Tô-ky-ô, quy hoạch quản lý môi trường được phát 
triển dựa trên quy hoạch tổng thể dài hạn của thành phố. Nội dung gồm việc (1) xác 
định các vấn đề môi trường cần xem xét trong quy hoạch (ô nhiễm không khí, tiếng 
ồn, chất lượng nước, đất, độ rung, độ lún, ánh sánh mặt trời, sóng điện, địa hình; 
thực vật, động vật và môi trường tự nhiên; các khu di tích và cảnh quan lịch sử, việc 
bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên; môi trường sống) và (2) phân vùng quản 
lý môi trường dựa trên việc phân vùng của quy hoạch tổng thể dài hạn thành phố. 
Thành phố Tô-ky-ô được phân thành 8 vùng với các vấn đề môi trường nổi cộm đặc 
trưng.   
 

Quy hoạch hệ sinh thái  
 

Chính sách: Lợi ích cao nhất 
Khu vực: Sử dụng với mục 

đích bảo vệ.. 

Vùng hồ: 
I: Hệ sinh thái cấp độ I 
II: Hệ sinh thái cấp độ II 
III: Khu chế biên thức ăn từ 
cá. 
IV: Khu giải trí  

Vùng nội địa: 
V: Khu xử lý nước thải 
VI:Vùng nông nghiệp 

Vùng duyên hải: 
VII: Khu giải trí 

Gió mùa Tây Nam  

Hướng gió chủ đạo 

(từ tháng 5- 9) 

Khu vực giám sát 1 

(Songkhla và thung 

lũng Sadad) 

Hướng gió chủ đạo 

(từ tháng 4-10) 

Gió mùa Đông Bắc 

Khu vực giám sát 2 

(Vùng nông thôn) 

 
Vịnh 
Thái 
Lan 

VII 

VII 

VII 

VII 

IV 

III 

VI 

II 

III 

I 
VI 

V 



 

 80  

Quy hoạch môi trường theo hướng tổ chức lãnh thổ thường hướng vào việc 
xác định các khu vực có những đòi hỏi riêng, đặc biệt về sử dụng, quản lý. Việc 
hoạch định cần tuân thủ các yêu cầu pháp lý được quy định trong luật đất đai và các 
luật pháp liên quan như luật BVMT, luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy định 
khác.   
 

Trên quan điểm sinh thái học, môi trường khu vực là một / tập hợp của các hệ 
sinh thái, có quan hệ mật thiết với nhau. Odum đã phân chia lãnh thổ cảnh quan dựa 
trên các vai trò sinh thái cơ bản. Theo Ông các hệ thống môi trường được phân chia 
thành bốn kiểu cơ bản: 
 

1.Các khu vực sản xuất, ở đó diễn thế được con người kiểm soát liên tục 
nhằm duy trì mức năng suất cao.  
 
2. Các khu vực bảo vệ hay các khu vực tự nhiên, nơi cho phép hay tạo điều 
kiện cho quá trình diễn thế tiến tới trạng thái “trưởng thành” do đó có thể 
bền vững. 
 
3. Các khu vực thoả hiệp, trong đó có sự kết hợp của cả hai trạng thái trên 
cùng tồn tại, ví dụ các hệ thống đất ngập nước có khả năng tái sử dụng chất 
thải, điều hoà môi trường chung.  
 
4. Khu vực đô thị, công nghiệp hoặc là những khu vực không thật quan trọng 
về sinh học. 

 
Quy hoạch không gian môi trường như vậy sẽ là việc tổ chức lãnh thổ trên cơ 

sở các phương án sắp xếp các kiểu hệ sinh thái. Để có một môi trường khu vực bền 
vững, tính chất đa dạng của các hệ sinh thái càng phải lớn và theo một tỷ lệ thích 
hợp nào đó để đáp ứng các yêu cầu về sinh tháI và chúng ta cần cả những hệ sinh 
thái trẻ và những hệ sinh thái trưởng thành và “cảnh quan dễ chịu nhất và an toàn 
nhất để chúng ta sinh sống trong đó phải bao gồm nhiều cảnh mùa màng, rừng, hồ 
ao, các dòng chảy sông suối, các vỉa hè, các đầm lầy, bãi biển, và cả những khu vực 
– thải bỏ”, nói một cách khác là một tập hợp nhiều quần xã của các hệ sinh thái có 
tuổi khác nhau. Cũng có thể thêm vào đó là nhà cửa, vườn tược, công viên, sân chơi, 
văn phòng, cửa hiệu.  

 
Quy hoạch đòi hỏi việc tuân thủ các nguyên tắc về mức độ phù hợp cao nhất 

và việc sắp xếp các lô đất cận kề là tương thích. Các mục tiêu môi trường như bảo 
tồn DDSH, bảo tồn các hệ sinh thái quan trọng, quản lý tốt các vùng nhạy cảm môi 
trường, phòng chống tai biến và ô nhiễm môi trường sẽ được chú trọng trong quá 
trình hoạch định cụ thể.  
 Trong QHKGMT ngoài việc chú ý đến các mục tiêu về MT & TN còn cần 
thiết chú ý đến những yếu tố kinh tế, xã hội và tính chất khả thi của nó.  
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Hình 3-3.Mô hình các hệ thống sinh thái 

 
Về không gian vật thể, phân tích tính thích hợp cùng với kỹ thuật đánh giá tác 

động môi trường nhằm lựa chọn sự tương thích giữa các loại hình phát triển khi bố 
trí gần nhau sẽ tạo khuôn khổ hợp lý cho việc đề xuất phương án tổ chức lãnh thổ tối 
ưu. Đó là sự vận dụng một cách tổng hợp các nguyên lý khoa học, các kiến thức y 
dịch tễ và cả chính trị xã hội.  
 

Tổ chức cơ quan quản lý môi trường khu vực 
 

Đó có thể là một bộ phận của các cơ quan chức năng hiện hữu mà được tăng 
cường năng lực về mọi mặt, có khả năng liên kết trong công tác BVMT giữa các 
ngành, lĩnh vực với nhau. Nâng cao năng lực thông qua việc thiết lập một hệ thống 
rộng rãi bao gồm các ngành liên quan trong xã hội. Năng cao năng lực của các tổ 
chức thông qua giáo dục/đào tạo, trao đổi thông tin ở mọi cấp.  

Thiết lập và hoàn thiện cơ sở pháp lý 
Thực tế cho thấy, xây dựng quy hoạch MT chỉ là một phần trong toàn bộ quy 

trình. Công tác quản lý quy hoạch là một phần không thể thiếu được. Mục đích của 
hoạt động này là nhằm tạo ra một khung pháp lý và tổ chức cần thiết, tăng cường 
năng lực quản lý nhà nước, năng lực của các cơ quan, tổ chức xã hội, các điều kiện 
tài chính trong việc thực hiện các nội dung mà  quy hoạch đã định hướng 
 

Những đề xuất này phải xuất phát từ tình hình hiện tại về quản lý môi trường 
trong vùng và những yêu cầu phải có. Nội dung sẽ bao gồm những vấn đề như: (1) 

Hệ thống bảo 

vệ 

Hệ thống sản 

xuất 
Hệ thống thoả 

hiệp 

Hệ thống đô thị - 

khu công nghiệp 
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xây dựng / hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý môi trường; cách thức điều phối và 
phối hợp các hoạt động; (2) tạo lập cơ sở pháp lý; (3) giám sát môi trường / hoạt 
động BVMT và (4) Tạo nguồn vốn cần thiết.  
 

Đề xuất các công tác liên quan đến: việc sửa đổi, ban hành các qui chế, tiêu 
chuẩn, qui định, phù hợp với địa phương trong khuôn khổ pháp luật hiện hành (cấp 
phép môi trường, thanh tra môi trường, xét duyệt môi trường, sự tham gia của địa 
phương và các tổ chức quần chúng, v.v.).  

 
Củng cố, nâng cao hiệu quả ĐTM (chất lượng công việc, quá trình thẩm định, 

xét duyệt, qui trình dự án).  
 

Trên cơ sở rà soát các TCMT, có thể xây dựng những tiêu chuẩn môi trường 
khu vực (bổ sung hoặc nghiêm ngặt hơn, có tính đặc thù cho khu vực). Các tiêu 
chuẩn cần được xây dựng trên cở sở tiêu chuẩn chi phí - hiệu quả, có tính toán đến 
điều kiện tự  nhiên khu vực. Xác định mức độ khai thác tài nguyên, đổ  thải chất thải 
cho phép ứng với mỗi vùng chức năng môi trường được phân chia. Xác lập các tiêu 
chuẩn môi trường áp dụng cho mỗi khu vực trên cơ sở các tiêu chuẩn của nhà nước 
ban hành, đề xuất các tiêu chuẩn bổ sung nếu thấy cần thiết.  
 

Thể chế hoá việc tham gia rộng rãi của mọi tổ chức trong quá trình ra quyết định 
thông qua một khung pháp luật. Qua đó, tăng cường năng lực của các tổ chức hiện 
có và cơ chế phối hợp liên ngành và đa ngành. 
 
Hệ thống giám sát 

Lập kế hoạch tăng cường hệ thống, chương trình giám sát hoạt động môi trường / 
hoạt động phát triển khu vực. Đó sẽ là các chương trình giám sát khu vực toàn diện, 
tối thiểu trên cơ sở xem xét các hệ thống hiện có và bao gồm cả các khía cạnh kinh 
tế, tài chính, thể chế và kỹ thuật. Tổ chức cơ sở dữ liệu trên máy tính. 
 

3.3.4. Đánh giá phương án 
 
Do việc lựa chọn dựa trên rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau, thông thường sẽ xuất hiện 
các phương án khác nhau. Việc đánh giá phương án để đề xuất lựa chọn là cần thiết 
để đạt được phương án tốt nhất. 
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3.4.  THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT QUY HOẠCH 

Lựa chọn  ưu tiên  
Có thể có rất nhiều vấn đề môi trường trong khu vực quy hoạch như đã xác định. Do 
sự hạn hẹp về các nguồn lực của khu vực, không thể một lúc có thể giải quyết thành 
công một lúc mọi vấn đề môi trường đặt ra. Do đó cần phải chọn lựa và xếp hạng ưu 
tiên để có thể tập trung sự chú ý và hoạt động vào một số vấn đề nào đó. Trong khi 
xây dựng, điều rất quan trọng là phải xem xét song song sự ưu tiên đối với đồng thời 
hai lĩnh vực là tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ chất lượng môi trường. Có thể có rất 
nhiều dự án dự kiến nhằm thực hiện mục tiêu và những vấn đề môi trường được đặt 
ra.  

Tiêu chuẩn xếp hạng. Các tiêu chuẩn để phân hạng ưu tiên có thể xác lập một 
cách khoa học trên cơ sở xác định điểm số (có trọng số) đối với các thành 
phần môi trường và tài nguyên bị tác động và cần phải chú ý đến:  

 
(a) Mức độ ảnh hưởng đối với sức khoẻ cộng đồng;  
(b) Mức độ thiệt hại về năng suất, sản lượng, quy mô sản xuất;  
(c) Tiềm năng xây dựng năng lực địa phương;  
(d) Tiềm lực huy động tài nguyên;  
(e) Ảnh hưởng tương đối với lớp người nghèo khổ;  
(g) Tính chất và mức độ trầm trọng của vấn đề (cường độ, ngắn hạn,  
dài hạn, hồi phục hay không)   
(h) Trường hợp đặc biệt, .v.v. 

Làm sáng tỏ các vấn đề ưu tiên được lựa chọn 
Các vấn đề môi trường và mối liên quan của chúng thường phức tạp hơn nhiều so với 

những suy nghĩ ban đầu, đặc biệt khi phải chú ý đến các mâu thuẫn trong lợi ích của các 
nhóm hưởng thụ khác nhau. Sẽ rất hữu ích nếu xem xét chúng một cách cẩn thận và tự do 
để tạo ra một sự hiểu biết rộng rãi về mọi vấn đề liên quan đến môi trường. Bằng cách 
làm việc tích cực, có sự tham gia rộng rãi thì có thể làm sáng tỏ một cách hệ thống mối 
quan hệ giữa môi trường và phát triển, mối liên kết giữa nguyên nhân - kết quả, yêu cầu 
phát triển và tác động, năng suất và sự nhạy cảm của các hệ sinh thái, các rủi ro liên quan 
đến hiểm hoạ môi trường, v.v.  
 
Chương trình & dự án cải thiện,  bảo vệ môi trường 
 

Trên cơ sở hiện trạng TNMT, các vấn đề môi trường, TN nổi cộm; để giải 
quyết những vấn đề môi trường lớn có thể xây dựng các chương trình môi trường; 
đó có thể là một tập hợp của nhiều dự án hay hoạt động dự kiến nhằm thực hiện một 
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mục tiêu nào đó đã được đặt ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Các 
chương trình thể hiện tính chất định hướng cho khu vực lãnh thổ (ví dụ đô thị/nông 
thôn, vùng ven biển) hay cho các ngành khác nhau (đa dạng sinh học, quản lý ô 
nhiễm môi trường, quản lý các dạng tài nguyên, v.v.) trong vùng quy hoạch.    
 

Đề xuất một số dự án cụ thể, riêng biệt nhằm cải thiện, bảo vệ, phát triển môi 
trường; đặt ra các yêu cầu phải thực hiện ĐTM SB / ĐTM đối với tất cả các dự án 
được đề xuất có khả năng gây ra các nguy hại nghiêm trọng  cho tài nguyên hoặc 
môi trường, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của bản nghiên cứu tiền khả 
thi.  
 
Kế hoạch hành động cho giai đoạn vài năm đầu 
 

Để có thể thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các dự án môi trường, 
cần thiết phải có nguồn tài chính. Nguồn tài chính có thể được xây dựng từ nhiều 
nguồn vốn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi địa 
phương. Thông thường các nguồn vốn hỗ trợ từ các nguồn sau: ngân sách quốc gia; 
nguồn vốn vay của các tổ chức quốc tế (chính phủ và phi chính phủ), nguồn vốn 
đóng góp của các địa phương trong vùng, quỹ bảo vệ môi trường do các doanh 
nghiệp đóng góp, quỹ thu từ các khỏan bồi thường môi trường, phí bảo dưỡng đô thị 
và khu công nghiệp. Các công ty đầu tư bảo vệ môi trường cũng là nơi có thể cung 
cấp nguồn vốn cho vay đối với các hoạt động bảo vệ môi trường. 
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 CHƯƠNG 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG QUY 
HOẠCH MÔI TRƯỜNG 

 

Quy hoạch như ta đã thấy, là một quá trình đặc trưng bằng 6 nhiệm vụ chính 
sau: (1) nhận dạng các vấn đề và đề xuất mục tiêu; (2) thiết kế hình thành các 
phương án để giải quyết vấn đề; (3) dự báo các tác động, và (4) đánh giá các phương 
án và (5) quyết định các hành động thông qua một chương trình hợp lý và (6) giám 
sát việc thực hiện.  

Phán xét giá trị là công việc được xuyên suốt quá trình quy hoạch, nó không 
phải là việc xem xét một cách hệ thống những ảnh hưởng môi trường của các 
phương án. Đánh gía (hay xếp hạng thứ tự ưu tiên của nhiều phương án) đối với một 
dự án đòi hỏi phải gia công nhiều hơn so với việc nhận dạng các vấn đề môi trường. 
Theo định nghiã của Lichtfield, Kettle và Whritbread (1975), đánh giá được hiểu là 
"quá trình phân tích một số các kế hoạch hay dự án theo một khuôn dạng logic  
nhằm mục đích so sánh các ưu và nhược điểm của chúng". Đánh gía không phải quá 
trình ra quyết định mà chỉ làm sáng tỏ sự khác nhau giữa các phương án, hỗ trợ cho 
việc ra quyết định. 

Trong thực hiện việc đánh giá, đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều các vấn đề môi 
trường; các nhân tố chính trị, kỹ thuật, và kinh tế phải được xem xét cùng với các 
tác động môi trường. Điều chúng ta mong muốn là phải hỗ trợ để có thể đưa ra được 
các quyết định thận trọng liên quan đến môi trường dựa trên các phương pháp đánh 
giá tin cậy. 

Vì vậy, trong QHMT chúng ta thường phải sử dụng một số / nhiều công cụ và 
phương pháp kỹ thuật khác nhau. Một số công cụ và phương pháp thường hay được 
sử dụng trong QHMT sẽ được trình bày một cách ngắn gọn trong phần này.  

 

4.1. CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG 

Trong phát triển, con người đã phải thu thập một số lượng rất lớn các dữ kiện 
và tư liệu về kinh tế, xã hội, các điều kiện tự nhiên và môi trường. Điều đó thách 
thức khả năng của con người để có thể hiểu và tiêu hoá được chúng. Không những 
các dữ kiện cần phải được xử lý, biến đổi sao cho dễ hiểu đối với người sử dụng mà 
còn phải rút ra chính xác các thông tin cần thiết.  

Trong lĩnh vực môi trường cũng vậy, các nhu cầu thông tin một cách đơn 
giản nhất (tốt hơn hay xấu hơn) về trạng thái môi trường ở một khu vực nào đó luôn 
luôn đặt ra. Các nhà khoa học nhận thấy rằng, trả lời được điều đó thật khó khăn bởi 
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vì ta phải phân tích hàng trăm số liệu liên quan đến nhiều thông số, nhiều khi rất 
thiếu cả về tính chất hệ thống lẫn mức độ tin cậy. 

 Trong ba bốn thập kỷ qua, chỉ số và cách tiếp cận thống kê trong việc lý giải 
và trình bày các thông tin về hiện trạng môi trường đã được phát triển. Người ta đã 
tìm cách xây dựng rất nhiều các loại chỉ số môi trường khác nhau, trong đó quan 
trọng nhất phải kể đến các chỉ số liên quan đến trạng thái như chỉ số chất lượng môi 
trường, chỉ số đa dạng sinh học hay chỉ số chất lượng cuộc sống. Phần đuới đây sẽ 
nói chủ yếu về phương pháp chung trong xây dựng chỉ số chất lượng môi trường. 

4.1.1. Khái niệm chỉ số môi trường (environmental index) 

Một chỉ số là một công cụ tạo ra để làm giảm một số lượng lớn dữ kiện thành 
một dạng đơn giản nhất, mà vẫn giữ nguyên được ý nghiã đối với câu hỏi được đặt 
ra. Nói một cách ngắn gọn, một chỉ số được thiết kế nhằm đơn giản hoá.  

Chỉ số môi trường nói chung có cấu trúc toán học khá phức tạp, tuy nhiên 
một chỉ số đơn giản chỉ là một sự so sánh đơn thuần. 

 Chỉ số là một phân số:    

               

      

 

Có 2 dạng chỉ số:   (a) Chỉ số tăng khi mức ô nhiễm tăng (chỉ số ô nhiễm); (b) Chỉ số 
giảm khi mức ô nhiễm tăng (chỉ số chất lượng) 

4.1.2. Xây dựng chỉ số môi trường 

Để có thể đạt được mục đích cuả việc xây dựng chỉ số môi trường là nhằm đơn giản 
hoá (rút từ 2 hay nhiều biến số môi trường thành một con số duy nhất), cần có một 
khuôn mẫu toán học chung. Sơ đồ cấu trúc toán học chung cho việc xây dựng một 
chỉ số bao gồm hai bước (Hình 4-1).  
 
Bước 1: Tính toán chỉ số phụ (subindex);   
Việc tính toán chỉ số phụ được thực hiện dựa trên số đo của biến số khi đối chiếu với 
hàm số của nó. Mỗi hàm cuả chỉ số phụ là quy tắc biểu diễn giá trị của chỉ số phụ 
ứng với số đo của biến môi trường.  

S Ố   Đ O 
 

      ĐƠN VỊ CHUẨN  HOÁ 

S Ố  Đ O 
 

TIÊU CHUẨN MT 
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Có nhiều dạng mô hình toán học khác nhau để tính toán với mỗi biến ô nhiễm: có 
thể là dạng tuyến tính (I = aX, I = aX + b); hàm tuyến tính phân đoạn; các hàm phi 
tuyến như hàm lũy thừa, hàm mũ hay hàm loga. 

Bước 2: Tập hợp các chỉ số phụ              chỉ số chung 
Từ nhiều biến số môi trường ta sẽ có nhiều chỉ số phụ, do đó cần phải hợp nhất 
chúng thành một con số duy nhất thông qua hàm số tập hợp (aggregation function). 
Hàm số tập hợp là quy tắc biến đổi với một số dạng cơ bản (tổng tuyến tính; tổng có 
trọng số; dạng nhân, toán tử cực đại, toán tử cực tiểu, v.v). Có thể đánh giá ưu 
nhược điểm của mỗi phương pháp bằng cách sử dụng hai chỉ số con biểu diễn trên 
trục tọa độ hai chiều. 
           

Biến ô nhiễm X1                         Chỉ số phụ I1                                       

 

 Biến ô nhiễm X2                        Chỉ số phụ I2         Hợp   nhất                          

                                                                                                                      Chỉ số I 

 Biến ô nhiễm Xn                        Chỉ số phụ In                                           

                              
Hình 4-1. Các bước xây dựng chỉ số môi trường 

Trong việc xây dựng chỉ số, một số vấn đề có thể nảy sinh do mất mát thông 
tin do đó cần chú ý thiết kế một cách thích hợp, tránh không gây ra sự hiểu sai lệch 
dẫn đến việc đánh giá sai. 

Trong một vài trường hợp chỉ số phụ phụ thuộc vào tần suất cuả biến số môi 
trường (ví dụ: số lần các định mức chuẩn bị xâm phạm ở một mùa nào đó trong 
năm.) Tuy nhiên sơ đồ này phù hợp cho một số lớn các biến môi trường. 
4.1.3. Chỉ số chất lượng nước 

 
Điển hình phải kể đến chỉ số chất lượng nước (WQI) do Hiệp hội vệ sinh 

quốc gia (Mỹ) phát triển dựa trên cách tiếp cận Delphi với 142 chuyên gia trong các 
lĩnh vực khác nhau thuộc lĩnh vực quản lý môi trường nước trên khắp nước Mỹ. Kết 
quả đã chọn được 9 biến số khác nhau (DO, FC, pH, BOD5, NO3, PO4, sự thay đổi 
nhiệt độ, Độ đục – JTU; và TS) và các đường cong phân hạng của các nhân tố này, 
sử dụng cho xây dựng WQI.  

Các chỉ số con được tính toán bằng cách so sánh giá trị thực đo với đường 
cong chuẩn. Chỉ số chung có thể tính theo hai phương pháp cộng hoặc nhân. 

  I1 = f1(X1) 

  I = g(I1,I2...In)   I2 = f2(X2) 

  In = fn(Xn) 
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                   WQIa =  wiIi      và     WQIm =  Ii 

wi 
 
Chỉ số chung sau khi tính toán thì so sánh với bảng phân hạng dưới đây để đánh giá 
mức độ chất lưọng 
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Hình 3.4 Các hàm xác định chỉ số  
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Bảng 4-1. Ví dụ về tính toán chỉ số chất lượng nước 

Biến số Giá trị đo Ii Wi IiWi IiWi 
DO 
FC 
PH 
BOD5 
NO3 
PO4 
Dao động T 
Độ đục 
TS 

60% 
103 
7 
10 
10 
5 
50C 
40 JTU 
300 

60 
20 
90 
30 
50 
10 
40 
44 
60 

0.17 
0.15 
0.12 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.08 
0.08 

10.2 
3.0 

10.8 
3.0 
5.0 
1.0 
4.0 
3.5 
4.8 

2.01 
1.57 
1.72 
1.41 
1.48 
1.26 
1.45 
1.35 
1.39 

    WQIa=45.3 WQIm=38.8 
 
Mô tả bằng lời Khoảng chỉ số Màu sắc 

Rất xấu 
Xấu 
Trung bình 
Tốt 
Rất tốt 

 
0-25 
26-50 
51-70 
71-90 

91-100 

 
Đỏ 

Da cam 
Vàng 

Xanh lá cây 
Xanh lam 

Nguồn: Ott, 1978 
 
4.1.4. Chỉ số ô nhiễm không khí 

 
Chỉ số chuẩn ô nhiễm không khí (PSI) được xây dựng để sử dụng ở Mỹ (Ott, 

1978) dựa trên 10 tiêu chí khác nhau. Chỉ số này bao gồm 5 tác nhân ô nhiễm chính 
là: CO, SO2, NO2, O3  và TSP. Chỉ số PSI được xây dựng bằng cách ấn định giá trị 
chỉ số bằng 100 tương đương với mức tiêu chuẩn chất lượng không khí (24 giờ hay 
ngắn hơn). Tiêu chuẩn chất lượng xác định giá trị mà nếu như nhỏ hơn nó thì không 
có ảnh hưởng xấu về sức khoẻ. Ta có thể tính toán riêng từng chỉ số bằng cách so 
sánh với TC.  
  

CSr (riêng) Pi = (Nồng độ chất gây ô nhiễm/TC ngắn hạn) X 100 
Chỉ số      PSI = Max (P1, P2, P3, P4, P5) 

 
Phân cấp 

<20 Tốt nhất 
20-39 Tốt 
40-59 Tốt vừa 
60-79 Kém 
80-99 Xấu 
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> 100 Nguy hiểm 
 

4.1.5. Vai trò của chỉ số môi trường trong QHMT 

Trên đây ta chỉ đưa ra làm ví dụ các chỉ số liên quan đến môi trường nước và 
không khí; còn rất nhiều loại chỉ số môi trường khác. Trong ĐGTĐMT và QHMT, 
chỉ số là công cụ rất tiện lợi và hữu ích.  

Bằng cách xây dựng thích hợp, các chỉ số có thể được ứng dụng trong: (1) 
đánh giá hiện trạng môi trường và tài nguyên; (2) phân tích xu hướng; (3) Xếp 
hạng/đánh giá (Ranking); (4) cưỡng chế "tiêu chuẩn".  

 

4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH  

Hai hình thức phân tích kinh tế và tài chính đều thường được sử dụng trong việc 
đánh giá các dự án. Trong khi phân tích tài chính tập trung chủ yếu trên các phân 
tích giá thị trường và các dòng lưu thông tiền tệ thì phân tích kinh tế sẽ bao gồm chi 
phí và lợi ích của các tác động dự án phát triển mang đến đối với môi trường do đó  
được gọi là phân tích chi phí lợi ích mở rộng (ECBA).  

Phân tích chi phí mở rộng bao hàm cả việc áp dụng nó cho các hệ thống tự nhiên 
và đánh giá chất lượng môi trường, là một kỹ thuật giúp cho các nhà ra quyết định 
đưa ra những quyết định hợp lý hơn về sử dụng lâu bền các nguồn tài nguyên hiếm 
hoi, làm giảm hoặc loại bỏ những tác động tiêu cực phát sinh trong các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Kỹ thuật này có thể được sử dụng như là một phần trong quá trình làm quyết 
định ở các mức độ có tính địa phương, khu vục, quốc gia hay quốc tế. Tuy nhiên, 
Phương pháp CBA thường hay được sử dụng trong đánh giá, quy hoạch môi trường 
cấp dự  án. 

4.4.2. Tính toán 

Một khi mốc thời gian thích hợp và hệ số chiết khấu đã được lựa chọn, những tính 
toán thực tế có thể căn cứ vào nhiều dạng công thức khác nhau:  

Giá trị hiện thời (present value - PV) 

 

 

Lợi nhuận ròng (NPV) 
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Công thức hay sử dụng nhất trong phân tích kinh tế là giá trị lợi nhuận ròng (Net 
Presen Value) của dự án. Đại lượng này xác định giá trị lợi nhuận ròng hiện thời khi 
chiết khấu dòng lợi ích và chi phí trở về với năm cơ sở bắt đầu (năm thứ nhất). Hai 
công thức được sử dụng: 

 
NPV

Bt Ct
r tt

n







11
 

Hoặc                             
NPV

Bt
r t

Ct
rt

n

tt

n





 
 1 11 1

 

 

r - hệ số chiết khấu hoặc lãi suất 

n- số năm trên trục thời gian 

t - thời gian tương ứng, thường là 1,2,...n 

Bt - Lợi ích tại năm t 

Ct - Chi phí tại năm t (vốn, chi phí vận hành, bảo dưỡng, thay thế thiết bị) 

- tổng trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ n. 

Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) 

Hệ số hoàn vốn nội tại k (International Rate of Return - IRR) được định nghĩa như là 
hệ số mà qua đó giá trị hiện thời của lợi ích và chi phí là bằng nhau. Hệ số k tương 
đương với hệ số chiết khấu (r), có thể xác định bằng cách suy diễn khi thỏa mãn hệ 
thức sau: 

                  
 
Bt Ct

t t





1
0          hoặc:         

   
Bt

k
Ct

rt tt

n

1 11



  

IRR được các tổ chức tài chính sử dụng rộng rãi. 

Giá trị IRR sau khi tính toán sẽ được so sánh lới lãi suất tài chính hoặc hệ số chiết 
khấu để xem xét mức độ hấp dẫn về mặt tài chính hoặc kinh tế của dự án. 

Tỷ suất lợi ích  - chi phí  (B/C): 
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Tỷ suất B/C  =  
 

 

Bt
r

Ct
r

tt

n

tt

n
1

1

0

0












 

Tỷ lệ này so sánh lợi ích và chi phí đã được chiết khấu. Trong trường hợp này, lợi 
ích được xem là lợi ích thô, còn chi phí bao gồm vốn cộng với các chi phí vận hành, 
bảo dưỡng và thay thế. 

 4.4.3. Phân tích CP-LI trong QHMT dự án 

Phân tích chi phí – lợi ích là một công cụ rất có ích trong đánh giá, nó cho phép các 
nhà ra quyết định dễ dàng nhận định trên cơ sở so sánh các giá trị bằng một đơn vị 
thống nhất là đồng tiền.  

Các bước cơ bản trong đánh giá tác động của một dự án thường bao gồm các bước 
cơ bản dưới đây. 

1. Xác định tất cả các hoạt động tiêu thụ, hoặc làm suy giảm tài nguyên, kể cả hoạt 
động sản xuất. Ô nhiễm được xem là một hành động; liệt kê những khía cạnh có lợi 
cho tài nguyên nhưng chưa được xét đến trong các đề án hoạt động, các khả năng 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên cũng phải được ghi vào đây. 

2. Liệt kê tất cả các tài nguyên được chi dùng cho hoạt động, kể cả các tài nguyên 
nhân lực; liệt kê tất cả các sản phẩm thu được, kể cả các phế thải có giá trị hoàn 
nguyên, các yếu tố môi trường bị tác động. 

3. Định lượng các dạng tài nguyên sử dụng, các sản phẩm được tạo thành và mức độ 
suy giảm chất lượng môi trường qua đó xác định lợi ích, chi phí của dự án. 

4. Diễn đạt các kết qủa phân tích trên và báo cáo ĐGTĐMT. Nên sử dụng cách trình 
bày tương tự với bản so sánh chi phí - lợi ích thường sử dụng trong tính toán kinh tế. 

Đánh giá TĐMT đòi hỏi việc nhận định các hoạt động phát triển, phát hiện và 
phân tích các biến đổi môi trường, định lượng và đánh giá các tác động do hoạt động 
phát triển đối với lợi ích, sức khỏe con người.Việc xác định, đặc biệt là định lượng 
hóa những thay đổi vật lý của các hệ thống thiên nhiên và các thể tiếp nhận (người, 
động vật,...) là cần thiết, song rất khó khăn và phức tạp. Nó đòi hỏi phải thực hiện 
hàng loạt các phân tích về kỹ thuật (công nghệ), kinh tế - xã hội các phân tích về tài 
chính. 

Bước tiếp theo là việc định lượng những thay đổi, có thể là mức độ xâm nhập 
mặn đối với nước ngầm; thay đổi giá cả do chính sách, chương trình hay các dự án 
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mới về năng lượng; ảnh hưởng của việc thải bỏ các dòng thải công nghiệp, sự phá 
rừng do xây dụng những con đường giao thông mới. Không thể định lượng được tất 
cả những thay đổi đó, tuy nhiên ít nhất cũng phải được ấn định tới. Để định lượng, 
trước tiên cần đo đạc các tham số chất lượng môi trường trước khi bắt đầu dự án. 
Các số liệu này là các điều kiện cơ sở của khu vực, cùng với sự thay đổi về xu 
hướng do dự án phát triển, khi so sánh với những thay đổi tự nhiên có thể có. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-2.  Phân tích các tác động  lên thể tiếp nhận 

ứng dụng thực tế  

Để tiến hành phân tích chi phí lợi ích mở rộng, công việc khó khăn nhất chính là 
việc quyết định những động tác nào đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên sẽ 
được đưa vào phân tích và bằng cách nào có thể định lượng cũng như xác định giá 
trị bằng tiền của những ảnh hưởng này. 

Trong phân tích cần chú ý một số nguyên tắc: 

1. Bắt đầu với những ảnh hưởng môi trường dễ nhận biết nhất và dễ đánh giá 
nhất (ví dụ sức sản xuất); 

2. Tính đối xứng của chi phí và lợi ích. Do đó luôn luôn chú ý tới khía cạnh lợi 
ích và chi phí của bất cứ hành động nào. 

Các chất tồn  
dư những ảnh 

hưởng khác đến 
chất  

lượng môi trường 
 
 
 

Trong và  
ngoài phạm  

vi  

 
 
 

Hoạt 
động 
con 

người 

ảnh hưởng đến 
các hệ thống  

tự nhiên và chất 
lượng môi trường 

xung quanh 
 
 
 

Trong và 
 ngoài phạm  

vi  
 

ảnh hưởng 
 đối với các thể 
tiếp nhận: con 

người, thực vật, 
động vật, vật liệu 

 
 
 

Trong và  
ngoài phạm  

vi  
 

 
 
 
Đánh giá về 

mặt 
 kinh tế 

các tác động 

Các biện pháp QLCLMT để giảm nhẹ, loại trừ  
tác động có hại của hoạt động đối với  

chất lượng môi trường xung quanh  
và thể tiếp nhận 

Đánh giá kinh tế  
đối với các 

 giải pháp QLCL 
 môi trường 
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3. Phân tích kinh tế cần được tiến hành với trường hợp “có” và “không có” dự 
án. 

4. Mọi giả thiết phải được đưa ra rõ ràng. 

5. Khi giá cả thị trường không thể sử dụng trực tiếp, thì có thể sử dụng giá bóng 
(Surrogate Market) 

Về lý thuyết, phân tích kinh tế của dự án phải được kéo dài vừa đủ để có thể bao 
hàm đầy đủ tất cả lợi ích và chi phí của dự  án. Có hai nhân tố quan trọng trong việc 
lựa chọn biến thời gian thích hợp: (1) Thời gian sống hữu ích dự kiến của dự án; (2) 
Hệ số chiết khấu được sử dụng trong phân tích kinh tế của dự án. 

4.4.5. Phương pháp tiếp cận trong lượng giá môi trường 

Một số kỹ thuật đánh giá thường được sử dụng sẽ được trình bày dưới đây. 
Việc chọn lựa phương pháp thích hợp do nhiều yếu tố chi phối, như tính chất của 
các tác động được đánh giá, mức độ sẵn có của số liệu, quỹ tài chính và thời gian. 

Sự thay đổi sức sản xuất  

Các kỹ thuật dựa trên sự thay đổi sức sản xuất làm cơ sở phân tích chính là sự mở 
rộng phương pháp phân tích chi phí lợi ích truyền thống. Sự thay đổi vật chất của 
sức sản xuất được đánh giá bằng giá cả thị trường đối với đầu vào, đầu ra.  

Sự giảm thu nhập (Loss of Earning) 

Kỹ thuật này tương tự như đối với sự thay đổi năng suất, chỉ khác chỗ ở đây 
là sự thay đổi “năng suất nhân văn”.  Sự giảm thu nhập và chi phí y tế do một dự án 
gây ra đối với môi trường hoặc là các khoản tiết kiệm đáng kể cần thiết để phòng 
ngừa sự phá hủy đó đã trở thành chuẩn mực để đánh giá. Có thể ước lượng mức độ 
giảm thu nhập và chi phí y tế do sự thay đổi chất lượng môi trường gây nên. 

Chi phí cơ hội 

Khái niệm này dựa trên việc phân tích chi phí sử dụng tài nguyên cho những 
mục đích không thể làm giá hoặc không phải là để buôn bán (ví dụ, việc sử dụng đất 
đai cho mục đích xây dựng một vườn quốc gia, chứ không phải là để thu hoạch gỗ), 
có thể ước lượng bằng cách sử dụng lợi nhuận ròng thu được khi sử dụng tài nguyên 
đất vào mục đích khác. Thay cho việc xác định trực tiếp lợi ích từ việc bảo vệ một 
nguồn tài nguyên (không thể định giá hoặc buôn bán), ta đo cái giá trị bị mất do việc 
bảo tồn nó. Vì vậy, chi phí cơ hội là một cách tiếp cận trong việc xác định “cái giá” 
của việc bảo vệ. 
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Bình thường, kỹ thuật này dựa trên cách tiếp cận, tới “chi phí” tuy nhiên trên 
thực tế nó đo lợi ích của việc bảo vệ, bản thân việc này rất khó đánh giá. Những 
trường hợp trong đó cách tiếp cận này tỏ ra có giá trị đó là các dự án liên quan tới 
các khu rừng nhiệt đới, thành lập các khu bảo vệ, các khu di tích lịch sử văn hóa. 

Ngoài ra, nó còn giúp cho việc chọn lựa địa điểm để thực thi một dự án phát triển 
như các công trình hạ tầng cơ sở, các khu vực công nghiệp, bến cảng, sân bay, 
đường cao tốc.  

Tương tự, ảnh hưởng của các sự lựa chọn công nghệ đối với môi trường cũng có thể 
chọn lựa bằng kỹ thuật này. Ví dụ có thể lựa chọn các cách khác nhau để đạt đến 
cùng một yêu cầu; như với nước nóng, giữa việc lựa chọn, các hồ làm nguội hay 
tháp làm nguội, giữa việc xây dựng lộ thiên hay công trình ngầm,...Do đó, trong 
trường hợp này có thể xác định phần “chi phí ngoại lai” do việc lựa chọn phương án 
tốt hơn về mặt môi trường song lại tốn kém hơn. 

Phân tích chi phí - hiệu quả 

Trong một số trường hợp, khi nguồn số liệu bị hạn chế, mức độ hiểu biết không đầy 
đủ để thiết lập mối quan hệ giữa sự phá hủy môi trường với sức khỏe con người 
hoặc phúc lợi, thì có thể đưa ra một mục tiêu (Goal) và phân tích các cách khác nhau 
để đạt tới mục tiêu đó. Cũng có thể đưa ra một vài mục tiêu rồi sau đó xem cái nào 
là tốt nhất sau khi xem xét chi phí của từng phương án. 

Trong tất cả các trường hợp như vậy, phân tích chi phí - hiệu quả có thể được sử 
dụng. Sự khác nhau cơ bản so với các phương pháp khác đó là ở đây người ta không 
có áp đặt giá trị bằng tiền cho các lợi ích. Có thể áp dụng kỹ thuật này cho các 
chương trình phát triển xã hội liên quan với sức khỏe và dân số. Nói tóm lại, nó có 
thể có ích đối với mọi dự án mà lợi ích khó có thể tính bằng tiền. 

Chi phí phòng ngừa (Preventive Expenditure) 

Trong một vài trường hợp, có thể xác lập một giá trị tối thiểu mà mỗi cá nhân 
có thể chi phí cho việc giữ gìn chất lượng môi trường của họ. Do đó, cần biết có bao 
nhiêu người sẵn sàng cho việc phòng ngừa sự phá hủy môi trường này. Điều đó 
cũng đúng với các cộng đồng và quốc gia. 

Chỉ có thể ước lượng giá trị này ở mức tối thiểu bởi vì khoản chi tiêu thực tế 
có thể bị hạn chế do mức thu nhập của mỗi có nhân. 

Nhu cầu để loại trừ các tổn hại môi trường có thể xem như một nhu cầu thay 
thế đối với việc bảo vệ môi trường. Đương nhiên mỗi cá nhân sẽ chỉ cam kết với tài 
nguyên của họ nếu như lợi ích thu được tối thiểu là bằng mức chi phí. Vì vậy, cách 
tiếp cận này chỉ cho ta một ước lượng tối thiểu về lợi ích thu được. 
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Bảng 4-3. Ví dụ về các loại dự án và kỹ thuật đánh giá 
 

Kiểu dự án Tác động môi trường Kỹ thuật phân tích 

Phát triển nông, 
lâm và ngư nghiệp 

  

Nhà máy phân bón Dự án có hệ thống xử lý 
chất thải 

Phân tích chi phí hiệu quả đối 
với các thiết kế khác nhau. 

Phát triển rừng đồi Dự án sẽ làm tăng chất 
đất, bảo vệ lưu vực 

Thay đổi năng suất của từng và 
đất lâm nghiệp 

Phát triển ngư nghiệp Khai thác quá mức tài 
nguyên tôm, cá. Cạnh 
trnh giữa tàu của sự án và 
tư nhân. Sản lượng không 
đạt mức, đánh bắt quá 
mức 

Thay đổi năng suất của nghề cá 
do đánh bắt quá mức. Giảm thu 
hoạch của ngư dân phảu được 
trừ đi trong trính toán sản lượng 
có đánh bắt được. 

Tưới tiêu   

Tưới tiêu và tái định 
cư 

Dự án được bố trí ở lưu 
vực có điều kiện tốt 

Chi phí quản lý lưu cực phải 
được đưa vào trong kinh phí 
vay để đảm bảo sự hoạt đông 
dâu dài. 

Hạ tầng cơ sở   

Cấp nước đô thị Tăng lượng nước thải khi 
không có đủ hệ thống 
thoát nước. 

Giảm thu nhập do lụt lội và 
tăng bệnh tầt liên quan đến vi 
trùng trong nước. 

CNvà NL   

Nhà máy chế biến 
dầu cọ 

Nước thải không được xử 
lý với nồng độ BOD là 
20.000 mg/l đổ vào sông. 

Thay đổi năng suất nghề thủy 
sản do ô nhiễm nước. 

Dự án phát triển thủy 
điện 

Tái định cư, phá rừng 
tăng xói mòn và bồi lắng 
hồ chứa 

Thay đổi năng suất của triền 
rừng, đất nông nghiệp, nghề 
khai thác thủy sản 
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ViÖc lùa chän mét kü thuËt 

ViÖc chän lùa mét kü thuËt cô thÓ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè. Tuy nhiªn, 
mçi ph¬ng ph¸p nÕu ®îc sö dông thÝch hîp sÏ cho nh÷ng kÕt qu¶ cã thÓ sö dông 
vµo viÖc ph©n tÝch c¸c dù ¸n cô thÓ. 

4.3. VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ THEO NHIỀU TIÊU CHÍ 

4.4.1. Mở đầu 

Trường hợp đơn giản nhất trong xếp hạng phương án là khi việc quyết định chỉ dựa 
trên một tiêu chuẩn và mọi tác động chỉ được đo bằng một đơn vị (thứ nguyên). Ví 
dụ tiêu chuẩn lưạ chọn là tổng lợi ích tối đa. 

 Khi các nhân tố môi trường đóng một vai trò nhất định trong xếp hạng, chúng 
thường là các tiêu chí khác, được đo bằng các đơn vị cũng khác đôla. Chúng không 
dễ kết hợp thành một chỉ số duy nhất để có thể so sánh một cách dễ dàng. 

 Giả sử có một tình thế với hai phương án hồ chứa có thể lưạ chọn và hai tiêu 
chuẩn để đánh giá (Hình 4-3). Phương án A có lợi nhuận cao do giảm được mức 
ngập lụt ở hạ lưu nhưng lại làm ngập một diện tích lớn vùng trú ẩn của động vật 
hoang dại. Phương án B nằm cao hơn về phiá thượng lưu, phá hủy một diện tích nhỏ 
hơn vùng cư trú cuả sinh vật hoang dã nhưng để lại số hộ có nguy cơ bị ngập lụt lớn 
hơn. Ví dụ này rất đơn giản so với thực tế. 

Ranh giới khu vực ẩn náu của SV hoang dại 

 

 

 

    

                                 

 

Hình 4-3. Hai phương án trong dự án hồ chứa nước 

 Hai phương án này dựa trên hai tiêu chuẩn đánh giá: (1) giá trị hiện thời tối 
đa, (2) diện tích vùng cư trú bé nhất. Mặc dù hai tiêu chuẩn đánh gía đã được lựa 
chọn, song chúng lại được biểu diễn bằng hai thứ nguyên khác nhau (đơn vị) do đó 
không có sự thống nhất trong kỹ thuật vận dụng để có thể đưa ra quyết định về lựa 
chọn phương án nào để thực hiện. 

 

Hồ 
chứa A 

Hồ 
chứa B 
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4.4.2. Nhân tố để đánh giá 

 Dựa trên các nhân tố đánh giá (evaluative factors), người ta có thể sắp xếp 
các hoạt động công cộng lựa chọn. Đó là mục tiêu, mục đích, các mối quan tâm và 
hạn chế mà các nhà ra quyết định, hay là các bộ phận khác nhau trong quần chúng 
xem là quan trọng. Trong ví dụ trên, nhân tố đánh giá chính là lợi nhuận kinh tế tinh 
và diện tích bị ngập. Vì việc đánh gía phụ thuộc rất mạnh vào các nhân tố đánh giá 
nên nó phụ thuộc nhiều vào việc ai sẽ lưạ chọn chúng.  

 Kế hoạch A  
(Vùng hạ lưu) 

Kế hoạch B 
(Vùng thượng lưu) 

1) Lợi nhuận tinh hiện thời ($106) 97 85 

2) Diện tích vùng cư trú của động 
vật hoang dã bị ngập (acres) 

5000 1000 

Trong quy hoạch các hoạt động thuộc lĩnh vực công cộng, việc lưạ chọn nhân tố 
thường dưạ trên ba cơ sở: thể chế (institutions), sự tương tác giữa cộng đồng 
(community interactions), và sự đánh gía dựa trên cơ sở kỹ thuật và khoa học 
(technical and scientific judgements). 

4.4.3. Các phương pháp đánh giá 

+ Phương pháp bảng biểu và tổng có trọng số 

Nhiều phương pháp đánh gía dưạ trên việc sử dụng các bảng thông tin (ma trận), 
trong đó ta liệt kê các nhân tố đánh gía theo các hàng, còn cột thì biểu diễn các 
phương án khác nhau của dự án. Các phần tử của bảng có thể chứa  đựng những mô 
tả vắn tắt (bằng ký hiệu chữ) hoặc là điểm số mô tả mức độ ảnh hưởng của dự án 
nào đó đối với nhân tố đánh gía. 

Thang điểm 

Các giá trị số trong các phân tử của ma trận là kết quả của việc phân tích so 
sánh mức độ mỗi phương án ảnh hưởng đến nhân tố đánh gía. Xếp hạng theo 
thứ tự có thể được sử dụng đôi khi là cơ sở để cho điểm. Ví dụ, năm phương 
án xây dựng đường cao tốc sẽ được xếp hạng theo mức độ gây tiếng ồn ảnh 
hưởng đến khu dân cư chung quanh. Phương án gây tiếng ồn thấp nhất sẽ 
được cho điểm 1, tiếp đó là 2, v.v. 

Một các khác cũng có thể được sử dụng, như "tác động tích cực" (+1), 
"không tác động" (0), và "tác động xấu" (-1). 
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Bảng (  ) dưới đây là một ví dụ  rất điển hình về kiểu đánh giá này, nó được 
sử dụng để đánh gía các phương án quản lý nước thải khác nhau (ký hiệu là 
R, S, T, U, và V) đối với vùng Bắc Monterey California.  

Thứ tự xếp hạng được căn cứ vào điểm xác định căn cứ vào chi phí và mức 
độ tiêu thụ năng lượng. Đối với đa số các nhân tố đánh gía, các phương án 
được xếp hạng theo bốn tính chất của tác động: xấu (A-adverse), có lợi (B-
beneficial), không rõ (U-unknown or open to question) và không có tác động 
(N-none). 

Các phần tử của bảng được biểu diễn theo thang thứ tự (ordinal scale). Trong 
đó, các thông tin chỉ phản ánh có tính định tính (qualitative comparision) mà 
không hề có biên độ (magnitute) về sự khác nhau.  

Xếp hạng tương đối các phương án, từ mức chấp nhận cao nhất (1) đến khả 
năng chấp nhận ít nhất (6)   

Tổng có trọng số 

 Một trong các cách thông dụng để  tổng hợp các thông tin đánh gía là phương 
pháp cho điểm có trọng số đối với các nhân tố. Trước tiên ấn định điểm cho mỗi 
nhân tố đánh gía với điểm số phải nằm trong cùng một phạm vi (ví dụ từ 1 đến 10, 
với 10 là tốt nhất). Trọng số cho theo mức độ quan trọng tương đối của mỗi nhân tố, 
và được sử dụng để tính tổng có trọng số. 

Cách tiếp cận này được áp dụng cho quy hoạch sử dụng đất của thành phố 
Pali Alto, Califormia. 

 Vào đầu những năm 1970, Palo Alto yêu cầu đánh gía các phương án sử dụng 
vùng đất chân các ngọn đồi ngoại vi thành phố. Quy trình đánh gía dưạ chủ yếu vào 
chín nhân tố đánh gía thể hiện đầy đủ các mặt cần quan tâm với các giá trị trong 
ngoặc là tầm quan trọng (weight):  chi phí-10 năm (5), chi phí - 20 năm (5); tác động 
xã hội (8); nhu cầu giao thông vận tải (3); tác động sinh thái (5); nguy cơ hoả hoạn 
(2); tác động tới tầm nhìn (5); tác động về điạ chất (3); tác động tới chế độ thủy văn 
(2). Đối với mỗi nhân tố, các nhà tư vấn cho một điểm số nằm trong khoảng từ 1 đến 
5 (1 - tồi nhất; 5 tốt nhất). Với mỗi phương án, lấy tổng có trọng số các nhân tố. Kết 
quả được sử dụng để kiến nghị về các phương án sử dụng đất khác nhau. 
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Bảng 4-3. Đánh giá tổng hợp các phương án quản lý nước thải 

 Phương án 

 R S T U V Không 

Tác động vật lý/sinh học       

Tài nguyên khảo cổ P P P P P N 

Chất lượng không khí A A A A A A 

Thổ nhưỡng và mùa màng N P P P P N 

Động đất A A A A A A 

Chất lượng nước ngầm N B B B P A 

Chất lượng nước mặt B B B B B A 

Cấp nước và tái sử dụng N B B B B N 

Sức khỏe cộng đồng  B B B B P N 

Thẩm mỹ B B B B B A 

Thay đổi sử dụng đất N A P A A N 

Sinh cảnh sông Salanas A P A A A N 

Sinh cảnh đầm B B B B B N 

Sinh cảnh biển B B B B B N 

Tác động về kinh tế       

Chi phí xây dựng 3 5 4 6 2 1 

Chi phí vận hành 2 6 3 5 3 1 

Chi phí địa phương 3 5 4 6 2 1 

Tổng chi phí 3 5 4 6 2 1 

Tác động xã hội       

Sự gia tăng dịch vụ chung A A A A A N 

Sự chấp nhận của địa phương A P P P P A 

Ghi chó: B - cã lîi; A - cã h¹i; P - cã vÊn ®Ò (kh«ng râ / cã nghi vÊn); N- kh«ng  
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¦u vµ nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p: 

¦u ®iÓm: (a) dÔ thùc hiÖn, (b) viÖc tÝnh to¸n hÕt søc ®¬n gi¶n khi ®· cho ®iÓm vµ 
träng sè. 

Nhîc ®iÓm: (a) Sù phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña c¸c chuyªn gia quy ho¹ch. 
C¸c chuyªn gia thêng tèn nhiÒu c«ng søc ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ®¸nh gi¸, cho 
®iÓm vµ x¸c ®Þnh c¸c träng sè tuy nhiªn kÕt qu¶ sÏ kÐm æn ®Þnh. V× vËy mét trong 
c¸c c¸ch kh¾c phôc lµ sù tham gia cña c«ng chóng vµo viÖc x¸c ®Þnh c¸c träng sè; 
(b) MÆt kh¸c tæng cã träng sè còng kh«ng thÓ th«ng b¸o trän vÑn cho nh÷ng ngêi 
lµm quyÕt ®Þnh, bëi lÏ träng sè lµ nh©n t¹o; (c) Khi céng l¹i ®Ó thµnh mét chØ sè duy 
nhÊt, nhiÒu th«ng tin qóy gÝa cã thÓ bÞ che lÊp. NhiÒu ngêi cho r»ng, nÕu ®îc ®¸nh 
gÝa b»ng nh÷ng yÕu tè riªng biÖt, ta cã thÓ nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch râ rµng h¬n. 

(2) Ph¬ng ph¸p ma trËn môc tiªu (Goals-achievements matrix) 

 C¸ch tiÕp cËn ph¬ng ph¸p Ma trËn cña Hill dùa trªn viÖc sö dông "môc tiªu" 
lµm c¬ së x¸c ®Þnh lîi Ých vµ chi phÝ ®Ó cho ®iÓm ®èi víi c¸c nh©n tè ®¸nh gi¸ cho 
c¸c ph¬ng ¸n lùa chän kh¸c nhau. Theo Hill, lîi Ých biÓu thÞ sù tiÕn tíi môc ®Ých 
cÇn cã cña céng ®ång, cßn chi phÝ lµ sù "®i xa khái"  nh÷ng môc ®Ých ®ã. Trong 
ph¬ng ph¸p nµy, cÇn thiÕt ph¶i nhËn biÕt tÊt c¶ c¸c nhãm c¸ nh©n hay c¬ së chiô 
¶nh hëng bëi dù ¸n. Träng sè ph¶n ¶nh møc ®é ®¸nh gi¸ cña mçi nhãm ®èi víi 
tõng môc tiªu ®Æt ra. Ph¬ng ph¸p nµy cßn ®ßi hái ph¶i cã mét tËp thø hai cu¶ c¸c 
träng sè, thÓ hiÖn tÇm quan träng cña mçi môc tiªu so víi môc tiªu kh¸c. C¸c "träng 
sè céng ®ång" nµy t¬ng tù nh c¸c träng sè ®îc sö dông trong tÝnh to¸n tæng ®iÓm 
cã träng sè.  

Hill ®Ò nghÞ hai c¸ch kh¸c nhau ®Ó tæ chøc d÷ kiÖn (data) hç trî viÖc xÕp h¹ng 
c¸c dù ¸n. C¸ch thø nhÊt chØ ®¬n gi¶n biÓu diÔn th«ng tin th«ng qua c¸c "®iÓm sè" vµ 
träng sè mµ kh«ng cÇn tÝnh tæng cña chóng. B¶ng ( ) cho ta so s¸nh hai ph¬ng ¸n 
giao th«ng (A vµ B) theo c¸c nh©n tè "møc ®é dÔ dµng tiÕp cËn" (accessibility) vµ 
"sù lµm rèi lo¹n - sù ph¸ vì" céng ®ång. T¸c ®éng cña hai ph¬ng ¸n nµy biÓu diÔn 
theo thang ®iÓm: tÝch cùc (+1); kh«ng t¸c ®éng (0) vµ t¸c ®éng tiªu cùc (-1). C¸ch 
thø hai lµ sö dông c¸c chØ sè biÓu diÔn c¸c th«ng tin vÒ ®iÓm sè vµ träng sè ®Ó chØ râ 
møc ®é ®¹t tíi môc tiªu cña c¸c ph¬ng ¸n. C¸c chØ sè ®îc tÝnh theo c¸ch t¬ng tù 
nh  trêng hîp tÝnh tæng cã träng sè. ... 

 

4.4. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ 

Phương pháp mô hình là được sử nhiều trong thời gian gần đây và là phương 
pháp quan trọng trong quy hoạch. Nó có thể dược sử dụng trong hoạt động dự báo, 
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đánh giá, quy hoạch và quản lý. Các công cụ chính của phương pháp mô hình là các 
mô hình toán học, mô hình vật lý, mô hình dựa trên ý kiến chuyên gia, v.v.  

Trong ĐGTĐMT và QHMT, dự báo là khâu quan trọng không thể thiếu 
được. Nội dung dự báo rất rộng, có thể là dự báo tăng trưởng kinh tế và dân số qua 
đó ước lượng lượng chất thảI phát sinh; nhu cầu sử dụng các dạng tài nguyên như 
nước, năng lượng, sử dụng đất hay các dự báo liên quan đến sự biến đổi chất lượng 
môi trường không khí, nước, v.v.  

4.4.1. Các mô hình vật lý trong dự báo 

 Các mô hình vật lý là những mô hình vật thể ba chiều của đối tượng xây 
dựng mô hình.  

Ví dụ điển hình có hàng thế kỷ, đó là các mô hình kiến trúc về một toà nhà dự 
kiến; Mô hình trung tâm thành phố San Francisco. Sử dụng các phương tiện máy 
ảnh đặc biệt có thể thấy rõ ảnh hưởng của một toà nhà dự kiến xây dựng đến cảnh 
quan khi người ta đi qua các đường phố khác nhau của thành phố. Cũng có thể dự 
báo mức độ che bóng của tòa nhà tới các đường phố. 

 Mô hình vật lý cũng có thể sử dụng để dự báo ảnh hưởng của dự án đến môi 
trường nước. Trong nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xả lũ hồ Hoà Bình đến động 
lực xói ngang và xói sâu vùng hạ lưu đập, các nhà khoa học của viện nghiên cứu 
khoa học thủy lợi cũng đã sử  dụng các mô hình vật lý. 

4.4.3. Dự báo bằng các mô hình toán học 

 Mô hình toán học được sử dụng khá nhiều trong dự báo. Các mô hình này 
thường là sự tổ hợp của đại số hoặc các phương trình vi phân, được xây dựng trên cơ 
sở các định luật khoa học hay phân tích thống kê hoặc cả hai. Định luật về bảo toàn 
khối lượng là cơ sở cho hầu hết các mô hình sử dụng trong dự báo tác động đến chất 
lượng nước và không khí. Theo nguyên lý này, khối lượng của một chất trong một 
thể tích nhất định của nước/khí thì bằng dòng vào của chất đó cộng với sự sản xuất 
và trừ đi lượng phân hủy hay sự thay đổi trong thể tích đó.  
 (1) Mô hình dự báo Tiếng ồn từ đường cao tốc 
 

Các mô hình đơn giản nhất giả thiết đường cao tốc như là một nguồn tuyến 
dài vô tận, phát ra tiếng ồn ở mức không đổi. Như Lyons (1973) đã chứng minh, áp 
lực âm thanh giảm đi 3dBA ở khoảng cách xa hơn bằng hai lần. Ví dụ tiếng ồn ở 
khoảng cách 50ft là 70 dBA, thì ở khoảng cách 100 ft, tiếng ồn sẽ là 67 dBA. Các 
mô hình toán học xây dựng trên cơ sở thực nghiệm và lý thuyết thường được sử 
dụng nhiều hơn. Dưới đây là mô hình do Hội đồng nghiên cứu quốc gia về đường 
cao tốc đề xuất. 
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L50 = 10logV – 15logD + 30logS + 10log[tanh(1,19X10-3VD/S] + 29 

Trong đó:     V=khối lượng giao thông, tính bằng số xe/h 
  S= tốc độ xe trung bình (dặm/h) 
  D= khoảng cách từ tim đường tới vị trí thu nhận âm thanh (ft)  
 

 (2) Mô hình thống kê dự báo nồng độ CO 

 Mô hình thống kê dự báo nồng độ CO tại một điểm giám sát nào đó cách 
đường cao tốc San Diego (nam california). Việc xây dựng mô hình dưạ theo các 
nghiên cứu thử nghiệm xác định các biến số ảnh hưởng đến CO trong môi trường 
không khí. Tiao và Hillmer xác định được hai biến số chính là mật độ giao thông và 
tốc độ gió. Họ suy đoán nồng độ CO liên quan tới các biến số đó theo mô hình sau 
đây: 

                                 C a MD b W Wt t t   exp 0
2

 

Trong đó: 

  Ct = nồng độ CO (ppm) tại thời gian t 

  Dt = mật độ giao thông trên  đường tại thời gian t (số xe/giờ) 

     Wt = Thành phần tốc độ gió theo hướng vuông góc với đường cao tốc 
tại thời gian t (dặm/hr) 

 Các hằng số a, b, M và W0 được xác định thông qua các số liệu đo đạc từng 
giờ một giá trị của các biến của mô hình là Ct, Dt và Wt trong hàng năm. Tham số a 
biểu thị nồng độ nền CO (khi không có giao thông); biểu thức mũ trong phương 
trình là sự vận chuyển của CO do chuyển động rối của không khí. Sự phát thải CO 
từ các phương tiện giao thông được phản ảnh trong M, một hằng số tỉ lệ nhân với 
mật độ giao thông.  

(4) Mô hình đánh giá ô nhiễm không khí ở quy mô vùng 

Kỹ thuật đánh giá ô nhiễm không khí ở quy mô vùng đã phát triển khá tốt. Mô hình 
mô phỏng do Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne là tiêu biểu cho kỹ thuật hiện đại 
trong dự báo và đánh giá ô nhiễm không khí. Mô hình định lượng sử dụng kỹ thuật 
máy tính này được xây dựng dựa trên các thông số tăng trưởng dân số và phân bố 
theo không gian các nguồn phát thải cho một loạt các tác nhân gây ô nhiễm (CO; 
SO, NO, HC và hạt bụi).   



 

 106  

 (5) Mô hình chất lượng nước 

Một mô hình dự báo nồng độ coliform hạ lưu một nguồn thải đô thị. Trong trạng 
thái tĩnh, số lượng coliform trong một đơn vị khối lượng nước thải là không thay 
đổi. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thất sự biến đổi này tuân theo một quy luật 
phổ biến, có thể biểu diễn dưới dạng toán học. Một mô hình khá đơn gỉan, đủ chính 
xác trong dự báo, giả thiết sự giảm số lượng vi khuẩn tuân theo phản ứng bậc nhất, 
nghiã là hệ số chết đi tỷ lệ với số lượng VK hiện tại.   

                        N N et kt 0    ;   trong đó  t = x/u 

 Với:  t = thời gian chảy từ diểm thải đến điểm x 

   u = vận tốc dòng chảy 

   x = vị trí khảo sát ở hạ lưu 

   Nt = nồng độ coliform tại thời điểm t 

   N0 = nồng độ coliform tại điểm xả 

   k   =  hệ số chết của vi khuẩn 

4.4.3. Dự báo trên cơ sở ý kiến chuyên gia 

 Một cách tiếp cận phổ biến trong dự báo tác động là dựa vào ý kiến chuyên 
gia - đó là những người có kiến thức tốt trong lĩnh vực cần dự báo. ý kiến chuyên 
gia được sử dụng rộng trong dự báo tác động đối với các hệ sinh thái, việc sử dụng 
đất, các tác động xã hội, v.v. 

 Các chuyên gia thực hiện dự báo dựa trên cách làm việc cá nhân hay theo 
những nhóm nhỏ. Ưu điểm của làm việc theo nhóm là có thể tạo ra những dự báo có 
ích hơn trên cơ sở trao đổi và tổng hợp ý kiến. Khó khăn của phương pháp là ở chỗ 
một vài cá nhân có thể lấn át hoặc một vài chuyên gia cảm thấy không thoải mái khi 
bộc lộ quan điểm của mình. 

 Phương pháp "Delphi" là một trong những quy trình giúp nâng cao hiệu quả 
của các chuyên gia như là một nhóm trong dự báo. Các ý kiến chuyên gia được thu 
thập từ việc gửi phiếu điều tra đến các chuyên gia. Nhiều vòng điều tra được thực 
hiện nhằm giúp các chuyên gia có thể xem xét lại ý kiến của mình trên cơ sở xem 
xét ý kiến của các chuyên gia khác. ý kiến cuối cùng được đưa ra nhờ xử lý thống kê 
các ý kiến từ nhiều vòng điều tra. Các đại lượng thống kê như trung vị (median), 
khoảng interquatile được sử dụng trong tổng hợp nhằm giảm áp lực theo nhóm, đạt 
tới dự báo tin cậy. 
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4.4.4. Mô hình hoá  trong đánh giá, quy hoạch và quản lý môi trường 
 

Trong quy hoạch, mô hình hoá là một công cụ rất tốt, tuy nhiên thường đòi 
hỏi phải có các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực đó. Bên cạnh đó còn cần có các 
chuyên gia liên ngành cùng tham gia, đặc biệt trong quá trình giải quyết các bài toán 
phức tạp – những bài toán môi trường, vì vậy thường đòi hỏi nhiều thời gian và cũng 
khá tốn kém.  

 
Cách tiếp cận trong mô hình hoá thường phát phát từ  phương pháp phân tích  

hệ thống. Một hệ thống như đã thấy trong chương 1, bao gồm các thành phần tương 
tác với nhau theo những quy luật nào đó. Các hệ thống được đặc trưng bằng các biến 
trạng thái. Các yếu tố môi trường tác động lên hệ thống sẽ làm cho trạng thái của nó 
bị biến đổi và  thông qua các chỉ thị của hệ thống ta có thể nhận biết được. Việc tiến 
ngành nghiên cứu hệ thống theo một quy trình hợp lý cho phép ta có sự hiểu biết cặn 
kẽ hệ thống qua đó xây dựng được các mô hình của nó. Như vậy nếu một hệ thống 
thực được mô hình hoá, thường thì bằng các công cụ toán học, thì ta có thể sử dụng 
nó trong quá trình dự báo, đánh giá, quy hoạch và quản lý hệ thống.  

 
Môi trường dù là ở mức nào thường là những hệ thống rất phức tạp. Các bài 

toán quy hoạch môi trường là những bài toán tổng hợp. Điển hình cho phương pháp 
mô hình trong đánh giá, quy hoạch và quản lý là phương pháp Đánh giá, quản lý 
môi trường thích ứng (AEAM) do Holling đề xuất năm 1987. Phương pháp được sử 
dụng để ĐGTĐMT cho nhiều dự án ở quy mô lớn. Theo quy trình ĐGTĐMT do 
Holling đề nghị, bước thứ nhất là thành lập tập thể nhóm nghiên cứu bao gồm các 
nhà sinh học, kinh tế, chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia quản lý. Cuộc họp thứ nhất 
của nhóm này có nhiệm vụ xác định ranh giới không gian, thời gian của việc đánh 
giá. Cuộc họp thứ hai kiểm tra lại số liệu, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xác lập mô 
hình, sử dụng mô hình đến mức có thể để phân tíchcác tác động có thể xảy ra theo 
các phương án khác nhau. Sau cuộc họp thứ hai các chuyên gia tiếp tục hoàn thiện 
số liệu, điều chỉnh mô hình cho dến khi mô hình có thể chạy một cách hoàn toàn. 
Cuộc họp thứ ba thường kéo dài một tuần lễ, có nhiệm vụ chủ yếu là đánh giá trên 
mô hình các phương án hoạt động. Vài ba tháng là thời gian để chỉnh biên tài liệu sẽ 
được trình lên cáccơ quan có trách nhiệm quyết định.  

 
Các chuyên gia Canada đã áp dụng mô hình này trong việc đánh giá các 

phương án thủy lợi Quản lộ – Phụng Hiệp trên cớ sở xem xét đồng thời các nhân tố 
môi trường, lợi ích kinh tế cũng như những tác động môi trường qua đó quyết định 
lựa chọn phương án quy hoạch cho khu vực.  
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4.5. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) 

Hệ thống thông tin địa lý là một tập hợp những nguyên lý, phương pháp, 
công cụ và dữ liệu không gian được sử dụng để quản lý, duy trì, chuyển đổi, phân 
tích, mô hình hoá, mô phỏng và làm bản đồ những hiện tượng và quá trình phân bố 
trong không gian địa lý (Mariult, 1992).   

Các dữ liệu được nhập vào HTTTĐL để xử lý có thể được khai thác từ các tài 
liệu bản đồ chuyên đề, thông tin điều tra mô tả dưới dạng bảng biểu và đặc biệt là 
các thông tin thu được thông qua tư liệu ảnh viễn thám.  

Một hệ thông tin địa lý chính thống bao gồm ba phần cơ bản như: phần cứng, 
tập hợp phần mềm ứng dụng và các mối quan hệ hoặc mô hình đánh giá.  

Phần cứng của một hệ thông tin địa lý bao gồm bộ xử lý trung tâm, thiết  bị 
ngoại vi lưu trữ số liệu, thiết bị nhập số liệu như bàn số hoá, máy quét và thiết bị vẽ 
bản đồ dưới dạng các chủng loại máy vẽ bút màu, tĩnh điện hoặc phun mực.  

Phần mềm sử dụng trong HTTĐL bao gồm 5 modul cơ bản: Nhập, kiểm tra 
và hiệu đính số liệu; Lưu trữ  số liệu và quản lý cơ sở dữ liệu; Xuất số liệu dưới 
dạng đồ họa; Biến đổi số liệu; Đối thoại hỏi, đáp. Các thành phần cốt lõi của hệ 
thống GIS bao gồm những vật dụng phân tích địa lý và bản đồ cơ bản, các chức 
năng gia công đồ thị minh hoạ và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.  

Tiềm năng kỹ thuật GIS trong lĩnh vực ứng dụng có thể chỉ ra cho các nhà 
khoa học và các nhà hoạch định chính sách, các phương án lựa chọn có tính chiến 
lược về sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Do vậy, công nghệ 
GIS có thể được xem là "công nghệ đi đầu" trong việc quy hoạch sử dụng tài nguyên 
và hoạch định chính sách phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thu thập số liệu 

 
HTTT DL (GIS) 

Quản lý tài nguyên 

Các mục tiêu và các vấn 
đề do quản lý 

Thông  tin cho quản lý tài 
nguyên 
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Hình 4-4. Vai trò của HTTTĐL trong quản lý tài nguyên 

 

Đối với quy hoạch môi trường, HTTTĐL là một công cụ có sức mạnh tiềm 
tàng. Việc sử dụng các hệ thống thông tin địa lý và công nghệ thông tin không gian 
trong việc quy hoạch đã ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt có giá trị đối với 
công việc phân tích dữ liệu không gian và trình bày các kết quả trên bản đồ. Các 
công nghệ HTTTĐL cho phép phân tích, dự báo sử dụng đất thích hợp và thiết lập 
mô hình các dạng phát triển khác nhau. Khi áp dụng với các kế hoạch, vào các chính 
sách, HTTTĐL cũng có thể dược sử dụng để kiểm nghiệm các kịch bản và dự báo 
các tác động tích lũy của phát triển. 
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PHẦN II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ TRONG QUY HOẠCH 
MÔI TRƯỜNG 

 

CHƯƠNG 5. SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH BẢO VỆ TÀI 
NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

 

Đất đai, với ý nghĩa thông thường nhất, bao gồm tất cả các phần trên bề mặt 
trái đất, ẩm ướt và khô cạn. Đất đai là phần quan trọng nhất của môi trường, có ý 
nghĩa to lớn đối với cuộc sống con người. Trên cùng một diện tích của bề mặt đó, có 
thể được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau của con người. Sử dụng đất không 
hợp lý là sự phung phí tài nguyên và có thể gây ra các tác hại lớn về mặt môi trường. 

Quản lý sử dụng đất đai hợp lý, chú ý đầy đủ các khía cạnh môi trường trong 
quy hoạch, bố trí và kiểm soát chúng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc bảo 
vệ thiên nhiên, giảm thiểu các tác động bất lợi trong quá trình phát triển đối với môi 
trường. Vì vậy trong QHMT, yếu tố đất đai được xem là có tầm quan trọng hàng 
đầu. 

5.1. VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  
 

Nhà nước kiểm tra và khống chế việc sử dụng đất thông qua các công cụ 
pháp luật và các biện pháp quản lý nhà nước đối với đất đai. ở VN, luật đất đai do 
quốc hội thông qua năm 1993 và sửa đổi vào các năm 1998 và 2001 là cơ sở pháp lý 
quan trọng hàng đầu đối với quản lý nhà nước trong vấn đề sử dụng đất đai.  
5.1.1. Một số thuật ngữ 

Tính tương thích của  các loại hình sử dụng đất. Có những loại hình sử dụng đất có 
thể cùng tồn tại với nhau nhưng cũng có những loại hình sử dụng đất không thể 
cùng tồn tại cạnh nhau được. 

Điều chỉnh / chuyển đổi: thay đổi bản chất, sở hữu, mục đích sử dụng. Mọi thay đổi 
hay chuyển đổi sử dụng đều phải qua cơ quan quản lý đất đai/ quy hoạch 

Khả năng chịu tải: giới hạn của sự gia tăng mật độ sử dụng đất mà không làm ảnh 
hưởng tới các tiêu chuẩn / mục đích về chất lượng môi trường đã đặt ra. 
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Cấp giấy phép: sự xác nhận của các cơ quan quy hoạch/ quản lý đất đai cho phép 
tiến hành hành động xây dựng, thay đổi trạng thái sử dụng đất đối với một lô đất 
nhất định 

Phân vùng quản lý sử dụng: Xác định các quy chuẩn về xây dựng, sử dụng đất cho 
một khu vực nhỏ căn cứ trên các chuẩn chung của quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo 
có đủ các chuẩn chi tiết để người sử dụng đất có thể điều chỉnh hoạt động sử dụng 
đất của mình. Phân vùng này không cố định mà có thể được điều chỉnh cho phù hợp 
với xu thế phát triển chung và có tính đến lợi ích của người làm chủ/có quyền sử 
dụng mảnh đất đó. 

Tiêu chuẩn trong sử dụng đất đai: những tiêu chuẩn nhất định để đánh giá/đảm bảo 
chất lượng môi trường không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác đất. Ví dụ 
như mật độ xây dựng, mật độ che phủ đất, yêu cầu về không gian sử dụng chung 
v.v.. 

Lô đất: đơn vị trong quản lý đất đai. Một lô có thể có nhiều ô nhưng phải đảm bảo 
có chung một tiêu chí nào đó như quyền sở hữu, đặc trưng vật lý, hóa học v.v Lô đất 
có thể được đánh mã số để tiện quản lý. 

 
 5.1.2. Một số nội dung quan trọng của Luật đất đai  
Theo sở hữu có đất riêng, đất công, đất dùng chung. Với Luật đất đai ở Việt Nam chỉ 
có sở hữu Nhà nước về đất đai; cá nhân, tổ chức được quyền sử dụng đất có thời 
hạn. 

- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý 

- Nhà nước quyết định về vấn đề sử dụng đất 

- Các cấp quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức và quản lý việc sử dụng 
đất trong phạm vi quyền hạn của mình 

Theo mục đích sử dụng có quy định tại điều 11 Luật đất đai, đất đai được phân thành 
các loại sau đây: 

+ Đất nông nghiệp 

+ Đất lâm nghiệp 

+ Đất khu dân cư  nông thôn 

+ Đất đô thị 

+ Đất chuyên dùng 
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+ Đất chưa sử dụng 

Điều 13 quy định việc quản lý Nhà nước đối với đất đai bao gồm:  

Điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ địa chính 

Quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất 

Ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện 
các văn bản đó 

Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 

Đăng ký đất đai, lập và quản lý sổ địa chính, quản lý các hợp đồng sử dụng 
đất, thống kê, kiểm kê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý, sử dụng đất 

Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm 
trong quản lý và sử dụng đất đai. 

Điều 16 quy định: 

1 Chính phủ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước 

2 ủy ban nhân dân các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong địa 
phương mình 

3 Bộ quốc phòng, bộ công an căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập 
quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất đai do bộ mình phụ trách trình chính phủ 
phê duyệt 

4. Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương và địa phương phối hợp với các cơ 
quan hữu quan giúp chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp lập quy hoạch, kê 
shoạch sử dụng đất đai. 

 
Điều 17  
 
1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai bao gồm: 

 
a. Khoanh định các loại đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư 

nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng, đất chưa sử dụng của từng địa phương và cả 
nước; 
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b. Điều chỉnh việc khoanh định nói trên cho phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và trong phạm vi cả nước. 

 
2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất đai bao gồm 
 

a. Khoanh định việc sử dụng từng loại đất trong từng thời kỳ kế hoạch 
 

b. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp với quy hoạch. 
 

5.2. MỤC TIÊU SINH THÁI  TRONG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 
 

Các chính sách trong sử dụng đất phải đảm bảo cho mục tiêu của nó chính là 

xác định khả năng của đất trong việc hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, nghĩa là 

phải đáp ứng đồng thời các mục tiêu các mục tiêu sinh thái – kinh tế – xã hội trong 

quy hoạch 

5.2.1. Sử dụng hợp lý đất đai phù hợp với các điều kiện sinh thái 
 

Đất nông thôn phục vụ nhiều nhiệm vụ trong đó cơ bản nhất là sản xuất mùa 

màng và thu nhận nước. Ngoài ra chúng còn phục vụ việc bảo vệ sinh vật hoang dại 

và vui chơi giải trí. Điều đó ngày càng trở nên quan trọng trong tiến trình đô thị hoá 

và công nghiệp hoá mạnh mẽ. Có thể có nhiều cách phân bổ sử dụng đất nông thôn, 

mỗi cách có sự tương thích khác nhau.  

Thông thường việc bố trí không gian sản xuất phụ thuộc nhiều vào việc  phân 

chia quản lý, mà ít chú ý đến những nhân tố như  thổ nhưỡng, địa hình và các yếu tố 

khác có khả năng ảnh hưởng đến năng suất bền vững.  

Khi xem xét khả năng phát triển tiềm năng của đất, cần thiết phân biệt giữa: 

tính phù hợp (capability) - sẽ hoàn toàn phù hợp sau khi đã phát triển; tính thích hợp 

(suitability) - là sự thích hợp ngay lập tức của trạng thái đất đai ỏ thời điểm đó và 

tính khả thi (feasibility) - Có thể có tiềm năng, khi chú ý tới các yếu tố kinh tế, xã 

hội và sự hạn chế của chính trị trong phát triển (Belknap & Furtado, 1967), EMB 

(1996); FAO, 1984). 
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Trong hầu hết các dạng quy hoạch sử dụng đất hay có liên quan đến phân 

chia tổ chức lãnh thổ, quá trình phân tích không gian thường bắt đầu với việc nhận 

dạng các vùng sinh thái.  Hệ thống đánh giá này được xây dựng tại Trung tâm  Đông 

Tây ở Ha-oai. Trong hệ thống đánh giá này, không những các yếu tố thổ nhưỡng và 

địa hình được điều tra mà phải hiểu biết toàn bộ hệ sinh thái hay các đơn vị cảnh 

quan. Các thành phần chính của một hệ sinh thái bao gồm: khí hậu, thành phần địa 

chất, thủy văn,  địa vật lý, địa mạo, địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất và 

lớp phủ thực vật (R.A. Carpenter, 1983). Do chỗ hai đặc tính về đất và thảm thực vật 

cho ta chỉ thị về một phạm vi rất rộng trong điều kiện cảnh quan và tính phù hợp của 

đất nên chúng được sử dụng rộng rãi . 

Cách phân hạng này thích hợp hơn bởi vì đơn vị sinh thái được phân chia dựa 

trên một số lượng thông tin lớn hơn. Phân hạng đất sinh thái là hệ thống phân hạng 

tương đối mới, thường được sử dụng nhiều những năm 1960 ở Canada, úc, Mỹ, 

tương tự cách phân hạng theo phương pháp cảnh quan ở Liên Xô trước đây được 

Isachenco mô tả (Walter E.Westman, 1985). 

Các thành phần này được đánh giá với mức độ chi tiết cần thiết phục vụ các 

mục đích quản lý khác nhau: Đánh giá độ phù hợp của đất ở mức độ khái quát và 

đánh giá chi tiết.  Đánh giá chi tiết thường phục vụ cho các nhà quản lý có tính chất 

chuyên ngành như cơ quan quản lý lâm nghiệp hay nông nghiệp (Richard A. 

Carpenter, ed; 1983). 

Đặc tính thổ nhưỡng được sử dụng rộng rãi như là chỉ thị cho mức độ phù 

hợp đối với nông nghiệp. Đất được phân loại theo các đặc tính lý, hoá (màu sắc, địa 

hình, lớp phủ thực vật để đánh giá sự phù hợp cho nông nghiệp). Khi chú ý tới các 

thuộc tính hỗ trợ cho xây dựng (hệ số chịu lực, mức độ thoát nước, khả năng mở 

rộng) đất được đánh giá về sự phù hợp đối với mục đích xây dựng. Canada sử dụng 

hệ thống tương tự như hệ thống của Mỹ. 

Thảm thực vật. Bản đồ thảm thực vật ghi lại trạng thái hiện tại về thực vật 

theo các đặc trưng: các loài ưu thế, độ cao và độ rộng tán, thực vật ở các trạng thái 

diễn thế khác nhau và khu vực thực vật bị đốn trụi. Để xây dựng bản đồ này, ta 
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thường dựa vào hệ thống phân hạng quốc tế  về sự phân hạng thảm thực vật  của 

UNESCO. Hệ thống “chỉ số địa phương”, dựa trên độ cao của loài thực vật ưu thế 

và cận ưu thế ở độ tuổi xác định, thường được sử dụng một cách rộng rãi ở Cục lâm 

nghiệp và bảo vệ đất ở Mỹ.  

Lập bản đồ các đặc tính của đất. Nguyên tắc xây dựng bản đồ “tính phù hợp 

của đất”: Một tập hợp các đặc điểm cảnh quan được sử dụng riêng biệt hay phối hợp 

với nhau để suy đoán về tính phù hợp của đất đối với các mục đích sử dụng khác 

nhau của đất. Thông thường mỗi đặc tính khác nhau của đất được lập một cách riêng 

biệt, sau đó sẽ được chập để tạo ra bản đồ tổng hợp cho mục đích sử dụng nào đó. 

Từ những năm 1960’s, kỹ thuật chồng chập bản đồ đã phát triển rất nhanh từ việc 

chồng xếp các tấm giấy bóng sang kỹ thuật máy tính, nhiều khi sử dụng cả các thông 

tin từ ảnh vệ tinh. Tập hợp các thông tin thuộc tính không gian các cảnh quan, tổ 

chức một cách linh hoạt và sử dụng một cách tự động được gọi là hệ thống thông tin 

địa lý (Walter E. Westman, 1985).  

5.2.2. Năng suất bền vững  
Việc tạo ra năng suất bền vững đối với các hệ thống sản xuất lương thực phụ 

thuộc không những vào khả năng thích ứng mà còn vào khả năng khắc phục các vấn 

đề mâu thuẫn về mặt môi trường của bản thân hệ thống (Bùi Quang Toản, 1991).  

Việc đẩy mạnh các nghiên cứu theo hướng PTBV đối với các hệ thống canh 

tác nông nghiệp trong nhiều thập kỷ qua ở rất nhiều nước đặc biệt các nước vùng 

Đông Nam á (Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan, Philipin, v.v.) và trên thế giới cho 

phép tạo ra các mô hình tốt cho sản xuất nông nghiệp; thường phát triển trên cơ sở 

kết hợp các kinh nghiệm truyền thống của người dân với những hiểu biết ngày càng 

sâu sắc trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, kinh tế học,  xã hội học và  cả lĩnh vực 

môi trường.  

Các mô hình nông-lâm kết hợp, mô hình vườn nhà với các loại cây cối khác 

nhau, tạo ra nhiều tầng tán, có khả năng giữ độ ẩm và các chất dinh dưỡng của đất 

đã được hình thành ở miền đồng bằng cũng như miền đồi núi trên khắp Việt Nam. 
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Các mô hình này cho phép tạo ra các nguồn lương thực, thực phẩm đa dạng; tạo ra 

công ăn việc làm quanh năm cho những người nông dân (B.Q.Toản 1991). Mô hình 

vườn - ao - chuồng (VAC) là một kiểu hệ sinh thái bao gồm vườn cây, ao cá và chăn 

nuôi kết hợp chặt chẽ với nhau, vừa tăng cường hiệu quả kinh tế vừa góp phần bảo 

vệ môi trường.  Mô hình này rất phổ biến ở vùng đồng bằng song cũng có thể mở 

rộng lên miền núi (L. V. Khoa, 1999). 

5.2.3. Bảo tồn tự nhiên và sinh vật hoang dại 
 

Bảo tồn tự nhiên và sinh vật hoang dại là mục tiêu quan trọng trong BVMT 

đã được khẳng định trong chiến lược môi trường thế giới và của Việt Nam. Các 

nhân tố này bị tác động mạnh trong những thập kỷ gần đây bởi hàng loạt các hoạt 

động của con người đặc biệt là quá trình sử dụng đất không hợp lý, làm biến đổi hay 

mất đi sinh cảnh của sinh vạt hoang dại.  

Các hệ thống canh tác và các vùng rừng sản xuất thường đặc trưng bởi sự 

biến đổi về cấu trúc vật lý và tính đa dạng thực vật. Chúng không thể thay thế cho 

các hệ sinh thái tự nhiên vì vậy động vật hoang dại khó có thể tồn tại trong các hệ 

thống đó. Sự thay đổi về cấu trúc nơi sinh sống không phải là nguyên nhân duy nhất 

do đó nhiều đại diện của hệ động vật tự nhiên bị coi là vật hại nên thường bị tiêu 

diệt bởi hoá chất thuốc trừ  sâu (P.B.Quyền và N.V Sản,1994-1995). Sự  bùng phát 

dịch côn trùng thường xảy ra do các thiên địch bị tiêu diệt hay do ô nhiễm môi 

trường (Richard A.Carpenter, 1983). 

Để làm giảm các mâu thuẫn do các hoạt động nông nghiệp và vấn đề bảo tồn, 

một giải pháp khả dĩ đó là: (a) để lại nhiều hơn các khoảnh đất làm nơi sinh sống tự 

nhiên cho mục tiêu bảo tồn (Triển vọng lớn nhất trong bảo tồn đa dạng sinh học 

chính là dựa vào sự hình thành một hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên các loại ở 

mỗi địa phương và mỗi quốc gia);  (b) Đối với hoá chất nông nghiệp, giải pháp là 

thay thế một số hoá chất rất độc hại bằng những loại ít độc hại hơn, dễ phân hủy hơn  

và thay đổi quy trình, cách thức sử dụng chúng (v.v.). Cách tốt nhất trong việc kiểm 
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soát dịch hại là việc sử dụng một số loài tự nhiên như  là tác nhân kiểm soát (L.V. 

Khoa, 1999), (P.B.Quyền và N.V Sản,1994-1995).  

 

5.3. ĐÁNH GIÁ TÍNH THÍCH HỢP CỦA ĐẤT ĐAI VÀ KHẢ NĂNG CHỊU 
TẢI 

5.3.1. Đánh giá tính thích hợp của đất đai  

Trong chương 4, chúng ta đã đề cập đến quá trình đánh giá với mục đích  xác 
định các khu vực ít thích hợp nhất cho phát triển đô thị, các vùng là tài nguyên môi 
trường qúy giá, hay những vùng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng. 

Tuy nhiên mục đích của phát triển là phải tìm ra những nơi có điều kiện tối ưu phù 
hợp với các mục đích phát triển khác nhau; khu vực hay địa điểm thích hợp nhất. 
Nội dung này gắn liền với quy trình quy hoạch, là bước quan trọng để qua đó ta có 
thể hoạch định cho tương lai của môI trường.  

Trong thực tế có thể có những lô đất thích hợp dồng thời cho  nhiều loại hình phát 
triển do đó xuất hiện các mâu thuẫn mà bắt buộc ta phải lựa chọn, giải quyết. Công 
việc này sẽ được hỗ trợ bằng phương pháp đánh giá tính thích hợp cho phát triển. 
Phương pháp này cùng với hai kỹ thuật đã trình bày trước cho ta khả năng lựa chọn 
quyết định một cách khôn khéo đối với: (1) việc tổ chức lại các khu vực có tiềm 
năng phát triển to lớn; (2) các quyết định loại trừ (trade-off) trong ưu tiên đối với 
các phương thức sử dụng khác nhau, do khả năng đánh giá được kết quả của các 
quyết định đó. 

Quy trình có tính hệ thống trong đánh giá tính thích hợp phát triển là tương 
đối mới, tuy nhiên không phải đến tận bây giờ con người mới nhận thức được vấn đề 
này. Trong điều kiện trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển; các kỹ sư xây 
dựng hay các nhà kỹ thuật khác có thể bỏ qua hay khắc phục được một vài hạn chế 
của điều kiện môi trường. Song điều cần biết là nếu như nhiều yếu hạn chế bị xem 
nhẹ thì ảnh hưởng tổng hợp của chúng sẽ lớn. Thường đưa đến các chi phí tăng vọt. 
Phương pháp phân tích tính thích hợp của đất đai cùng với kỹ thuật chập bản đồ 
giúp ta đưa ra các quyết định liên quan dến việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, 
có nhiều ứng dụng trong quy hoạch môi trường 

(1) Nội dung đánh giá 
 

Kỹ thuật đánh giá có thể được chia thành ba hạng mục chính: (1) đối với 
một/hay một vài mục đích sử dụng; (2) các mô hình đánh giá chung (lựa chọn địa 
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điểm); (3) đánh giá tổng thể “tính thích hợp” của một khu vực đối với tất cả các loại 
hình phát triển. 
 
Đánh giá tính thích hợp phát triển đối với một  một vài sử dụng riêng lẻ. Các tổ 
chức phát triển thường đặt ra các yêu cầu với những người làm tư vấn trong các lĩnh 
vục quy hoạch cảnh quan & MT hay kiến trúc cảnh quan thực hiện các phân tích, 
đánh giá về đặc điểm vật lý, khí hậu, và “thị giác” của khu vực dự đinh phát triển. 
Quy trình đánh giá thường theo các bước sau: trước tiên các đặc điểm vật lý, khí 
hậu, và “thị giác” được xây dựng thành các bản đồ riêng lẻ, sau đó chúng được kết 
hợp lại với nhau. Khu vực khô ráo, có tầm nhìn tốt được ấn định cho xây dựng nhà 
cửa; các vùng đất ngập  nước hay khu vực thoát nước đành để bố trí các hoạt động 
giải trí. 
 
Mô hình đánh giá chung. Mô hình đánh giá đối với các loại hình khác nhau trong 
phát triển vui chơi giải trí (cắm trại, bơi thuyền, v.v) được trình bày khá chi tiết 
trong tài liệu “outdoor recreation planning in Michigan by a system approach”. 
Trong đó, tất cả các hồ ở Michigan được xếp hạng theo mức độ hấp dẫn đối với hoạt 
động bơi thuyền, dựa theo kích thước, độ sâu, chất lượng nước, chất lượng cảnh 
quan khu vực xung quanh và một và đặc điểm khác. Tương tự, một số cơ quan quản 
lý và tư vấn ở mỹ cũng đã phát triển các quy trình lựa chọn địa điểm cho các mục 
đích vui chơi giải trí (cắm trại: nước, địa hình, đất, thực vật, và chất lượng thị giá là 
những nhân tố quan trọng); giải trí: đánh giá theo 12 hạng mục chuẩn; rất thuận tiện 
cho các cơ quan quản lý địa phương và các doanh nghiệp tư nhân sử dụng. 
 
Đánh giá tổng hợp một khu vực. Đánh giá tổng hợp cho một vùng (phát triển đô thị, 
hay một vùng sinh thái) là kỹ thuật quan trọng nhất.  Việc đánh giá này có thể làm 
giảm thiểu các tác động xấu trong phát triển, làm giảm các chi phí trong đó vẫn có 
thể làm tăng mức độ thoải mái cho con người.  
 
Bảng 5-1. Đặc trưng điều kiện địa chất môi trường phân vùng lãnh thổ theo mức độ 

thuận lợi để quy hoạch và xây dựng đô thị 
 
Yếu tố môi 
trường Mức độ thuận lợi của lãnh thổ 
 I 

Thuận lợi (TL) 
II 
Tương đối TL 

III 
Không thuận lợi 

1 2 3 4 
Địa hình - 
địa mạo 

Bằng phẳng, với độ dốc 
0,5-10% (tương đương 
với 3o). chênh lệch độ 
cao tương đối (độ sâu 
chia cắt của địa hình) 
đến 10m, chia cắt ngang 

Bằng phẳng với độ dốc nhỏ 
hơn 0,5% và từ 10 đến 20% 
(11o); ở miền núi đến 30% 
(đến 16-17o); chênh lệch 
độ cao tương đối 10-25m, 
độ chia cắt ngang trung 

Bằng phẳng, chia cắt 
mạnh, độ dốc lớn hơn 
20% (11o), ở vùng 
núi lớn hơn 30% (lớn 
hơn 16-17o); chênh 
lệch độ cao tương đối 
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yếu hoặc rất yếu 
(khoảng cách giữa các 
hố trũng, rãnh trũng và 
các rãnh xói mòn lớn 
hơn từ 3 đến 5 km) 

bình và lớn (từ 0,5-2km) hơn 25m, độ chia cắt 
ngang mạnh (nhỏ 
hơn 0,5km) 

Cấu trúc địa 
chất 

Phân bố các loại đất 
đồng nhất, thuận lợi làm 
nền thiên nhiên cho các 
loại móng thông thường. 
Sự ổn định của các ngôi 
nhà, công trình và điều 
kiện khai thác bình 
thường của chúng được 
đảm bảo. 
Sức chịu tải của đất lớn 
hơn 2kg/cm2 

Phân bố các loại đất đá mà 
thành phần và tính chất của 
chúng đòi hỏi phải tuân thủ 
một số điều hạn chế và thận 
trọng để đảm bảo sự ổn 
định của các công trình, 
ngôi nhà và điều kiện khai 
thác bình thường của 
chúng. Có thể phải sử dụng 
các loại móng đặc biệt, các 
biện pháp cải tạo tính chất 
của đất đá và các biện pháp 
công trình khác. Sức chịu 
tải của đất 0,5-2kg/m2. 

Phân bố các loại đất 
đá yếu mà để bảo 
đảm độ ổn định của 
các ngôi nhà và công 
trình trên loại độ cao 
sử dụng các loại 
móng đặc biệt, các 
biện pháp kết cấu và 
tuân thủ những điều 
kiện nhất định trong 
việc thi công.  
Sức chịu tải của đất 
nhỏ hơn 0,5kg/m2. 

Nước dưới 
đất 

Độ sâu, thế năng của 
nước dưới đất lớn hơn 
độ sâu đất móng các 
ngôi nhà và công trình. 
Không cần thiết phải 
tiến hành các biện pháp 
bảo vệ để tránh tác hại 
của chúng. 

Cần thiết có các biện pháp 
chuyên môn để đảm bảo 
điều kiện xây dựng bình 
thường, bảo đảm sự ổn 
định và khai thác các ngôi 
nhà và công trình (hạ thấp 
mực nước, tháo khô, cách li 
nước, các biện pháp chống 
xói mòn,) 

Cần tiến hành các 
biện pháp chuyên 
môn phức tạp để bảo 
vệ công trình khỏi 
ảnh hưởng của nước 
dưới đất tới sự ổn 
định của các ngôi nhà 
và công trình tới điều 
kiện khai thác và thi 
công xây dựng 
 

Các quá 
trình và 
hiện tượng 
địa chất 

Không cần tiến hành bất 
kỳ một biện pháp 
chuyên môn nào để bảo 
vệ lãnh thổ khỏi tác hại 
của chúng 

Cần tiến hành những biện 
pháp công trình chuyên 
môn để bảo vệ lãnh thổ, 
các ngôi nhà và công trình, 
bảo vệ đời sống và hoạt 
động của con người khỏi 
ảnh hưởng có hại và nguy 
hiểm của chúng. 

Cần tiến hành những 
biện pháp bảo vệ 
phức tạp. 

Sự ngập lụt 
lãnh thổ 

Khoảng cách bị ngập 
với những trận lũ có độ 
đảm bảo 1% (tức là 100 
năm mới lặp lại một lần) 

Không bị ngập với các trận 
lũ do đó đảm bảo từ 1 đến 
4% (tần suất 1 lần trong 25 
năm) 

Bị ngập trong những 
trận lũ do đó đảm bảo 
trên 4% (tần suất hơn 
một lần trong 25 
năm) 

 
C¸c nhµ quyÕt ®Þnh sö dông ®Êt c«ng céng thêng chØ chó ý ®Õn mét ph¸t 

triÓn riªng lÎ nµo ®ã. Trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, còng 
thêng chØ tËp trung vµo vÊn ®Ò giao th«ng, nhµ cña, ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¸o dôc hay 
vÊn ®Ò x· héi mµ kh«ng chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò m«i trêng. KÕt qu¶ lµ bøc tranh sö 
dông ®Êt h×nh thµnh do sù chång chÐo cña c¸c “quy ho¹ch tæng thÓ ngµnh” nãi 
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chung Ýt khi thÓ hiÖn ®Çy ®ñ sù hµi hoµ cÇn thiÕt cña m«i trêng tù nhiªn khu vùc. 
Kü thuËt ®¸nh gi¸ tæng hîp ®· ®îc Ian McHarg x©y dùng vµ ¸p dông nã trong quy 
ho¹ch mét vµi khu vùc. 

(2) §¸nh gi¸ dùa trªn c¸c th«ng sè m«i trêng c¬ b¶n 
 
TÝnh thÝch hîp ph¸t triÓn dùa trªn c¸c th«ng sè vËt lý. Trong nghiªn cøu TTHPT-
VL, mét sè tham sè vÒ mÆt ®Êt nh ®é s©u mÆt níc; ®é s©u ®Õn nÒn ®¸ ®îc xem 
xÐt. MÆt níc n«ng sÏ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn, cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch biÖn ph¸p 
b¬m, tho¸t níc hay kü thuËt x©y dùng ®Æc biÖt. Khi tÇng ®¸ cøng gÇn mÆt nÒn, chi 
phÝ ph¸t triÓn sÏ t¨ng cao. §µo ph¸ líp nÒn ®¸ cã thÓ ph¶i dïng ®Õn chÊt næ rÊt ®¾t, 
®ång thêi g©y ra c¸c t¸c ®éng xÊu kh¸c nh  « nhiÔm tiÕng ån vµ bôi. YÕu tè thø ba 
lµ ®é dèc. Dèc cµng lín sÏ cµng khã kh¨n khi x©y dùng, ®é dµi ®êng x©y dùng sÏ 
t¨ng lªn, t¨ng xãi mßn trong vµ sau x©y dùng. Mét vµi th«ng sè kh¸c ®«i khi còng 
®îc ®a vµo: ®Æc ®iÓm tho¸t níc cña ®Êt; kh¶ n¨ng mang cña ®Êt (c¸t sÏ chÞu lùc 
tèt h¬n); ®é “®¸”; ®é röa tr«i vµ líp ®Êt bÒ mÆt. 
 
C¸c b¶n ®å thæ nhìng vµ ®Þa chÊt bÒ mÆt x©y dùng trªn c¬ së ®iÒu tra thùc ®Þa, ¶nh 
m¸y bay cã thÓ sö dông ®Ó lËp quy ho¹ch s¬ bé. §èi víi khu vùc cì céng ®ång, b¶n 
®å chÝnh x¸c cì 1 ha; cßn ®èi víi c¸c vïng réng lín h¬n, cã thÓ chØ cÇn tíi b¶n ®å cã 
®é chÝnh x¸c cì 20 ha. C¸c b¶n ®å diÔn gi¶i ®uîc x©y dùng cho c¸c môc ®Ých chuyªn 
dông nh “kh¶ n¨ng thÊm níc” cña ®Êt dïng trong quy ho¹ch khu d©n c sö dông 
c¸c lo¹i hè xÝ tù ho¹i. 
 
H¹n chÕ chÝnh trong ®¸nh gi¸ vËt lý lµ thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ møc ®é chi phÝ cÇn thiÕt 
trong viÖc kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ liªn quan vµ chi phÝ m«i trêng. 
 
TÝnh thÝch hîp dùa trªn c¸c th«ng sè khÝ hËu. Sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu 
gi÷a c¸c vïng (nhiÖt ®íi, «n ®íi, v.v) ®îc hiÓu biÕt ®Çy ®ñ. C¸c vïng ®« thÞ trong 
ph¹m vi mét vïng, v× vËy vÊn ®Ò khÝ hËu Ýt khi trë thµnh vÊn ®Ò. Tuy nhiªn ®iÒu kiÖn 
vi khÝ hËu ë c¸c khu vùc kh¸c nhau l¹i thêng cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ. Ta quan t©m 
®Õn VKH víi ba lý do: (1) ph¸t triÓn ë ®iÒu kiÖn cùc nhiÖt (qu¸ nãng hay qu¸ l¹nh) 
cÇn cã thªm n¨ng lîng cho sëi Êm hay lµm m¸t; (2) sèng trong ®iÒu kiÖn cùc nhiÖt 
kÐm tho¶i m¸i h¬n; (3) Dèi víi mét sè môc ®Ých nh  x©y dùng s©n bay; ®êng cao 
tèc; c¸c yÕu tè vi khÝ hËu nh s¬ng mï cã thÓ sÏ ¶nh hëng xÊu ®Õn møc ®é an toµn 
khi ho¹t ®éng.  
 
§Ó ®¸nh gi¸ VKH mét khu vùc, cÇn biÕt c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè sau: 
(1) híng mÆt trêi (sù kh¸c nhau vÒ n¨ng lîng, nhiÖt ®é); (2) híng giã (quay vÒ 
híng giã vµo mïa ®«ng sÏ ph¶i cã ph¬ng tiÖn che ch¾n, gi¶m møc ®é tho¶i m¸i); 
(3) ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh; (4) th¶n thùc vËt; (5) mÆt níc (hå lín vµ ®¹i d¬ng c¶nh 
hëng ®Õn VKH vµo s©u trong ®Êt liÒn). 
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Víi t×nh h×nh khan hiÕm n¨ng lîng, c¸c nhµ khoa häc vËt lý, ®Þa lý, thêng híng 
c¸c nghiªn cøu vµo vÊn ®Ò x©y dùng c¸c m« h×nh m¸y tÝnh nh»m x¸c ®Þnh vµ lËp b¶n 
®å n¨ng lîng thu nhËn ®îc ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ rÊt cã Ých cho c¸c ho¹t 
®éng quy ho¹ch, thiÕt kÕ; mét sè quy chuÈn còng ®· ®îc quy ®Þnh cô thÓ. 
 
TÝnh thÝch hîp “thÞ gi¸c”. TÇm nh×n tèt vµ c¶nh quan ®Ñp cã ý nghÜa kinh tÕ trong 
ph¸t triÓn vµ cuéc sèng. HÇu hÕt c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ quan t©m chñ yÕu tíi c¸c khu 
vùc ®Ñp cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ cho c¸c môc tiªu vµ lîi Ých c«ng céng l©u dµi. C¸c nhµ 
kiÕn tróc c¶nh quan ®· x©y dùng c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Þnh 
lîng chÊt lîng “thÞ gi¸c”. Mét m« h×nh m¸y tÝnh do Côc L©m nghiÖp liªn bang 
Mü  thiÕt kÕ, cho phÐp x©y dùng b¶n ®å “khu vùc nh×n” trong c¶nh quan dùa trªn c¸c 
sè liÖu vÒ ®Þa h×nh vµ th¶m thùc vËt. 

(3) Nguyªn t¾c ph©n tÝch tÝnh thÝch hîp cña ®Êt ®ai 

Ph©n tÝch tÝnh thÝch hîp cña ®Êt b¾t nguån tõ thiÕt kÕ c¶nh quan. Th«ng qua 
thùc tÕ thiÕt kÕ c¶nh quan ngêi ta ®· thÊy r»ng ®Ó cã ®îc mét c¶nh quan ®Ñp vµ 
c¸c c«ng tr×nh x©y dùng phï hîp th× cÇn cã nh÷ng ph¬ng thøc ®Ó thu thËp c¸c sè 
liÖu ph©n bæ theo kh«ng gian vÒ c¸c ®Æc trng kÕt cÊu nÒn mãng cho c¸c c«ng tr×nh 
sÏ x©y dùng. DÇn dÇn c¸c th«ng tin nµy ®· ®îc më réng ra ngoµi ph¹m trï c¬ häc 
nÒn mãng mµ ®· më réng sang c¸c lÜnh vùc kh¸c nh thñy v¨n, ®Þa lý, sinh häc ®Ó 
tÝch hîp trong viÖc t×m ra hiÓu biÕt vÒ viÖc sö dông ®Êt “thÝch hîp nhÊt” víi mét l« 
®Êt nhÊt ®Þnh. 

 Kü thuËt chËp b¶n ®å 

Kü thuËt chËp b¶n ®å lµ mét quy tr×nh tæng hîp d÷ liÖu kh«ng gian trong quy 
ho¹ch sö dông ®Êt. Kü thuËt nµy gåm cã 4 bíc chÝnh: 

+ X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè sÏ ®îc ®a vµo ®Ó ph©n tÝch 

+ ChuÈn bÞ mét b¶n ®å liÖt kª cho tõng yÕu tè ®· ®îc x¸c ®Þnh 

+ T¹o c¸c b¶n ®å tæng hîp b»ng c¸ch chång chËp c¸c b¶n ®å yÕu tè 

+ Ph©n tÝch b¶n ®å tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng sö dông ®Êt phï hîp nhÊt 

a) X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÇn ph©n tÝch 

Tïy theo nhu cÇu sö dông ®Êt, diÖn tÝch khu vùc (®Êt) ngêi lµm quy ho¹ch ph¶i x¸c 
®Þnh c¸c yÕu tè cã thÓ ¶nh hëng tíi quy ho¹ch vµ tõ ®ã chän lÊy c¸c yÕu tè cã ¶nh 
hëng quyÕt ®Þnh nhÊt ®Ó ®a vµo ph©n tÝch. C¸c yÕu tè thêng ®îc xem xÐt gåm 
cã: 

- §Þa h×nh: cao ®é cña c¸c ®Þa ®iÓm chÝnh, ®é dèc, th¶m phñ thùc vËt, c¸c 
c«ng tr×nh næi vµ ngÇm 



 

 122  

- Ph©n h¹ng ®Êt: ®Æc trng, ®é dµy cña líp ®Êt, ®é ngËm níc, ®é co d·n, ®é 
æn ®Þnh 

- Thñy v¨n: c¸c thñy vùc nh s«ng suèi, hå ao, c¸c vïng ®Êt ngËp níc hay 
®Çm lÇy, chÕ ®é thñy v¨n vµ c¸c vïng ®Êt ngËp níc cã ®iÒu kiÖn 

- Vïng c  tró cña c¸c loµi sinh vËt qóy hiÕm 

- C¸c c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng chÝnh (c«ng tr×nh ®iÖn, cÊp tho¸t níc, v¨n 
hãa-x· héi cña c¸c nhãm d©n c, t×nh h×nh c«ng ¨n viÖc lµm 

b) ChuÈn bÞ b¶n ®å chi tiÕt cho tõng yÕu tè ®· x¸c ®Þnh 

Sau khi ®· tiÕn hµnh xong viÖc kh¶o s¸t vµ thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®èi 
víi mäi yÕu tè ®· chän trªn b¶n ®å nÒn chung cña khu vùc ph¶i t×m ®îc c¸ch ®Ó thÓ 
hiÖn c¸c yÕu tè nµy b»ng h×nh ¶nh. ViÖc thÓ hiÖn ph¶i lµm sao lîng hãa ®îc c¸c 
th«ng sè vµ ph¶n ¶nh ®îc sù ph©n bæ theo kh«ng gian cña c¸c th«ng sè nµy. Th«ng 
thêng th× c¸c th«ng tin nµy ®îc m· hãa theo c¸c cÊp h¹ng nhÊt ®Þnh. B¶ng sau ®©y 
lµ mét vÝ dô vÒ ph©n lo¹i. 

C¸c cÊp h¹ng nµy cßn thay ®æi ®èi víi tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt kh¸c nhau 
B¶ng (5-2) lµ mét vÝ dô vÒ sù kh¸c biÖt nµy. 

B¶n ®å chi tiÕt cña mçi yÕu tè ®îc x©y dùng riªng. §¬n gi¶n nhÊt lµ lµm c¸c 
b¶n ®å chi tiÕt nµy trªn tõng tê giÊy can/giÊy bãng kÝnh riªng biÖt víi c¸c cÊp ®é 
®îc thÓ hiÖn kh¸c nhau th«ng qua ®é ®Ëm nh¹t cña viÖc t« mµu hoÆc ®é mau tha 
cña nÐt kÎ. Phøc t¹p nhÊt lµ ¸p dông c¸c c«ng cô m¸y tÝnh hiÖn ®¹i víi c¸c phÇn 
mÒm GIS thÝch hîp. §iÓm quan träng nhÊt lµ mäi b¶n ®å chi tiÕt ph¶i ®îc thÓ hiÖn 
theo cïng mét tû lÖ xÝch. 

B¶ng 5-2. VÝ dô vÒ ph©n h¹ng ®é æn ®Þnh ®Êt 

Hạng Mô tả 

1- ổn định Khu vực có độ dốc từ 0 tới 5% không nằm trên nền đất mượn 

1a- Không ổn định Khu vực có độ dốc 0 tới 5% gồm cả đất bãi triều, đất đầm lầy, 
bãi lầy trên nền bùn ướt không ổn định 

2- Nhìn chung ổn định Khu vực có độ dốc 5 tới 15% không nằm trên nền đất mượn 

3- Nhìn chung ổn định cho 
tới 

Khu vực có độ dốc hơn 15% không nằm trên nền đất mượn hay 
đá nền có thể bị trượt 

4- ổn định vừa phải Khu vực có độ dốc hơn 15% nằm rtrên đá nền có thể bị trượt 
nhưng không nằm trên nền đất mượn 
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5- Không ổn định Khu vực nằm trên nền hay ngay sát khối đất mượn 

B¶ng 5-3. TÝnh phï hîp c¨n cø vµo ®é dèc 

 Độ dốc (%) 

Hạn chế Phân hạng tính 
phù hợp 

Khu dân cư Khu thương mại Khu công 
nghiệp 

ít tối ưu 0 - 6 0 - 6 0 - 2 

Vừa phải Tốt 6- 12 6 - 12 2 - 6 

Nhiều Không phù hợp 
lắm 

12 - 18 12 - 18 6 - 12 

Rất nhiều Nhìn chung 
không tốt 

> 18 > 18 > 12 

 

C) Chồng chập bản đồ 

Khi đã hoàn thành xong mọi bản đồ chi tiết thì có thể bắt đầu việc chồng 
chập bản đồ để tạo ra các bản đồ tổng hợp để phân tích. Tùy theo loại hình sử dụng 
đất sẽ phải chuẩn bị các bản đồ tổng hợp riêng từ các bản đồ chi tiết của các yếu tố 
có thể ảnh hưởng tới loại sử dụng đất đó. Có hai cách tạo bản đồ tổng hợp: bản đồ 
giới hạn và bản đồ phù hợp. Các bản đồ này thể hiện qua các sắc độ màu sắc thu 
được từ việv kết hợp các bản đồ chi tiết mức độ phù hợp hoặc không phù hợp với 
loại hình sử dụng đất ta đang xét. 

Chồng chập bản đồ theo phương pháp giấy can/giấy bóng kính có ưu điểm đơn giản, 
nhanh gọn, dễ làm và thích hợp với việc diễn giải. Tuy nhiên nó có nhược điểm là bị 
hạn chế bởi khả năng của con người không thể tổng hợp quá nhiều yếu tố cùng một 
lúc, thiếu chính xác và khả năng lưu trữ, nhân bản kết quả kém. Các phương pháp 
hiện đại như hệ CAD/GIS trên máy tính có thể làm việc nhang, chính xác và xử lý 
nhiều yếu tố cùng một lúc nhưng đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, tiền của. 

D) Phân tích bản đồ tổng hợp 

Căn cứ vào các bản đồ tổng hợp đã có được dựa vào yêu cầu về phát triển đã đặt ra 
người làm quy hoạch phải phân tích các khía cạnh khác nữa để phán xét về tính 
tương thích của các loại hình sử dụng đất, các xung đột có thể có giữa các phương 
án sử dụng đất. Một điểm cần lưu ý là cùng một khu vực đất có thể thích hợp cho 
nhiều loại hình sử dụng đất khác nhau. Vì vậy phân tích cần được tiến hành theo các 
kịch bản khác nhau (các phương án bố trí sử dụng đất khác nhau) để tìm hiểu về tác 
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động môi trường, kinh tế và xã hội. Tùy theo yêu cầu của bản quy hoạch mà chọn 
kịch bản đạt yêu cầu nhất. 

E) Lưu ý 

Việc lên bản đồ và chồng chập có thể tiến hành theo phương thức lưới ô vuông hay 
nguyên hình đường viền của các vùng thông số. Hai cách này có ưu và nhược điểm 
riêng của chúng 

f) Hạn chế 

Phương pháp chập bản đồ có ưu điểm đơn giản, hiển thị dễ dàng nhưng vẫn có hạn 
chế nhất định của nó. Việc phân hạng cho các yếu tố mang nhiều tính chủ quan của 
người lập quy hoạch. Việc chập bản đồ và xem xét các khu vực khả dĩ có thể phù 
hợp với một loại hình sử dụng đất nào đó mà không thể hiện được sự khác biệt do 
tầm quan trọng , ý nghĩa của các yếu tố này đối với việc sử dụng đất có khác nhau. 
Bên cạnh đó việc tổ hợp tính phù hợp của các yếu tố về thực chất là một phép cộng 
đồ họa các số đo có thứ nguyên khác nhau. 

Đó chính là lý do mà các nhà lý thuyết và thực tiễn phải tìm một phương pháp mới 

 (2) Cho điểm có trọng số 

  Cho điểm có trọng số là phương thức khắc phục nhược điểm của chập bản 
đồ. Trước khi cộng điểm của các yếu tố nhân các điểm số này với hệ số gán trước, 
phản ánh mức độ quan trọng của yếu tố đó với mục đích sử dụng. 

Trước hết chia khu vực cần được xem xét thành một mạng lưới các ô. Hình dạng và 
kích thước của các ô này phụ thuộc vào hiểu biết của các chuyên gia. Việc chia ô 
gắn liền với giả định là trong chừng mực nào đó các yếu tố cần xét có giá trị đồng 
nhất cho cả ô. 

Bước tiếp theo lựa chọn các yếu tố cần phải xem xét, phân tích. Sau đó xây dựng 
cách phân hạng cho các yếu tố cần xét và dùng nó để phân loại tất cả các ô trong 
lưới 

Trên cơ sở khung phân loại đã có chuyển thành các giá trị số sao cho số lớn hơn chỉ 
sự phù hợp cao hơn cho mục đích sử dụng. Trong ví dụ ở sau đây độ dốc thấp được 
cho điểm cao nhất vì dựng nhà ở vùng đất bằng phẳng dễ hơn là ở nơi đất dốc. 
Trong khi đó tầm nhìn đẹp nhất được cho điểm số cao nhất 

Tiếp theo là việc xác định trọng số thể hiện tầm quan trọng tương đối của từng yếu 
tố. Trong ví dụ của chúng ta độ dốc được coi là quan trọng gấp đôi tầm nhìn. 
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Bước cuối cùng là tính tổng số điểm có trọng số cho từng ô. Điểm cao hơn thể hiện 
sự phù hợp hơn đối với mục đích sử dụng đất. 

Ví dụ về cách dùng cho điểm có trọng số trong phân tích tính phù hợp của đất (xây 
dựng nhà ở) 

Quy ước đánh giá số các ô trong mạng lưới 

 Tọa độ cột 

 1 2 

Tọa độ 

hàng 

1 (1,1) (1,2) 

2 (2,1) (2,2) 

Xác định các yếu tố độ dốc và tầm nhìn và  lựa chọn các giá trị cho các yếu tố này 

         

 

 

         Yếu tố 1: Độ dốc                                          Yếu tố 2: Tầm nhìn 

Xác định điểm số cho các thông số này (điểm cao hơn là phù hợp hơn đối với việc 
xây dựng). 

        

 

          Yếu tố 1: Độ dốc                                            Yếu tố 2: Tầm nhìn 

Lựa chọn trọng số 

     Trọng số cho yếu tố 1=2                                 Trọng số cho yếu tố 2=1 

Ví dụ cách tính điểm tổng hợp theo trọng số 

Điểm có trọng số cho ô (1,1) = 2 x 5 + 1 x 3 = 13 

      Phù hợp nhất             13      11                                                   

      ít phù hợp nhất           3    11 

   Thấp        Vừa 
 
   Cao          Thấp 

   Vừa         Cao 
 
   Thấp        Thấp 

5              3 
 

1              5 

3             5 
 

1             1 
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Có hai lý do làm việc áp dụng phương pháp cho điểm có trọng số thường 
được dùng nhiều hơn chập bản đồ. Một là sẽ rất khó chập nhiều bản đồ chi tiết quá 
vì khi đó các khác biệt trong các thang độ màu sắc rất khó phân biệt. Việc sử dụng 
điểm bằng số cho phép phân biệt rõ hơn các sai khác. Hai là với sự xuất hiện của các 
máy tính nhanh và mạnh thì, một khi việc lập trình đã xong việc phân tích và đánh 
giá sẽ trở nên hết sức dễ dàng. 

5.3.2. Phân tích khả năng chịu tải 
 

Khái niệm sức chịu tải xuất phát từ nghiên cứu về sự sinh trưởng của chủng 

quần (Krebs, 1972); (Whittaker, 1975). Khi khái niệm này được phát triển ra ngoài 

phạm vi của sinh thái học chủng quần, sức chịu tải được phán xét ít nhất theo ba 

cách khác nhau: về môi trường, trình độ nhận thức và thể chế. Sức chịu tải của một 

khu vực đối với phát triển đô thị phụ thuộc vào cả ba yếu tố này (Godschalk, D.R.và 

Parker, F.H.,1975; (Lê Hồng Kế, 1995). 

Frissel và CTV (1980) đã sử dụng khái niệm sức chịu tải trong xây dựng quy 

hoạch sử dụng đất cho vườn quốc gia Yosemite. Còn Gilliand và Clark (1981) thì sử 

dụng khái niệm sức chịu tải cho việc quy hoạch hồ Tahoe.  

Trong quy hoạch quản lý chất lượng các dòng sông, sức chịu tải của môi 

trường nước đối với các chất hữu cơ phân hủy sinh học lại được tính toán trên cơ sở 

các tiêu chuẩn sinh thái về nồng độ oxy hoà tan trong nước. Các mô tả toán học cho 

quá trình đã được Streeter và Phelps xây dựng từ  rất sớm (W. Wesley Eckenfelder, 

Jr., 1980).  

Từ năm 1974, Cục liên bang về cá và sinh vật hoang dại (1980) cố gắng sử 

dụng các số liệu sinh thái học  để xây dựng “khả năng chịu tải” đối với các sinh cảnh 

của sinh vật hoang dại.  Đối với mỗi loài quan tâm, đã tiến hành  các nghiên cứu 

sinh thái thực địa và trong phòng thí nghiệm nhằm xác định điều kiện tối ưu đối với 

quá trình tồn tại và sinh sản của chúng. Yếu điểm của phương pháp là ở chỗ, chỉ số 

thích hợp của sinh cảnh không được xác định khi các loài tồn tại trong một quần xã 

có cạnh tranh (Whittaker,1975).  
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Đất, nước, không khí luôn có khả năng đồng hoá các chất thải bởi những 

phản ứng lý, hoá, sinh học. Chúng có thể đồng hoá hay làm trung hòa các chất gây ô 

nhiễm. Khả năng tự  làm sạch luôn có giới hạn và có thể bị quá tải, do đó điều quan 

trọng là trong quá trình quy hoạch luôn phải tính đến khả năng đồng hoá của môi 

trường. 

Kỹ thuật phân tích khả năng chịu tải 

Phân tích khả năng chịu tải khác với phân tích tính thích hợp của đất là ở chỗ 

nó có tính đến các thông số môi trường cụ thể. Trong phân tích tính thích hợp của 

đất ta chỉ tính xem chỗ đất nào thực sự phù hợp với mục đích sử dụng đất của ta mà 

không tính xem vậy thì tăng cường sử dụng đất có sinh ra vấn đề gì về chất lượng 

môi trường hay không. Ngược lại phân tích khả năng chịu tải thừa nhận là có những 

giới hạn nhất định của các hoạt động phát triển và giúp xác định được mức độ phát 

triển có thể mà vẫn đảm bảo chất lượng môi trường. 

Các thành tố 

Biểu số đo mức độ tăng trưởng. Biến số đo mức độ tăng trưởng thể hiện số người 

hay một thước đo các hoạt động con người (số người đến thăm một công viên, vườn 

quốc gia hay số nhà mới sẽ xây hàng năm trong một khu đất nhất định.) 

Yếu tố hạn chế. Gồm các tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng cơ sở và tất cả các yếu tố 

khác có thể hạn chế sự tăng trưởng vì chúng không thể có được một cách vô hạn. 

Các yếu tố hạn chế có thể được phân làm 3 nhóm: 

Môi trường các đặc trưng sinh lý gồm các số đo về chất lượng không khí, độ ổn định 

của hệ sinh thái và xói mòn đất 

Khả năng chịu tải thể hiện năng lực tiếp nhận và chuyển hóa các chất thải của các 

hoạt động của con người mà không bị mất cân bằng sinh thái 
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Các loại đất khác nhau có khả năng chịu tải khác nhau, tùy thuộc vào các đặc tính 

cơ, lý và hóa của chúng. 

Vật lý công suất của các hệ thống hạ tầng, kể cả đường giao thông, cấp nước, xử lý 

nước thải và chôn vùi rác thải rắn 

Tâm lý các thông số có quan hệ tới cách con người cảm nhận không gian xung 

quanh, ví dụ như ý tưởng về sự chật chội. 

Để có thể phân tích sức tải phải đặt ra giá trị tối đa (tối thiểu) cho từng yếu tố hạn 

chế. Các giá trị môi trường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tri thức khoa học, nhận 

thức về tầm quan trọng của các yếu tố này, áp lực chính trị/xã hội. Trong từng bối 

cảnh cụ thể các mức này có thể thay đổi. Các giá trị hạn chế tối đa về vật lý thường 

được tính theo năng lực thiết kế của các hệ thống hạ tầng cơ sở ví dụ như năng suất 

của hệ thống cấp nước địa phương. Hạn chế của các yếu tố tâm lý phải theo đánh giá 

của các chuyên gia hay theo kết quả khảo sát. 

Việc phân tích đòi hỏi nhiều thời gian và công sức vì vậy phải biết hạn chế số lượng 
thông số và biết dùng kiến thức chuyên môn để đoán nhận xem những yếu tố nào sẽ 
có tính hạn chế nhất đối với sự tăng trưởng. 

Phần chính của việc phân tích là phải tính được giá trị tối đa (tối thiểu) của các yếu 
tố hạn chế tương đương với mức tăng trưởng nào. Có thể dùng mô hình toán hay 
đánh giá của chuyên gia.  

Ví dụ như ngưỡng DO tối thiểu cho phép (hoặc chấp nhận được) là 6 mg/l 
trong khi trị số DO hiện tại của một dòng chảy đã là 7 mg/l thì chỉ còn lại 1 mg/l cho 
sự tăng trưởng. Nếu không có các cơ sở công nghiệp đổ nước thải vào dòng chảy 
này thì mức 1mg/l này hoàn toàn có thể chuyển thành một số lượng người cụ thể nào 
đó căn cứ vào lượng chất thải bình quân mỗi người sẽ tạo ra. Tuy nhiên cần nhớ 
rằng các thông số để tính toán, chuyển chỉ có giá trị với loại hình/trình độ công nghệ 
của nó. Nếu công nghệ thay đổi thì kết quả quy chuyển cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như 
1 ha đất bình thường có thể chuyển hóa tự nhiên được lượng chất thải sinh hoạt của 
15 tới 20 gia đình mà không cần phải áp dụng bất kỳ công nghệ gì cả, nếu dùng 
công nghệ bể yếm khí để xử lý chất thải sinh hoạt thì con số có thể lên gấp đôi hoặc 
gấp ba. 
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Một khi đã tính được mức tăng trưởng tối đa của từng yếu tố hạn chế ta sẽ lấy 
mức tăng trưởng cho phép ứng với giá trị  thấp nhất trong số này. Nếu như con số 
này vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu phát triển đã đặt ra thì vấn đề là phải tìm các biện 
pháp để nâng cao mức tối đa (tối thiểu) của yếu tố hạn chế đã xác định được nhằm 
nâng cao mức tăng trưởng có thể. Ví dụ như đưa các nhà máy xử lý nước thải vào 
hoạt động để giảm mức DO trong các dòng chảy hoặc tăng năng lực của các hệ 
thống hạ tầng cơ sở để có thể phục vụ số người nhiều hơn. 

Phân tích khả năng chịu tải có thể được dùng để xác định kịch bản có thể 
trong khi hình dung về sự phát triển của một khu vực. Ta có thể chọn lấy các tập 
hợp giá trị tối đa (tối thiểu) của các yếu tố hạn chế để phân tích. Trên cơ sở đó kiểm 
nghiệm từng tổ hợp giá trị khác nhau. Ví dụ có hai yếu tố hạn chế là mức DO trong 
dòng chảy sông suối và năng lực của hệ thống đường quốc lộ như thể hiện trong 
bảng  sau: 

Bảng 5-4. Sử dụng các tổ hợp yếu tố hạn chế trong nghiên cứu sức chịu tải 

Yếu tố hạn chế Phát triển thấp Phát triển cao 

DO trong dòng chảy  6mg/l 3mg/l 

Năng lực của hệ thống đường 
quốc lộ 

Không thay đổi Tăng gấp đôi 

Tõ ®©y ta cã thÓ cã c¸c tæ hîp sau: 

a) DO 6 mg/l + n¨ng lùc cña hÖ thèng quèc lé kh«ng ®æi 

b) DO 6 mg/l + n¨ng lùc cña hÖ thèng quèc lé t¨ng gÊp ®«i 

c) DO  mg/l + n¨ng lùc cña hÖ thèng quèc lé kh«ng ®æi 

d) DO 6 mg/l + n¨ng lùc cña hÖ thèng quèc lé t¨ng gÊp ®«i 

5.3.3. KÕt hîp cho ®iÓm cã träng sè víi kh¶ n¨ng chÞu t¶i 

Qua tr×nh bµy ë trªn ta thÊy râ hai ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh phï hîp (b»ng 
cho ®iÓm cã träng sè) vµ ph©n tÝch kh¶ n¨ng chÞu t¶i hoµn toµn kh¸c nhau ë chç 
ph¬ng ph¸p ®Çu tiªn tr¶ lêi cho ta c©u hái “ë ®©u?” vµ ph¬ng ph¸p sau “bao 
nhiªu?”. NÕu chØ dïng mét trong hai ph¬ng ph¸p nµy th× vÉn cßn cha ®ñ, cha ®¸p 
øng ®îc yªu cÇu cña c«ng t¸c quy ho¹ch lµ ph¶i bao hµm c¶ hai ph¬ng ph¸p cïng 
mét lóc. Ta sÏ cã ®îc c©u tr¶ lêi cho c©u hái “ë ®©u nh thÕ nµo?”. Nã sÏ gióp ta 
tÝch hîp ®îc môc tiªu vÒ chÊt lîng m«i trêng víi h¹n chÕ cña hÖ thèng c¬ së h¹ 
tÇng vËt lý vµo quy ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh. ViÖc kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p còng sÏ 
gióp ta x¸c ®Þnh ®îc liªn kÕt gi÷a c¸c yÕu tè h¹n chÕ (phô thuéc lÉn nhau). VÝ dô 
nh nÕu yÕu tè h¹n chÕ lín nhÊt cña mét khu vùc lµ n¨ng lùc cña hÖ thèng xö lý 
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níc th¶i vµ khi yÕu tè nµy ®îc kh¾c phôc (ch¼ng h¹n th«ng qua viÖc bæ sung c¸c 
nhµ m¸y xö lý níc th¶i) th× nã sÏ gi¶i phãng lu«n c¸c yÕu tè h¹n chÕ kh¸c nh 
lîng nhµ ë (nèi vµo hÖ thèng xö lý níc th¶i tËp trung). 

Thùc ra viÖc kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p nµy thêng ®îc ngêi lµm quy 
ho¹ch tiÕn hµnh mét c¸ch mÆc nhiªn, v« ý thøc trong qu¸ tr×nh quy ho¹ch. Tuy nhiªn 
tÝnh chÊt tù ph¸t cña nã kh«ng ®¶m b¶o ®îc tÝnh nhÊt qu¸n víi c¸c phÇn viÖc kh¸c 
cña quy ho¹ch. 

ViÖc kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p ®ßi hái ph¶i ®Çu t nhiÒu thêi gian vµ tiÒn 
cña h¬n lµ lµm c¶ hai ph©n tÝch riªng rÏ. Tuy nhiªn phÇn chi phÝ t¨ng thªm nµy sÏ lµ 
tháa ®¸ng nÕu nh khu vùc ®ang quy ho¹ch cã nh÷ng gi¸ trÞ chÊt lîng m«i trêng, 
lÞch sö hay c¶nh quan nhÊt ®Þnh ®îc coi lµ quý hiÕm ®èi víi kh«ng gian lín h¬n. 

5.4. CÁC KHU VỰC NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG / NHẠY CẢM SINH THÁI 

5.4.1. Khái niệm khu vực nhạy cảm môi trường 
 
Một khu vực đất đai nào đó cùng các dạng tài nguyên của nó thuộc một địa phương, 
vùng, một quốc gia hay ở mức quốc tế được xem như là “khu vực nhạy cảm môi 
trường” nếu nó là đặc biệt có ý nghĩa, hoặc do hoạt động không dược kiểm soát của 
con người có nguy cơ làm suy giảm dẫn đến phá hoại các giá trị của chúng hoặc là 
chúng là “nguy hiểm” đối với cuộc sống con người hay tài sản.  
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Các khu vực nhạy cảm môi trường bao gồm: 
 
(a) Các vùng đất “mảnh mai” đòi hỏi phải được bảo vệ trước các hoạt động của con 
người bao gồm các đường bờ ven biển, hồ, các dòng chảy; đất ngập nước, các kiến 
tạo địa chất hiếm, các tài nguyên “đất gỗ” không thể thay thế được, các khu vực 
nhạy cảm sinh thái (một vài loại sinh cảnh nào đó, nơi sinh sản hoặc là các điểm di 
trú và các khu vực có các loài thực vật, động vật qúy hiếm). Gần đây một số trong 
các khu vực này đã được “đóng cửa” đối với các dự  án xây dựng. 
 
(b) Đất “nguy hiểm”: đòi hỏi con người phải được bảo vệ trước môi trường thiên 
nhiên, như  các đồng bằng ngập lụt, các vùng dốc và không ổn định, các khu vực dễ 
bị trượt lở hay các khu vực hay động đất hoặc có núi lửa. 
 
(c) Các khu vực tài nguyên tái tạo: Nơi cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn lâu dài 
cho sử dụng sau này, ví dụ các vùng bổ cập nước ngầm (việc phát triển có thể cuối 
cùng làm ô nhiễm nước ngầm), đất nông nghiệp đặc biệt; đất lâm nghiệp và các khu 
vực trù phú cho cá và các động vật hoang dại. 
 
(d) Tài nguyên văn hoá: Vùng có vẻ đẹp nổi tiếng, có giá trị khoa học hay giáo dục 
cao, một số vùng có tiềm năng giải trí, đất có tài nguyên về lịch sử, khảo cổ và kiến 
trúc độc đáo.  
 

5.3.2. Quy trình quy hoạch quản lý các khu vực nhạy cảm môi trường 
 
Tiếp cận các khu vực “nhạy cảm môi trường” đối với các nhà quy hoạch tương đối 
dễ dàng vì nó thuộc phạm trù sử dụng-đất. Tuy nhiên chúng đòi hỏi một số bước 
trong quy trình chung: 
 
Nhận dạng: thiết lập các chuẩn cứ thích hợp để xác định các vùng nhạy cảm môi 
trường; cái gì thuộc và cái gì không thuộc phạm trù này. Các chuẩn cứ phải  đặc 
trưng đủ để phân biệt ngoài thực địa nơi có cần có sự xác định ranh giới cho điều tra 
và có thể bảo vệ trước pháp luật, hành chính trong giới hạn có hạn về số liệu, kiến 
thức và thời gian. 
 
Sự chấp thuận: Được phép sử dụng một hay toàn phần khu vực, đảm bảo việc sử 
dụng chúng là “tương thích” với chức năng hiện tại và lâu dài. Điều này phải được 
thực hiện bằng cách nào đó để có thể bảo vệ trước pháp luật, trong bối cảnh chính trị 
và khuôn khổ thời gian. 
 
Quản lý:  Đảm bảo cho hoạt động lâu dài tiếp theo của các hệ thống thiên nhiên có 
giá trị; do đó cần thiết phải có khả năng giám sát sự thay đổi và điều chỉnh thích 
hợp. 
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Trường hợp: quy hoạch các khu vực nhạy cảm môi trường lưu vực San Pedro  
 
Lưu vực San Pedro. Các nguồn nước đầu nguồn của lưu vực bắt đầu từ  Sierra La 
Elenita va Sierra La Mariquita gần khu vực thị trấn khai mỏ cổ xưa Cananea, Sonora 
và chảy về phía Bắc. Một số phụ lưu cũng bắt nguồn từ dãy núi Huachua ở phía 
Nam, gần biên giới Mỹ – Mêhicô, chảy về phía nam đến Sonora, rồi trở lại Arizona. 
Vùng phía trên của Sao Pedro khoảng 50Km từ Đông sang Tây, và 150 Km từ Bắc 
xuống Nam.  Diện tích lưu vực khoảng 6800 Km2, trong đó 1800Km2 thuộc đất 
Mêhicô. Vùng thượng lưu lưu vực Sao Pedro được thế giới biết đến do tính đa dạng 
sinh học của nó. Cảnh quan rất đa dạng, bao gồm các thung lũng rộng lớn với nhiều 
dãy núi đá. Đây là vùng có số loài động vật nhiều thứ hai trên thế giới, cung cấp sinh 
cảnh cho hơn 390 loài chim (Federick Steiner, 2000).  
 
Cách tiếp cận cơ bản trong tiếp cận sinh thái để nắm bắt một cách chắc chắn khu 
vực là, đặc điểm tự nhiên và các hình dạng của chúng là dựa trên phương pháp của 
McHarg (1969).  
 
Các số liệu về tài nguyên thiên nhiên được tập trung vào các dạng chính sau: tài 
nguyên khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, tốc độ và hướng gió; tuyết, băng giá, cuồng 
phong, vòi rồng, v.v); địa chất (đá, tuổi địa chất; thành tạo; hoạt động địa chấn, động 
đất, v.v); điạ chất bề mặt; thủy văn nước ngầm (tầng nước ngầm; số lượng và chất 
lượng nước giếng; mặt nước); địa lý (các vùng địa sinh lý vùng, tiểu vùng, các 
đường đồng mức; độ đốc; bậc thang); thổ nhưỡng; thực vật; sinh vật hoang dại; và 
con người.   
 
Những yếu tố này được nghiên cứu một cách hệ thống từ cũ nhất cho tới mới nhất 
trong một sắp xếp kiểu “bánh nhiều tầng”. Nghiên cứ này giảI quyết vấn đề “các 
khu vực nhạy cảm môi trường” và tiềm năng của chúng tiến tới mức độ bền vững 
cao hơn thông qua quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở dựa vào cộng đồng. 
 
 
5.3.3. Các khu vực nhạy cảm sinh thái  (ESA)  
 
Tầm quan trọng của công tác quy hoạch  

 
Nhận dạng các khu vực ESA phải dựa trên việc thổng kê hiện trạng phân bố 

các sinh cảnh tự nhiên, địa mạo, kiểu hình đất đai, sinh vật hoang dại và sử dụng đất. 
Một khi đã xác định được tất cả các khu vực ESA trong vùng, một chiến lược sẽ 
phải được xây dựng nhằm chỉ ra xem mỗi vùng cần được quản lý như thế nào và do 
cơ quan nào chịu trách nhiệm. Một khi đã xác định được các khu vực ESA, thì quy 
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hoạch quản lý phải được cơ quan quản lý cùng với những người dân bị ảnh hưởng 
nhiều nhất, xây dựng. 
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Các tiêu chí để ấn định và phân loại các vùng nhạy cảm sinh thái (ESA). 
 
Công việc đầu tiên là phải điều tra, phát hiện và đánh giá phân loại. Mỗi quốc gia 
cần có một cách tiếp cận riêng cho mình trong việc thừa nhận và phân loại, coi đó 
như là cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch bảo tồn. Các bước sau đây là những gợi ý 
có tính chất nền tảng: 
 
Bước 1. Đánh giá các kiểu sinh cảnh và các dạng thực vật, đất, tài nguyên khoáng 
sản, địa hình, sông suối, và các đặc tính khác về chế độ thủy văn, khí hậu, hiện trạng 
sử dụng đất, các nhóm dân thiểu số và mật độ dân số.  
 
Bước 2. Thiết lập các tiêu chí để xác định các khu ESA và cung cấp hướng dẫn về 
chế độ quản lý thích hợp. 

 
Bước 3. Nhận dạng các vùng có mật độ sinh học cao đặc biệt và vùng có giá trị kinh 
tế cao vẫn còn trong trạng thái tự nhiên. 
 
Bước 4. Chuẩn bị một chiến lược quốc gia để bảo tồn các vùng ESA, bao gồm mục 
tiêu quốc gia, các mối quan hệ kinh tế, xây dựng văn bản pháp lý cần thiết, và chỉ 
định cơ quan chịu trách nhiệm quản lý.   
 
Các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu cho việc công nhận là vùng ESA 
 

Trong quy hoạch bảo vệ ESA phục vụ mục tiêu quốc gia, các tiêu chuẩn cho 
việc lựa chọn và quản lý là quan trọng. Một hệ thống các tiêu chuẩn sẽ cho phép so 
sánh một cách hệ thống đối với các địa điểm khác nhau, giúp cho việc nghiên cứu có 
thể tập trung vào những vấn đề nghiên cứu cần thiết, xác định ranh giới của các 
vùng ESA và khuyến khích hệ thống thông tin công cộng. 
 
Với mục tiêu quy hoạch và quản lý, người ta có thể dựa vào các tiêu chuẩn sau đây:  
 
(1) Tiêu chuẩn xác định tầm quan trọng của khu vực đối với xã hội  
 
Lợi ích kinh tế. Khu vực cung cấp các lợi ích kinh tế rõ ràng về lâu dài, ví dụ bảo vệ 
lưu vực phục vụ du lịch, và không đòi hỏi phải có chi phí cơ hội lớn. Đây sẽ là tiêu 
chí quan trọng nhất đối với các ngành có định hướng sản xuất. 
 
Tính đa dạng. Khu vực có nhiều giống loài và các kiểu hệ sinh thái khác nhau và đủ 
rộng để có thể duy trì một số lượng lớn đáng kể các chủng quần của hầu hết các loài. 
 
Các sinh cảnh có quan trọng quốc tế. Khu vực là cơ sở cho sự tồn vong của một hay 
nhiều hơn các loại bị đe doạ tuyệt diệt mà chúng không có ở bất cứ nước nào khác; 
chứa đựng các kiểu hệ sinh thái duy nhất nào đó hay là các cảnh quan đặc sắc.  
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Các sinh cảnh có tầm quan trọng quốc gia. Địa điểm là cơ sở cho sự tồn vong của 
một hay nhiều hơn bị đe doạ ở mức quốc gia hay quốc tế hay là mẫu cua các kiểu hệ 
sinh thái nào đó có tính chất quốc gia. Chức năng hoạt động của hệ sinh thái là sống 
còn đối với việc duy trì tình trạng sức khoẻ của một hệ thống tự nhiên (ví dụ sinh 
cảnh của các loài di cư, khu vực bảo vệ bờ biển, vùng lưu vực thượng nguồn đối với 
việc tưới ruộng ở hạ lưu, v.v. 
 
Đa dạng văn hoá. Khu vực có các nhóm dân tộc thiểu số vốn đã hình thành một cơ 
chế sinh sống trong sự cân bằng bền vững với các hệ sinh thái tự nhiên và họ đang 
tồn tại trong vùng ESA giúp cho việc đảm bảo duy trì tính đa dạng của khu vực.   
 
Khẩn cấp. Khu vực cần thiết phải có hành động nhanh  để loại bỏ ngay tức khắc mối 
đe doạ. 
 
(2) Các tiêu chuẩn nhằm xác định các nhân tố bổ xung làm tăng giá trị của khu 
vực 
 
Trình diễn. Khu vực có thể làm nơi trình diễn về các lợi ích, giá trị hoặc về các 
phương pháp bảo vệ và còn có thể chỉ ra cách thức giải quyết xung đột giữa các giá 
trị tàI nguyên thiên nhiên và hoạt động của con người. 
 
Tính chất đại diện. Khu vực là đại diện cho một kiểu sinh cảnh, một quá trình sinh 
tháI, quần xã sinh vật hay các đặc tính  tự nhiên khác. 
 
Du lịch. Khu vực thể hiện được sự tương thích giữa du lịch và mục tiêu bảo tồn; tiêu 
chuẩn này thường liên quan đến những lợi ích kinh tế  và sự chấp thuận của xã hội. 
 
Cảnh quan. Khu vực có những vẻ đẹp tự nhiên đặc biệt, thường cũng là độc nhất vô 
nhị, dễ bị phá hủy và có sức hấp dẫn đối với du khách và bất cứ một sự thay đổi nào 
cũng đễ làm giảm vẻ đẹp của nó.  
 
Nghỉ dưỡng. Khu vực cung cấp cho dân cư địa phương cơ hội để sử dụng, thưởng 
thức và tìm hiểu về môi trường thiên của họ. 
 
Nghiên cứu và quan trắc. Khu vực có thể sử dụng như là nơi không bị biến đổi để  
đo đạc sự thay đổi xuất hiện ở đâu đó, là cơ sở để đánh giá bất kỳ sự thay đổi sinh 
thái nào. Nghiên cứu dã được thực hiện trong một thời gian dài trong khu vực, cung 
cấp cơ sở vững chắc cho những nghiên cứu tiếp theo. 
 
Sự nhận thức. Giáo dục và đào tạo trong khu vực có thể đóng góp những kiến thức 
có giá trị cho vùng và ở đó có thể kiểm chứng kỹ thuật và phương pháp có tầm quan 
trọng đặc biệt cho mục đích nghiên cứu. 
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(3) Các tiêu chí trợ giúp cho việc xác định tính khả thi của khu vực 
 
Sự chấp nhận xã hội. Khu vực vốn đã được người dân địa phương bảo vệ, hay được 
chính phủ bảo vệ chính thức. 
 
Chủ nghĩa cơ hội. Các điều kiện hiện tại hoặc các hành động tại khu vực sẽ dẫn đến 
việc mở rộng hay việc thành lập vùng đệm xung quanh khu bảo vệ hiện có. 
 
Thuận tiện. Khu vực mà các nhà khoa học hay sinh viên dễ dàng tiếp cận để nghiên 
cứu khoa học hay đào tạo. 
 
Các bước trong xây dựng Quy hoạch quản lý các khu vực nhạy cảm sinh thái  
(McKinnon, et al., 1986)  

 
Thành lập nhóm quy hoạch 
Thu thập các thông tin cơ bản 
Tiến hành nghiên cứu thực địa 
Đánh giá các hạn chế và thuận lợi 
Tổng quan các mối liên kết khu vực 
Xác định mục tiêu cho khu vực 
Phân chia khu vực thành các tiểu vùng nhằm mục đích quản lý 
Xác định biên cho các tiểu vùng 
Thiết kế các chương trình quản lý (tài nguyên, việc sử dụng của con người)  
Nghiên cứu và giám sát, quản lý hành chính 
Chuẩn bị các phương án phát triển tổng hợp 
Xác định khả năng tài chính, 
Chuẩn bị và phân phát các bản dự thảo quy hoạch 
Phân tích và đánh giá quy hoạch 
Thiết kế kế hoạch và lựa chọn ưu tiên 
Chuẩn bị và công bố bản quy hoạch cuối cùng 
Giám sát và xem xét lại bản quy hoạch 

 
5.5. ĐẤT NGẬP NƯỚC  

5.4.1. Khái niệm  
 
 Thuật ngữ  ĐNN theo công ước Ramsar được định nghĩa về ĐNN như sau: 
“Là những vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo 
thường xuyên hay tạm thời với nước chảy hay nước tù, là nước ngọt  nước lợ hay 
nước biển kể cả những vùng nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp.” 
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Đất ngập nước (ĐNN) bao gồm các cánh đồng cỏ, đầm lầy, ao, hồ, v.v. tất cả 
những nơi thoát nước kém; bị phủ nước hoàn toàn hay một phần trong năm. Các đặc 
điểm cơ bản của ĐNN: (a) Sự tồn tại của nước trên bề mặt, thường là nước nông, 
một thời kỳ hay quanh năm; (b) Sự tồn tại của lớp đất với hàm lượng chất hữu cơ 
cao khác với đất trên các vùng cao và  (c) Sự tồn tại của các loài thực vật thích nghi 
với điều kiện đất ướt, trên mặt nước hay trôi nổi.  

 
Những năm gần đây vai trò của các hệ sinh thái ĐNN đã ngày càng được 

nhận thức rõ ràng; nhiều vùng có tầm quan trọng sinh thái đặc biệt. Ba vấn đề quan 
trọng nhất là: 

 
(a) ĐNN là những thực thể hữu cơ của hệ thống thủy văn cần thiết cho việc 
duy trì việc cung cấp nước và chất lượng nước (chứa nước, bổ cập nước 
ngầm; lọc các chất ô nhiễm) ;  
 
(b) ĐNN là các sinh cảnh quan trọng cần thiết cho sự tồn tại của nhiều loài 
sinh vật thủy sinh cũng như  trên cạn;  
 
(c) Điều hoà vi khí hậu; vui chơi giải trí; giá trị thương mại & giáo dục, du 
lịch, v.v. 
 
(d) Phục vụ sản xuất nông, lâm ngư nghiệp và công nghiệp 
 
Hơn 6000 năm qua, các lưu vực sông và đồng bằng ngập nước luôn luôn là 

tiêu điểm của các hoạt động khai khẩn của loài người. Những vùng ĐNN đã từng 
nuôi dưỡng những nền văn minh vĩ đại của Mesopotania và Ai Cập và các vùng đất 
ngập nước thuộc các sông Niger, Indus, và Mêkông, đến nay vẫn trở nên hết sức 
quan trọng cho sức khoẻ phúc lợi và sự bình yên cho những người dân sống ở đây 
và những vùng phụ cận. Một đánh giá gần cho thấy, giá trị của hệ sinh thái tự nhiên 
của chúng ta tương đương với 33 nghìn tỷ USD. Trong số đó, giá trị của hệ sinh thái 
ĐNN trên toàn cầu ước tính lên tới con số đáng kinh ngạc là 14,9 nghìn tỷ USD, 
tương đương với 45% tổng giá trị của các hệ sinh thái. Điều này cho thấy rõ vai trò 
cơ bản của nước và ĐNN trong suốt quá trình phát triển của loài người. Chính vì 
tầm quan trọng đặc biệt của nó đối với việc bảo vệ môi trường mà công ước 
RAMSAR ra đời; nhiều nước trong đó có Việt Nam đã ký kết tham gia vào công 
ước đó.  
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5.4.2. Tình hình quản lý ĐNN  

 Kể từ khi được ký kết (1971) đến nay số quốc gia tham gia công ước Ramsar  
đã tăng vọt từ 18 quốc gia lên 123 nước thành viên áp dụng. Việc tăng số lượng các 
nước thành viên đã cho thấy sức hút của công ước cũng như  sự nhận thức của các 
quốc gia về tầm quan trọng của các vùng ĐNN đã tăng lên một cách rõ rệt. 
 Hiện nay công tác quản lý các vùng ĐNN của các quốc gia chủ yếu theo hình 
thức quản lý đơn ngành, chưa có một bộ giữ vai trò rộng lớn bao chùm hoặc bằng 
cách lập một nhóm liên bộ. Quản lý ĐNN ở hầu hết các nước là việc phân chia tản 
mạn trách nhiệm đối với các nguồn tài nguyên ĐNN giữa các cơ quan khác nhau. 
Các bộ về nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, vườn quốc gia và động vật 
hoang dại, và phát triển nông thôn đều chịu trách nhiệm về vấn đề ĐNN song ít khi 
các cơ quan này lại cộng tác cùng nhau để giải quyết những vấn đề quản lý cụ thể. 
Các cơ quan ấy tiến hành phát triển những dạng tài nguyên cụ thể và do đó họ ít để ý 
đến sự suy thoái của các vùng ĐNN .  
 Điển hình là vùng Bharatpur ở ấn Độ là một trong những khu dự  trữ  ĐNN 
nổi tiếng nhất của thế giới, nhưng trong những năm gần đây đã trở thành một đối 
tượng ngày càng đáng lo lắng. Do những bất cập trong công tác quản lý dẫn đến 
những biến đổi về mặt thuỷ văn và việc đưa loài trâu ra khỏi khu bảo vệ, làm các 
loài thực vật nhô cao đã phát triển rộng khắp trên những diện tích lớn và hiện nay 
khu dự trữ không còn giữ được đầm lầy rộng mở có tầm quan trọng cho loài sếu 
Sibia - một loài mà làm cho vùng Bharatpur  được ghi nhận là có tầm quan trọng 
quốc tế. 

 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc khai thác sử dụng hợp lý và bảo tồn 

ĐNN, chính phủ Việt Nam đã trở thành viên thứ 50 tham gia công ước Ramsar vào 
năm 1989.  
 Tới nay, tổng diện tích các khu bảo tồn ĐNN và các khu có kết hợp bảo tồn 
ĐNN ở Việt Nam là 343.251 ha, trong đó diện tích các vườn quốc gia là 93.387 ha, 
các khu bảo tồn thiên nhiên là 191.632 ha, và rừng Văn hoá Lịch sử Môi trường là 
58.232 ha. 
 Vấn đề quản lý ĐNN ở Việt Nam do một tổ chức riêng biệt chịu trách nhiệm 
điều phối toàn bộ các khâu quản lý, sử dụng và bảo vệ ĐNN trên phạm vi toàn quốc 
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đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ phận khác nhau tiến hành 
nghiên cứu ĐNN theo khía cạnh riêng phục vụ cho mục đích khai thác và sử dụng 
riêng của từng lĩnh vực, nhưng các bộ phận này đều chịu sự kiểm soát của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

5.4.3. Những nguyên nhân chính gây nên tình trạng suy thoái ĐNN  
 
Sử dụng không hợp lý. Từ lâu các vùng ĐNN được coi là các vùng đất bỏ đi, thường 
không được sử dụng một cách hợp lý. Ao hồ ở đô thị thường bị lấn chiếm hay san 
lấp làm đất xây dựng; nhiều khi còn bị biến thành nơi đổ rác thải công cộng. Các 
vùng ĐNN ven biển thì bị khai phá làm ao đầm nuôi trồng thủy sản hay trồng lúa. 
Các vùng này có xu hướng phì dưỡng, mực nước dao động theo chu kỳ theo mùa 
trong năm.  
 
Ô nhiễm môi trường nước. Hoạt động của con người có thể làm ảnh hưởng trầm 
trọng ở quy mô lớn đối với chất lượng nước hồ. Ô nhiễm và phì dưỡng là hai vấn đề 
tối quan trọng. Các hồ thường nhận một lượng chất thải lớn từ công nghiệp, nước 
thải cống rãnh và các chất lắng đọng từ hoạt động nông nghiệp và thành phố ảnh 
hưởng xấu của ô nhiễm không chỉ hạn chế ở việc làm nhiễm bẩn nước, cá và sinh 
vật hoang dại mà còn làm mất vai trò là nơi duy trì sự sống.  
 
Sự phì hoá tự nhiên và quá trình lão hoá của hồ xảy ra khá chậm chạp, tốc độ tỷ lệ 
với các đặc điểm lý, hoá và sinh học của hồ và lưu vực.  Sự phì dưỡng do các chất 
dinh dưỡng từ nước cống rãnh, các chất tảy rửa và phân hoá học xảy ra với tốc độ 
lớn nhơn nhiều. Tăng tốc độ phì dưỡng làm cho chất lượng nước hồ và giá trị vui 
chơi giải trí bị giảm đi. Những lều trại quanh hồ đưa vào nhiều chất dinh dưỡng.  
 
Phát triển hồ thường dẫn đến việc phát quang thảm thực vật, đào xới các lớp đất đá, 
thải các chất dinh dưỡng từ hệ thống hố xí tự hoại, đổ thải các loại rác và ô nhiễm 
dầu do các tàu thuyền máy.  
 

5.4.3. Các ao hồ nội địa 
 
Đặc điểm. Hồ thường có kích thước từ cỡ một vài hecta cho đến hàng trăm, ngàn 
hecta. Hồ cung cấp nước cho sinh hoạt, hoạt động công nghiệp và tưới ruộng. Các 
hồ ao, tuy khác nhau về kích thước nhưng đều có đặc điểm khá giống nhau về môi 
trường: Nền đáy địa chất xác định loại và tính chất khoáng và vật chất sa lắng đi vào 
hồ, cũng như năng suất của nó; kích thước và hình dạng hệ thống thu nhận xác định 
số lượng và tính chất các vật thể lắng đọng bị rửa trôi vào hồ. Khoảng cách chảy 
càng lớn, lượng vật chất bị cuốn vào càng nhiều.  
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Hình dạng bồn chứa hồ (số đường viền hồ, và độ sâu của hồ) ảnh hưởng đến hầu 
như toàn bộ các khía cạnh sinh học của hồ. Trong hồ có hai vùng quanh hợp: vùng 
nước nông, nơi ánh sáng có thể thâm nhập đến tận đáy và vùng nước xa bắt đầu từ 
nơi kết thúc ánh sáng không xuống đến đáy hồ. Hồ nông, rộng với nhiều đường bờ 
có năng suất cao hơn so với các hồ sâu và có độ dốc lớn. 
 
Gió có tác động lớn đến sức sản xuất của hồ, sự phân tầng nhiệt, sự luân chuyển các 
chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng của thực vật và sự phân bố của các sinh 
vật được xác định  phần lớn do sức gió làm khuấy động mặt nước. ở các hồ nông, 
các luồng gió mạnh giúp cho việc hoà trộn nước vào mùa xuân và mùa thu, quá trình 
vận chuyển ngược xảy ra từ đáy đến mặt hồ. Trong các hồ nước sâu, sức gió không 
đủ mạnh để hoà trộn. 
 
Quy hoạch bảo vệ ao hồ ở nông thôn 
 

Hồ nước là dạng tài sản công cộng qúy giá đối với các cộng đồng. Sử dụng 
đa mục đích hồ ao đòi hỏi phải có sự hiểu biết đầy đủ về ảnh hưởng từ trên lưu vực 
của nó, hiện trạng số lượng cũng như  chất lượng và vấn đề kiểm soát các hoạt động 
sử dụng đất xung quanh làm ảnh hưởng đến chất lượng của nó. Các mục tiêu này 
đều có thể giải quyết trong các quy hoạch môi trường. Kỹ thuật quản lý lưu vực hồ 
đã phát triển khá hoàn thiện. 
 

Trong phương pháp quy hoạch, cần nhấn mạnh tính chủ động của cộng đồng 
địa phương và các chương trình quản lý nhằm đạt được các mục tiêu do cộng đồng 
đặt ra. Trên quan điểm này, một chương trình quản lý lưu vực hồ phải dựa trên hai 
tiêu chí: tính khoa học và phải tiết kiệm nhất.  Hệ thống quản lý sẽ do địa phương 
cai quản và cần thiết được công chúng ủng hộ. 
 
Đánh giá tiềm năng duy trì chất lượng nước 
 
QHMT đề xuất bốn chỉ số hay cách thức để đánh giá tiềm năng duy trì chất lượng 
hồ khi so sánh giữa hiện tại và phướng hướng sử dụng sau này: (1) chỉ số xác định 
khả năng gây phú dưỡng; (2) chỉ số về cường độ khai thái sử dụng đất ven hồ; (3) 
cường độ sử dụng đất trên lưu vực; và (4) chỉ số chất lượng nước hiện tại. Bốn chỉ 
số đó được kết hợp để xây dựng phần giám sát chất lượng nước hồ và sử dụng đất 
trong quy hoạch chung.  
 
Chỉ số 1: Lake vulnerability 
 
Một số hồ rất nhạy cảm, dễ bị phú dưỡng, làm giảm năng suất cá. Một số lại có thể 
chịu đựng tốt hơn với các ảnh hưởng do các chất dinh dưỡng. Để xác định mức độ 
khẩn cấp trong kiểm soát sử dụng đất, ta đo và xác định giá trị tương đối của tính 
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“vulnerability” của hồ thông qua sự hao hụt ô xy hoà tan, mức độ tăng của tảo và sự 
lắng đọng. 
 
Chỉ số “lake vul.”được xây dựng bằng cách, trước tiên, thu thập các số liệu về hình 
thái (kích thước hồ, hình dạng, độ sâu và dòng chảy) cho tất cả các hồ trong một khu 
vực. Danh mục này có thể chia thành ba lớp (thấp, trung bình và cao) với một con số 
chỉ định cho chúng, tương ứng là 1,2 và 3 và lập thành bảng. Năm yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình phì dưỡng được đưa vào chỉ số “lake vul.”: tỉ số giữa thể tích hồ và 
diện tích thu nhận nước của hồ; hình dạng bờ hồ; độ sâu trung bình; tỉ số shoalness; 
thời gian lưu trung bình thủy văn. Các yếu tố này ảnh hưởng đến sự phì dưỡng và 
năng suất cá. 
 
Các chỉ thị trên, mặc dù không cho khả năng phát hiện thật chính xác nhưng hiện 
thực; khả năng thu nhận các số liệu dễ dàng. 
 
Đặc điểm địa mạo Phân hạng “vulnerability” 

Thấp 1 TB  2 Cao 3 
Dẫn thải Tỷ số: Diện tích lưu vực / thể 

tích hồ ( acres-fit) 
< 0.3 0.3-1.0 > 1 

Đường Bờ Tỷ số: Độ dài đường bờ / .. < 1.5 1.5-2.0 > 2.0 
Độ sâu trung bình Tỷ số thể tích hồ / diện tích hồ > 30 10-30 < 10 
Shoalness Tỷ số diện tích hồ có chiều sâu 

nhỏ hơn 20 fit / diện tích mặt hồ 
0-40% 40-80% 80-100% 

Thời gian lưu Biến đổi rộng Do các nhà thủy văn xác định 
Chỉ số “vul.”     
 
ChØ sè 2. Cêng ®é sö dông ®Êt ven bê hå. 
 

§¸nh gi¸ lu vùc ®îc chia thµnh hai thµnh phÇn: phÇn diÖn tÝch ven bê trong 
ph¹m vi 1000 fit tõ bê hå, vµ sö dông ®Êt trong phÇn cßn l¹i cña lu vùc. 
ChØ sè cêng ®é sö dông ®Êt ven hå lµ chØ sè dùa trªn mét sè lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
chÝnh. Cêng ®é cña mçi lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®îc ph©n h¹ng trªn thang ®iÓm tõ 
thÊp ®Õn cao, biÓu thÞ cho tiÒm n¨ng g©y t¸c ®éng.  
 
Bèn yÕu tè ¶nh hëng cña sö dông ®Êt ven hå lµ: hÖ thèng ®æ th¶i níc th¶i cèng 
r·nh; c¸c kÝch thíc cña kho¶nh ®Êt ®· sö dông; ®êng x¸ (road proximity) vµ khu 
vùc sö dông c«ng céng. 
 
 
ChØ sè 3. Cêng ®é sö dông ®Êt trªn vïng cao cña lu vùc. 
 
Ph¸t triÓn víi cêng ®é cao. Tû lÖ diÖn tÝch ph¸t triÓn (c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i, 
c¸c khu vùc ®« thÞ ho¸, bao gåm c¶ lµng xãm) trªn khu vùc cµng cao, tiÒm n¨ng g©y 
ph× ho¸ sÏ cao h¬n do lu lîng dßng ch¶y mÆt t¨ng lªn kÐo theo nhiÒu chÊt dinh 
dìng vµ c¸c chÊt l¾ng ®äng.  
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N«ng nghiÖp vïng cao vµ diÖn tÝch ®Êt trèng. C¸c nghiªn cøu còng cho thÊy n«ng 
nghiÖp vµ ®Êt trèng do ho¹t ®éng cña con ngêi còng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo møc ®é 
lµm ph× dìng hå.  
 
§é che phñ rõng. Rõng cã lîi cho c¸c lu vùc víi diÖn tÝch lín h¬n. Rõng vµ ®Êt cã 
rõng cã t¸c dông hÊp phô c¸c chÊt dinh dìng, gi÷ l¹i c¸c h¹t l¾ng ®äng; tû lÖ thuËn 
víi diÖn tÝch rõng trëng thµnh (mature). 
 

B¶ng 5-7. Cêng ®é sö dông ®Êt vïng cao lu vùc 
Đặc điểm vùng cao Cường độ Phân hạng 

Thấp  (1) TB (2) Cao  (3) 
Diện tích phát triển mạnh 0-5% 5-25% 25-100%  
Nông nghiệp, đất trọc 0-25% 25-50% 50-100%  
Đất có rừng che phủ 75-100% 25-75% 25-0%  
Tổng của cường độ phát triển vùng cao  
 
ChØ sè 4. ChÊt lîng níc hå 
 
        Ngày tháng 
Hồ      Người trả lời  
      Bộ phận 
Những dữ liệu gì cơ quan ngài thu thập ? (có sẵn báo cáo) 
 
Dựa trên các số liệu sẵn có, ông xếp hạng chất lượng hồ này so với các hồ khác trong vùng 

như thế nào ?: 
 

Mức độ phi hoá 
thấp nhất 1/3 -; trung bình 1/3-; cao nhất 1/3 
 

ô nhiễm do con người gây ra: 
   
thấp nhất 1/3 -; trung bình 1/3-; cao nhất 1/3 
Theo đánh giá của ông, đặc điểm gì trong khai thác sử dụng hồ và khu vực lưu vực ảnh 

hưởng đến sự phân hạng này. 
Nguồn ô nhiễm điểm và nguồn phân tán nào là nguyên nhân gây ô nhiễm chính ? 
 
Theo quan điểm của ông, để nâng cao chất lượng nước hồ, biện pháp nào tốt nhất (kiểm 

soát, thay đổi sử dụng đất) 
 
 
Để thu nhận được một cách khách quan, chính xác và khoa học về chất lượng nước 
hồ đòi hỏi phải tốn nhiều công sức. Có thể thu nhận được các thông tin liên quan 
thông qua việc thu thập số liệu từ các nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học, hoặc 
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từ nhiều cơ quan chức năng về quản lý nước, sinh học, địa chất, quy hoạch, v.v. 
hoặc thẩm vấn các chuyên gia. Bằng cách thẩm vấn cũng có thể phân hạng nước. 
 
 
Chỉ số 5. Kết hợp các chỉ số chất lượng hồ. 
 
Việc kết hợp các chỉ số có thể thực hiện như sau: 
 

Hồ Chỉ số 
Lake vul. Cường độ sử 

dụng ven hồ 
Cường độ sử 

dụng vùng cao 
Chất lượng 

nước hiện tại 
A 3 3 3 3 
B 3 1 2 2 
C 2 2 1 1 
D 1 2 2 1 

 
Dựa vào các chỉ số tổng hợp, các hồ trong khu vực sẽ được phân hạng, tạo cơ sở cho 
việc tổ chức giám sát, quản lý và để xây dựng một quy hoạch quản lý lưu vực trong 
quy hoạch chung về môi trường nông thôn sau này. 
 
Quy hoạch quản lý chất lượng nước trong các lưu vực nhỏ 

Quy hoạch cho việc cư trú và sử dụng đất gần các thủy vực là một vấn đề cơ 
bản. Con người thường thích ở gần những nơi có hồ ao, càng gần bao nhiêu càng có 
tác động lớn hơn đối với môi trường và làm chất lượng môi trường cũng như giá trị 
của chúng. Mặt khác càng gần hồ càng có nguy cơ bị ngập lụt, xói mòn và mưa bão 
cao hỏn.  
 
Cách tiếp cận. Trong quy hoạch và quản lý chất lượng nước, hai cách tiếp cận là 
phòng ngừa và sửa chữa. Việc sửa chữa nhằm vào việc khắc phục tình trạng xấu như 
làm sạch các vũng vịnh sau khi bị sữ cố tràn dầu, hay là nạo vét các chất bùn hữu cơ 
nhằm làm giảm nguy cơ phì dưỡng, v.v. Tiếp cận phòng ngừa là quan trọng tuy 
nhiên lại khó thành công. Nó đòi hỏi việc hạn chế hay làm giảm việc đưa các chất 
dinh dưỡng và các tác nhân ô nhiễm khác từ trên lưu vực bằng cách kiểm soát các 
nguồn gây ô nhiễm, ngăn chặn sự vận chuyển các chất ô nhiễm đến các thủy vực 
bằng các giải pháp như  cải thiện các cánh đồng thoát của các hệ thống hố xí tự hoại 
bằng các hệ thống xử lý nước thải. 
 
Quy hoạch quản lý. Việc xây dựng một quy hoạch nhằm quản lý các thủy vực 
thường bắt đầu bằng việc xác định tải lượng các chất dinh dưỡng. Các chất dinh 
dưỡng thuộc hai loại, một số coá thể kiểm soát được còn số khác thì không. Bước 
thứ hai là xác định mục tiêu quản lý có tính hiện thực và được chấp nhận, ví dụ như 
“làm giảm tốc độ phì dưỡng hoá” hay “để cải thiện tính thẩm mỹ”. Các mục tiêu 
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càng mơ hồ thì càng khó thực hiện. Một khi mục tiêu đã được đặt ra, một / một số 
chương trình sẽ phải được đề xuất nhằm đưa ra các hành động hay các giải pháp cần 
thực hiện. Một số hành động, ví dụ như việc cấm sử dụng các loại phân giàu lân có 
thể bị cấm trên toàn lưu vực. Cuối cùng khi quy hoạch được thực hiện, việc quan 
trắc chất lượng nước phải được tiến hành nhằm đánh giá mức độ đạt tới các mục tiêu 
đã đề xuất, kinh phí sử dụng và sự ủng hộ của công chúng.  

5.4.5. Nghiên cứu trường hợp: Quy hoạch quản lý ĐNN cửa sông Hồng thuộc 
huyện Tiền Hải, Thái Bình (Theo Lê Diên Dực, 2000) 
 
Tình hình ĐNN cửa sông ven biển Tiền Hải 
 

Thái Bình có 50Km bờ biển trải dài trên hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. 
Trong đó, Tiền Hải có 23Km với ba cửa sông đổ ra biển, với hàng ngàn ha bãi bồi 
ven biển. Toàn vùng có 45.000 ha tính từ ngoài đê trung ương đến mức triều thấp 
nhất ở độ sâu 6m nước theo công ước RAMSAR. Vùng này lại phân thành hai tiểu 
vùng là vùng bãi triều và vùng ngập triều. Vùng bãi triều có diện tích là 12.500 ha là 
vùng đất khi triều thấp thì lộ ra dưới ánh nắng mặt trời (phơi bãi). Hàng năm sông 
Hồng và sông Trà Lý đổ ra biển qua cửa Ba Lạt và cửa Trà Lý trên 40 triệu tấn phù 
sa đã làm vùng đất này bình quân tiến ra biển từ 30-50 m/năm và lớp phù sa được 
phủ dày thêm từ 0,5-1cm. 
 
Đất vùng triều bao gồm 5 nhóm:  
 
Cát khô. Trên đỉnh các cồn cát sa bồi khoảng 500ha là cát thô, nếu không có rừng 
phi lao để ổn định thì sẽ hình thành các giông cát sẽ di động làm biến đổi địa hình 
một cách nhanh chóng. 
 
Cát ướt. Phân bố ngoài cửa Lân và các cồn ngầm thấp, khoảng 4000 ha cát ướt có 
phù sa mới bồi lên, phù hợp với nuôi ngao, vạng và các loài hai mảnh vỏ. 
 
Đất cát pha. (50% cát, 50% sét) phân bố ở sườn Tây các cồn sa bồi về phía rìa ngoài 
của các bãi bồi ven đê có khoảng 2500 ha được hình thành do giằng co giữa xói lở 
và bồi tụ. 
 
Đất sét. Có khoảng 3000 ha phân bố chủ yếu ở hai cửa sông Ba Lạt trở lên và Trà 
Lý trở xuống. Đất chủ yếu do phù sa lắng đọng. 
 
Đất thịt nhẹ. Có khoảng 2500 ha nằm giữa đất sét và đất còn ướt. Đất thịt nhẹ phù 
hợp với cây ngập mặn (sú, trang, bần, ôrô, cóc kèn, v.v) 
 
Thực trạng quản lý sử dụng ĐNN 
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Vùng cửa sông ven biển Tiền Hải bao gồm khu vực có diện tích khoảng 12.500 ha: 
Vùng đất liền bên ngoài đê trung ương thuộc ba xã Nam Hưng, Nam Thịnh và Nam 
Phú (1.700 ha) không còn rừng ngập mặn;  Bãi khoang vùng nuôi tôm trên cồn 
Vành (1.100 ha) không còn rừng ngập mặn, Bãi sông Hồng lấp (Diện tích 700 ha) đã 
trồng khoảng 1/3 RNM và vùng đầu Cồn Vành và Cồn Thủ khoảng 9000 ha, ở đây 
đã có cây ngập mặn trồng được 1-2 tuổi và phi lao từ 1 dến 2 tuổi.  
 
Hậu quả của việc biến đổi ĐNN ven biển 
 

Do có chính sách của nhà nước là khuyến khích cải tạo ĐNN ven biển bằng 
vốn đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở và giảm hoặc miễn thuế cho các hoạt động có 
phạm vi lớn 700 ha trở lên, ĐNN ven biển đặc biệt là RNM đã bị mất đi nhanh 
chóng. Vùng (a) và vùng (b) là những vùng đã từng có rừng ngập mặn tốt nhưng bị 
chết hết do đắp làm ao nuôi tôm quảng canh. Như vậy toàn vùng đã có chừng 2.800 
ha RNM bị tàn phá trong khoảng 7-8 năm trở lại đây. Tuy nhiên việc quai đầm nuôi 
tôm ở đây còn để lại không những hậu quả về môi trường, xã hội và cả kinh tế nữa.  
 
Phác thảo quy hoạch quản lý ĐNN ven biển Tiền Hải 
 

Nhận thức được hậu quả của việc sử dụng vùng ĐNN ven biển không có 
quản lý nên UBND huyện Tiền Hải từ năm 1990 đã quy hoạch phân vùng ven biển 
Tiền Hải thành 5 vùng để quản lý tổng hợp như sau: 
 
( a) Vùng sử dụng tích cực.: bao gồm vùng giáp phía ngoài đê trung ương của 3 xã 
Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú (1.400ha). Vùng này đã đắp đập nuôi tôm từ cuối 
những năm 1990. Hiện cây RNM hầu như không còn trong ao. Nhưng có thể quy 
hoạch lại bằng cách chia nhỏ ao, tăng thêm cống đáy mương tưới và thoát để có thể 
thay nước tốt hơn làm cho nước đỡ ô nhiễm và nuôi trồng thủy hải sản theo hướng 
quảng canh cải tiến nâng năng suất từ 270kg/ha/năm lên 450kg/ha/năm như dự án 
“quy hoạch khai thác tiềm năng mặt nước phía Nam huyện Tiền Hải giải quyết việc 
làm. hình thành vùng kinh tế mới” của xí nghiệp liên hiệp thủy sản Thái Bình 1992. 
 
(b) Vùng hồi phục. Cồn Vành diện tích 600 ha. Hiền vùng này có 30 đầm trên 585 
ha. Nhìn chung phần lớn cây đã bị chết. Sản lượng tôm rất thấp. Chủ đầm phải thay 
vào đó là nuôi cua và trồng rong câu. Vùng này sẽ được hồi phục từng bước theo mô 
hình ao tôm sinh thái  (Hình xx) để đưa ao hầu như khô nống tôm thành ao có tôm 
bình thường và ổn định trong nhiều năm. 
 
(c) Vùng sử dụng bền vững. 1000 ha bao gồm vùng sông Hồng lấp và đuôi cồn 
Vành. Vùng RNM ở đây không được làm ao tôm mà được giữ dưới hình thức rừng 
cộng đồng để người nghèo có chỗ đi mò cua bắt ốc có thêm thu nhập trong lúc nông 
nhàn. Như vật người giàu có tiền làm ao và người nghèo không mâu thuẫn như trước 
nữa. An ninh chính trị của địa phương được giữ  vững. 
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(d) Vùng đệm: bao gồm 3 xã cập với đê trung ương. Đó là Nam Phú, Nam Thịnh, 
Nam Hưng và nông trường: 1600 ha. 
 
(e) Vùng bảo vệ tuyệt đối:  bao gồm toàn bộ vùng đầu cồn Vành và Cồn Thủ, diện 
tích 9000 ha. Vùng này hiện đã có 36 ha cây ngập mặn 2 tuổi, 20 ha cây ngập mặn 1 
tuổi và 60 ha phi lao 2 đến 3 tuổi. Vùng này làm nhiệm vụ bảo vệ khỏi bị cát lấn vào 
vùng trong đồng thời cung cấp con giống và chất dinh dưỡng cho vùng sử dụng tích 
cực và vùng sử dụng hạn chế, bảo vệ đàn chim di cư trú đông. 
 

 
 

Hình 5.1. Ví dụ về quy hoạch hệ sinh thái ĐNN Tiền Hải 
5.6. CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN NÔNG THÔN 
Các vùng nông thôn đều có các nét tự nhiên đặc trưng riêng – một ao, một cây cổ 
thụ, một thác nước, một quả núi, v.v. Những thứ này có thể được những cư dân đánh 
giá cao, mong muốn bảo vệ. 
 
Các khu vực tự nhiên cần được phân hạng; hệ thống đánh giá cần thoả mãn ba điều 
kiện sau: (a) dễ hiểu đối với cư dân, các nhà quy hoạch cộng đồng và các nhà chức 
trách; (b) phải dựa trên sự đánh giá của các chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và các cư dân địa phương; (c) dựa trên cơ sở pháp luật chắc chắn.  
 
Để thoả mãn được hai yêu cầu đầu tiên thì cần có hệ thống cho điểm xếp hạng của 
các nhà khoa học và các nhà làm quy hoạch; còn thoả mãn yêu cầu 3 thì phải dựa 
trên các quy định pháp lý. 
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Bước 1. Hệ thống các khu vực tự nhiên có thể bao gồm các yếu tố sau: Địa mạo; 
theo khái niệm địa chất; quan niệm thủy văn; hệ thực vật; hệ động vật 
Bước 2. Đánh giá các khu vực thiên nhiên và xác định tiềm năng đối với việc bảo 
tồn. Mỗi khu vực tự nhiên được xếp hạng dựa trên các đặc điểm: kích thước, độ cao, 
tần xuất xuất hiện, tính đa dạng hay chủng loại trong khu vực tự nhiên, ý nghĩa quốc 
gia, vùng hay địa phương, tính mỏng mảnh và mức độ đễ bị suy thoái do hoạt động 
của con người. Mỗi khu vực được xếp hạng từ 1 (thấp) đến 5 (cao) đối với mỗi đặc 
điểm. Sự xếp hạng được so sánh với các khu vực khác trong vùng hay trong toàn 
quốc. 
 
Phân hạng theo khoa học tự nhiên 
 
Kích cỡ. Khu vực cành lớn thì càng có ý nghĩa trong bảo tồn, trong điều kiện mọi 
thứ khác như nhau. Một đỉnh núi có diện tích một nghìn acre sẽ có ưu tiên cao hơn 
một đỉnh khác chỉ có 100 acre. 
 
Cao độ. Các khu vực tự nhiên có cao độ lớn hơn nói chung có mức độ critical cao 
hơn dưới quan điểm chất lượng môi trường. Ví dụ, cao độ 2.500 fit được xem là nơi 
hoạt động phát triển chỉ được thực hiện trong những điều kiện đặc biệt vói một số 
hạn chế nhất định, v.v Các nghiên cứu chỉ ra rằng, các đặc điểm tự nhiên ở trên các 
trở nên mỏng mảnh, cần thời gian lâu hơn để có thể hồi phục và càng hiếm. 
 
Tần suất xuất hiện. Nừu khu vực là độc nhất thì theo quan điểm của công chúng 
càng qúy giá hơn các khu vực có nhiều. Thác Niagara có giá trị rất cao bới vì đó là 
thác duy nhất có diện tích địa lý lớn. Khuẩn lạc Troy ở Ve rmont là duy nhất trong 
nước nên có giá trị cao hơn khuẩn lạc tương tự ở Carolinas. 
 
Tính đa dạng hay tính chủng loại. Một đỉnh núi với loài thực vật qúy hiếm sẽ được 
đánh giá cao hơn một đỉnh núi khác không có loài hiếm. Một vùng đất ngập nước, là 
nơi sinh vật di cư trú ngụ sẽ có giá trị cao hơn nơi không phải là nơi kiếm ăn. 
 
Tính mỏng mảnh.  Nói chung tính mỏng mảnh gắn với cao độ. Tuy nhiên cũng có 
những khu vực mỏng mảnh ở độ cao thấp. Ví dụ một cái ao hay rặng núi nơi chim 
làm tổ, nếu bị phá rối sẽ bị bỏ đi. 
 

Sự phân hạng theo quy hoạch 
Dựa trên sáu hạng mục đại  diện cho tính hữu dụng với công chúng: số lượng 

sử dụng cho vui chơi giải trí, số lượng dùng cho giáo dục và mục đích khoa học, 
tiềm năng cho phát triển, chất lượng quản lý, tình trạng quy hoạch của khu vực, và 
chức năng của khu vực trong chu trình tự nhiên. 
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Số lượng sử dụng phản ảnh tầm quan trọng của khu vực đối với công chúng, 
bao nhiêu người sẽ được lợi nếu như bảo tồn chúng. Nếu có ý nghĩa đói với giáo dục 
trẻ em (số lượng trẻ em tham quan) và có nghĩa về nghiên cứu khoa học thì sẽ được 
hai điểm. Với mục đích quy hoạch, nếu nguy cơ khu vực tự nhiên bị mất cao hơn thì 
càng cần phải có hành động khẩn trương hơn trong quy hoạch. Chất lượng quản lý 
cũng phản ảnh mức độ khẩn cấp phải quản lý. Tình trạng quy hoạch cũng là một 
tham số. Nếu khu vực đã được chính quyền cấp cao hơn quy hoạch thì nó sẽ được 
đánh giá cao hơn. Cuối cùng các vùng có chức năng là những khu vực như đầm lầy 
có tác dụng lọc nước, một khu vực bổ cập nước ngầm, hay vùng hoạt động như một 
vùng đệm là những khu vực có thể xếp hạng cao hơn. 
 

5.7. ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG THÀNH PHỐ  
 

Khoảng trống và không gian xanh trong các thành phố được xem như là của 
“con người sử dụng”. Các khu vực cây xanh được hình thành trong các dạng quy 
hoạch như vậy, chiếm ưu thế trong khoảng thời gian 1930-1970, chủ yếu được sử 
dụng cho hoạt động thể thao, nghỉ ngơi và là các vườn hoa chính thức. 
 
Quy hoạch để cho các sinh vật hoang dại trong các vùng đô thị đã được phát triển 
cùng với các nỗ lực bảo vệ sinh vật hoang dại sau khi ban bố bộ luật môi trường ở 
Mỹ. ở Mỹ, đa dạng sinh học có thể đạt được nhờ các hoạt động trong khuôn khổ luật 
pháp, các hạn chế có tính pháp lý hay các thiết kế đô thị tạo môi trường phù hợp cho 
sinh vật hoang dại. 
 
Trong pháp lệnh về quy hoạch đô thị và nông thôn 1968 của Anh, hai kiểu quy 
hoạch, quy hoạch xây dựng và quy hoạch địa phương được quy định; sự kết hợp của 
chúng cho phép làm quy hoạch phát triển cho bất kể quy mô nào. Cả hai kiểu quy 
hoạch này đều có thể đưa khái niệm khoảng trống vào cho bất kể khu vực nào có ý 
nghĩa bảo tồn thiên nhiên.  Quy hoạch các khu vực đô thị mới ở nhiều nước như Hà 
Lan, các nước Bắc Âu; Ba Lan , một vài nơi ở Mỹ tạo điều kiện trồng mới nhiều loài 
cây gỗ. Một trong những quy trình được nghiên cứu kỹ lưỡng ở Anh là vấn đề  phát 
triển các khu vực rừng sồi ở thành phố Warrington mới từ việc phục hồi một vùng 
đất vốn rất màu mỡ trước đây nhưng đã  bị phá hủy trong thời gian chiến tranh 
1939-1945. 
 
Tương tự, ở Thụy Điển, trong thiết kế cảnh quan đô thị, đã da dạng hoá các khoảng 
không gian xanh tạo nên sự phát triển các cảnh quan khác nhau trong đó thực vật với 
nhiều tầng tán phát triển dựa trên các nguyên lý sinh thái học. So sánh với các công 
viên kiểu cũ, các không gian xanh này mọc dày đặc hơn và có dạng một kiểu quần 
xã rừng gỗ. Mặc dù chi phí ban đầu có cao hơn song về lâu dài lại kinh tế hơn do chi 
phí duy tu bảo dưỡng thấp. 
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Việc áp dụng các lý thuyêt sinh thái học vào thành phố 
 

Trong thảo luận các vấn đề sinh địa lý đô thị, ta thường nói tới các cảnh quan 
“nguyên sơ” của các hệ sinh thái đô thị; hay các khoảng rừng gỗ cô lập hay các dải 
đất bị thực vật xâm chiếm trở lại; A.M. Davis và Glick (1978)  chứng minh rằng mỗi 
thành phố là một tập hợp các “sinh cảnh dạng đảo” do đó có thể áp dụng  lý thuyết 
sinh địa lý cho các hệ sinh thái đô thị.  
 
Theo lý thuyết về “đảo” trong sinh địa lý (MacCartur và Willson, 1967) xác định, 
đối với bất kỳ hòn đảo nào, hệ số “biến mất” tinh (E) tăng lên khi tổng số loài hiện 
đang tồn tại (S) tăng lên và kéo theo hệ số nhập cư (i) tinh giảm. Số các loài ở trạng 
thái cân bằng  (S*) là HS ở đó E=I. 
 

E(S) = (S/So)n 

 

Trong đó: So là số loài ban đầu trên đảo; n là tham số xác định mức độ dốc của 
đường cong.  
 

Các số liệu về chim cho thấy, n=6 (Jarvis, 1979), tuy nhiên nếu thực vật do 
con người đưa vào thì n có giá trị cao hơn nhiều. Tuy nhiên, trong các thành phố, 
khi việc liên tục tạo ra những ngăn cách giữa các sinh cảnh tự nhiên và các quấy phá 
nhiễu loạn, và tăng mức độ cô lập các “sinh cảnh dạng đảo” đã gây nên tình trạng 
suy giảm đa dạng sinh vật. Mức độ chấp nhận được của các “sinh cảnh dạng đảo” 
phụ thuộc vào mối liên kết của chúng với nhau và với các vùng nông thôn xung 
quanh.  Khái niệm “hành lang”  (coridor) nối giứa các “sinh cảnh dạng đảo” là một 
trong các khái niệm có tính thực tiễn hơn đối với ngành sinh địa lý.  Khi các thung 
lũng sông được phát triển như không gian mở, chúng có thể tạo thành những con 
đường cho động vật nối liền các hệ sinh thái khác nhau của đô thị.  
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CHƯƠNG 6.  

QUY HOẠCH PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  
 
  
 

Phòng ngừa ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề môi trường quan 
trọng, đòi hỏi các giải pháp từ luật pháp đến các chiến lược cụ thể trong việc sử 
dụng, bố trí sắp xếp không gian, các công cụ chính sách như công cụ kinh tế, v.v.  
 

Vấn đề quy hoạch nhằm quản lý chất lượng các thành phần cơ bản của môi 
trường như không khí, nước, đất  là một nội dung thiết yếu trong công tác quản lý 
môi trường. QHQLCLMT thường dựa trên nguyên tắc về khả năng chịu tải của môi 
trường – một thuộc tính được quy định bằng khả năng đồng hoá của các hệ sinh thái 
tự nhiên / các hệ thống vật lý và các quy định có tính pháp chế của nhà nước. 
 

6.1. YẾU TỐ TỒN DƯ VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

Yếu tố tồn dư  (YTTD) là vật chất hay năng lượng còn lại sau các hoạt động sản 

xuất và tiêu thụ: tiếng ồn, nhiệt, hydrocacbon, chất rắn lơ lửng, CO, v.v.  

Việc thải các YTTD một cách bừa bãi, thiếu kiểm soát là nguyên nhân chính 

gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay do đó gây ra những tác hại đối 

với sức khoẻ của con người và hệ sinh thái.  

Ảnh hưởng của chất gây ô nhiễm không khí đến cơ thể sinh vật phụ thuộc vào 

các điều kiện môi trường.  Độ ẩm và nhiệt độ làm thay đổi hệ số hô hấp của động 

vật và sự trao đổi chất trong thực vật do đó ảnh hưởng tới sự hấp thu và tích lũy các 

chất độc hại. Độ ẩm của đất cũng tác động tới tính nhạy cảm của thực vật. Ở mức hệ 

sinh thái, ảnh hưởng của chất ô nhiễm không khí là tổng hợp và có sự tương tác lẫn 

nhau. Tuy nhiên, có một vài điểm khái quát như  sau: (1) Do sự thích nghi ô nhiễm 

là khác nhau ở các loài khác nhau vì vậy các stress do chất ô nhiễm sẽ tạo ra sự phản 

ứng theo gradien ở vùng xuôi chiều gío của nguồn thải, (2) các loài có tuổi đời ngắn 

thì có khả năng chống chịu tốt hơn so với các loài có vòng đời dài và  (3) sự  suy 
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yếu hay chết đi của các loài nhạy cảm thường kéo theo sự có mặt của các loài bản 

địa đã thích nghi hay thâm nhập từ nơi khác đến (Walter E. Westman, 1985). 

 
Trong số các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước, kim loại nặng (KLN), 

các loại phân bón, thuốc trừ sâu; các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các chất 

dinh dưỡng, sinh vật gây bệnh được xem là những tác nhân quan trọng.  

Các chất dinh dưỡng. Nitơ & Photpho đi vào môi trường do việc sử dụng quá 

mức các loại phân bón hóa học, từ các nguồn nước thải sinh hoạt vốn chứa nhiều các 

cặn bã hữu cơ và các chất tẩy rửa nhân tạo. Giàu dinh dưỡng là quá trình biến đổi 

của hệ sinh thái thủy vực do lượng chất dinh dưỡng đưa vào quá dư thừa; các muối 

tạo sinh trước hết gây hiện tượng bùng nổ số lượng của thực vật nổi, đưa đến sự nở 

hoa của nước, làm các thủy vực bị suy thoái nhanh chóng (Vũ Trung Tạng, 1995).  

Trong chu trình nitơ, NO3
-
 thường được hình thành nhờ quá trình nitơrat hoá. 

Sự có mặt của chúng trong nước ngầm ở mức độ quá lớn là không tốt đối với những 

nơi sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước sinh hoạt vì chúng có thể gây nên căn 

bệnh xanh xao ở trẻ em do máu giảm khả năng vận chuyển oxy (Peter O’Neill, 

1985). 

Kim loại nặng, các chất đồng vị phóng xạ không bền và các hợp chất hữu cơ 

tổng hợp là những chất hoàn toàn khác nhau về mặt hoá học. Tuy nhiên sự dịch 

chuyển của chúng trong môi trường nước theo chu trình sinh địa hoá  có những nét 

tương tự  (Walter E. Westman, 1985). Chúng đều có xu hướng hấp phụ trên các hạt 

hữu cơ do đó dễ bị các sinh vật ăn cặn bã sử dụng. Bởi vì thông qua quá trình ăn 

vào, tiêu hoá, thải ra và lại ăn vào, các chất này có xu hướng tăng tích tụ trong các 

cặn bã tính theo trọng lượng khô. Bên cạnh chuỗi thức ăn cặn bã, trong hệ sinh thái 

nước còn tồn tại các chuỗi thức ăn cỏ trong đó có các thực vật và động vật ăn thịt. 

Theo Vũ Trung Tạng (1995), dù trong môi trường chất gây hại thấp và sinh vật tích 

tụ ít, nhưng do hiện tượng “khuếch đại” hàm lượng qua chuỗi thức ăn mà các sinh 

vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn, kể cả người sử dụng, vẫn có thể bị ngộ độc khi sử 
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dụng sinh vật làm thức ăn, nhất là khi sinh vật tích tụ kim loại nặng có độc tính cao, 

các chất phóng xạ và những hóa chất độc. 

Quá trình tích tụ các chất độc hại bị chi phối bởi (1) quá trình hấp thu, tốc độ 

đào thải hay nơi tích lũy; (2) tính hoà tan trong nước và (3) tính ái mỡ của tác nhân.  

Nhiều kim loại nặng được xem là những chất độc hại đặc biệt, trong đó phải 

kể đến Hg, Pb, Sn, Ni, Cd, Cu, Cr. Ngoài nguồn gốc tự nhiên, các KLN thường được 

đưa vào môi trường từ các nhà máy công nghiệp (mạ điện, pin-ắc quy); các hoạt 

động khai khoáng; nông nghiệp và từ các bệnh viện.  

Kim loại nặng và các chất đồng vị phóng xạ thường có độ hoà tan trong nước 

cao hơn trong các chất hữu cơ. Ngoài ra, chúng còn có khả năng bị biến đổi thành 

dạng hữu cơ do các vi sinh vật, thuỷ ngân thành dạng methyl hoặc di-methyl thủy 

ngân;  selen thành di-methyl selen  và tương tự  như vậy đối với chì (Pb), arsenic 

(As), kẽm (Zn),  platin (Pt), vàng (Au). 

  Các chất hữu cơ phân hủy sinh học.  Các loại chất hữu cơ có khả năng phân 

hủy bằng con đường sinh học như protein, lipit và hydratcacbon được thải ra từ 

nhiều ngành công nghiệp như sản xuất thực phẩm, bia giải khát, lò giết mổ và từ  

sinh hoạt của con người, hàm lượng BOD5 trong nước thải sinh hoạt của thành phố 

có thể dao động trong khoảng 75mg/l -276 mg/l; còn trong nước thải công nghiệp là 

10mg/l -150.000 mg/l.  Chúng có thể gây ra những tác động sinh thái lớn nếu không 

được kiểm soát tốt.  

Các sinh vật gây bệnh cho người và động vật thường là các loài virus, vi khuẩn, 

nấm, động vật đơn bào (protista); giun sán ký sinh. Chúng có mặt trong thiên nhiên 

và được tăng cường lan truyền thông qua các nguồn chất thải như  nước thải cống 

rãnh đô thị, phân, rác sinh hoạt do chúng được bài tiết ra trong phân của người bệnh 

(Duncan Mara, 1978). Con đường lan truyền và thâm nhập vào cơ thể con người và 

động vật hết sức phức tạp; có thể trực tiếp từ người bệnh hay qua những vật chủ 

trung gian như ruồi, thực phẩm hoặc các nguồn nước, đất bị nhiễm bẩn (Đào Ngọc 

Phong và CTV, 1995). Các căn bệnh thường gặp do vi trùng truyền qua đường nước 



 

 154  

là sốt thương hàn do Salmonella typhosa gây ra; bệnh tả châu á do Vibrio comma 

gây ra và lỵ khuẩn que do Shigella dysenteriae gây ra (Duncan Mara, 1978). 

6.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG QUY HOẠCH PHÒNG NGỪA Ô 
NHIỄM  

6.2.1. Nguyên tắc chung 
 

Vấn đề QLCLMT có tính đặc thù và sự khác nhau lớn giữa khu vực đô thị, 
nông thôn hay giữa các vùng môi trường đặc biệt biển và ven biển, lưu vực hay khu 
công nghiệp tập trung. 

 
Các chương trình QLCLMT cho các vùng này sẽ có sắc thái, đặc thù riêng. 

Trong khi đối với các khu vực đô thị và khu công nghiệp những vấn đề chất thải 
(nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại), vị trí các khu vực dân cư, công 
nghiệp, hệ thống giao thông công cộng v.v. là những vấn đề cần hết sức quan tâm thì 
ở các khu vực nông thôn lại phải chú ý đến các vấn đề VSMT, phân bón thuốc trừ  
sâu, nước sạch, các nghề truyền thống. 
 

Khi lập kế hoạch liên quan đến bảo vệ chất lượng môi trường các khu vực 
này cần chú ý đặc biệt đối với (a) việc chọn địa điểm, (b) quy mô phát triển, (c) lựa 
chọn kỹ thuật đối với việc đặt vị trí, vận hành các nhà máy nguy hiểm (d) quy chế, 
điều lệ an toàn; (e) các biện pháp ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.  
 

6.2.2. Các nội dung chính trong quy hoạch phòng chống ô nhiễm môi trường 

Quy hoạch Quản lý chất lượng nước 
Chất lượng nước ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, các hệ sinh thái (sản 

xuất nông nghiệp, thủy sản, vùng đất ngập nước, các vùng ven biển). Quản lý chất 
lượng nước nhằm đảm bảo các nhu cầu sử dụng khác nhau. Các chương trình và dự 
án nước sẽ liên quan đến nhiều vấn đề và khía cạnh khác nhau: đô thị, công nghiệp, 
xả thải, cách thức khai thác tài nguyên, thiết lập tiêu chuẩn môi trường thích hợp có 
tính đến hiệu quả kinh tế và khả năng chịu tải của môi trường, v.v.   

Quy hoạch Quản lý chất lượng không khí 
Vấn đề chất lượng không khí thường đặt ra chủ yếu cho các vùng đô thị, khu 

dân cư, khu công nghiệp và hệ thống giao thông. Thiết lập các quy hoạch / kế hoạch 
thích hợp nhằm duy trì chất lượng không khí khu vực ở mức độ chất lượng tối thiểu 
có thể chấp nhận được. Các chương trình và dự án môi trường có thể hướng vào 
những vấn đề chính như: (a) quy định địa điểm cho các loại hình công nghiệp và các 
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xa lộ nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí; (b) Sử dụng các biện pháp kiểm soát ô 
nhiễm không khí thích hợp đối với các nguồn điểm và các phương tiện giao thông; 
(c) sử dụng các nhiên liệu thích hợp. 

Quy hoạch Quản lý chất thải rắn 
Kế hoạch liên quan đến việc (a) thu gom, tái chế, chôn lấp vệ sinh chất thải 

sinh hoạt và công nghiệp; (b) Việc lựa chọn địa điểm cho việc chôn lấp, đổ thải các 
loại chất thải rắn; (c) tối ưu hoá quá trình thu gom và vận chuyển; (d) mở rộng các 
loại hình quản lý bao gồm cả việc tái sử dụng, (e) các yêu cầu về ĐTM các dự án 
chôn lấp. 

Quản lý chất thải nguy hại 
Cần có những quy định nghiêm ngặt đối với việc xử lý, vận chuyển đổ thải, 

chôn lấp các loại chất thải nguy hại trong phạm vi vùng quy hoạch. Các kỹ thuật sử 
dụng phải tuyệt đối an toàn, các khu vực chôn lấp phải có hồ sơ quản lý, chọn lựa 
khu vực chôn lấp phải được tính toán một cách kỹ lưỡng. 
 

6.2.3. Quản lý các YTTD trên cơ sở hiệu quả kinh tế 

Để biến đổi các YTTD, ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau; xử lý 
chất thải cuối đường ống (bằng các phương pháp lý, hoá và sinh học) thường không 
phải là hiệu quả nhất. 

 Bảng 6-1. Các phương pháp ”không xử lý” trong kiểm soát YTTD 

Phương pháp  Ví dụ 

Giảm mức sản xuất Giảm sản xuất khi có báo động 

Giữ nguyên mức sản xuất, sử 
dụng quy trình tạo ra ít YTTD 

Nhà máy nhiệt điện vói hiệu suất nhiệt cao 
hơn, giảm nhiệt thải 

Giũ nguyên sản xuất, thay đổi 
nguyên liệu tạo ra YTTD ít hơn 

Công ty giấy sử dụng giấy tái sinh ít PCBs 
để loại trừ PCBs trong nước thải 

Sản xuất sản phẩm với chất lượng 
khác trước, làm giảm YTTD 

Công ty giấy sản xuất cùng kiểu sản phẩm 
nhưng tất cả các loại giấy không trắng như 
cũ. 

Tăng cường tái sử dụng và thu hồi Lọc dầu giảm YTTD bằng thiết 
bị”skimmer” để thu hồi dầu thô từ chất thải 
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Để kiểm soát ô nhiễm còn có thể có nhiều cách khác; bảng (6-1) tóm tắt một 

số cách chủ yếu thường hay sử dụng. Việc lưạ chọn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 

như thiết kế xí nghiệp, nguyên liệu sử dụng, sản phẩm. Như đã chỉ ra trong ba mục 

đầu tiên trên bảng, nếu như giữ nguyên kiểu sản phẩm, việc quản lý YTTD đối với 

hãng sẽ là giảm số lượng sản phẩm, thay đổi quá trình sản xuất và thay đổi dạng 

nguyên liệu đầu vào. 

Tiêu chuẩn kinh tế trong quản lý YTTD 

Nhiều thành phần môi trường không thuộc sở hữu của các cá nhân do đó 
chúng khác với hàng hoá và dịch vụ. Không khí và cảnh quan đẹp không thể đem 
bán hoặc ngăn cản người ta hít thở hoặc nhìn ngắm. Cũng chính vì vậy, môi trường 
thường bị sử dụng quá mức. Các nhà kinh tế cho rằng chất lượng môi trường chấp 
nhận được phải được xác định dưới ánh sáng lợi nhuận và chi phí khi đưa vào môi 
trường một số lượng khác nhau các yếu tố tồn dư.  

 Sự thay đổi chức năng của môi trường được mô tả bằng nhiều đơn vị khác 
nhau, như tỷ lệ chết, các chỉ thị cho mức độ khói, v.v. Trong một số trường hợp, 
người ta có thể biến đổi chúng thành gía trị tính bằng tiền (đôla, VN đồng).  

Phân tích chi phí lợi ích (CBA) là một cách giúp cho việc xác định mức độ 
thích hợp trong xả thải YTTD, trong đó hiệu quả kinh tế được xem như một tiêu 
chuẩn để lựa chọn mức xả thải. Phương pháp CBA đòi hỏi phải tính toán mức độ 
ảnh hưởng đến hàng hoá và dịch vụ môi trường bằng đơn vị tiền tệ, giúp so sánh các 
phương án để các nhà quản lý và những người làm quyết định dễ đánh gía, chấp 
nhận. 

Việc tính toán chi phí thường không khó khăn, tính toán lợi ích thật không dễ 
dàng; cần thiết trả lời ba câu hỏi sau đây: (1) Giảm thải tác động như thế nào đến 
chất lượng môi trường; (2) Sự thay đổi chất lượng môi trường ảnh hưởng như thế 
nào đến chức năng của môi trường, và (3) Giá trị bằng tiền của sự thay đổi đó ? 

Ví dụ - Trường hợp sông Cedro 

 Trường hợp nghiên cứu điển hình dưới đây cho phép nghiên cứu hai câu hỏi 
quan trọng trong QL YTTD: (1) Đâu là mức độ thích hợp để giảm mức YTTD, và 
làm như thế nào để khuyến khích (incentive) người xả thải chấp nhận mức độ đó ? 
Trong ví dụ này, mức thích hợp được giả định là mức ở đó cho phép đạt được lợi ích 
tối đa – bằng hiệu số của lợi ích kinh tế trừ đi chi phí để làm giảm YTTD. 

  Công ty Bia 
Long Shot 

Công ty muối 
Margarita 

Sông Xê-drô 
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Hai công ty nằm dọc theo bờ sông Cedro (Hình 6.1). Tại thượng lưu sông, 
công ty muối Margarita lấy nước từ sông để sản xuất, sau đó xả nước thải xuống 
sông với nồng độ clorides cao hơn nhiều. Do nồng độ clo trong nước sông tăng lên 
đã làm ảnh hưởng đến công ty bia Long Shot, bởi vì công ty này phải xử lý để loại 
trừ clo trong nước sông trước khi sử dụng. 

 Sau khi cục quản lý sông Cedro được thành lập, một kế hoạch quản lý chất 
lượng nước được khởi thảo, theo đó công ty Margarita phải xử lý cloride trong nước 
thải, giảm thiệt hại của công ty bia Long Shot. Đại diện của mỗi công ty được cử 
đến làm việc với cục kiểm soát chất lượng sông Cedro để trình bày các số liệu và 
thông tin liên quan. Những tính toán sau đây đã được thực hiện: 

Chi phí của công ty Margarita để xử lý clorides  

Mối liên hệ giữa nồng độ cloride xả ra và chất lượng nước sông Cedro 

Chi phí xử lý nước sông của công ty bia Long Shot 

Lưạ chọn chi phí  tối thiểu cho xử lý nước thải (Margarita) 

Ước lượng lợi ích trường hợp giảm chi phí xử lý (Long Shot) 

Bảng 6-2. Tổng hợp tính toán lợi ích và chi phí (x100USD) 

% Cl giảm 
(Margarita) 

Lợi nhuận tổng số 
(Bia LongShot) 

Tổng chi phí       
(Muối Margarita) 

Lợi nhuận (Benefit – 
Cost) 

0 0 0 0 

10 240 20 220 

20 460 98 362 

30 657 250 407 

40 838 484 354 

50 997 808 189 
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60 1140 1230 -90 

70 1260 1750 -490 

80 1360 2380 -1020 

90 1440 3120 -1680 

100 1500 3980 -2480 

Sù can thiÖp cña chÝnh phñ lµ cÇn thiÕt ®Õn møc ®é nh thÕ nµo ? 

 NÕu kh«ng cã sù can thiÖp cña nhµ níc, c«ng ty muèi Margarite ch¾c ch¾n 
sÏ th¶i hoµn toµn níc th¶i kh«ng xö lý xuèng s«ng bëi v× trong quan niÖm cña hä, 
chøc n¨ng tiÕp nhËn phÕ th¶i cña s«ng lµ chung cho mäi ngêi vµ kh«ng mÊt tiÒn.  

Mét kho¶n chi tµi chÝnh cã lÏ sÏ lµ mét gi¶i ph¸p khuyÕn khÝch ®èi víi c«ng 
ty Margarite cã t¸c dông nhiÒu h¬n. Tõ b¶ng ph©n tÝch vÒ chi phÝ, lîi Ých ta nhËn 
thÊy chi phÝ cña Magarite ®Ó gi¶m 10% ®é muèi lµ 20.000 USD vµ c«ng ty Long 
Shot tiÕt kiÖm ®îc 240.000 USD. Râ rµng cã thÓ cã sù tho¶ thuËn c¸ nh©n trong 
viÖc yªu cÇu Magarite xö lý 10% nång ®é muèi vµ cung cÊp cho hä sè tiÒn lín h¬n 
sè ph¶i chi phÝ. Long Shot sÏ c¶m thÊy ®îc khuyÕn khÝch trong trêng hîp cung 
cÊp kinh phÝ ®Ó gi¶m tíi 30%; lín h¬n møc ®ã th× hä tù xö lý cßn kinh tÕ h¬n. 

6.2.4. C¸c h×nh thøc can thiÖp cña chÝnh phñ trong qu¶n lý  YTTD 

Nh trªn ta thÊy nÕu nh kh«ng cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ, viÖc lµm gi¶m 
c¸c YTTD sÏ kh«ng thùc hiÖn ®îc trõ khi ®iÒu ®ã cã ý nghi· kinh tÕ ®èi víi c¸c 
c«ng ty s¶n sinh ra nã.  

Cã ba h×nh thøc chÝnh mµ nhµ níc cã thÓ hµnh ®éng ®Ó QL YTTD: (1) KiÓm so¸t 
trùc tiÕp th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c “tiªu chuÈn” (standards) ®Ó kiÓm so¸t ho¹t 
®éng th¶i; (2) lÖ phÝ th¶i (effluent / emission charges); (3) giÊy phÐp « nhiÔm chuyÓn 
nhîng; (4) Nhµ níc x©y dùng vµ vËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó thu gom, xö lý vµ 
®æ th¶i YTTD.  

(1)  KÕt hîp c«ng cô kinh tÕ vµ tiªu chuÈn m«i trêng  

 Tiªu chuÈn th¶i nhiÒu khi ®îc ®Æt ra ®Ó khèng chÕ YTTD sao cho mét tiªu 
chuÈn vÒ m«i trêng xung quanh cã thÓ ®¹t ®îc. VÝ dô díi ®©y vÒ tiªu chuÈn dßng 
th¶i níc sÏ minh ho¹ cho c¸ch tiÕp cËn nµy.   

a. Bµi to¸n cô thÓ  

Mét dßng s«ng nhËn níc th¶i tõ ba nguån kh¸c nhau (H×nh 6-2), ®Æc trng b»ng gi¸ 
trÞ BOD – chØ thÞ cho cêng ®é cu¶ nguån th¶i. ChÊt lîng níc s«ng ®îc ®¸nh gÝa 
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th«ng qua ®¹i lîng DO (oxy hoµ tan). §©y lµ mét chØ thÞ quan träng cña chÊt lîng 
níc bëi v× khi DO < 6mg/l, mét sè loµi c¸ kh«ng thÓ tån t¹i. ViÖc ®Æt ra tiªu chuÈn 
dßng  (streem standards) ®èi víi DO sÏ lµ c¬ së ®a ra c¸c tiªu chuÈn vÒ dßng th¶i. 

Gi¶ thiÕt: tiªu chuÈn dßng (m«i trêng xung quanh lµ 6mg/l vµ nÕu nh kh«ng cã 
níc th¶i ®a vµo s«ng th× DO cu¶ dßng trong ®iÒu kiÖn ®i¹ ph¬ng sÏ lµ 7 mg/l. 
Nh vËy, sù chªnh lÖch sÏ lµ 1mg/l, ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn thªm chÊt th¶i 
cña dßng s«ng. Nguån 1&2 n»m ®èi diÖn nhau, nguån 3 ë h¹ lu, ®iÓm x ®îc Ên 
®Þnh bëi tiªu chuÈn DO lµ 6 mg/l. Cêng ®é nguån th¶i tÝnh b»ng §V, mçi 
§V=1000 lb/ngµy cña BOD. 

Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ba nguån nµy gi¶m cêng ®é th¶i (b»ng ph¬ng ph¸p xö lý nguån) 
sao cho  chØ sö dông 1 mg/l oxy hoµ tan. §Ó ph©n tÝch c¸c kh¶ n¨ng nµy, chän X1, 
X2 & X3 lµ tû lÖ % mçi nguån ph¶i gi¶m ®èi víi BOD. 

 

 Chi phÝ1=1000X1
1 9.                                                    Chi phÝ3=5000 X3

15.  

             T¶i träng th«1=100                                       T¶i träng th«3=500      

                 Reduction1=100(X1/100)                             Reduction3=500(X3/100)  

                  

           Th¶i1=100[1-(X1/100)]                                 Th¶i3=500[1-(X3/100)]  

                                                                                                                                                  
Th¶i2=1000[1-(X2/100)]                                                                        

                          Reduction2 =1000(X2/100)  

                

               T¶i träng th«2=1000 

Chi phÝ2=10,000X2
1 2.  

H×nh 6-2. Ba nguån th¶i trªn mét dßng s«ng 

 + Tiªu chuÈn nguån th¶i d¹ trªn kh¶ n¨ng c«ng nghÖ 

 Tríc khi c«ng bè luËt vÒ kiÓm so¸t « nhiÔm nãc (FWPCAA) n¨m 1972, 
chiÕn lîc qu¶n lý chÊt lîng níc ë Mü sö dông c¸c tiªu chuÈn dßng th¶i (effluent 
standards) d¹ trªn c¸c tiªu chuÈn m«i trêng xung quanh. Sau n¨m 1972, mét chiÕn 

nguồn 
3 

nguồn 
1 

nguồn 
2 

α,vị trí ấn 
định TC đối 

với  DO 
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lîc míi ®îc ®a ra ®ßi hái c¸c nguån th¶i lín ph¶i cã giÊy phÐp ®æ th¶i níc th¶i 
®¹t yªu cÇu d¹ trªn c¬ së c«ng nghÖ. 

(2) LÖ phÝ th¶i ®Ó ®¹t ®îc tiªu chuÈn m«i trêng  

 NhiÒu nhµ kinh tÕ cho r»ng lÖ phÝ th¶i lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n so víi “tiªu 
chuÈn” trong viÖc qu¶n lý th¶i YTTD. Së dÜ ngêi ta ®æ th¶i mét c¸ch bõa b·i kh«ng 
quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng dÞch vô cña m«i trêng lµ do hä kh«ng ph¶i tr¶ bÊt cø mét 
kho¶n tiÒn nµo. V× vËy ®Ó kiÓm so¸t ®îc qu¸ tr×nh th¶i, ta cã thÓ ®Æt ra mét kho¶n lÖ 
phÝ cho viÖc x¶ th¶i qu¸ kh¶ n¨ng chiô t¶i cña m«i trêng, ®Ó ®¹t ®Õn mét môc tiªu 
cô thÓ nµo ®ã vÒ chÊt lîng m«i trêng. Kh¸c víi c¸c “tiªu chuÈn” cøng nh¾c vÒ m«i 
trêng, lÖ phÝ th¶i t¹o ®iÒu kiÖn tù do cho c¸c c¬ së th¶i ®îc phÐp l¹ chän h×nh 
thøc nµo cã ý nghi· ®èi víi hä h¬n. H×nh thøc nµy còng khuyÕn khÝch c¸c nghiªn 
cøu nh»m t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p lµm gi¶m cã hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi YTTD ®Ó lµm 
gi¶m t¶i träng th¶i. 

 Tõ vÝ dô vÒ ba nguån th¶i, ta cã thÓ h×nh dung xem lÖ phÝ th¶i cã thÓ sö dông 
nh»m ®¹t ®îc tiªu chuÈm m«i trêng xung quanh nh thÕ nµo. Cã thÓ tãm t¾t vÝ dô 
®ã nh sau: CÇn ph¶i tÝnh to¸n møc th¶i b¾t buéc (bëi nhµ chøc tr¸ch), cÇn thiÕt ®èi 
víi ba nguån th¶i ®Ó ®¹t môc tiªu 6 mg/l DO t¹i ®iÓm x, khi dßng s«ng chØ chÊp 
nhËn lîng th¶i t¬ng øng 1mg/l DO. HÖ sè % t¬ng uøng cho c¸c nguån víi møc 
chi phÝ thÊp nhÊt (4,091 triÖu USD) lµ X1= 4.12%; X2= 100% vµ X3= 46.12%. Nõu 
nh mét c¬ së nµo ®ã vi ph¹m th× sÏ bÞ ph¹t hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng. 

 Mét sù l¹ chän kh¸c ®èi víi tiªu chuÈn th¶i, chÝnh phñ cã thÓ ®¹t ®îc møc 
DO lµ 6 mg/l b»ng c¸ch ¸p ®Æt mét kho¶n lÖ phÝ kh«ng ®æi ®èi víi mçi ®¬n vÞ BOD 
th¶i ra. LÖ phÝ thÝch hîp sÏ  ®îc x©y dùng nh thÕ nµo ? 

 Gi¶ sö nhµ chøc tr¸ch n¾m ®îc chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó xö lý BOD, vµ møc ®é 
¶nh hëng cña mçi nguån ®Õn sù tiªu hao oxy cña dßng s«ng t¹i ®iÓm x; ph¬ng 
ph¸p kh¶o nghiÖm (trial and error) sÏ ®îc ¸p dông ®Ó tÝnh lÖ phÝ th¶i. Gi¶  thiÕt, cÇn 
$p/1000 lb BOD th¶i ®Ó ®¶m b¶o 6 mg/l DO. 

 §Ó x¸c ®Þnh p, gi¶ sö mçi c¬ së th¶i sÏ gi¶m t¶i lîng BOD sao cho tæng chi 
phÝ xö lý vµ lÖ phÝ th¶i lµ bÐ nhÊt. Muèn vËt ta sö dông ph¬ng tr×nh “nh©n tè hoµn 
vèn” (capital recovery factor): 

                                    C= 
 

 
r r

r

n

n
1

1 1


 
                                                               (7-5) 

 r = hÖ sè chiÕt khÊu 

 n = sè n¨m 
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 C = hÖ sè biÕn ®æi mét chi phÝ lµ $K t¹i hiÖn t¹i thµnh d·y gi¸ trÞ hµng n¨m 
t¬ng ®¬ng $CK, trong n n¨m.  

Gi¶ sö nguån 1 sö dông r=0,10 vµ n=30. Khi thay vµo ph¬ng tr×nh trªn tÝnh ®îc 
C= 0,106. Chi phÝ hiÖn thêi cho xö lý BOD lµ $1000X1,9. 

§¹i lîng nµy t¬ng ®¬ng chÝ phÝ xö lý trong 30 n¨m, víi chi phÝ xö lý hµng n¨m 
lµ:  

                                   0 106 1000 1 9, ,X                                                 (7-6 ) 

(2) Kho¶n chi lÖ phÝ (p) hµng n¨m tÝnh theo ph¬ng tr×nh sau: 

                                   365 100 1
100

1p
X

. 






                                             (7-7) 

§¹i lîng trong ngoÆc lµ sè §V BOD cu¶ nguån 1 th¶i ra hµng ngµy. 

 (3) Mçi n¨m, tæng chi phÝ cña nguån 1 lµ: 

                       h X X p X1 1 1
1 9

1106 36500 1 100  
,

                  (7-8) 

(4) Sö dông phÐp tÝnh vi ph©n, ta tÝnh ®îc gi  ̧trÞ chi phÝ tèi thiÓu cu¶ nguån 1 lµ: 

                                                      X p1
1 111 81 , ,

                                                (7-9) 

 (5) T¬ng tù ®èi víi nguån 2 & 3 ta tÝnh ®îc: 

 X p2
52 86 ,                                            (7-10) 

 X p3
22 29 ,                                            (7-11) 

(6) §Ó tÝnh ®îc lÖ phÝ cÇn thiÕt ®¶m b¶o chi tiªu 6 mg/l DO theo tiªu chuÈn, chän 
mét gi¸ trÞ tïy ý p, tÝnh X1, X2 & X3 t¬ng øng. Sö dông ph¬ng tr×nh díi ®©y ®Ó 
kiÓm nghiÖm xem tiªu chuÈn 6 mg/l ®· ®¹t cha. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc lÆp l¹i víi c¸c 
gi¸ trÞ kh¸c cña p cho ®Õn khi thu ®îc gi¸ trÞ p thÝch hîp (khi  DO = 1 mg/l).  

   DO
X X X

 













 














 













1

1
2

2
3

3100 1 100 1000 1 100 500 1 100       (1-11) 

Nh vËy gi¸ trÞ t×m ®îc cuèi cïng lµ p = 2,96 USD/1000lb BOD. Tuy nhiªn 
gi¸ trÞ nµy kh«ng cho gÝa trÞ bÐ nhÊt cña tæng chi phÝ, bëi v× ®©y lµ lÖ phÝ chung cho 
c¸c nguån.  
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B¶ng 7-1. Qu¸ tr×nh thö nghiÖm ®èi víi p 

p ($/1000 pao) X1 (%) X2 (%) X3 (%) DO tại điểm x (mg/l) 

1,0 1,93 100 5,2 1,62 

2,0 4,17 100 21,0 1,38 

3,0 6,54 100 47,2 0,98 

2,96 6,43 100 45,8 1,00 

 (7) NÕu ¸p dông chÕ ®é lÖ phÝ cho nguån 3 = 1,5 lÇn lÖ phÝ cña nguån 1 & 2, 
th× gi¸ trÞ lÖ phÝ thu ®îc sÏ cho tæng chi phÝ lµ tèi thiÓu. 

LÖ phÝ lµ c«ng cô hç trî cho “tiªu chuÈn” 

 MÆc dï cã nhiÒu u ®iÓm, lÖ phÝ th¶i kh«ng ®îc sö dông mét c¸ch réng r·i 
nh lµ  mét c¸ch l¹ chän bªn c¹nh “tiªu chuÈn”.  C¸c ch¬ng tr×nh sö dông kÕt hîp 
lÖ phÝ vµ tiªu chuÈn thu hót nhiÒu sù chó ý, bëi lÏ nã lµm t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c 
ch¬ng tr×nh vèn chØ d¹ trªn tiªu chuÈn. Díi ®©y lµ hai vÝ dô ®iÓn h×nh: 

 LÖ phÝ ®¶m b¶o cho viÖc tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn mét c¸ch nhanh chãng h¬n. 
Th«ng thêng do viÖc khèng chÕ b»ng tiªu chuÈn nªn sau khi ®¹t ®îc tho¶ thuËn vÒ 
gi¶i ph¸p kh¾c phôc ®èi víi n¬i vi ph¹m quy ®Þnh, chñ  nguån th¶i thêng kÐo dµi 
thêi gian, cã khi ®Õn hµng n¨m.  

 §Ó kh¾c phôc hiÖn tîng nµy, c¸c quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ th¶i sÏ gióp thóc ®Èy 
viÖc tu©n thñ ®îc nhanh h¬n. LÖ phÝ sÏ b»ng hoÆc lín h¬n gi¸ trÞ xö lý, tiÒn vËn 
hµnh & b¶o dìng hÖ thèng, tiÒn l·i thu ®îc khi ®Çu t tµi chÝnh vµo kho¶n kh¸c, 
v.v. 

LÖ phÝ nh lµ nguån doanh thu (Revenues) 

 LÖ phÝ th¶i ®îc sö dông nhiÒu n¨m nay trong c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt 
lîng níc ë Ph¸p, §øc, Hungary, Hµ Lan. Tuy nhiªn ch¼ng cã níc nµo trong sè 
nµy x©y dùng møc lÖ phÝ d¹ trªn c¸c nguyªn lý mµ c¸c nhµ  kinh tÕ thêng sö dông 
®Ó hîp lý ho¸ viÖc ¸p dông lÖ phÝ. LÖ phÝ thêng ®îc sö dông cïng víi c¸c tiªu 
chuÈn nguån th¶i vµ m«i trêng vµ chÝnh phñ trî gióp ®Ó bï ®¾p mét phÇn chi phÝ xö 
lý YTTD. 

(3) QuyÒn g©y « nhiÔm chuyÓn nhîng 

 Mét trong c¸c c¸ch ®Ó qu¶n lý YTTD lµ b»ng ph¸p luËt cho “quyÒn ®îc g©y 
« nhiÔm” vµ cho phÐp ®îc mua b¸n chuyÓn nhîng c¸c quyÒn ®ã. Gi¶ sö r»ng nhµ 
níc íc lîng khèi lîng tèi ®a YTTD cã thÓ th¶i vµo m«i trêng mµ kh«ng vi 
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ph¹m tiªu chuÈn chÊt lîng m«i trêng. Nhµ níc ph©n bæ quyÒn ®ã cho c¸c c«ng ty 
n»m trong khu vùc b»ng c¸ch ph©n bæ  kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn hoÆc b¸n ®Êu gÝa cho 
ngêi tr¶ thÇu cao nhÊt. BÊt luËn ban ®Çu “quyÒn” ®îc ph©n bæ nh thÕ nµo, tæng sè 
“quyÒn” lµ cã giíi h¹n gièng nh “TCMT” lµ kh«ng thÓ vi ph¹m. 

 Mé ch¬ng tr×nh qu¶n lý YTTD trªn c¬ së “quyÒn ®îc g©y « nhiÔm cã thÓ 
chuyÓn nhîng” cã thÓ ®îc tæ chøc sao cho tæng chi phÝ cho viÖc gi¶m thiÓu YTTD 
lµ thÊp nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, mét thÞ trêng bu«n b¸n trao ®æi ph¶i ®îc 
thiÕt lËp víi chi phÝ giao dÞch bu«n b¸n trong thÞ trêng ph¶i b»ng “kh«ng” vµ h¬n 
n÷a “quyÒn” ph¶i ®îc x¸c lËp b»ng nh÷ng quy ®Þnh cã tÝnh ph¸p lý râ rµng. 

Sù c©n b»ng bu«n b¸n quyÒn ®îc th¶i BOD.  

§Ó xem xÐt sù häat ®éng cña “quyÒn ®îc g©y « nhiÔm” ho¹t ®éng nh thÕ nµo, 
ta l¹i trë l¹i vÝ dô vÒ ba nguån th¶i trªn. 

 §Ó ®Æt ra “quyÒn g©y « nhiÔm”, cÇn thiÕt ph¶i tÝnh ®îc sè lîng BOD ®îc 
phÐp th¶i mµ kh«ng vi ph¹m tiªu chuÈn dßng lµ 6 mg/l DO. Sè lîng nµy phô thuéc 
vÞ trÝ nguån th¶i. Sè lîng tèi ®a BOD cã thÓ th¶i chØ tÝnh ®îc khi gi¶ thiÕt kh«ng 
cã nguån sè 3. Trong trêng hîp nµy, nÕu nh©n lîng BOD tèi ®a víi hÖ sè chuyÓn 
®æi  1 2 0 002   ,  th× sÏ b»ng møc suy gi¶m oxy hoµ tan cho phÐp t¹i ®iÓm x 
lµ 1 mg/l. Khi ®ã, sè lîng BOD ®îc th¶i tèi ®a cña nguån 1 hoÆc 2 lµ 500 §V (®¬n 
vÞ). 

 C¬ quan h÷u tr¸ch cã thÓ ®a ra 500 chøng chØ “quyÒn ®îc th¶i 1000 lb/ng 
®èi víi BOD t¹i vÞ trÝ nguån 1 vµ 2”. Do nguån 3 ¶nh hëng m¹nh h¬n ®Õn DO t¹i 
®iÓm x, chøng chØ trªn cã thÓ sö dông khi ®îc hiÖu chØnh thÝch hîp, víi hÖ sè 

chuyÓn ®æi lµ     1 3 0 002 0 003 2 3   , , . Do ®ã, ®èi ví nguån 3, mét 
chøng chØ chØ cho phÐp th¶i 2/3 mét DV, tøc lµ 667 lb/ng cña BOD. 

Krupnik, Oates vµ Van De Verg (1983) ®· chØ ra r»ng, sù c©n b»ng bu«n b¸n t¬ng 
øng víi chi phÝ tèi thiÓu (®Ó lµm gi¶m YTTD) sÏ ®¹t ®îc bÊt luËn sù ph©n bè ban 
®Çu vÒ “quyÒn ®îc g©y « nhiÔm” nÕu nh: 

(a) Tæng sè chøng chØ th¶i lµ gièi h¹n sao cho gi÷ ®îc tiªu chuÈn  chÊt 
lîng m«i trêng;  

 (b) §èi víi mçi nguån th¶i, sù gia t¨ng vÒ chi phÝ gi¶m th¶i sÏ t¨ng  theo 
møc ®é t¨ng tØ lÖ xö lý; 

 (c) Chi phÝ giao dÞch (m«i giíi – transaction ?) liªn quan tíi mua vµ b¸n 
“chøng chØ th¶i” b»ng zero. 

VÊn ®Ò vËn dông ph¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ quyÒn g©y « nhiÔm chuyÓn nhîng 
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Mét yÕu tè hÕt søc quan träng trong thùc hiÖn hÖ thèng “quyÒn ®îc g©y « 
nhiÔm chuyÓn nhîng” lµ ph¶i cã ®iÒu kháan ph¸p lý râ rµng vÒ “quyÒn”. Trong vÝ 
dô trªn, “quyÒn” lµ “chøng chØ cho phÐp ®îc th¶i 1 §V BOD t¹i ®iÓm 1 hoÆc 2 hoÆc 
2/3 cña mét §V t¹i vÞ trÝ ®iÓm 3. Trong thùc tÕ “quyÒn” kh«ng thÓ Ên ®Þnh ®¬n gi¶n 
nh vËy, bëi v× viÖc sö dông “quyÒn ®îc g©y « nhiÔm chuyÓn nhîng “ lµ mét mét 
ý ®å míi mÎ vµ qu¸ tr×nh ban hµnh ®ßi hái sù ®æi míi trong hÖ thèng lËp ph¸p. H¬n 
n÷a, cÇn cã sù ®¶m b¶o r»ng c¸c nguån kh«ng cã “chøng chØ” th× kh«ng th¶i mµ ®iÒu 
nµy kh«ng dÔ dµng g×. 

VÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn sè lîng “chøng chØ” (quyÒn) ®ã lµ th«ng tin vÒ hÖ 
sè biÕn ®æi – c¬ së ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh 500 “chøng chØ”. 

 Trên thực tế, tiêu chuẩn môi trường xung quanh được xây dựng cho nhiều vị 
trí khác nhau, không chỉ một điểm như điểm x. Vì vậy để xác định  được số “chứng 
chỉ” thì cần thiết phải biết được hệ số biến đổi cho tất cả các nguồn ở các vị trí khác 
nhau. Các thông tin này thường không có thực vả lại nếu có cũng không đủ tin cậy. 
Không thể đảm bảo là nếu đưa ra được số chứng chỉ thì chất lượng môi trường sẽ 
được đảm bảo theo như tiêu chuẩn. Khi đã đưa ra các “quyền – chứng chỉ” thì nhà 
nước phải hỗ trợ thị trường chuyển đổi để ổn định gía cả, có như vậy mới đảm bảo 
được lòng tin của khách hàng, giúp các nhà đầu tư đưa ra được quyết định đúng đắn. 

6.3. QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC    
 
Các dòng chảy sông suối có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống con người. 

Lưu lượng dòng chảy là đặc trưng quan trọng, ảnh hưởng đến số lượng nước sẵn có 
cho các mục đích sử dụng của con người: Nhiều cộng đồng sử dụng nước ngầm lấy 
từ các giếng trong tầng chứa. Các dòng chảy và các tầng chứa nước hình thành các 
mối lưu thông. Các tầng chứa nước ngầm có thể cung cấp nước cho dòng chảy trong 
thời gian nước hạn, còn trong thời gian mùa mưa, nước mặt từ sông lại ngấm vào 
các tầng nước ngầm.  
 

Một lượng rất lớn các chất thải từ các nhà máy, hoạt dộng nông nghiệp và các 
đô thị cuối cùng được đổ vào các dòng sông. Trong giới hạn nhất định, chúng có thể 
phân hủy, tiêu hoá thông qua các quá trình vật lý và sinh học. 
 

Các dòng chảy mang đi các chất dinh dưỡng từ các cơ thể sinh  vật. Các chất 
phù sa lắng đọng tạo nên các miền đồng bằng và tam giác châu. Các vùng ngập lụt 
bị ngập lụt theo chu kỳ nên chứa nhiều chất dinh dưỡng và phù sa nên chúng là 
những vùng hết sức trù phú cho sản xuất nông nghiệp. 
 

Các dòng chảy và các vùng đất ngật nước là những nơi cho các sinh vật thủy 
sinh đặc biệt là cá, chim nước và các sinh vật hoang dại khác  đẻ trứng, nuôi dưỡng 
trưởng thành, giao phối. Quần xã thực vật của hai loại dòng chảy là hoàn toàn khác 
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nhau.  Đặc điểm quan trọng của sông là chế độ dòng chảy, nhiệt và muối khoáng 
khá đồng đều, song thay đổi phụ thuộc vào mùa. Quần xã sinh vật ở sông có thành 
phần không đồng nhất, thay đổi theo thượng lưu, trung lưu và hạ lưu. 
 

Hệ sinh thái các dòng chảy hay môi trường sông có ý nghĩa quan trọng trong 
sinh hoạt và sản xuất, là nơi vui chơi giải trí, nơi sinh sống của các loài cá, chim và 
rất nhiều các loài sinh vật khác. 

6.3.1. Hoạt động của con người tác động đến môi trường dòng chảy 
 
Mặc dù tổng diện tích bề mặt của sông suối rất nhỏ so với các đại dương và lục địa, 
sông suối là một trong những hệ sinh thái được con người khai thác sử dụng nhiều 
nhất.   
 
Lịch sử phát triển của loài người thường hay phụ thuộc vào các dòng chảy sông ngòi 
nơi cung cấp cho họ nước, giao thông vận tải và là nơi đổ thải các loại chất thải.  
 
Các dòng chảy là các môi trường kỳ diễm, đa dạng, có ý nghĩa lớn về khoa học và 
đặc biệt là giàu có về sinh thái học. Tuy nhiên dòng chảy là một trong các môi 
trường bị suy thoái nghiêm trọng và quản lý tồi tệ nhất. ở Bắc Mỹ và vùng Châu á 
tiếp giáp với châu Âu, chỉ có 20% các dòng sông lớn là không bị ngăn đập. Trên 
nhiều dòng sông người ta còn xây dựng hàng chuỗi các đập và hồ chứa khác nhau. 
Các dòng chảy của các con sông bị biến đổi nghiêm trọng ở 70% các dòng sông ở 
Mỹ do sử dụng đất. ở các vùng nông thôn và đô thị, chúng thường bị nạo vét, mở 
rộng, uốn thẳng, v.v, làm biến đổi và phá hủy nặng nề các thành phần tự nhiên, phục 
vụ các mục đích tưới tiêu, giao thông, chống lũ. Một mặt khác cũng có rất nhiều dự 
án nhằm phục hồi các kênh chảy, hồi phục sinh cảnh, làm sạch nguồn nước và tạo 
lại môi trường đẹp đẽ của nó. 
 
Làm tăng cường lắng đọng do các dòng chảy tràn, xói mòn từ đất canh tác, đường 
cao tốc, các khu vực xây dựng và các khu vực khác, nơi lớp đất mặt bị cày xới. 
 
Ô nhiễm: các chất hữu cơ (từ người, nước thải đô thị, phân gia súc, rau quả); các 
chất độc hại (KLN, DDT, phenol), phì dưỡng, nhiệt và các chất phóng xạ. 
 
Thay đổi biên độ hay cường độ dòng chảy: Đắp đập ngăn sông, hoạt động thủy điện, 
các quá trình canh tác phá rừng trên lưu vực gây xói mòn và lắng đọng.  Tất cả các 
tác động đó làm thay đổi tính chất và chức năng của hệ sinh thái này. Ví dụ trường 
hợp đối với vùng cửa sông , nhu cầu quản lý khai thác cho nhiều mục đích đòi hỏi 
phải chú ý đồng thời đến các mục đích sử dụng khác nhau như cấp nước, đổ thải 
chất thải, đánh bắt cá, kiểm soát lụt lội, v.v chứ không được xem xét chúng tách biệt 
nhau. 
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6.3.2. Phân hạng  chất lượng nước theo mục đích sử dụng 
 
Chất lượng nước là một nhân tố quan trọng trong nội dung quản lý môi 

trường theo luật bảo vệ môi trường và các hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường. Nội 
dung quy hoạch ở đây là phải xác định, phân cấp theo không gian các tiêu chuẩn 
chất lượng nước phù hợp với mục tiêu sử dụng lâu dài nhằm quản lý các hoạt động 
trong các khu vực thuộc lưu vực sông.  
 

Phân hạng chất lượng theo mục đích sử dụng là công cụ tốt để quản lý  chất 
lượng nước. Nước sông thường được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: (a) 
Vui chơi giải trí (câu cá, chỏi thuyền buồm, bơi thuyền, lướt ván, đi canô, bơi lội, 
v.v); (b) dùng cho thành phố và công nghiệp (cấp nước cho thành phố, sản xuất thủy 
điện, pha loãng nước thải thành phố, làm mát công nghiệp, vận tải thủy); (c) Các 
khu vực thiên nhiên (thành phần của cảnh đẹp, sinh cảnh; chức năng trong chu trình 
nước); (d) nông nghiệp (tưới ruộng, cấp nước) 
 

Tương ứng với các hình thức sử dụng nước khác nhau, Hệ thống phân hạng 
chất lượng sử dụng ở Mỹ thường dựa theo hệ thống 5-hạng mục: Hạng A, B, C, D 
và E. ở Việt Nam, tiêu chuẩn chất lượng nước,mặt cũng được chia thành 2 hạng mục 
khác nhau.  
 

Bảng 6-4. Giá trị giới hạn cho phép của một số thông số và nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nước mặt (Trích TCVN 5942 - 1995) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị giới hạn 
A B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

pH 

BOD5 (20C) 

COD 

Oxy hoà tan 

Chất cặn lơ lửng 

Asen  

Nitrat (N) 

Nitrit (N)) 

Sắt 

Mangan 

Crom (VI) 

Đồng 

 

mg/l 

mg/l 

mg 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

6,5-8,5 

<4 

<10 

> 6 

20 

0,05 

10 

0,01 

1 

0,1 

0,05 

0,1 

5,5-9 

<25 

<35 

> 2 

80 

0,1 

15 

0,05 

2 

0,8 

0,05 

1 
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13 

14 

15 

Niken 

Chì  

Coliform 

mg/l 

mg/l 

MPN/100ml 

0,1 

0,05 

5000 

1 

0,1 

10000 

Ghi chú: A-áp dụng cho nguồn nước có thể dùng cho cấp nước sinh hoạt nhưng phải 
qua xử lý; B-áp dụng cho các mục đích khác (trừ nông nghiệp và nuôi trồng thủy 
sản có tiêu chuẩn riêng) 

 
Với mục đích quy hoạch, việc thu thập đầy đủ các thông số hoá lý đôi khi 

không thật cần thiết, có thể chỉ chú ý đến những thông số quan trọng. Ví dụ, nơi 
nuôi cá thì quan trọng nhất có thể là nhiệt độ và độ ôxy hoà tan; với mục đích bỏi lội 
thì coliform lại quan trọng hơn; còn đối với mục đích bơi thuyền thì độ đục (có thể 
xác định nhanh bằng đĩa sechi) 

 
Việc phân hạng có thể thực hện theo quy trình ba bước, trước tiên  (1) chuẩn 

bị một bản đồ về hiện trạng chất lượng nước trên cơ sở các mục sử dụng, có phần 
mô tả bằng lời; (2) Chuẩn bị một phần thuyết minh và bản đồ về tương lai chất 
lượng nước; (3) Xác định chi phí cần thiết tương ứng với phần hai, cơ quan chịu 
trách nhiệm thực thi. Đây là phần rất quan trọng trong quy hoạch chung về môi 
trường, do nhóm chuyên gia về môi trường nước thực hiện và cần có sự hỗ trợ của 
các cơ quan khác thuộc các ngành thủy lợi, y tế, bảo vệ môi trường. 
 

Để đáp ứng được mục tiêu đó, ta phải nghiên cứu xác định được mức độ chịu 
tải tối đa của các dòng chảy, phụ thuộc mạnh vào các nhân tố sinh thái của chúng. 
Công việc này rất sức phức tạp, đòi hỏi những kiến thức tổng hợp về sinh thái, thủy 
văn, thủy lợi, cả kinh tế xã hội. Ngoài ra các nghiên cứu cơ bản về lòng máng, các 
yếu tố về thủy lực dòng chảy, chất lượng nước, khả năng thông thoáng và tính chất 
quang hợp của các thủy vực cũng như khả năng phân hủy các chất hữu cơ là các 
công việc cần thiết. Đó là những yêu cầu cần để có thể xây dựng phương án quy 
hoạch quản lý chúng.  

6.3.3. Phân tích khả năng  chịu tải 
 

Trong quản lý và quy hoạch môi trường nước, một trong các tác nhân ô 
nhiễm được quan tâm nhiều  đó chính là các chất hữu cơ phân hủy sinh học. Khi 
một lượng chất thải được đổ xuống một thủy vực còn sạch nào đó, nước sẽ trở nên 
đục hơn là cho độ xuyên sâu của ánh sáng giảm đi do đó làm cản trở quá trình quang 
hợp của sinh vật sản xuất. Nếu độ đục là quá lớn có thể làm cho các sinh vật quang 
hợp bị tiêu diệt, cản trở quá trình cung cấp oxy cho môi trường. Các sinh vật phân 
hủy các chất hữu cơ cũng hoạt động mạnh làm cho lượng oxy hoà tan trong nước có 
thể bị cạn kiệt do đó làm mất cân bằng nghiêm trọng đối với hệ sinh thái nước. Sự 
dư thừa các chất dinh dưỡng như nitơ, photpho trong nước thải sẽ có thể gây nên 
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tình trạng phú dưỡng, và sự phát triển mạnh mẽ của các loài tảo. Còn các vi trùng 
gây bệnh có trong chất thải làm cho các loại dịch bệnh có thể lan truyền theo môi 
trường nước. 

 
Do có khả năng tự làm sạch, môi trường nước có thể phục hồi trạng thái ban 

đầu của nó sau những khoảng thởi gian nhất định. Sức chịu tải tự nhiên của môi 
trường nước được tính toán dựa trên các đặc tính sinh thái của hệ thống và các tiêu 
chuẩn chất lượng nước được quy định. 

Sự cân bằng oxy trong nước 
Streeter - Phelps đã đề xuất mô hình bậc nhất mô tả quá trình cân bằng oxy trong 
nước. Đây là mô hình đơn giản nhất và vẫn được áp dụng một cách rộng rãi cho đến 
ngày nay.  
 
Nồng độ o xy hoà tan trong nước bị chi phối bởi hai quá trình: (1) Sự tiêu hao DO 
do quá trình phân hủy các chất hữu cơ bởi các vi khuẩn và (2) Sự nạp khí ôxy thông 
qua quá trình thông khí từ khí quyển vào nước. 
 
Mức độ tiêu hao oxy được tính qua phương trình:  

 
              y = L (1- e-kt)  = L (1- 10Kt)    (6-12)  

 
Trong đó: K1 = k1/2,3; L  =  lượng BOD max; y  =  nhu cầu oxy sinh hoá bị tiêu hao 
tại thời điểm t; k  = hằng số tốc độ tiêu hao oxy; L - y  = BOD còn lại tại thời điểm t  
 
Việc tính y là khó khăn vì thông thường ta không biết giá trị của L và hệ số k1 Khi 
có các số liệu thí nghiệm về BOD trường diễn, để tính các đại lượng L và k1 ta có 
thể sử dụng các phương pháp bình phương tối thiểu.   
 
Các nghiên cứu về nước thải cho thấy, hằng số k1 có thể dao động từ 0,16/ng đến 
0,7/ng ở 20 C. Hệ số k1 cần phải được bổ chính theo nhiệt độ, bởi vì tốc độ phản ứng 
sinh hoá phụ thuộc vào nhiệt độ. 
 
Quá trình thông khí. Thông qua quá trình thông khí tự nhiên, oxy được thường 
xuyên bổ xung vào môi trường nước.  Hệ số thông khí r (K* ): thay đổi theo mức độ 
tiếp xúc giữa mặt nước và không khí, thể tích khối nước và hệ số xáo trộn. 
Churchill, Elmore và Buckingham  đưa ra công thức tính r (K*) ở điều kiện 20oC: 
 

K* = 5v/R5/3=7,5 S1/2/(Rn)                                                             (6-13) 
 

Trong đó: v tốc độ trung bình của dòng chảy; R là bán kính thủy lực trung bình, n là 
hệ số nhám Kutter, S độ giảm chiều cao mặt nước trong một chiều dài sông đã biết. 
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Đường cong suy giảm oxy hoà tan trong môi trường nước 
 
Đường cong biểu diễn DO trong nước theo thời gian (khoảng cách) có dạng “cái 
thìa”, là tổng hợp của hai quá trình trên. Phương trình toán học biểu diễn đường 
công suy giảm có dạng sau: 
 

dD/dt  = k1(La - y) – k2D                                      (6-14) 
 
                                                                                      

Trong đó: k1 = hằng số tốc độ phân hủy BOD; k2 = Hệ số thông khí;  f = k2/ k1 = hệ 
số tự  làm sạch của môi trường nước; D - mức độ thiếu hụt DO; La = Tải lượng 
 
Khi tính đến quá trình phân hủy đáy và hiệu ứng quang hợp, phương trình trên có 
thể viết thành: 
 

dD/dt = k1 La exp  - (k1 + d)t  - (k2  + p) D                                  (6-15) 
 

Do đó trong công thức ta chỉ việc thay k1 = k1 + d và k2 = k2 + p 
Trong đó: d  =  hệ số phân hủy đáy và; p  =  hệ số quang hợp;  
 
Từ các phương trình (7-4), tải lượng cho phép La đối với bất kỳ môi trường nước 
nào cũng có thể tính được khi biết các tham số k1 hệ số f = k2 / k1 và các đại lượng 
Dc (mức thiếu hụt tối đa) & Da (mức thiếu hụt oxy ban đầu). 
 
6.4. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP - KHOANH VÙNG MÔI TRƯỜNG 
TỔNG HỢP  
 

Các bộ luật bảo vệ chuyên ngành như luật về ô nhiễm không khí, luật về ô 
nhiễm nước và luật về ô nhiễm đất, thường chưa đủ sức giải quyết những vấn đề môi 
trường tổng hợp. Người ta cũng nhận thấy, nhiều dạng ô nhiễm môi trường lại liên 
quan lẫn nhau; sự tổng hợp của chúng thường gây ra các hậu quả nặng nề hơn đối 
với sức khoẻ con người so với khi đánh giá chúng một cách riêng lẻ; ngoài ra có khi 
việc làm giảm mức độ ô nhiễm đối với chất này lại có thể làm cho dạng khác tăng 
lên.  
 

Một cách tiếp cận hoàn toàn mới được đề xuất trong bản “quy hoạch chính sách 
môi trường” (NMP) vào năm 1989 ở Hà Lan (Donald Miller & Gert de Roo, 1996). 
Mục tiêu chính của quy hoạch là đạt tới sự phát triển bền vững và tiến tới kiểm soát 
các vấn đề môi trường trong thời gian 25 năm. Cách tiếp cận này theo chính sách 
“hướng tác động” khác với cách tiếp cận cũ là “hướng nguồn” (giải quyết vấn đề ô 
nhiễm theo cách xử lý ở nguồn). 
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Khoanh vùng môi trường tổng hợp. Khoanh vùng môi trường tổng hợp là việc 
kết hợp tập hợp các tiêu chuẩn môi trường, các giải pháp khắc phục ô nhiễm và quản 
lý điều hành việc sử dụng đất nhằm mục tiêu giảm hay hạn chế các phát thải môi 
trường không thể chấp nhận được trong các khu dân cư và chú ý giải quyết các vấn 
đề cộng hưởng của các chất phát thải này. 
 
(a) Hạng mục môi trường và các lớp 
 

Các nhân tố môi trường được xem xét bao gồm: tiếng ồn, mùi vị, ô nhiễm 
không khí do các chất độc hại hay các chất gây ung thư và các nguy cơ công nghiệp 
khác như hoả hoạn, nổ.  
 

Các tiêu chuẩn môi trường của các nhân tố này là TCCP hay mức có thể chấp 
nhận.  Mỗi nhân tố môi trường được chia thành 5 mức ô nhiễm khác nhau, từ lớp 
thấp (A)  đến lớp cao (E) – là mức không thể chấp nhận. Mỗi lớp tương ứng với một 
khoảng giá trị “tải” đối với nhân tố ô nhiễm, hay một mức tác động môi trường ở 
một khu vực cụ thể nào đó.  

 
Tiếng ồn, mùi  vị, và chất độc hại nằm trong lớp D, hiểm hoạ ở mức C, còn 

các chất gây ung thư thì ở lớp B.  
Hình (6.1) cho thấy hệ thống phân hạng này cũng phân biệt sự khác nhau 

giữa tình thế đang tồn tại và tình thế mới (đó là việc xây dựng mới các nhà máy hay 
mở rộng các cơ sở sản xuất và việc xây dựng các cơ sở định cư mới nằm trong khu 
vực ảnh hưởng). Các tiêu chuẩn đối với các hoạt động dự kiến có đòi hỏi cao hơn 
với mục tiêu nhằm loại trừ các mâu thuẫn về môi trường và không gian trong các 
khu vực đô thị.  

 
 

Hình 6.6. Ví dụ về xây dựng tiêu chuẩn cho một nhân tố và 
phân hạng tác động đối với tất cả 5 nhân tố 

Tiêu chuẩn tiếng ồn Phân loại 
Giới 
 hạn 

Mục 
tiêu 

Chất 
gây 
ưng 
thư 

 
Chất 
độc 

Chất 
Nguy 
hại 

 
Mùi Tiếng  

ồn 

Các thông số 

Các 
mức Minh 

hoạ 
mới 

Minh 
hoạ 
cũ 
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 (b) Tổng hợp các tác động môi trường 
Đánh giá tải trọng của tất cả 5 tác nhân ô nhiễm đối với mỗi lô đất ở khu vực 

xung quanh đòi hỏi sự kết hợp chúng vào một biểu đồ duy nhất. Các nghiên cứu ở 
địa phương cho thấy không có “trọng số” cho bất cứ nhân tố ô nhiễm nào trong số 
đó. Phương pháp này cho phép ta so sánh một cách tương đồng các giá trị đo đạc 
của 5 đại lượng đó. Như trong hình 6-2 chỉ ra, các cách tổ hợp khác nhau từ “hạng 
A” đến hạng E  như vậy có thể sẽ được sử dụng để xác định các “hạng số hỗn hợp”  
(từ I-VI), chúng chỉ rõ mức tải trọng môi trường tổng hợp tại một vị trí nào đó. Các 
khu vực hạng I được tô màu trắng trên bản đồ, biểu thị chất lượng môi trường có thể 
sử dụng để tổ chức khu dân cư; các khu vực thuộc hạng VI, được vẽ trên bản đồ có 
màu đen, nơi có tải trọng môi trường lớn hơn mức cho phép đối với các khu dân cư. 
Các khu vực thuộc hạng II –V, có màu xám trên bản đồ, là các khu vực chịu ảnh 
hưởng của các nguồn thải tuy nhiên có thể cho phép với một vài linh hoạt trong sử 
dụng đất. 
 
(c) ứng dụng hệ thống “Provisional”  

Chính phủ Hà Lan đã phát triển hệ thống đo đạc và quản lý tác động do việc 
đưa vào môi trường chất thải theo không gian và đã áp dụng cho 11 dự  án thử 
nghiệm khác nhau ở Hà lan.  

6.5. QUY HOẠCH KHU VỰC ĐỔ THẢI  
 
6.5.1. Chất thải rắn 

 
Một trong những vấn đề nóng bỏng về sử dụng đất ở các đô thị và khu công 

nghiệp đó là vấn đề đổ thải các loại rác thải, chất thải rắn của đô thị và các hoá chất 
từ các khu công nghiệp; các cặn bã từ phát triển đô thị. Các vật thể này có thể phân 
chia thành chất thải rắn hay chất thải độc hại. 

 
Trong năm 1975, nước Mỹ thải ra 3,8 triệu triệu kg chất thải rắn (CTR), trong 

đó 0,37 triệu triệu là chất thải từ hoạt động công nghiệp và các thành phố. Đổ thải 
một số lượng rất lớn các loại chất thải rắn này là một vấn đề vô cùng gay cấn cho tất 
cả các thành phố. Hàng ngày các dòng xe tải gần như vô tận, chuyên chở CTR từ 
thành phố đến các bãi đổ thải.  
 
Vấn đề chôn lấp, đổ thải 

Có rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng trong xử lý CTR như đổ 
hở; đổ trong các bãi thải hợp vệ sinh, thiêu đốt, cho lợn ăn, ủ phân, tái sử dụng năng 
lượng, v.v. Các khu vực đổ thải chất thải rắn thường có thể là các bãi thải trần, trong 
đó CTR được vận chuyển đến và đổ thải tương đối tự do; còn các bãi thải hợp vệ 
sinh thì được thiết kế và quản lý thích hợp. Quản lý không chặt chẽ, thiếu khoa học 
thường sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề: mùi, nước thấm và chảy 
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ra từ các bãi thải, ruồi nhặng, các sinh vật gây bệnh phát triển, ô nhiễm nước ngầm, 
làm mất mỹ quan khu vực. Ô nhiễm nước ngầm do sự thẩm lậu của nước từ các bãi 
thải ảnh hưởng nặng nề đến khả năng cấp nước trong các khu vực lân  cận.  

Lựa chọn vị trí bãi chôn lấp 
Những vấn đề môi trường thường bắt nguồn từ tình trạng yếu kém trong đổ 

thải các loại chất thải. Để tránh ô nhiễm môi trường đặc biệt là nước ngầm, một 
trong các giải pháp có tính hàng đầu là cần phải lựa chọn vị trí bãi chôn lấp thích 
hợp.  

Lựa chọn vị trí đổ thải các chất thải đô thị và công nghiệp là một trong những 
vấn đề gay cấn nhất trong quy hoạch  các vùng ven đô và nông thôn ngày nay. Các 
tiếp cận thích hợp phải xuất phát từ: (a) chi phí; (b) sử dụng đất và môi trường; (c) 
các điều kiện về địa điểm (chủ yếu là đất và khả năng thoát nước).  
 

Kiểm soát thẩm lậu. Vấn đề nước thẩm lậu từ các bãi thải sau phân hủy các 
chất thải, thường chứa một lượng rất lớn các chất rắn lơ lửng, có thể gây ô nhiễm 
môi trường nước ở địa phương. Nước rác có thành phần rất phức tạp về hoá học và 
biến đổi phụ thuộc vào thành phần của rác. Hơn nữa ảnh hưởng của nó đến hệ thống 
thủy văn đặc biệt là nước ngầm còn ít được hiểu biết. Do đó nguyên tắc chung trong 
quy hoạch, quản lý bãi đổ thải là ngăn chặn không để nước rác lan toả sang nguồn 
nước bề mặt hay nước ngầm. 

Một trong các hoạt động có ý nghĩa quan trọng là phải lựa chọn vị trí thích 
hợp cho các bãi thải. Một bãi thải lý tưởng là phải đào ở khu vực cách nước tốt, 
không cho nước dưới đất thấm vào cũng như chảy ra và không được tiếp xúc với các 
nguồn nước mặt như các dòng chảy hay các vùng đất ngập nước. Đất sét nén và nền 
tương đối cao là các đặc điểm tốt. Hơn nữa, lớp đất sét không được xen bằng các lớp 
cát hay sỏi, không bị nứt nẻ khi bị khô và ổn định trước các chuyển dịch khối như 
trượt đất.  

Bảng 6.5. Ví dụ về thang đánh giá tính thích hợp theo SAS 
 
Xếp hạng 

Nhân tố đánh giá 
Vật liệu Độ sâu đến 

tầng đá gốc 
Mặt nước theo mùa Độ dốc 

3 Tốt Till > 10ft Thoát nước tốt 0-3% 
2 TB Cát, cát và cuội gravel, 

till bị nén chặt 
2-10 ft 1-2 tháng mặt nước 

cao 
3-15% 

1 Kém Sét, đá, đầm lầy < 2 ft 2-12 tháng mặt nước 
cao 

> 15% 

 
C¸c ®iÒu tra kü cµng vÒ ®Þa chÊt thñy v¨n lµ v« cïng cÇn thiÕt. B¶n ®å ®Þa chÊt 

thñy v¨n cho phÐp ta x¸c ®Þnh c¸c khu vùc bæ cËp níc ngÇm n¬i tÇng níc ngÇm 
gÆp tÇng s¸t mÆt ®Êt, cho phÐp ta quy ho¹ch b¶o vÖ. B¶n ®å còng cho ta c¸c vïng 
chÊt lîng níc nh¹y c¶m nhÊt, n¬i cã kh¶ n¨ng ¶nh hëng ®Õn níc ngÇm nhiÒu 
nhÊt. C¸c ho¹t ®éng cã kh¶ n¨ng lµm « nhiÔm níc ngÇm kh«ng ®îc bè trÝ trªn c¸c 
khu vùc ®ã.  
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KÕ ho¹ch qu¶n lý 
 

Bªn c¹nh viÖc lùa chän b·i th¶i, nhiÒu khi cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch 
qu¶n lý ®èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ vËn hµnh c¸c b·i ®æ r¸c. Trong trêng hîp c¸c b·i 
th¶i vÖ sinh r¸c th¶i ®« thÞ, ngêi lµm quy ho¹ch thêng ®îc ®ßi hái ph¶i nhÊn 
m¹nh c¸c vÊn ®Ò sau:  

* Chia b·i thµnh c¸c l« riªng biÖt; Ph©n kú ho¹t ®éng (®µo vµ lÊp mét khu vùc nhÊt 
®Þnh ë mét thêi gian nhÊt ®Þnh)  

* T¹o c¶nh quan, kiÓm so¸t c«n trïng, s©u bä, chim chuét vµ b¶o vÖ khu vùc b·i 
ch«n lÊp trong thêi gian ho¹t ®éng   

* Giíi h¹n chiÒu dµy cña líp r¸c b»ng c¸c líp ®Êt phñ; l¾p ®Æt c¸c èng tho¸t khÝ  

* ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch kiÕn t¹o c¶nh quan hay khai th¸c sö dông trong t¬ng lai. 
 
6.5.2. Sử dụng hệ thống ĐNN có dòng chảy chậm trong xử lý nước thải 
 

Các khu vực ĐNN cũng được hết sức chú ý cho mục đích quy hoạch đổ thải 
nước thải. ĐNN được nhận biết như là một hệ thống lọc hữu hiệu có tác dụng lọc 
sạch nước, các tác nhân sinh hoá có hại và các tác nhân ô nhiễm hoá học thông qua 
các quá trình vật lý, sinh hoá. Các quá trình chính trong môi trường ĐNN là: 
 

Lắng đọng các chất rắn do làm chậm dòng chảy và thân cây, rễ cây và sự bắt 
giữ bỏi các hạt hữu cơ 
 
Quá trình lọc các chất lơ lửng khi nước thấm qua các lớp đất 
 
Hấp phụ các chất dinh dưỡng, các hợp chất hữu cơ và tác nhân sinh học trên 
các hạt keo hữu cơ 
 
Thực vật hấp thu các chất dinh dưỡng và các ion hoá học khác 
 
Phân hủy các tác nhân ô nhiễm do hoạt động của vi sinh vật vốn có trong các 
khối chất hữu cơ.   
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CHƯƠNG 7. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC  
 
 

7.1. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ  

7.1.1. Đô thị hoá   
 

Đô thị hoá là quá trình tiến hoá và phát triển kinh tế xã hội của loài người. 
Khi những làng xóm bắt đầu trở thành các trung tâm thủ công nghiệp và dịch vụ 
buôn bán thì những làng xóm và cộng đồng đó đã dần dần phát triển thành những 
trung tâm công nghiệp và đô thị. Quá trình này xảy ra nhiều nghìn năm nay, tuy 
nhiên tốc độ phát triển xảy ra hết sức mạnh mẽ trong vòng 100 năm lại đây. ở Anh, 
năm 1800 đô thị chỉ có 20% dân số, tới năm 1976 đã là 80%. Tại Mỹ trong khoảng 
thời gian này dân số đô thị đã tăng từ 5% đến 73%. Tỷ lệ dân số đô thị trên toàn thế 
giới là 34,2% vào năm 1960, tăng lên đến 46,2% vào năm 1990 và dự kiến đến năm 
2000 và 2025 sẽ là 6,2 và 8,5 tỷ người tương ứng. Các biến đổi về công nghệ, 
chuyển từ thời kỳ công cụ sang thời kỳ máy móc đã tạo điều kện cho sản xuất công 
nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đô thị hoá và công nghiệp hoá có mối liên quan mật 
thiết với nhau. Các trung tâm công nghiệp kéo theo sự tập trung con người và hình 
thành đô thị; các đô thị lại thúc đẩy quá trình phát triển hơn của các lĩnh vực công 
nghiệp và các yếu tố cấu thành vật lý khác của thành phố. 
 

Đô thị là sự tập trung của nhiều người ở gần nhau với mục đích sinh sống, 
sinh hoạt văn hoá, sản xuất và các mục đích có tính xã hội. Các thành phố rất khác 
nhau. Sancisco và Los Angeles là không giống nhau; Dehli và Calcutta có nhiều 
tương phản; trong khi Tokyo và Thượng Hải cho thấy hai sự lựa chọn trong phát 
triển. Các thành phố là những cấu thể xã hội và vật lý.  

 
Những mẫu hình không gian của phát triển đô thị: ba mô hình khái quát hoá cấu 
trúc đô thị được nêu trên hình (7-1).  

 
Một số thành phố bố trí theo kiểu vòng tròn đồng tâm như New York phát 

triển ra phía ngoài từ một vùng trung tâm buôn bán và mở rộng ra bên ngoài theo 
vòng tròn đồng tâm khi dân số và độ lớn của thành phố tăng lên. Thường thì công 
nghiệp và doanh nghiệp ở trong vùng trung tâm buôn bán và nhà cửa của những 
người nghèo ở vùng nội thành bị nhà cửa của những người khá giả hơn bao quanh, 
dần dần ra đến ngoại thành tùy theo mức độ giàu có. Tuy nhiên ở nhiều nước kém 
phát triển những cư dân khá giả lại chui vào trung tâm thành phố còn những người 
nghèo lại sống ở các phố liều và dần dần bị đẩy ra ngoại thành. 
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Một thành phố bố trí theo kiểu nan quạt thì phát triển theo kiểu pha trộn hay 
từng dải. Những khu phát triển được xây dựng khi thương mại, công nghiệp, nhà 
cửa của khu trung tâm được đẩy ra phía ngoài dọc theo những đường giao thông 
chính. Một ví dụ cho kiểu này là những vùng đô thị lớn vươn ra từ San Francisco 
đến San Jose ở California. 

 
Một thành phố có nhiều trung tâm được phát triển xung quanh một trung tâm 

độc lập với nhau, hoặc những thành phố vệ tinh hơn là chỉ phát triển xung quanh 
một trung tâm. Los Angeles đô thị hoá gần như theo kiểu này. 

 
Hình 7-1. Các mô hình phát triển đô thị 

 
Đương nhiên có nhiều thành phố phát triển theo kiểu kết hợp đa dạng giữ ba 

kiểu này. Khi những thành phố phát triển ra bên ngoài, những vùng đô thị tách biệt 
có thể nổi lên hình thành những trung tâm dân cư đông đúc. Chẳng hạn như khoảng 
trống còn lại giữa Boston và Washington, D.C. được đô thị hoá rất nhanh và nối liền 
với nhau. Vùng đô thị trải dài 800 Km đôi khi được gọi là Bowash có khoảng 60 
triệu dân, lớn hơn hai lần toàn bộ dân số Canada. 

7.1.2. Môi trường đô thị 
 
Đô thị có nhiều chức năng hơn nông thôn. Theo Lê Hồng Kế (1995) các đô 

thị có những chức năng chính sau đây: (a) là nơi ở với mật độ cao; (b) nơi làm việc; 
(c) nơi  giải trí với các khoảng trống lớn; (d) các hệ thống giao thông; (e) các hệ 



 

 176  

thống dịch vụ (cấp nước, thoát nước, cung cấp năng lượng, thực phẩm, quản lý chất 
thải rắn, v.v.).  

 
Môi trường đô thị bao gồm môi trường vùng trung tâm đô thị và các vùng 

ngoại vi. Các đô thị và nông thôn gặp nhau ở một vùng chuyển tiếp và tương tác 
chặt chẽ với nhau – vùng ven đô. Con người, tài nguyên, tiền bạc, hàng hoá, thông 
tin và các sáng kiến chuyển động qua lại giữa thành phố và nông thôn. Kết quả 
không chỉ giới hạn ở chỗ vùng ven đô là nơi “chờ đợi” đô thị hoá. Bằng chứng cho 
thấy đây có thể là sự tồn tại của một hệ sinh thái nhân văn với kiểu sống riêng biệt 
theo ý nghĩa kinh tế – xã hội và cảnh quan. Đây thường là các vùng chịu sức ép phát 
triển to lớn và có nhiều mâu thuẫn về môi trường. Môi trường văn hoá trong khu vực 
này còn chịu sức ép to lớn hơn các vùng khác.  
 

Chúng ta có nhiều lý do để phải quan tâm đến vấn đề định cư trong các đô thị 
bởi vì thành phố và công nghiệp là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề mà chúng ta phải 
giải quyết cũng như có điều kiện để giải quyết chúng.  
 

Mặc dù diện tích đất đô thị ở các nước phát triển thường chỉ chiếm một tỷ lệ 
rất bé so với diện tích tự nhiên của một quốc gia; ở Canađa, nó chỉ chiếm có 1%; 
Tuy nhiên một mình diện tích sẽ là một chỉ thị không đúng về chất lượng môi 
trường. Dân số, mật độ dân số, vị trí và cả các dạng thức phát triển, hình dáng của 
một đô thị hay cách sống đô thị đều là những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đô 
thị. Các tác động môi trường này thường có ảnh hưởng xa hơn đến môi trường khu 
vực. Đô thị hoá còn có thể gây ra các tác động gián tiếp khác như  tăng dân số cơ 
học ở đô thị, nhu cầu to lớn trong sử dụng vật chất, thực phẩm, năng lượng và các 
dịch vụ khác, thay đổi các mối quan hệ con người - môi trường như giá trị, thói quen 
tập tục. 

7.1.3. Các vấn đề môi trường đô thị 
 

Các hoạt động phát triển đô thị tác động mạnh đến môi trường là: sản xuất, 
đổ thải chất thải đô thị (nó đặc biệt ảnh hưởng tới tài nguyên thị hiếu, sinh cảnh của 
sinh vật hoang dại; việc quản lý thảm thực vật và tài nguyên nước), giao thông, vui 
chơi giải trí, du lịch, v.v. 
 
Những vấn đề môi trường gắn với quá trình đô thị hoá thường bao gồm những vấn 
đề chính sau: 
 
(a) Sử dụng đất. Khi một thành phố được mở rộng trên một khu vực cảnh quan nào 
đó, thảm thực vật bị phá hủy, các đầm lầy sẽ bị lấp đi, các vùng đất ngập nước sẽ trở 
nên khô cạn, lớp đất tầng mặt bị bóc mòn và đất đai bị bê tông hoá. Các hệ sinh thái 
có thể sẽ bị suy thoái hay bị phá hủy, các quá trình môi trường tự nhiên như chu 
trình nước sẽ bị biến đổi bất thuận nghịch. Rất không may là các tác động tổng thể 
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đối với hệ sinh thái đô thị là rất khó có thể đoán nhận được trong điều kiện nhận 
thức hiện nay (Jameson). Một vấn đề khác đặt ra đối với các nhà quy hoạch môi 
trường là những ảnh hưởng to lớn đối với quá trình sử dụng đất do sự phát triển đô 
thị diễn ra một cách nhanh chóng và liên tục.  
 
(b) Chất thải. Một thành phố hiện đại điển hình với khoảng một triệu dân thường tạo 
ra 500.000 tấn nước cống rãnh, 2000 tấn chất thải rắn và 950 tấn khí thải trong một 
ngày. Một số loại chất thải gây ra hậu quả đối với sức khoẻ, một số loại khác lại là 
cơ sở hỗ trợ cho hàng loạt các tác nhân gây bệnh khác như các vi trùng, các ký sinh 
trùng, các loại sinh vật là các vectơ truyền bệnh.  
 
(c) Ô nhiễm nước. Các chất tồn dư nguồn gốc nước được tạo ra dưới hai dạng nguồn 
điểm và từ các nguồn phân tán. Nguồn điểm là các nguồn thải trực tiếp vào môi 
trường nước từ các nhà máy công nghiệp hay từ cống rãnh thành phố. Các nguồn 
phân tán bao gồm các YTTD đưa vào dòng chảy, sông hồ, của sông từ nước chảy 
tràn trên mặt đất và đưa vào nước ngầm thông qua quá trình ngấm và hút. Một khu 
vực đỗ xe thường là nguồn phân tán.  
 
Nước thải đô thị có thể bị ảnh hưởng do các hoạt động công nghiệp thải vào hệ 
thống cống rãnh thành phố các loạI nước thải. Vì vậy nước thải cống rãnh các đô thị 
có thể sẽ rất khác nhau. Một phần đáng kể nước thải đô thị là nước thải sinh hoạt, 
chứa rất nhiều các chất hữ cơ, đa số có thể phân hủy được. ảnh hưởng của nước thải 
đô thị  phụ thuộc vào mức độ xử lý chúng trước khi đưa vào môi trường nước và vào 
thể tích bản thân thủy vực có thể pha loãnng chúng.  
 

Dòng thải công nghiệp có tính chất lý hoá thay đổi mạnh, thường có thể được 
chia thành 4 loại tùy theo kiểu sử dụng công nghiệp: vệ sinh; làm mát; làm sạch và 
sản xuất. Nước sử dụng vào cho vệ sinh có thành phần chất TD tương tự như nước 
thải sinh hoạt. Lượng nước thải sử dụng vào làm mát trong công nghiệp có khối 
lượng lớn nhất, điển hình là nhiệt điện. Nước thải thường có nhiệt độ 10-15 độ cao 
hơn so với nhiệt độ nguồn nước đầu vào; chúng hoặc được thải vào môi trường nước 
tự nhiên hay sử dụng lại qua tháp làm mát. Một ví dụ về nước sử dụng vào mục đích 
sạch là nước rửa chai lọ trong công nghiệp nước giải khát, có thể tái sử dụng. Nguồn 
nước thải từ quá trình này chứa hàm lượng BOD và SS cao do các chất bẩn bám vào 
chai lọ khi thu hồi. Do sử dụng nhiều các chất kiềm trong rửa nên nước thải thường 
có độ kiềm tính cao. Nước sản xuất bao gồm nước sử dụng để tạo ra sản phẩm, tách 
chất thải ra và sản phẩm phụ và vận chuyển sản phẩm. Bốn công đoạn trong sản xuất 
vải sợi bông in hoa  là ví dụ cho thấy các chất TD đã đi vào nước thải sản xuất như 
thế nào. 
 

Sự nhiễm bẩn các nguồn nước cấp bởi các nguồn nước thải cống rãnh thành 
phố thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng như trường hợp bùng nổ dịch tả ở 
London, dịch cảm cúm ở Zermatt cho 437 người (Thụy Sĩ, năm 1963); bùng phát 
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dịch đường ruột ở Szeged Hungary năm 1955 (John M.Edington and M.Ann 
Edington, 1979).  Đối với các nguồn nước vui chơi giải trí như tắm, thì sự nhiễm 
bẩn do nước cống rãnh thành phố cũng sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ con 
người. 
 

Vấn đề sinh thái đô thị liên quan rất lớn đến sự không hoàn thiện trong hệ 
thống quản lý đổ thải các loại chất thải (John M.Edington and M. Ann Edington; 
1979). Trong trường hợp các phương tiện quản lý phân rác kém, đất ở vùng đô thị 
và ngoại ô thường bị ô nhiễm bởi các nguồn phân người và gia súc, các nguồn nước 
thải đô thị, chứa đựng các yếu tố gây bệnh như các loại ký sinh trùng (giun sán, 
protozoa) (Duncan Mara, 1978). Các ký sinh trùng này có thể thâm nhập trực tiếp 
qua da như đối với Ancylostoma, Necator và Stronglyoides; hoặc qua đường miệng 
khi ăn uống các sản phẩm nhiễm trứng giun (Đ.N. Phong và CTV, 1995). 
 
(d) Ô nhiễm không khí và tiếng ồn 
 

Bầu khí quyển có khả năng làm sạch các chất bẩn thông qua quá trình khuếch 
tán các chất bẩn đi xa và lùa không khí sạch tới. Tuy nhiên quá trình “tự làm sạch” 
này trong nhiều trường hợp bị cản trở do quá trình nghịch nhiệt. Những khu vực có 
hiệu ứng nghịch nhiệt, không khí nhiều khi bị ô nhiễm rất nặng nề, gây ra hậu quả 
nghiêm trọng đối với cư dân đô thị. Hiện tượng này đã xảy ra ở thung lũng Meuse, 
Bỉ vào năm 1930; London 1952, 1956 và 1962 ở Genoa, Bombay, Sydney và hàng 
loạt thành phố ở Mỹ; Cách giải quyết đơn giản là thiết kế, xây dựng nhà máy với 
ống khói cao và nằm ở dưới hạ lưu chiều gío. Tuy nhiên theo McHarg khuyến cáo, 
các nhà quy hoạch cần đi xa hơn thế bằng cách quy hoạch cho cả không lưu (John 
M.Edington and M. Ann Edington; 1979). 
 
(e) Vấn đề sử dụng năng lượng 
 

Đô thị hoá cũng liên quan trực tiếp đến việc sử dụng năng lượng, mối quan 
hệ đó đã dần dần được nghiên cứu. Năng lượng được sử dụng trong mọi quá trình 
khác nhau; trong sinh hoạt, buôn bán, sản xuất, giao thông vận tải, v.v. Cải thiện 
tính chất hình học của các đường phố có thể tận dụng năng lượng mặt trời, tận dụng 
chất thải nhiệt, quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tiết kiệm năng lượng, nâng cao 
thiết kế nhà ở, v.v. 
 
(g)  Tương tác đô thị và nông thôn 
 

Đô thị hoá là quá trình tương tác giữa thành phố và các vùng nông thôn cận 
thị. Quan điểm kinh tế cho rằng các vùng nông thôn là “sân sau” của thành phố, cho 
rằng đó là môi trường thiên nhiên để hưởng thụ, khai thác và là nơi đổ thải các loại 
chất thải. Sự tồn tại của vùng tiếp giáp sẽ có điều kiện ở những nơi thiếu sự kiểm 
soát chặt chẽ để phân biệt rành mạch với vùng nông thôn. Giá trị đất đai, thuế, nhà 
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của trong thành phố trở nên ngày càng đắt đỏ hỏn làm cho người ta nghĩ tới việc tìm 
kiếm một nơi nào đó thuận tiện về giao thông, chi phí liên lạc ít tốn kém, để sinh 
sống. Tuy nhiên, yếu tố thu hút có thể không phải là kinh tế mà là người ta thích tìm 
một chỗ nào đó để sống cho thoải mái. Vấn đề có thể và thường nảy sinh khi cho 
phép phát triển đất phi nông nghiệp một cách tùy tiện, thiếu trật tự và bi phân cách. 
Tài nguyên đất sẽ bị lãng phí đáng kể và chi phí thường bị che lấp; các mâu thuẫn về 
đất đai phát sinh.  Các nhu cầu phục vụ trong thành phố thường khi được tăng cường 
sẽ đòi hỏi các khoản chi phí đắt đỏ. Các hệ thống tự nhiên bị biến đổi mạnh thành 
các hệ thống đỏn giản hơn, chất lượng môi trường bị suy giảm, đặc biệt tài nguyên 
“thẩm mỹ”. Xu hướng này có thể phát triển mạnh. Việc phát triển tài nguyên thiên 
nhiên ở quy mô lớn, các dự án năng lượng, giao thông, trong quá trình đô thị hoá lâu 
dài, ảnh hưởng rất to lớn đến môi trường tự nhiên, làm biến đổi sâu sắc đến nó, đặc 
biệt là đối với các khu vực nhạy cảm sinh học. Khi một vùng xung quanh đô thị 
(urban fringe) được quy hoạch cho phát triển có nghĩa là môi trường nông thôn sẽ 
được thay thế bằng đô thị, môi trường tự nhiên sẽ bị biến đổi.  
 

 
Hình 7-2. Kẹt xe – vấn đề nan giải của đô thị ngày nay 

 

7.1.5. Quy hoạch môi trường đô thị 
 
Phát triển đô thị bền vững là mục tiêu lâu dài của mỗi quốc gia. Để đạt được 

mục tiêu đó, quá trình phát triển đô thị phải đồng thời tiếp cận các mục tiêu phát 
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triển về kinh tế – xã hội - môi trường. Có rất ít thành phố hiện tại là bền vững. 
Những thành phố bắt đầu phụ thuộc vào những nguồn cung cấp từ xa như lương 
thực, thực phẩm, nước, năng lượng, nguyên liệu. Việc sử dụng quá nhiều tài nguyên 
đã làm tổn hại không khí, nước, đất và động thực vật hoang dã của khu vực và 
những vùng lân cận. Tuy nhiên đô thị hoá không nhất thiết sẽ gây ra các tác động 
xấu, làm suy giảm tài nguyên thiên nhiên.  
 

Thực tế cho thấy bằng cách quy hoạch cho sự phát triển đô thị và phân chia 
trên cơ sở năng lực của các hệ thống tự nhiên để duy trì sự bền vững của chúng. 
Điều đó thường đúng ở những nơi mà quá trình đô thị hoá diễn ra từ từ, phát triển 
các loại hình thích hợp, gìn giữ  các giá trị môi trường, cảnh quan đẹp, quản lý tốt sự 
phát triển. Việc quản lý môi trường chặt chẽ trong quá trình đô thị hoá là quan trọng. 
Đối với các nhà quy hoạch môi trường, có hai vấn đề xuất hiện: (a) Sự cần thiết phải 
ngăn chặn hay làm giảm tác động của sự phát triển đô thị đến các chức năng của môi 
trường (cung cấp vật chất, năng lượng, tài nguyên) đến mức có thể chấp nhận được; 
và (b) sự cần thiết phải duy trì hay nâng cao chất lượng của chính môi trường.  
 

Trong khi tác động tổng thể đối với môi trường là khó tránh khỏi, một số tác 
động nào đó có thể được ngăn chặn, làm giảm mức độ ảnh hưởng bằng việc lựa 
chọn vị trí và thiết kế cẩn thận, phân chia thời gian thực hiện và thực tiễn xây dựng. 
Việc lựa chọn vị trí cho xây dựng hệ thống thoát nước thải, một số hệ thống hạ tầng 
cơ sở quan trọng khác như đường cao tốc, cống thoát và đường ống cấp nước, các hệ 
thống thiết bị xử lý chất thải, v.v. có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch làm giảm 
các tác động môi trường, giảm chi phí xây dựng. Xác định không đúng năng lực cần 
thiết của các hệ thống cũng gây ra các tác động xấu.  
 

Trong những giai đoạn sớm của quá trình đô thị hoá khi các dạng tài nguyên 
còn tồn tại thì việc sẽ được giảm nhẹ bằng quy hoạch, thiết kế thích hợp, xử  lý các 
cảnh quan sau đó.  
 

Bảo vệ vốn đất đai là một phần của giải pháp. Dự trữ đất canh tác cho sản 
xuất lương thực không đảm bảo chắc chắn mục tiêu sử dụng cho sản xuất thực 
phẩm. Để bảo vệ khỏi sự xâm lấn thiếu thận trọng của đô thị (tránh việc khoanh 
vùng quá rộng, xây dựng hệ thống cống rãnh và cấp nước quá thừa thãi), cần tiến 
hành quy hoạch sử dụng đất với sự tương thích trong sử dụng, tách các sử dụng 
“không tương thích” bằng các vùng đệm; hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp 
sinh thái hơn; giám sát khả năng và chất lượng các hệ thống môi trường, làm giảm 
thiểu các tác động môi trường do các hoạt động phát triển đô thị, khu công nghiệp, 
giao thông vận tải chủ yếu. 
 
7.1.6. Đô thị sinh thái - một cách tiếp cận mới trong quy hoạch môi trường đô 
thị 
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Thuật ngữ đô thị sinh thái dường như là rất mới với một số người nhưng trên 
thực tế nó đã có một quá trình phát triển rất dài. Năm 1975, Richard Register và một 
số người bạn đã sáng lập ra tổ chức “Sinh thái đô thị” (Urban Ecology) tại Berkeley, 
California và hoạt động phi lợi nhuận với mục đích chính là tái cơ cấu lại quy hoạch 
đô thị cho phù hợp với tự nhiên.  
 

Một thành phố bền vững và lành mạnh về sinh thái - thành phố sinh thái hay 
thành phố xanh thì nguyên liệu và năng lượng được sử dụng có hiệu quả, ô nhiễm và 
chất thải phải ít hơn nhiều so với những thành phố bình thường. Điều đáng nhấn 
mạnh phải là phòng tránh ô nhiễm, tái sử dụng, tái chế và sử dụng có hiệu quả 
nguồn năng lượng và tài nguyên. Chất thải rắn tính theo đầu người phải được giảm 
đáng kể và ít nhất là 60% của những gì sản xuất ra phải được tái sử dụng, tái chế 
hoặc làm phân rác. Một thành phố sinh thái có được lợi thế là sử dụng nguồn năng 
lượng địa phương và yêu cầu tất cả các ngôi nhà, xe cộ và các dụng cụ đều phải đạt 
hiệu quả năng lượng cao. 
 Sau hơn 20 năm phát triển, Urban Ecology đã đưa ra cho chúng ta 10 nguyên 
tắc cơ bản để có thể tiến tới một thành phố sinh thái: 

1. Chú ý xem xét đến quyền sử dụng đất tại các điểm nút giao thông nhằm có 
được thoả thuận với lợi ích chung cho cả cộng đồng. 

2. Phân cấp mức ưu tiên giao thông đối với người đi bộ, xe đạp hay ô tô đồng 
thời quy định rõ khu vực hoạt động nhất định với mỗi loại hình giao thông. 

3. Khôi phục lại hiện trạng môi trường đô thị dặc biệt tại các con kênh, rạch 
chảy qua thành phố và nhất là các vùng đất ngập nước. 

4. Thiết kê và áp dụng mô hình ngôi nhà sao cho vừa tao nhã, tiện lợi, kinh tế 
nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc. 

 5. Đảm bảo công bằng xã hội, tạo cơ hội phát triển hơn cho người phụ nữ, 
người da màu và những người khuyết tật. 

6. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bản địa, xúc tiến các dự án xanh hoá đô thị, 
phát triển các hội làm vườn. 

7. Thúc đảy tái sử dụng, khuyến khích áp dụng công nghệ mới đồng thời bảo 
tồn thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm và rác thải. 
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8. Kêu gọi đầu tư vào các hoạt động xanh, hạn chế các hoạt động gây ô 
nhiễm và tạo ra chất thải nguy hại. 

9. Thúc đẩy việc sử  dụng năng lượng một cách tiết kiệm, tránh lãng phí. 

10. Tăng cường hiểu biết của mọi người về môi trường khu vực họ đang sống 
thông qua các nhà hoạt động xã hội, các dự án nâng cao nhân thức về phát 
triển bền vững. 

Quy hoạch đô thị theo hướng phát triển thành một thành phố sinh thái là một 
khuynh hướng hiện đại. Tổ chức “Urban Ecology” bắt đầu gây tiếng vang bằng cách 
cho xuất bản cuốn “Register’s Eco-city Berkeley” nhằm phác thảo ra một thành phố 
Berkeley sẽ như thế nào trong vài thập kỷ tới khi chúng ta tiến hành sinh thái hoá đô 
thị. Phong trào này càng được chú ý hơn khi hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về đô thị 
sinh thái được tổ chức vào năm 1990 tại Berkeley. Hội nghị đã thu hút được hơn 700 
đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tới đây nhằm thảo luận về vấn đề đô thị và đưa ra 
một mô hình thành phố được xây dựng theo quan điểm sinh thái. Tiếp theo Hội nghị 
lần II (Adelaide - Australia, 1992) và lần III (Yoff, Senegal, 1996) thảo luận về 
những kết quả đã đạt được và đề xuất các phương án tối ưu. 

Curitiba là một thành phố sinh thái của Brazin, nằm cách Rio de Janeiro 
300Km về phía Nam. Thành phố là một tấm gương điển hình về công cuộc đổi mới 
nhờ sự cố gắng cải tạo lại hệ thống giao thông công cộng và biến thàgng phố thành 
một nơi dễ chịu đối với ngừoi đi bộ và đi xe đạp nhằm giảm ô nhiễm không khí do 
giao thông. Ngoài ra các chương trình tái chế chất thải, giáo dục môi trường cung đã 
và đang được thực hiện, mang lại cho thành phố một diện mạo mới. 

Một số biện pháp được áp dụng chủ yếu cho giao thông ở  Curitiba: 

Mỗi ngày có 1,3 triệu lượt khách sử dụng xe buýt thành phố, một hệ thống 
nhanh nhất và rẻ nhất ở Brazin. 

Hệ thống đường dành cho xe đạp và nguời đi bộ đươc mở rộng 
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Giao thông bị hạn chế ở một số đường phố nhất định và ở một số đường phố 
khác có quy định giới hạn tốc độ, do đó tỷ lệ tai nạn giai thông ở đây là thấp 
nhất Brazil. 

Diện tích không gian xanh trên mối đầu người tăng lên 100 lần trong vài 
năm. 

Cuối cùng, lượng xăng dầu tiêu thụ tính theo đầu ngừoi thấp hơn 30% so với 
mức trung bình của các thành phố khác ở Brazin. 

Curitiba vẫn chưa phải là một hình mẫu hoàn chỉnh và vẫn còn những vấn đề về môi 
trường và xã hội cần giải quyết. 

7.1.6. Cây xanh -  thành phần quan trọng trong môi trường đô thị  
 

Cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với mỗi đô thị và với đời sống con 
người; là một thành phần trong hệ sinh thái, có tác dụng trong cải tạo khí hậu, tạo 
cảnh quan trong kiến trúc đô thị và bảo vệ môi trường. Các chức năng cơ bản của 
cây xanh đô thị là: 
 

Cải tạo vi khí hậu và điều kiện vệ sinh 
Làm nơi nghỉ ngơi, giải trí cho nhân dân 
Phòng hộ, cách ly và bảo vệ cho đô thị trước gió bão, bụi cát 
Làm tăng vẻ đẹp kiến trúc cảnh quan đô thị 
Ngăn cách tiếng ồn, bụi giao thông 
Tạo sinh cảnh cần thiết cho sinh vật cư trú, góp phần bảo tồn tính đa dạng 
sinh học 
 
Trong quan hệ đô thị, cây xanh thường gắn liền với mặt nước, tạo nên những 

cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Vì vậy quy hoạch cây xanh đô thị luôn gắn với mặt 
nước, tạo nên các mảng cây xanh xung quanh các ao hồ, các dai cây xanh dọc theo 
các sông ngòi & kênh rạch.  

 
Cây xanh có thể sử dụng với các mục đích công cộng (công viên thành phố, 

vườn hoa, dải cây xanh đường phố); cây xanh sử dụng hạn chế (trong trường học, 
khu công nghiệp, bệnh viện); cây xanh có chức năng đặc biệt (nghiên cứu khoa học, 
vườn thực vật, vườn thú, v.v.) 

 
Cây xanh đô thị thường được bố trí theo các dạng sau đây: 
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Bố cục tự do thành các khu cây xanh phân bố không đồng đều trong đô thị; 
hê thống này được hình thành tự nhiên thiếu quy hoạch trên các các mảnh đất 
có diện tích không lớn lắm. 

 
Bố cục thành các dải cây xanh – hệ thống dải được tổ chức thành các hệ liên 
tục dựa theo ý đồ quy hoạch phát triển đô thị. 

 
Bố trí theo mảng cây xanh tự do kết hợp với các trục hình học trong cơ cấu 
phát triển đô thị. 

7.1.7. Môi trường khu công nghiệp 
 

Các khu công nghiệp (KCN) có các quy mô lớn bé và với các loại hình khác 
nhau; nói chung được xây dựng trên các diện tích tương đối nhỏ, được cung cấp đầy 
đủ cơ sở hạ tầng như điện nước, đường giao thông vào ra chính và một số các dịch 
vụ khác. các khu công nghiệp được hình thành nhằm thu gom và tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp vùa và nhỏ hoạt động tốt.  
 

Cho đến tháng 9/1999, ở Việt Nam chính phủ đã cho quyết định thành lập 67 
KCN trên địa bàn 28 tỉnh thành phố, tổng diện tích 12.381 ha. Theo mục tiêu và 
chức năng hoạt động, các KCN được chia thành các loại hình: (1) KCN được xây 
dựng trên khuôn viên đã có một số doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động; (2) 
Các KCN được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu di dời của các nhà máy vốn đang 
tồn tại xen kẽ giũa các khu dân cư hay nằm ở nội đô; (3) các KCN có quy mô nhỏ và 
vừa có hoạt động sản xuất gắn liền với nguồn nguyên liệu; (4) các KCN hiện đại, 
xây dựng mới hoàn toàn.  

Quy hoạch môi trường KCN 

+ Bố trí khu Công nghiệp 
 

Trong quy hoạch sử dụng đất, việc bố trí tập trung các cơ sở sản xuất là biện 
pháp quan trọng hàng đầu để kiểm soát ô nhiễm. Các nguyên tắc chung trong việc 
lựa chọn vị trí là KCN cần phải được bố trí cuối hướng gió và cuối nguồn nước đối 
với khu dân cư và các khu đô thị khác. Các KCN cũng tránh không được bố trí trong 
nội thành, xen kẽ giữa các khu dân cư.  

+ Quy hoạch cảnh quan khu công nghiệp  
 

Quy hoạch cảnh quan đối với các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng; các 
biện pháp chủ yếu có thể phân thành 4 hạng mục sau:  
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(a) Khoanh vùng: Thường áp dụng cho các khu vực công nghiệp không đồng 
nhất, quy mô lớn nhằm tách biệt khỏi khu dân cư với một hành lang bảo vệ 
xung quanh;  
 
(b) Thiết kế mới lạ:  Công nghiệp mới có thể được chấp nhận bởi vì khu công 
nghiệp mới sẽ ra ra một cảnh quan mới lạ;  

 
(c) Thiết kế bảo tồn: Phát triển công nghiệp có thể tích hợp với xung quanh 
bằng cách sử dụng các khuôn dạng, màu sắc, hình thức và vật liệu tương tự 
như những vật xuất hiện trong khu vực;  
 
(d) Ngầm :  Cách tốt nhất để tạo ra sự đồng nhất giữa công nghiệp và cảnh 
quan xung quanh là “giấu” các phát triển mới xuống dưới mặt đất. Đây là kỹ 
thuật thường được sử dụng trong xây dựng cống thoát, đường đây hạ thế, 
điện thoại, v.v 
 
Bốn cách tiếp cận này có thể áp dụng một cách riêng biệt hay áp dụng cho 

từng bộ phận trong phát triển một khu công nghiệp.  

+ Khu công nghiệp sinh thái  
 
Khu công nghiệp sinh thái là một ý tưởng xuất phát từ chiến lược BVMT và 

PTBV. Công nghiệp sinh thái là áp dụng sinh thái học cho công nghiệp. Khu công 
nghiệp sinh thái là mục tiêu phát triển các khu công nghiệp hiện đại; đã được áp 
dụng ở một số nước đã và đang phát triển trên thế giới.  
 

KCN sinh thái phải là nơi phát sinh ít chất thải. Khu CN Burnside ở bang 
Nova Scotia thuộc bờ biển phía đông Canada vói 1200 doanh nghiệp vừa và nhỏ là 
một ví dụ về KCN sinh thái. Với sự hỗ trợ của trường đại học Dalhousie, mục tiêu 
chính của họ là phát triển các ngành trao đổi sử dụng chất thải và tái sinh nguyên 
liệu, xử lý nước thải bằng hệ thống ĐNN, sử dụng năng lượng nhiệt mặt trời, giới 
thiệu các hoạt động và chuyển giao công nghệ sạch. 
 

KCN sinh thái là khu CN xanh. Để trở thành KCN sinh thái thì trước hết phải 
dành tỷ lệ đất thích đáng để trồng cây xanh, sân cỏ, vườn hoa, mặt nước và tạo ra 
môi trường vi khí hậu và cảnh quan đẹp ở từng nhà máy cũng như toàn khu công 
nghiệp. 
 

Khu CNST là KCN sạch. Môi trường vật lý ở bên trong KCN cũng như  tại 
vùng xunh quanh không những không bị ô nhiễm mà còn đạt chất lượng cao. Điều 
kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của người lao động đều rất thuận tiện. 
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7.1.8. Nghiên cứu trường hợp - Quy hoạch cải thiện môi trường Hà Nội 
 
Bối cảnh 

 
Hà Nội với dân số Hà Nội trên 3 triệu người, là thành phố lớn thứ hai ở Việt 

nam. Hà Nội bao gồm 7 quận và 5 huyện ngoại thành, có tổng diện tích đất tự nhiên 
là 927Km2. Là thủ đô của nước Việt nam và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn 
hoá của cả nước, Hà nội đang phát triển ngày càng nhanh chóng do đó gây nên sự 
biến đổi mạnh mẽ trong sử dụng đất đai, làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường cấp 
bách đòi hỏi phải có các hành động mang tính chiến lược nhằm bảo vệ môi trường 
của Hà Nội. 

 
Quy hoạch tổng thể cải thiện môi trường Hà Nội do cơ quan hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tài trợ được coi là những ví dụ tốt về QHMT tổng thể ở Việt nam 
(Robert Everitt & Kimberly Pawley, 2001). Công trình nghiên cứu này tập trung vào 
một vùng tương đối nhỏ của Việt nam, dùng phương pháp luận tương tự  các nghiên 
cứu về quản lý môi trường vịnh Hạ Long và kế hoạch cải thiện tình hình vệ sinh cho 
thành phố Hải Phòng; hướng vào việc cải thiện chất lượng môi trường. Các công 
trình này đã đề xuất quy hoạch tổng thể và đã xác định các dự án đầu tư cụ thể để 
thực hiện quy hoạch tổng thể đó.  
 
Mục đích của quy hoạch 
 
 (1) Xác định và đề xuất các dự án và ưu tiên; (2) Xây dựng định hướng cơ bản và 
các chỉ dẫn có tính chiến lược để cải thiện điều kiện môi trường; (3) Quản lý chất 
thải rắn; (4) Nâng cao các điều kiện vệ sinh liên quan đến môi trường nước.; (5) 
Thiết lập hiệu lực hệ thống pháp chế / tổ chức về quản lý môi trường ở Hà Nội. 

Cấu trúc tổng quát của báo cáo   
 
Phần I. Giới thiệu 
Phần II. Đánh giá  hiện trạng và quản lý môi trường 

 
1.  Chất lượng môi trường xung quanh hiện nay 
2.  Đánh giá tình hình khuôn khổ thể chế / luật pháp cho quản lý môi trường   
3. Đánh giá mức độ cung ứng của ngành dịch vụ công  
4. Đánh giá khuôn khổ hiện tại cho việc nâng cao nhận thức về môi trường 
5. Đánh giá về phát triển nhân lực cho quản lý môi trường 
6. Đánh giá về vấn đề tài chính cho công tác quản lý môi trường 

 
Phần III. Quy họach tổng thể môi trường 
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1.  Mục đích và phạm vi nghiên cứu 
2. Khuôn khổ vĩ mô 
3. Đánh giá điều kiện tương lai của môi trường 
4. Phân vùng môi trường để quản lý có hiệu quả 
5. Các tiêu chí môi trường và các chiến lược cơ bản 
6. Các giải pháp và dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện điều 
kiện môi trường 
7. Lựa chọn và lịch trình cho việc thực hiện dự án ưu tiên 
8. Đánh giá điều kiện môi trường tương lai khi thực hiện các giải pháp 

 
Phần IV. Nghiên cứu tiền khả thi dự án Bãi đổ rác Nam Sơn và hệ thống truyền tải 
chất thải 

Tóm tắt nội dung quy hoạch cải thiện môi  trường Hà Nội 
 
1. Khoanh vùng môi trường Hà Nội 

Khoanh vùng môi trường được xem là một công cụ chính trong quy hoạch 
quản lý chất lượng môi trường Hà Nội. Việc khoanh vùng môi trường căn cứ vào 
quy hoạch phát triển Hà Nội và dựa trên các tiêu chí: (a) hiện trạng và dự kiến dử 
dụng đất, (b) hiện trạng ô nhiễm môi trường và xu hướng trong tương lai, (c) tính 
liên tục của các yếu tố môi trường thiên nhiên và (d) ranh giới quản lý hành chính. 
Mỗi vùng sẽ có những đặc điểm riêng về sử dụng đất, mật độ dân số, cấu trúc công 
nghiệp, v.v. 

 
 

Chú giải: 
 
1. Trung tâm thành 
phố cũ 
2. Tây Bắc, hữu ngạn 
sông Hồng 
3. Nam, hữu ngạn 
sông Hồng 
4. Khu vực đô thị 
Đông Anh 
5. Khu vực đô thị Gia 
Lâm 
6. Vùng ven đô 
7.Khu vực Hồ Tây 
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8. Sông Hồng 
 

H×nh 7..3. Ph©n vïng m«i trêng Hµ Néi 
 

2. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ®iÒu kiÖn m«i trêng vµ qu¶n lý ®· ®îc thùc hiÖn cho  mçi 
vïng chøc n¨ng m«i trêng  

 
B¶ng 7.1. VÝ dô vÒ dù b¸o t¶i lîng BOD t¹i c¸c vïng m«i trêng Hµ néi 

Vïng m«i trêng DiÖn tÝch lu 
vùc (ha) 

 

1997 
(kg/ngµy) 

2010 
(kg/ngµy) 

2020 
(kg/ngµy) 

V 1- Trung t©m phè cæ 3.499 47.946 59.082 62.400 
V2 – T©y b¾c h÷u ng¹n SH 5.590 14.391 26.920 35.746 
V3 - Nam h÷u ng¹n SH 2.695 17.062 21.574 26.118 
V4- vïng §« thi §«ng Anh 8.525 7.044 30.479 66.736 
V5- Vïng §« thi Gia l©m 4.295 9.272 15.932 33.744 
V6 – Vïng ven ®« 62.988 40.753 66.394 80.218 
V7 - Vïng Hå T©y 410 1.067 1.986 2.496 
       Tæng diÖn tÝch 88.002 137.535 222.366 307.485 
 
3. Ph¸c th¶o quy ho¹ch tæng thÓ m«i trêng 
 

Trªn c¬  së dù b¸o vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¨ng trëng d©n sè, tÝnh to¸n 
(1) t¶i lîng chÊt th¶i (B¶ng 7.1), (2) dù b¸o vÒ chÊt lîng m«i trêng níc, kh«ng 
khÝ, tiÕng ån, dao ®éng ë Hµ Néi theo c¸c vïng m«i trêng cho c¸c n¨m 2010 vµ 
2020; (3) X¸c ®Þnh môc tiªu vµ (4) chiÕn lîc nh»m c¶i thiÖn chÊt lîng m«i trêng 
Hµ néi.   

 
B¶ng 7.2.  VÝ dô - “ViÔn c¶nh m«i trêng Hµ Néi”  (JICA, 2000) 

 
Vïng sè Tªn vïng M«i Trêng ViÔn c¶nh m«i trêng 

1 Trung tâm thành phố cũ Khu vực với các di sản lịch sử và văn hoá 
2 Tây Bắc hữu ngạn sông Hồng Thành phố quốc tế với không gian thoải 

mái 
3 Nam hữu ngạn sông Hồng Vùng cửa ra với công nghiệp sạch 
4 Khu vực đô thị Đông Anh Thành phố siêu sinh thái 
5 Khu vực đô thị Gia Lâm Thành phố công nghiệp mới 
6 Vùng ven đô  Ven đô tươi mát với Thiên nhiên dịu 

dàng 
7 Khu vực Hồ Tây Vùng mặt nước đẹp đẽ 
8 Sông Hồng Không gian nước thơ mộng 

 
B¶ng 7.3. Môc tiªu m«i trêng tæng hîp 
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Vùng  
MT 

Điều kiện MT hiện tại 2010 2020 
Sạch Thiên 

nhiên 
Văn 
hoá 

Sạch Thiên 
nhiên 

Văn 
hoá 

Sạch Thiên 
nhiên 

Văn 
hoá 

1 C C B A Â A A Â A 
2 C B - B B - A B - 
4 B B - B B - B A - 
5 B B - B B - B B - 
6 B A - B A - B A - 
7 B B B A Â A A A A 

 
Ghi chó:  A-Hoµn toµn tho¶ m·n; B-tho¶ m· mét phÇn; C- Cha tho¶ m·n 
 
 ChiÕn lîc m«i trêng co b¶n: (1)t¸i sö dông vµ s¶n xuÊt s¹ch h¬n, (2) quy ho¹ch 
sö dông ®Êt vµ giao th«ng hîp lý; (3) x©y dùng c¸c hÖ thèng ®æ th¶i chÊt th¶i thÝch 
hîp; (4) Huy ®éng réng r·i mäi thµnh phÇn tham gia vµo sù nghiÖp m«i trêng. 
 
C¸c chiÕn lîc ngµnh:  nh»m vµo c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp víi nhiÒu 
ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ. 
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7.2. QUY HOẠCH TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC 

7.2.1. Mở đầu  
 

Lưu vực (Watershed / drainage Basin) là khu vực địa lý thu nhận nước, các 
chất lắng đọng và các chất hoà tan để đưa vào một đầu ra chung (một điểm trên một 
dòng chảy lớn; một cái hồ; một tầng nước ngầm; một cửa sông hay một đại dương. 
Theo khái niệm này, vấn đề quản lý tài nguyên nước về chất lượng cũng như số 
lượng sẽ là mục tiêu hàng đầu. Các hoạt động sử dụng đát và các hoạt động khác 
trên lưu vực đều có thể ảnh hưởng đén chúng.  
 

Khi xác định biên của một lưu vực, có nhiều yếu tố cần chú ý: quyết định có 
tính địa phương về phạm vi của đơn vị địa lý cần phải phân tích, đánh giá; khía cạnh 
thủy văn của nước ngầm, sử dụng kinh tế; kiểu và phạm vi gây ô nhiễm; mức độ và 
tình trạng của các dạng tài nguyên sẵn có cần được bảo vệ, phục hồi. Một điều đáng 
chú ý nữa, do nhiều con sông lớn bắt nguồn trên lãnh thổ một quốc gia khác và có 
thể chảy qua nhiều quốc gia (hệ thống sông Mêkông, sông Hồng) nên lưu vực các 
sông này sẽ có tính chất đa quốc gia.  

7.2.2. Các hoạt động của con người tác tác động đến môi trường lưu vực 
 
 (1) Các hoạt động ở vùng thượng nguồn: phá rừng, khai mỏ, xây dựng đạp / hồ 

chứa, xói mòn, công nghiệp, du lịch, làm đường, sinh sống 
Tác động: xói mòn, bồi lắng, thuốc trừ sâu và các tác nhân ô nhiễm khác, dòng 
chảy tràn, tăng độ đục, các chất rắn lơ long, chất lượng nước ao hồ, các hệ sinh 
thái ĐNN 

 
(2) Sử dụng đất: Nông nghiệp trên đát dốc, hoá chất nông nghiệp: thuốc trừ sâu & 

diệt cỏ, trồng cây công nghiệp (cà phê, chè), chăn thả gia súc, cơ giới hoá nông 
nghiệp, khai mỏ 
Tác động: ô nhiễm, xói mòn (lượng và chất), đổ thải các loại chất thải, các ao hồ tự 
nhiên & nhân tạo 

 
(3) Tập quán của cư dân: du canh, đốt nương rãy, quản lý kém, nông nghiệp truyền 

thống bị mất đi, gia đình lớn, di dân bất hợp pháp, thiên về trồng lúa nên phải phá 
rừng 
Tác động: tác động xấu đến rừng và đa dạng sinh học, xói mòn tăng, dòng chảy 
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 7.2.3. Quản lý tổng hợp lưu vực  
 
1. Giới thiệu 
 

Lưu vực cung cấp cho ta một khuôn khổ trọn vẹn (holistic) để có thể hiểu đầy 
đủ về khu vực. Ví dụ, vai trò của lưu vực trong việc hình thành một sinh cảnh hay sự 
định cư. Lưu vực cho phép khám phá các mối tương tác lẫn nhau, sao cho quan hệ 
giữa các quá trình tự nhiên và xã hội – văn hoá có thể được làm sáng tỏ (Frederick 
Steiner và CTV, 2000). 

 
Lưu vực và các dòng sông thường không có biên giới hành chính và cần có 

quy hoạch theo vùng. Quy hoạch đa mục đích vùng có biên giới tự nhiên thường rất 
khó khăn mà quy hoạch lưu vực sông là một ví dụ. Nó liên quan đến quy hoạch sử 
dụng đất, việc khoanh vùng quản lý, và vấn đề tổ chức thực hiện. Vấn đề đầu tiên 
liên quan đến những vấn đề về thể chế như luật pháp, tổ chức hành chính và điều 
phối của các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, cho đến nay các vấn đề của lưu vực 
thường còn được xử lý một cách riêng lẻ.  
 
2. Mô hình pháp lý trong phân chia và bảo vệ tài nguyên trong lưu vực 
 
Một vấn đề được đặt ra là ai chịu trách nhiệm và làm sao có thể xác định việc sử 
dụng tài nguyên là công bằng ?  
 
Bảng 7.4. Quản lý nước và hệ thống tư pháp ở  Trung quốc, Việt nam và Canada 
 
 Trung quốc Việt nam Canada 
Đất do chính phủ sở 
hữu 

Quốc gia Quốc gia Quốc gia và 
tỉnh 

Tiện ích (Cống / nước)  Thành phố (quận , huyện ) Thành phố / tỉnh Thành phố (trừ  
crown lands) 

Kiểm soát sử dụng đất Nhiều mức Nhiều mức/ huyện Thành phố 

Quản lý chất lượng 
nước 

 Tỉnh / thành phố Tỉnh 

Quản lý số lượng nước Văn phòng bảo vệ nước 
(multi-gov’t) 

Tỉnh Tỉnh 

Đổ thải Địa phương / vùng / quốc 
gia (EPA) 

Tỉnh / thành phố Tỉnh 

đánh bắt cá Tỉnh Quốc gia Quốc gia 

Vận chuyển xuyên tỉnh  Quốc gia Quốc gia Quốc gia 

Tưới ruộng  Quận Xã Xã 
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Quyền của ngừời dân 
sống ven nguồn nước  

Cá nhân Cá nhân Cá nhân 

 
 Quản lý nước về vấn đề này có tính chất đa-ngành, đa chế và liên ngành phân 
trong công chức trách trong quản lý lưu vực (Bảng 7.2); mỗi quốc gia có tính đặc 
thù  riêng. Cách tiếp cận rộng đã kéo theo sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ, 
các cơ quan khác nhau phụ trách những vấn đề khác nhau. Vì vậy việc đưa ra các 
quyết định sẽ trở nên phức tạp.  
 
3. Vai trò của cộng đồng và mục tiêu cộng đồng trong quản lý lưu vực 
 
 Vai trò của người dân trong quản lý lưu vực phụ thuộc vào các nguyên tắc về 
quyền sử dụng đất đai theo luật định (chính sách, quy hoạch và chiến lược sử dụng 
đất) và vấn đề PTBV. Quần chúng có quyền và trách nhiệm trong quản lý lưu vực, 
và cá nhân chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Họ giàu các kiến thức bản địa. Vì 
vậy các quyết định của cộng đồng và cá nhân ảnh hưởng lớn đến số lượng và chất 
lượng tài nguyên nước trên lưu vực. 
 
4. Quy hoạch toàn diện và quy hoạch tổng hợp 
 

Trong quản lý có nhiều cách tiếp cận khác nhau, quy hoạch tổng hợp là 
phương pháp thích hợp, được ưa thích. Đây là một quy trình phức tạp và còn đang 
phát triển. Các bước trong quy hoạch nói chung bao gồm việc xem xét các khía 
cạnh, hình thành một cách nhìn về tương lai, đề xuất các phương án và lựa chọn. 
Việc xác định các tiêu chí, mục tiêu chung, nền tảng và tầm nhìn sẽ tốt nhất chỉ khi 
có sự tham gia của cộng đồng dựa vào việc ứng dụng các kiến thức xã hội và khoa 
học công nghệ.  
 

Có hai cách tiếp cận trong quy hoạch lưu vực khác nhau về cơ bản, đó là quy 
hoạch toàn diện và quy hoạch tổng hợp. 
 

Quy hoạc toàn diện (Comprehensive Planning): cố gắng giải quyết toàn bộ 
các khía cạnh và đạt được mọi nhu cầu trong lưu vực dựa trên các đánh giá thuần 
túy khoa học. Nó không đề xuất ra mục tiêu rõ ràng hay tập trung vào kết quả thu 
được cụ thể trong tương lai. Nó muốn giải quyết đồng thời mọi vấn đề nhưng không 
thể thu thập đầy đủ thông tin bởi vì sự thay đổi của lưu vực.   
 

Quy hoạch tống hợp (Integrated planning): Nhận dạng một cách hệ thống các 
khía cạnh ưu tiên và các phương án để giải quyết chúng trong khuôn khổ mục tiêu 
và tiêu chí lâu dài dựa trên các thông tin tốt nhất về xã hội và khoa học tự nhiên (với 
rủi ro có thể chấp nhận được). Nói chung cùng với việc xem xét lại / cập nhật, các 
thước đo kết quả và chỉ định trách nhiệm thực hiện, bao gồm cả xác định các ưu tiên 
và các bước tiếp theo. Cách tiếp cận này có ưu điểm là rất mềm dẻo.  
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Mục tiêu cộng đồng trong quy hoạch bồn chứa 
 

Bên cạnh các mục tiêu của nhà nước được xác lập trên cơ sở các bộ luật, 
pháp lệnh liên quan đến việc quy hoạch môi trường, sử dụng đất, phát triển thủy sản, 
du lịch, v.v. các mục tiêu của cộng đồng cũng cần được chú ý đến trong quá trình 
lập quy hoạch. Khi trách nhiệm quy hoạch bồn chứa thuộc về các cơ quan cấp dưới 
thì xu thế kiểm soát lũ lụt bằng các công trình đập/hồ chứa lớn có xu hướng giảm đi. 
Giải trí, nông nghiệp, khoảng không rộng lớn và vấn đề loại trừ tác hại của lũ lụt 
được chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt. 
 
 Các nguyên tắc của tiếp cận tổng hợp trong quy hoạch 
 

Quan điểm phát triển bền vững 
Tiếp cận hệ thống: các thành phần / mối liên kết / hợp lý  
Quản lý mọi thành phần bao gồm cả con người / các thành viên liên đới 
Chính sách 
Đa mục tiêu; các tiêu chí cho lưu vực rõ ràng; 
Chú ý đến yếu tố không gian và thời gian 
Tối ưu hoá chứ không tối đa hoá một sử dụng nào đó  
Sắp xếp ưu tiên; giải quyết logic từng vấn đề một 
Cơ sở khoa học 
Quy trình với nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đều có mục tiêu 
Chia sẻ mọi lợi ích; xác định rõ thế nào là “chấp thuận”; mọi bên liên đới 
chịu trách nhiệm duy trì tài nguyên / được chấp thuận ở cộng đồng, có sự 
quan tâm đúng mức trong sử dụng tài nguyên 
 

7.2.4. Quy hoạch quản lý chất lượng nước trên quy mô lưu vực 
Thông thường ta thường xây dựng các chương trình  bảo vệ nguồn nước 

nhằm cải thiện hay phòng ngừa tài nguyên nước bị suy thoái.  

Hầu hết các chương trình này bao gồm các điều phối về các nguồn gây ô 
nhiễm điểm từ việc đổ thải nước thải đô thị hay công nghiệp. Một trong các mối đe 
doạ lớn nhất đối với tài nguyên nước lại là các nguồn gây ô nhiễm phân tán, như 
nước chảy bề mặt vào các dòng nước hay sự thẩm lậu vào nước ngầm. Nguồn phân 
tán cũng gây ra suy thoái các vùng đất ngập nước và sự phá hủy các hệ sinh thái 
cũng có thể do các nguồn phân tán này.  

Chúng ta có thể hướng tới một cách tiếp cận mới nhằm mở rộng tầm nhìn 
trong cách giải quyết vấn đề này bằng cách hướng các chương trình phòng chống ô 
nhiễm hiện nay vào việc điều phối nó một cách tổng hợp và trong sự phối hợp chặt 
chẽ hơn. Ngày càng nhận thấy rằng quản lý trên quy mô toàn lưu vực, trong đó chú 
ý đầy đủ đến các mối quan hệ động trong vai trò duy trì các tài nguyên thiên nhiên 
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và các sử dụng có lợi khác, có thể giải quyết có kết quả vấn đề ô nhiễm và suy thoái 
sinh cảnh vốn được mọi người rất quan tâm (US EPA, 1991). 
 

Các nguyên lý về thủy văn được hiểu biết khá cặn kẽ đối với bồn chứa các 
dòng sông và vấn đề lũ lụt. Tuy nhiên nhiều công trình đập đã không làm giảm khả 
năng chống lũ hạ du mà còn còn gây các tác hại lớn hơn. Ví dụ về sông Colorado ở 
bang Texas là một ví dụ điển hình. Cần thiết phải có các quy hoạch toàn diện hơn, 
đầy đủ hỏn đối với vùng lưu vực. 
 
Những vấn đề chính trong QHQLCL nước trên quy mô lưu vực là: 
 

Ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm phân tán (đặc biệt từ sản xuất nông 
nghiệp và lâm nghiệp) 
 
Ảnh hưởng của  mức độ thâm nhập mặn và các vấn đề giao tiếp nước ngầm / 
nước mặt khi nước ngầm bị khai thác quá mức hay khi trực tiếp đổ thải các 
chất thải vào nước mặt thay cho việc đổ thải tại chỗ. 

 
Các phương án lựa chọn giữa đổ thải vào nước mặt, nước dưới bề mặt và đổ 
thải trên đất 
 
Đổ thải tại chỗ – hay các hệ thống thu gom tập trung và xử lý trung tâm 
 
Các khoản chi phí có thể tiết kiệm được theo mức độ quy mô khác nhau 
 
Mức độ xử lý tối ưu đối với các hệ thống xử lý chất thải mà vị trí đã xác định 
để có thể đạt được các tiêu chuẩn chất lượng nước theo quy định 
 
Vấn đề đổ thải theo các tuyến đường ống dài ra xa biển hay đổ thải cận bờ mà 
chi phí xử lý cao hơn. 
 
Các quá trình quản lý các loại chất thải “khó xử lý”, ví dụ các chất thải thải ra 
từ công nghiệp dược phẩm, hoá chất, v.v. 

7.2.5. Trường hợp: Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực hồ chứa Nampong, 
Thái Lan 

Đề án phát triển tài nguyên nước Nam Pong là một dự án lớn bao gồm hệ 
thống đập, hồ chứa nước và các kênh dẫn nước. Đây là một công trình đa mục tiêu, 
được xây dựng nhằm mục đích: (1) Tạo năng lượng điện, (2) phòng chống lũ lụt cho 
hạ du và (3) cung cấp nước phục vụ nông nghiệp. 

Công trình được xây dựng từ năm 1996, với các đặc trưng chính như sau:  
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Độ cao đập 182m; Chiều dài 800m;  

Diện tích bề mặt hồ chứa nước (max) 410km2  

Dung tích toàn phần (ở 182m) 2550.106 

Dung tích hoạt động1650.106 m3 

Sản lượng diện tích thương phẩm hàng năm 65 triệu kwh 

Diện tích tưới  17.000 ha 

Khai thác cá hồ 2.000 tấn/năm 

Lợi ích của công trình: Năng lượng 70 x106 Bạt; Tưới ruộng 161 x106 Bạt; 

Giảm tác hại do lũ 31 x106 Bạt;  Cá hồ 38 x106 Bạt 

Sau xây dựng công trình, số dân cư trên lưu vực tăng lên nhanh chóng do tái định cư 
dân lòng hồ và nhập cư từ nơi khác đến; đến năm 1980 số dân đã lên tới 785.000 
người. Dự kiến sau 20 năm, có thể tăng thêm gấp đôi, do đó tạo ra sức ép cực kỳ lớn 
đối với tài nguyên khu vực, đặc biệt là rừng. Nếu không có chính sách quản lý khu 
vực thích hợp, có hiệu quả, rừng sẽ tiếp tục bị phá hủy và có nguy cơ bị biến mất 
hoàn toàn sau hai mươi năm. Hậu quả đối với môi trường, đặc biệt là với tuổi thọ 
của công trình là nghiêm trọng. Bồi tích hồ chứa sẽ làm giảm nhanh chóng dung tích 
hữu ích, do đó làm giảm hiệu quả phát điện, khả năng phòng chống lũ, nghề khai 
thác thủy sản trên hồ v.v.. 

Để bảo vệ lưu vực, giảm xói mòn đất, tăng hiệu quả của công trình, một dự án trồng 
rừng trên lưu vực được đề xuất. Chi phí: 100 triệu Bạt/năm (1983 – 1992) và  50 
triệu Bạt/năm (1993 – 2032). 
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Hình 7.4. Khu vực dự án lưu vực hồ chứa Nampong 

Tiếp cận theo lưu vực nhằm các mục đích: đưa ra một hành động có mục tiêu, trong 
sự hợp tác và có tính chất tổng hợp. Ba nguyên lý cơ bản là: (1) Lưu vực được chú ý 
sẽ là khu vực mà ở đó vấn đề ô nhiễm sẽ gây ra các rủi ro lớn nhất cho sức khoẻ con 
người, tài nguyên sinh thái; các nhu cầu sử dụng nước; hoặc là sự kết hợp của tất cả 
các vấn đề này; (2) Sự tham gia của tất cả các bên liên đới trong phân tích vấn đề; 
đưa ra các giải pháp; (3) Các hành động phải dựa trên tất cả các phương pháp và 
công cụ hiện có, tích hợp chúng trong phối hợp, tấn công tổng hợp của nhiều tổ chức 
vào giải quyết vấn đề. 

(2) Bài toán Phân tích chi phí lợi ích (CBA) 

Xuất phát từ mục tiêu và nội dung của dự án, có thể thấy rằng: Chi phí chính là số 
tiền đầu tư cho đề án quản lý lưu vực (trồng rừng) theo tiến độ thời gian vạch ra. Lợi 
ích là số lợi nhuận thu được thông biện pháp bảo vệ môi trường (điện năng không bị 
mất đi do bồi lắng dung tích hữu tích). 

Để xét hiệu quả của dự án, ta so sánh hai trường hợp (1) không có và (2) có dự án.  
Để có thể quy đổi thành tiền, một số tính toán sau đây cần phải thực hiện: 

(a) Lượng đất bị xói mòn hàng năm trên lưu vực: 

A = R.K.L.S.C.P 

Trong đó:  
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A- Lượng đất bị xói mòn hàng năm trên một đơn vị diện tích; R- Nhân tố mưa; 
K- Tính vào mòn của đất; L- Độ dài sườn dốc; C- Nhân tố loại hình canh tác; P- 
Nhân tố liên quan kỹ thuật chống xói mòn 

(b) Tỷ số giữa lượng đất bồi tích trong hồ chứa / đất bị xói mòn trên lưu vực là 0,26; 
Tỷ lệ bồi tích trong phần dung tích hoạt động so với toàn bộ lượng bồi lắng trong 
hồ chứa; theo điều tra là 0,75 (với Nam Pong); Hệ số chuyển từ tấn sang m3 là 
0,76 

(c) Lợi ích thô của công trình được giả định tỷ lệ thuận với dung tích hữu ích (1.650 
triệu m3) tương đương với 300 triệu Bạt. Với dung tích hữu ích <1.650 triệu m3, lợi 
ích thô hàng năm là: 

      B = 300 – 0,2(1.650 *106m3 – Y) 

      Y = dung tích hữu ích còn lại (106m3) 

Quyết định trong lựa chọn phương án 

Trong phương án 1 (không quản lý lưu vực), Bắt đầu từ năm thứ nhất, 
mức độ xói 

mòn hàng năm đối với một ha so với mức cơ sở (40 tấn/ha/năm) sẽ tăng với tỷ lệ 4 
tấn/ha/năm. Từ năm thứ 11, giữ nguyên ở mức 80 tấn/ha/năm. Mức độ giảm dung 
tích hữu ích hàng năm được tính từ năm thứ nhất đến năm thứ 50.  

Từ kết quả thu được về mức độ giảm dung tích họat động ta có thể tính được tổng 
lũy tích dung tích hoạt động. Giữa lợi ích thô hàng năm thu được từ hoạt động của 
hồ chứa và dung tích hữu ích còn lại có quan hệ như sau: 

B = 300 – 0,2(1650 – Y) 

B – Lợi nhuận thô hàng năm (triệu Bạt); Y – Dung tích hoạt động còn lại (triệu m3) 

Với các hệ số chiết khấu r = 6%, 10% ta tính được lợi nhuận thô hàng năm và tổng 
lợi nhuận thô trong 50 năm (đẫ chiết khấu). Từ đó tính được lợi nhuận ròng cho 50 
năm. 
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Với phương án 2 (Có quy hoạch quản lý lưu vực), quá trình tính toán hoàn 
toàn như trên. Điều khác biệt chủ yếu là lượng đất bị xói mòn hàng năm sẽ giảm dần 
theo thời gian. Trong 10 năm đầu tỷ lệ giảm là 1 tấn/ha. Đến năm thứ 11, khi đạt tới 
mức 30 tấn/ha/năm, hệ số này sẽ không đổi trong khoảng 40 năm sau dự án. 

Bảng 7-5. Kết quả tính toán lợi nhuận tinh (NB)  (10
6 

Bạt) 

 

Phương án 

 

Lợi nhuận tinh 

Hệ số chiết khấu ( r) 

0% 6% 10% 

Phương án 1 NB 11398 4095 2701 

Phương án 2 NB 10517 3275 2034 

 

Tõ kÕt qu¶ trªn ta thÊy víi c¶ ba hÖ sè chiÕt khÊu, ph¬ng ¸n 1 (kh«ng qu¶n 
lý khu vùc) cho lîi nhuËn rßng lín h¬n ph¬ng ¸n 2 (cã qu¶n lý). §iÒu ®ã cã nghÜa, 
nÕu chØ xÐt hÑp trong ph¹m vi lîi Ých cña c«ng tr×nh hå chøa, ®Ò ¸n qu¶n lý lu vùc 
lµ kh«ng kinh tÕ. 

NÕu nh chi phÝ qu¶n lý lu vùc gi¶m xuèng cßn 75 triÖu B¹t/n¨m cho mêi 
n¨m ®Çu vµ 31,25 triÖu n¨m cho 40 n¨m sau th× kÕt qu¶ vÉn kh«ng ®¶o ngîc. Cã thÓ 
tiÕp tôc gi¶m cho phÝ ®Çu t cho dù ¸n qu¶n lý lu vùc. NÕu cho phÝ lµ 37,5 vµ 15 
triÖu B¹t/n¨m cho 10 n¨m ®Çu vµ 40 n¨m sau t¬ng øng.  

ChØ ®Õn khi chi phÝ ®Çu t kho¶ng 37 triÖu B¹t/n¨m cho 10 n¨m ®Çu vµ 15 
triÖu B¹t/n¨m cho 40 n¨m cßn l¹i, víi r = 6% th× lîi Ých míi chØ võa ®ñ ®Ó ®Òn bï chi 
phÝ. Tuy nhiªn ph¶i chó ý r»ng, ë ®©y ta cha xÐt tíi nh÷ng lîi Ých m«i trêng kh¸c 
do dù ¸n qu¶n lý lu vùc mang l¹i nh sù thay ®æi chÊt lîng níc do gi¶m bít viÖc 
sö dông ph©n bãn thuèc trõ s©u trong canh t¸c n«ng nghiÖp hoÆc lµ nh÷ng lîi Ých 
kh¸c liªn quan ®Õn gi¶m lîng ®Êt bÞ xãi mßn. V× vËy, lîi Ých tÝnh to¸n ë ®©y míi 
chØ lµ gi¸ trÞ tèi thiÓu. Víi ý nghÜa b¶o vÖ tÝch cùc lu vùc, ®ång thêi cã xÐt ®Õn hiÖu 
qu¶ kinh tÕ, cã thÓ chän ë møc ®Çu t 37 triÖu vµ 15 triÖu/n¨m t¬ng øng víi c¸c 
kho¶ng thêi gian 10 n¨m ®Çu vµ 40 n¨m cßn l¹i cña dù ¸n. 

7.3. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BIỂN  

7.3.1. Môi trường vùng ven biển  
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Theo chiều ngang, hải dương được phân thành hai vùng lớn: vùng ven bờ 
(ứng với vùng triều và dưới triều), ở đây nước không sâu, có ánh sáng, chịu ảnh 
hưởng của thủy triều và sóng nước và “vùng khơi” (vùng còn lại). Thềm lục địa là 
vùng tương đối bằng phẳng, ít dốc, ở độ sâu tới khoảng 200-500m., chiếm 7,6% 
diện tích hải dương ứng với vùng triều và dưới triều. Sườn dốc lục địa (độ sâu 
500m-3000m trở xuống) ứng với vùng đáy sâu, chiếm 4/5 diện tích hải dương và 
vùng đáy cực sâu chiếm 1% diện tích hải dương (vùng này có những khe nứt sâu tới 
11034m). 
  
Ít môi trường được chú ý nhiều đến vấn đề quan hệ giữa con người và các chức năng 
của các hệ sinh thái như môi trường ven biển, mặt tiếp giáp giữa lục địa và đại 
dương. Khái niệm vùng ven biển xuất phát từ nhu cầu xem xét các mâu thuẫn giữa 
các hệ sinh thái ven biển, nơi cung cấp một nguồn tài nguyên qúy giá và to lớn.  
 
Về mặt sinh thái, vùng ven bờ có hai đặc điểm rõ nét: năng suất sinh học cao và tính 
đa dạng sinh học lớn.  
 
(a) Năng suất sinh học phụ thuộc vào ba nhân tố quan trọng, liên quan đến nhau.  
Các chất dinh dưỡng được đến thông qua các dòng chảy sông, các tầng nước ngầm 
và từ đồng ruộng; được giữ tạm thời do các dòng thủy triều và các quá trình sinh 
học. Đồng thời các chất hữu cơ cũng được đưa đến từ các đầm cỏ nước mặn, các bãi 
triều và các dạng hệ sinh thái khác. Với lượng chất dinh dưỡng hết sức phong phú, ở 
các vùng nước nông ven bờ, hoạt động quang hợp xảy ra hết sức mạnh mẽ và có 
hiệu quả.  
 
(b) Tính đa dạng chủng loài và loài do hai nhân tố quyết định: do vùng ven bờ là nơi 
tiếp giáp lục địa-biển nên ở đây có cả các loài đặc trưng cho cả hai môi trường cùng 
với những loài thích nghi với môi trường chuyển tiếp; thứ hai là vùng ven bờ là 
vùng phân hoá mạnh tạo ra nhiều sinh cảnh và ổ sinh thái khác nhau như các vùng 
đất ngập nước thủy triều, bãi triều, vịnh, đụn cát, v.v.   
 
Vùng cửa sông là vùng nửa khép kín dọc theo đường bờ, nơi các dòng chảy nước 
ngọt hoà nhập vào biển. Vùng sinh cảnh giàu dinh dưỡng này thích hợp cho nhiều 
loài thực vật và động vật. Đời sống vùng cửa sông được quyết định do hai yếu tố là 
dòng chảy và độ muối. Nhiều loài sinh vật cần độ muối thấp ở vùng cửa sông để 
sinh đẻ, nuôi dưỡng và sinh trưởng và tự bảo vệ khỏi các loài “thú”, cạnh tranh với 
những loài không thích nghi với các điều kiện môi trường ở đó.  Dòng chảy và độ 
muối quyết định bởi thủy triều và gió, có thể bị biến đổi mạnh do quá trình phát 
triển các vùng ven bờ làm biến đổi số lượng và chất lượng nước ngọt đổ vào.  
 
Các vùng đất ngập nước ven biển, các đầm nước mặn là các quần xã độc đáo thường 
xuất hiện trong các dải chắn hay các đảo nhỏ. Các vùng ĐNN ven biển có những 
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chức năng hết sức quan trọng, là nơi sinh đẻ của nhiều loài cá, nơi cư trú và sinh đẻ 
của chim nước. ĐNN cũng là nơi lọc các chất ô nhiễm từ trong dòng chảy. 
 

7.3.2. Các áp lực đối với môi trường vùng ven biển 

Các quá trình tự nhiên 
Hàng ngày có rất nhiều áp lực lên vùng ven biển; một phần là của các hoạt động tự 
nhiên của các quá trình ven biển. Sóng và gió vận chuyển vật chất làm ảnh hưởng 
đến cảnh quan; bão tố, cuồng phong vùng biển là các hoạt động hết sức mạnh mẽ có 
thể làm biến đổi địa hình nơi chúng đập vào. Các đảo chắn ven bờ, do tác động hàng 
ngày của sóng bão, sự lắng đọng khi cân bằng gió và sóng, làm cho chúng bị dịch 
chuyển thường xuyên, hướng vào phía lục địa. 

Con người làm cản trở các quá trình tự nhiên 
 
 Con người giao tiếp với các quá trình tự nhiên có thể làm biến đổi động học của 
chúng. Ví dụ các công trình hạ tầng cứng có thể làm ngăn ngừa sự xói mòn bờ biển.  
 
Bản thân sự tồn tại của con người trên đó đã là một áp lực. Vùng bờ biển ở Việt 
Nam cũng như nhiều vùng khác trên thế giới là những nơi đầy hấp dẫn nhất về cả 
phương diện kinh tế và thẩm mỹ. Các tài nguyên vùng ven biển tạo ra nhiều công ăn 
việc làm, nhiều người đến biển để nghỉ ngơi giải trí.  
 

Mật độ dân số là một áp lực khác đối với khu vực này. Khi nhiều người sử 
dụng một khoản hạn chế tài nguyên thì khả năng chịu đựng của nó sẽ bị thách thức. 
Cả số lượng và mật độ dân cư địa phương và những khách vãng lai đều tăng cao tại 
khu vực này vào mùa du lịch. Trong những tháng cao điểm vào muà hè có thể tăng 
gấp hai, thậm chí ba bốn lần. Đương nhiên, những con người này, cả cư dân địa 
phương và khách vãng lai đều có nhu cầu về nhà cửa, ăn uống và vui chơi giải trí. 
Nhà của, khách sạn, tiệm ăn uống, nơi vui chơi giải trí, sân golf, vườn hoa phát triển 
mạnh dọc theo bờ biển. Các hoạt động phát triển đó lại cần đến các cơ sở hạ tầng 
như đường xá, cầu cống, bãi đỗ xe, .v.v, mỗi thứ đó  đều gây ra các tác động tiêu 
cực đối với môi trường khu vực. 
 

Con người cũng cần đến các nguồn nước ngọt để sinh hoạt, ăn uống; trong 
khi đó nhiều cộng đồng vùng ven biển phụ thuộc vào các nguồn nước ngầm. Tuy 
nhiên nguồn nước ngầm tại các khu vực ven biển có thể khai thác ở mức không ảnh 
hưởng đến môi trường thường là có giới hạn vì vậy số người mà nó có thể phục vụ 
cũng chỉ nằm trong một giới hạn nhất định. ảnh hưởng có tính cộng hưởng do việc 
khai thác nước ngầm quá mức có thể gây nên tình trạng hạ thấp mực nước ngầm do 
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đó làm tăng mức độ thâm nhập mặn từ biển. Nước ngầm còn có thể bị ô nhiễm do 
các chất hữu cơ và vô cơ mà do sự định cư của con người.  
 

Tác động của con người đến môi trường ven biển còn do việc đổ thải các loại 
chất thải khác nhau. Con người đã lâu nay coi biển và đại dương là nơi chứa đựng 
các loại phế thải vì vậy đã không ngừng quẳng xuống đó nhiều loại chất bẩn khác 
nhau: nước thải, các chất thải độc hại, các loại rác thải từ giao thông vận tải, hy vọng 
vào khả năng hấp  thụ của chúng. Điển hình có thể thấy, các hoạt động khai thác 
than ở Quảnh Ninh đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nhân tố môi trường khu vực như 
địa hình bề mặt, gây tính mất ổn định của đất đá, thay đổi chế độ thủy văn làm gia 
tăng các hiện tượng trượt lở. Từ các bãi thải khổng lồ trên lục địa, vật liệu của dòng 
lũ bùn - đá đã vùi lấp một bộ phận của các bãi triều, lan xa theo các dòng ven bờ, vùi 
lấp đáy biển. Trên đoạn Cửa Ông – Cẩm phả vật liệu mỏ đã tạo thành một hệ thống 
các quạt tích tụ, lấn xa ra biển từ 300-1000m, có chiều rộng từ vài trăm mét tới gần 
1Km (N.T. Long và N. Cẩn, 2000); hàng ngày còn đổ vào vịnh Bắc Bộ hàng triệu 
m3 nước thải từ khai thác hầm lò, nước thải sinh hoạt từ thành phố Hạ Long mà 
không hề được xử lý.   
 

Các hoạt động thăm dò khai thác, vận chuyển dầu khí cũng thường gây nên 
những tác động tiêu cực cho môi trường biển và vùng ven biển. Đặc biệt các sự cố 
tràn đầu do va đập hay đắm tàu thường gây nên những hậu quả hết sức nghiêm 
trọng. ở Việt nam, trong những năm vừa qua cũng đã xảy ra một số sự cố, làm ảnh 
hưởng đến các nguồn tài nguyên biển, tổn thương các hệ sinh thái nhạy cảm vùng 
này. 
 

Ảnh hưởng của các áp lực do con người gây ra thường lâu dài và có phạm vi 
rộng về không gian. Các ảnh hưởng tích lũy có thể rất lớn tại các vùng ven biển. Mãi 
gần đây, các ảnh hưởng tích lũy do hoạt động của con người ở vùng ven biển vẫn 
chưa được coi là nghiêm trọng bởi vì các hoạt động của con người đối với hầu hết 
các khu vực vẫn chưa vượt quá khả năng chịu tải của môi trường biển. Tuy nhiên 
các ảnh hưởng tích lũy trong điều kiện dân số ngày càng tăng, các dự án phát triển 
ngày một tập trung nhiều hơn, chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Các khu vực nhạy cảm 
môi trường như các vùng đất ngập nước; hệ sinh thái san hô, các sinh cảnh, bãi cá 
đẻ, v.v lại càng mẫn cảm hơn vói các ảnh hưởng có tính tích lũy. 

7.3.3. Một số vấn đề chung trong quy hoạch môi trường vùng ven biển 
 

Định nghĩa vùng phục vụ cho công tác quy hoạch sẽ biến đổi tùy theo từng 
trường hợp dự án cụ thể, tùy theo điều kiện cụ thể và các quy ước của mỗi quốc gia. 
Nói chung về đại thể “vùng” sẽ đủ rộng về mặt địa lý để bao trùm nhiều hơn một 
đơn vị lãnh thổ quản lý hành chính nào đó, cần thiết để làm quy hoạch ở cấp quốc 
gia hay chính quyền vùng (nếu có). Sự hợp tác quốc tế có thể sẽ rất cần thiết trong 
những vấn đề sử dụng các nguồn tài nguyên chung  (đánh cá, khai thác dầu mỏ, đổ 
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thải các loại chất thải, v.v). Một bản quy hoạch nhằm mục tiêu bảo tồn một dải thuộc 
vùng ven biển nào đó có thể trở thành vô dụng nếu như các nước láng giềng không 
tham gia vào trong quy hoạch và tiến hành các hoạt động nhằm đạt được các mục 
tiêu đề ra. Các chính quyền địa phương cần được khuyến khích để thiết lập các quy 
hoạch đối với vùng ven biển của họ, hoặc là bằng chính sức lực của mình hay nhờ 
sự hỗ trợ từ bên ngoài. 

 
Đối với Việt nam, vấn đề quy hoạch tổng hợp và quản lý vùng ven biển là 

một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược BVMTQG 2010. Để đạt 
được cácmục tiêu tổng quát, đối với môI trường ven biển trong giai đoạn trước mắt 
sẽ tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống các khu bảo tồn biển, quản lý và sử dụng 
hợp lý các vùng ĐNN ven biển như đầm phá Tam Giang, khu vực ĐNN Cần Giờ, 
Xuân Thủy, v.v.  

Các nội dung cơ bản của quy hoạch tổng hợp môi trường vùng ven biển bao gồm: 
 

+ Phân tích (thông qua bảng biểu, bản đồ) hiên trạng sử dụng đất và các loại 
hình sử dụng nước khác nhau; 
 
+ Xác định các áp lực môi trường chính (xói lở, bão lụt, ô nhiễm, khai thác 
tài nguyên, dịch vụ du lịch, v.v); 
 
+ Khoanh vùng các sinh cảnh hay các khu vực có ý nghĩa về môi trường (các 
vùng ĐNN, các đầm phá, v.v); 
 
+ Xác định các khu vực ấn định cho phát triển, có thể bao gồm các các khu 
vực tiếp giáp với biển chưa khai thác nhưng có tiềm năng phát triển khi có 
đầu tư  tích cực. 
 
+ Đề xuất các công trình kiểm soát (ví dụ công trình chống xói lở) và các đặc 
tính kỹ thuật; 
 
+ Tạo các vùng đệm giữa các đường bờ biển và các khu vực xây dựng. Trong 
một vài vùng đệm có thể cho phép hoạt động an dưỡng, nghỉ ngơi; 
 
+ Chú ý tạo cảnh quan vừa có tính thẩm mỹ vừa có chức năng, chuyển tiếp 
giữa đường bờ biển và các vị trí trong nội địa; 
 
+ Cho phép công chúng thâm nhập vào các bãi biển và chú ý đến đảm bảo sự 
thích thú của công chúng khi thưởng ngoạn phong cảnh biển; 
 
+ Phân tích sự cần thiết đối với và tính chất của các loại “giấy phép” dựa trên 
cơ sở môi trường để áp dụng cho vùng ven biển. 
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MỘT SỐ THUẬT NGỮ 
 
Công cụ: Một dụng cụ vật lý hay khái niệm được sử dụng trong phân tích và quy 
hoạch. Ví dụ: nhiệt kế, bảng các chữ số ngẫu nhiên, máy tính. 
 
Kỹ thuật: Một cách thức hành động để hoàn thành một mục tiêu khoa học hay 
chuyên môn. Kỹ thuật là cách thức sử dụng công cụ. Ví dụ: quy trình lấy mẫu, phân 
tích ảnh máy bay, hay phân tích mẫu đất. 
 
Phương pháp: Cách thức chọn lựa một kỹ thuật sử dụng trong quy hoạch và phân 
tích. Kỹ thuật được nhà quy hoạch chọn lựa là kết quả của một quyết định; còn cách 
thức đưa ra quyết định là quy tắc của quyết định. Nói cách khác, phương pháp thì 
đưa ra quy tắc còn kỹ thuật là chính bản thân sự lựa chọn. Ví dụ về phương pháp: 
phương pháp phân tích tài nguyên môi trường của McHarg, hay phương pháp đánh 
giá tác động môi trường của Leopold. 
 
Cách Tiếp cận: là một tập hợp của các phương pháp và nguyên lý hướng tới một 
vấn đề hay một lớp vấn đề. Cách tiếp cận được hướng dẫn bởi lý thuyết 
 
Paradigm: (trường phái ?) Là tập hợp tất cả các định luật, lý thuyết, các ứng dụng 
và các cộng cụ dựa trên một thành phần giá trị đòi hỏi nào đó thông qua các đào tạo 
về nghiệp vụ hay khoa học, một khung cơ bản cho so sánh và là một thế giới quan. 
 
Chính sách. Các quy định bao quát có tính hướng dẫn đối với một lớp các quy định 
cụ thể hơn. Chính sách có thể là các căn cứ đầu vào hay các kết quả thu nhận được 
từ quá trình làm quy hoạch. Chúng là một dạng của “kiểm soát”, thiết kế nhằm 
thống nhất các hoạt động để đạt tới các mục tiêu.  
 
Chiến lược. Chiến lược là một tập hợp các chính sách có cùng tác dụng trong phối 
hợp hoạt động nhằm đạt tới một tập hợp các mục tiêu. 
 
Cảnh quan. Đó là mặt giao tiếp giữa con người và các quá trìng tự nhiên. (sự 
blending của tự nhiên và đặc điểm văn hoá tạo nên cảnh quan, bao gồm những đặc 
điểm nhìn thấy được như cánh đồng, đồi núi, rừng, sông suối, và hồ ao. Ngược lại 
các đặc điểm nhìn thấy được cũng phản ảnh văn hoá của những cư dân của nó. Do 
con người tác động vào tự nhiên (phù hợp với các quá trình tự nhiên hay làm biến 
dạng chúng) mà cảnh quan luôn bị biến đổi theo thời gian. 
 

 


