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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 

TRONG XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỈNH 

Việc xem xét, lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái vào trong các chính sách phát triển nói chung và xây dựng quy 

hoạch tỉnh nói riêng là một cách tiếp cận theo hướng phát triển bền vững nhằm hài hòa giữa tăng trưởng kinh 

tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Định hướng phát triển bền vững đã được xác định rõ ở tầm quốc tế 

(Chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững SDG), quốc gia (Kế hoạch hành động quốc 

gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ 

thể) và ở địa phương (Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn 

các tỉnh, ví dụ như tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau…). Yêu cầu xem xét dịch vụ hệ sinh thái trong các 

chính sách phát triển và sử dụng bền vững giá trị đa dạng sinh học nói chung, hệ sinh thái nói riêng, đã được 

nhấn mạnh trong thực hiện công ước Đa dạng sinh học (mà Việt Nam là thành viên), trong Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Mục miêu 15.4) và trong Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Mục tiêu tổng 

quát). 

Những thông tin dưới đây được tóm tắt từ Tài liệu do Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES), Đại học 

Quốc gia Hà Nội xây dựng về “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” được gửi kèm theo đây. 

Theo Điều 16 của Luật Quy hoạch, quy trình lập quy hoạch ở Việt Nam được khái quát thành 8 bước như sau: 

Bước A: Cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan cấp quốc gia (bộ, ngành), hoặc cấp 

địa phương (sở, ủy ban nhân dân cấp huyện) xây dựng nhiệm vụ và kinh phí lập quy hoạch. 

Bước B: Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phối hợp với các cơ quan cấp trung 

ương (bộ, ngành), hoặc cấp địa phương (sở, ủy ban nhân dân cấp huyện) nghiên cứu, đánh giá thực trạng. 

Bước C: Cơ quan lập quy hoạch đề xuất quan điểm chỉ đạo và mục tiêu vĩ mô 

Bước D: Cơ quan, tổ chức liên quan cấp trung ương (bộ, ngành) hoặc cấp địa phương (tỉnh, huyện) lập nội 

dung quy hoạch theo phân công. 

Bước E: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến theo quy định. 

Bước F: Cơ quan lập quy hoạch tổ chức thẩm định quy hoạch 

Bước G: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch, báo 

cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định. 

Hình 1 dưới đây mô tả các Bước trong Quy trình lập quy hoạch ở Việt Nam (Cột trái) và nội dung và hoạt 

động lồng ghép DV HST ở các bước tương ứng (Cột phải). 
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Quy    nh   p quy    ch

   c A – Xây   ng     m    quy

   ch

   c B – Nghiên   u,   nh gia      c

   ng

   c C – Đê      t quan    m       o

va     c tiêu    mô

   c D – Xây   ng   i dung quy

   ch

   c E –   y      n vê   quy    ch

   c F –    m   nh quy    ch

   c G – Phê     t quy    ch

  ng    p DV HST   o        nh   p quy    ch

Bước A: X         ê   ầ   ề p        g  ê     ,                ;     

           ủ    ,              ủa     bê  l ê  q a   ố           lồ g 

g ép DVHS      g q     ì   lập QH.

Bước B: - Ng  ê           g            g      gà    à  e   é  

  ữ g HS   à DV HS  l ê  q a           gà    à ; - X         õ     

 gà    ũ    ọ   à     DV HS   ó l ê  q a   ề  ặ  p       (  ô g 

g a ,   ờ  g a )  à     bê   ó l ê  q a    í  ; - Sà g lọ   à sắp   p 

            ê          HS /DV HS   ó l ê  q a                gà   

 ũ    ọ .

Bước C: - Sử    g  a   ậ      HS   à DV HS    e              ê   à 

    bê  l ê  q a  b          g b   s    a       ủa HS   à DV HST là

 ơ s xác     q             lồ g ghép DV HST; - Sử    g     

q    ề          g  à        g  ủa         à gắ            ê  p    

    n   xác        tiêu   mô.

Bước D: - P     í          g  à          g ữa           ê  p    

            a   à   i các DV HST; -Xe   é         s  p  p l ,     

   ,      óa l ê  q a      sử    g  à q    l      HS   à DV HST 

Bước E:   y      n liên quan   i   n  ê  lồng g ép     c b  c     c

va     n  ê  liên  gành, liên   ng/  nh

Bước F: Áp    g tiêu chí       giá     lồ g ghép DVHST trong QH

Bước G: Phê        a trên phân tích     giá lồ g ghép DVHST 

trong QH  

Hình 1. Sơ đồ lồng ghép DV HST vào quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam 

 

Như vậy, theo quy trình lập quy hoạch ở trên thì công việc của tỉnh đang thực hiện là nằm trong Bước A – 

Xây dựng nhiệm vụ quy hoạch. 

Đi về cụ thể, nội dung lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong Bước A được thực hiện theo những nội dung cụ 

thể sau: 

Bước A. Cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan cấp quốc gia (bộ, ngành), hoặc cấp 

địa phương (sở, ủy ban nhân dân cấp huyện) xây dựng nhiệm vụ và kinh phí lập quy hoạch 

Mục tiêu lồng ghép 

Mục tiêu của Bước A trong Luật quy hoạch là xây dựng được nhiệm vụ và kinh phí lập quy hoạch. Vì vậy, 

mục tiêu của việc lồng ghép DV HST trong giai đoạn xây dựng nhiệm vụ và kinh phí này là để xác định các 

yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của việc lồng ghép DV HST vào nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch. 

Thực tế, việc xem xét DV HST trong chính sách phát triển nói chung, đặc biệt trong quy hoạch phát triển nói 

riêng, đã được Công ước quốc tế về ĐDSH khuyến cáo tất cả các nước áp dụng, mà Việt Nam là một nước 

thành viên của Công ước này. Luật ĐDSH và Chiến lược quốc gia về ĐDSH cũng nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc sử dụng bền vững giá trị ĐDSH và xem xétDV HST trong các chính sách phát triển. Chính vì vậy, tổ 

chức Hỗ trợ phát triển của của Đức (GIZ) đã đúc kết những kinh nghiệm trên thế giới và xây dựng được tài 



 5 

liệu “Lồng ghép các DV HST vào quy hoạch phát triển: Cách tiếp cận từng bước cho người thực hành dựa 

trên tiếp cận TEEB” (Xem Bảng 1). 

Bảng 1. Tóm tắt các bước lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào quy hoạch phát triển 

Nội dung chính Các bước lồng ghép Miêu tả các bước 

Sự phụ thuộc và 

ảnh hưởng của quy 

hoạch phát triển tới 

các DV HST 

Bước 1. Xác định 

phạm vi lồng ghép 

Xác định các mục tiêu, phạm vi, và các bên liên quan 

chính tham gia 

Bước 2. Sàng lọc và 

sắp xếp thứ tự ưu tiên 

các DV HST quan 

trọng 

Xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có liên quan 

nhất với quy hoạch phát triển và các đối tượng mục 

tiêu/đối tượng hưởng lợi cũng như bị ảnh hưởng của 

quy hoạch phát triển 

Cơ hội và rủi ro do 

các DV HST đặt ra 

cho quy hoạch phát 

triển 

Bước 3. Xác định điều 

kiện, xu hướng và sự 

đánh đổi về DV HST 

Phân tích tình trạng và các xu hướng chính hiện nay 

trong mối quan hệ cung và cầu đối với các DV HST 

được chọn, bao gồm những tác nhân/yếu tố chính ảnh 

hưởng đến các DV HST đó. 

Bước 4. Thẩm định 

khung thể chế và văn 

hóa 

Tổng quan về khung thể chế và văn hóa, bao gồm việc 

phân tích các chính sách, quy định và quy tắc không 

chính thức trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến HST 

trọng tâm, cũng như xem xét các bên có liên quan 

chính liên quan/ảnh hưởng tới quản lý HST. 

Những giải pháp 

chính sách nhằm 

tránh được những 

chi phí và tận dụng 

được những lợi ích  

Bước 5. Chuẩn bị cho 

việc ra các quyết định 

tốt hơn 

Tóm tắt những rủi ro và cơ hội chính cho quy hoạch 

phát triển nhằm thẩm định những lựa chọn/phương án 

và các công cụ chính sách khác nhau để duy trì hoặc 

tăng số lượng các DV HST được lựa chọn có liên quan 

đến quy hoạch phát triển và/hoặc để giảm bớt hoặc 

tránh bất kỳ tác động tiêu cực nào của các DV HST và 

người sử dụng chúng phát sinh từ quy hoạch phát triển.  

Bước 6. Thực thi thay 

đổi 

Xác định chiến lược thực hiện và kế hoạch cụ thể bao 

gồm các chính sách và các công cụ, sự tham gia của 

các bên liên quan, trách nhiệm và hành động, cũng như 

các nguồn tài chính. 

Nguồn: GIZ (2012). 

Sổ tay hướng dẫn này đã áp dụng 6 bước lồng ghép của GIZ trong từng bước lập quy hoạch cụ thể ở Việt 

Nam và sử dụng các ví dụ minh họa hoặc bài tập đã được áp dụng ở 7 lớp tập huấn cho các cán bộ quy hoạch 

từ 63 tỉnh/thành của cả nước. 

Nguồn lực 

Cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan khác huy động các nguồn lực để thực hiện các 

công việc này bao gồm nguồn nhân lực phù hợp, nguồn tài chính và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các 

nội dung lồng ghép. 

Nội dung lồng ghép 

Lồng ghép DV HST là điều kiện bắt buộc trong quá trình lập quy hoạch. Để làm được việc này, cơ quan lập 

quy hoạch phải đưa nội dung đánh giá DV HST và lồng ghép DV HST trong khi xác định các nhiệm vụ quy 

hoạch. 

Có 3 nội dung lớn cần được tích hợp trong các nhiệm vụ quy hoạch, đó là: 
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i. Xem xét sự phụ thuộc và ảnh hưởng của các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST, bao 

gồm việc xác định phạm vi lồng ghép (không gian, thời gian và nội dung) và sàng lọc và sắp xếp thứ 

tự ưu tiên các DV HST quan trọng cho các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn đó. 

ii. Xem xét những cơ hội và rủi ro do các DV HST đặt ra cho ngành quan trọng / ngành mũi nhọn, bao 

gồm việc xác định điều kiện, xu hướng và sự đánh đổi về DV HST và đánh giá về thể chế, chính sách 

liên quan tới các DV HST. 

iii. Đề xuất được những giải pháp chính sách để tận dụng tối đa lợi ích DV HST đem lại và hạn chế đến 

mức thấp nhất những chi phí hay thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

Hộp 1. Một số điểm giống và khác nhau trong việc lồng ghép DV HST cho các loại quy hoạch 

• Việc lồng ghép DV HST vào trong quy hoạch đều tuân thủ theo trình tự logic thực hiện như 

nhau. 

• Phạm vi của việc lồng ghép có sự khác biệt cho các loại quy hoạch: Quy hoạch tổng thể cấp 

quốc gia có phạm vi không gian và thời gian lớn hơn, và nội dung lồng ghép khái quát hơn, 

so với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

• Mức độ chi tiết của việc lồng ghép có sự khác biệt cho các loại quy hoạch: Quy hoạch tổng 

thể cấp quốc gia có mức độ khái quát cao hơn, và vì vậy quy hoạch này thường sử dụng như 

những định hướng cho những quy hoạch thấp hơn (quy hoạch vùng và tỉnh). 

• Tương tự như vậy khi xem xét các HST và DV HST của chúng, Quy hoạch cấp quốc gia có 

thể xem xét đến các vùng sinh thái (biome/bioregion) hay tới hệ thống các khu bảo 

tồn/vườn quốc gia còn quy hoạch tỉnh có thể xem xét chi tiết đến các hệ sinh thái cụ thể 

(như HST rừng nhiệt đới trên cạn, rừng ngập mặn ven biển hoặc rạn san hô dưới biển). 

Căn cứ theo những quy định hiện hành của nhà nước về xây dựng dự trù tài chính (Thông tư 08/2019/TT-

BKHĐT của Bộ KH&ĐT Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch ký ngày 17/5/2019) mà đề xuất 

kinh phí thực hiện được những nội dung lồng ghép DV HST nêu trên. 

Phương pháp lồng ghép 

Phương pháp chung được áp dụng trong bước này là rà soát các tài liệu liên quan (quy hoạch các cấp và cơ sở 

dữ liệu sẵn có) và tham vấn các bên liên quan, bao gồm cán bộ của cơ quan lập quy hoạch và các bộ, ngành 

(đối với cấp quốc gia) hoặc các sở, UBND huyện (đối với cấp địa phương/tỉnh). Có thể sử dụng một số các 

phương pháp thông dụng như phân tích khung logic DPSIR đầy đủ (Động lực-Áp lực-Hiện trạng-Tác động-

Phản hồi) hay khung logic rút gọn PSR (Áp lực-Hiện trạng-Phản hồi). Công cụ phân tích SWOT (Mặt mạnh-

Mặt yếu-Cơ hội-Thách thức) cũng có thể là một công cụ thích hợp cho hoạt động này. 

Các thông tin cần thu thập và xử lý bao gồm các chính sách, quy hoạch, kế hoạch và cơ sở dữ liệu sẵn có liên 

quan tới việc xây dựng nội dung quy hoạch cụ thể. 



 7 

Cơ quan liên quan 

Cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các bên liên quan. Đối với quy hoạch tổng thể cấp quốc gia thì các bên 

có liên quan là các bộ ngành, còn đối với quy hoạch cấp tỉnh thì các bên có liên quan là các sở thuộc UBND 

tỉnh/thành phố và UBND các huyện. 

Kết quả lồng ghép 

❖ Bản mô tả nhiệm vụ về lồng ghép DV HST. 

❖ Dự toán kinh phí lồng ghép DV HST. 

 

Các nội dung lồng ghép DV HST trong Bước A được tóm tắt trong Bảng 2. 

Bảng 2. Mục tiêu, nguồn lực, nội dung, phương pháp và kết quả lồng ghép DV HST trong Bước A 

 
 

 

Hộp 2. Ví dụ bản mô tả tóm tắt nhiệm vụ về việc lồng ghép DV HST trong quy hoạch tỉnh 

Tổ chức tư vấn lập quy hoạch (Bên B) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan ở địa phương (sở, 

UBND cấp huyện) thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1) Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương pháp, số liệu/tư liệu cần thu thập và kết quả 

chính cho việc lồng ghép DV HST trong quy hoạch tỉnh. 

2) Xem xét, đánh giá sự phụ thuộc và ảnh hưởng của các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới 

các DV HST, bao gồm việc xác định phạm vi lồng ghép (không gian, thời gian và nội dung) và 
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sàng lọc và sắp xếp thứ tự ưu tiên các DV HST quan trọng cho các ngành quan trọng / ngành 

mũi nhọn đó. 

3) Xem xét, đánh giá những cơ hội và rủi ro do các DV HST đặt ra cho ngành quan trọng / ngành 

mũi nhọn, bao gồm việc xác định điều kiện, xu hướng và sự đánh đổi về DV HST và đánh giá 

về thể chế, chính sách liên quan tới các DV HST đó. 

4) Đề xuất được những giải pháp chính sách để tận dụng tối đa lợi ích mà DV HST đem lại và 

hạn chế đến mức thấp nhất những chi phí hay thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện quy 

hoạch. 

 

 

NHỮNG NHẬN XÉT NHẰM LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 

VÀO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH KIÊN GIANG 

1.1. NHẬN XÉT CHUNG  

Một trong những yêu cầu quan trọng khi xây dựng nhiệm vụ quy hoạch là đảm bảo rằng những nội dung 

của dịch vụ hệ sinh thái phải được lồng ghép hoặc xem xét một cách hợp lý trong các nội dung cụ thể của 

nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh. 

Nói một cách khái quát, theo Báo cáo Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ (2005) các dịch vụ hệ sinh thái 

(DV HST) là những lợi ích mà hệ sinh thái cung cấp cho con người, bao gồm: (i) Dịch vụ cung cấp: cung 

cấp thức ăn, nước, củi và chất xơ (ví dụ như rừng cung cấp củi, thức ăn, lâm sản ngoài gỗ, nước, v.v...); 

(ii) Dịch vụ điều tiết: đem lại các lợi ích về điều hòa khí hậu, chống xói mòn, sạt lở đất hay lọc nước ô 

nhiễm và kiểm soát bệnh tật (ví dụ như rừng giúp giảm/chống xói mòn đất, sạt lở đất, rừng ngập mặn 

(RNM) chống xâm nhập mặn); (iii) Dịch vụ văn hóa: đem lại các lợi ích về giải trí, mỹ thuật và tâm linh 

(như các khu bảo tồn, vườn quốc gia là địa điểm tham quan/du lịch, danh lam thắng cảnh để mọi người 

đến thưởng thức); (iv) Dịch vụ hỗ trợ là các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình hình thành đất, duy trì chu trình 

dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình quang hợp và quá trình thụ phấn của các loài thực vật. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, sự phát triển bền vững trong thời gian tới của các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long cần được định hướng theo hướng “Thuận thiên”, tức là sự phát triển kinh tế - xã hội 

phải được thực hiện một cách hài hòa với thiên nhiên, môi trường. Định hướng phát triển này đã được thể 

hiện rõ trong 2 văn kiện quan trọng của Chính phủ, đó là:  

i) Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017); 

ii). Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát 

triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 417/QĐ-TTg, 

ký ngày 13/4/2019). 
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Ngoài ra, một văn bản quan trọng có tính định hướng cho sự phát triển bền vững của toàn bộ Việt Nam từ 

nay cho đến năm 2030 là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát 

triển bền vững (Quyết định Số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017), bao gồm 17 Mục tiêu phát triển bền vững 

và 115 mục tiêu cụ thể. 

Như vậy, những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nội dung của các văn bản của Chính phủ nêu trên phải 

được xem xét, tích hợp và thích ứng với điều kiện của tỉnh Kiên Giang trong quá trình xây dựng và thực 

hiện Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. 

Một số chính sách quan trọng của tỉnh Kiên Giang: 

+ Thực tế, tỉnh Kiên Giang đã triển khai thực hiện phát triển bền vững của chính phủ (Quyết định số 

622/QĐ-TTg) bằng việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang của UBND tỉnh Kiên Giang (QĐ số: 124/KH-UBND, 25/07/2018). 

Đây là những định hướng lớn của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thực hiện trên địa bàn của tỉnh 

cho tới năm 2030. 

+ Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 (QĐ Số: 

95/KH-UBND, 11/05/2018). Đây là định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững về mặt kinh tế 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Kế hoạch này không những góp phần thực hiện những cam kết của chính 

phủ đối với quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu mà chính sách này cũng góp phần đảm bảo cho cho 

các hoạt động kinh tế phù hợp với những giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh. 

 



1.2. NHẬN XÉT CỤ THỂ  

Những nội dung góp ý được tóm tắt theo các mục chính của bản Dự thảo Nhiệm vụ lập Quy hoạch như theo các nội dung dưới đây. 

 

STT Các hạng mục hoặc nội dung 

trong Dự thảo nhiệm vụ 

Nội dung góp ý Căn cứ góp ý 

1 PHẦN 1. CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH 

1.1. Căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập 

quy hoạch (trang 7-16) 

Cần bổ sung 3 văn kiện: 1). Nghị quyết về phát triển bền vững 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (120/NQ-CP, 17/11/2017); 2). Chương trình hành 

động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (417/QĐ-

TTg, 13/4/2019); 3). Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Số 

622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017). 

Đây là định hướng rất quan trọng cho sự 

phát triển bền vững tại ĐB Sông Cửu 

Long, bao gồm tỉnh Kiên Giang 

1.2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên 

tắc lập quy hoạch (trang 17-18) 

Cần bổ sung và nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc được 

thể hiện trong 3 văn kiện trên (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 

622/QĐ-TTg). 

Nhấn mạnh tính “Thuận thiên”, quy hoạch của tỉnh phải đảm bảo 

sự phát triển kinh tế - xã hội phải được thực hiện một cách hài 

hòa với thiên nhiên, môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu. 

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh 

thái vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu 

nhằm cụ thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với 

thiên nhiên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 

622/QĐ-TTg) liên quan trực tiếp tới Quan 

điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch 

của tỉnh Kiên Giang. 

Nội dung về “Bảo vệ môi trường”, “Dịch 

vụ HST”, ”Đa dạng sinh học/Hệ sinh thái” 

và ”BĐKH” được quan tâm trong Luật 

Quy hoạch (vd. Điều 4, 18, 21, 22, 23, 25, 

27) 

-Nội dung về “Hệ sinh thái” “Dịch vụ 

HST”, cũng được nhấn mạnh trong Nghị 

định 37 hướng dẫn Luật Quy hoạch (vd. 

Điều 21, 24, 25 và các Phụ lục) 

-Lồng ghép dịch vụ HST vào chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển được nhấn 

mạnh trong Mục tiêu 15.4 (622/QĐ-TTg; 

1015/QĐ-UBND, 8/5/2018). 
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1.3. Yêu cầu lập quy hoạch (trang 

19-28) 

-Cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và cách tiếp cận thích ứng 

với biến đổi khi hậu cần được cân nhắc áp dụng trong Yêu cầu về 

phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch (trang 25-

28) 

-Cách tiếp cận dựa trên HST được Bộ 

TN&MT khuyến cáo thực hiện trong công 

tác bảo tồn ĐDSH gắn với phát triển KT-

XH. 

-Cách tiếp cận thích ứng với BĐKH 

(EbA) dựa trên HST được một số địa 

phương áp dụng trong thích ứng với 

BĐKH trong phát triển KT-XH.  

2 PHẦN 2. NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

2.1. I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA QUY HOẠCH TỈNH 

2.1.1. NHIỆM VỤ 1: ĐIỀU TRA, KHẢO 

SÁT, THU THẬP VÀ XỬ LÝ, 

TỔNG HỢP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU 

(trang 29) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội 

dung, phương pháp, số liệu/tư liệu cần thu thập nhằm thực hiện 

việc lồng ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh.  

Cụ thể nhiệm vụ này cần chú ý thu thập tài liệu, khảo sát và xử lý 

thông tin liên quan đến hiện trạng các hệ sinh thái điển hình cũng 

như các dịch vụ HST của chúng. 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.2.  NHIỆM VỤ 2: PHÂN TÍCH, 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO VỀ CÁC 

YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT 

TRIỂN ĐẶC THÙ CỦA TỈNH 

(trang 29-32) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc 

lồng ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh trong yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ (trang 29) 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.3. NHIỆM VỤ 3: ĐÁNH GIÁ THỰC 

TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘ, HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

ĐẤT, HIỆN TRẠNG HÊ THỐNG 

ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN (trang 

32-34) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc 

lồng ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh, đặc biệt 

xem xét thực trạng phát triển KT-XH, hiện trạng sử dụng đất, 

hiện trạng hệ thống đô thị ảnh hưởng hoặc phụ thuộc như thế nào 

vào các hệ sinh thái điển hình của tỉnh cũng như các DV HST của 

chúng. 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.4. NHIỆM VỤ 4: XÁC ĐỊNH QUAN 

ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN CỦA TỈNH (trang 35-38) 

Quan điểm mục tiêu phát triển của tỉnh phải gắn với quan điểm 

và mục tiêu phát triển bền vững của ĐB sông Cửu Long nói 

chung, của tỉnh nói tiêng, đặc biệt chú ý tới khía cạnh phát triển 

phải hài hòa với thiên nhiên, môi trường trong bối cảnh biến đổi 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 

622/QĐ-TTg) liên quan trực tiếp tới Quan 

điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch 
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khí hậu (Thuận thiên).  

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh 

thái vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu 

nhằm cụ thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với 

thiên nhiên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

của tỉnh Kiên Giang. 

Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự PTBV trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang  (124/KH-UBND) 

2.1.5. NHIỆM VỤ 5: PHƯƠNG 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC 

NGÀNH QUAN TRỌNG TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH (trang 39) 

Trong khi xác định phương hướng phát triển ngành quan trọng 

trên địa bàn tỉnh, cần xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có 

liên quan nhất với quy hoạch phát triển và các đối tượng mục 

tiêu/đối tượng hưởng lợi cũng như bị ảnh hưởng của quy hoạch 

phát triển. 

Đồng thời, cần xem xét sự phụ thuộc và ảnh hưởng của các 

ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST, bao gồm 

việc xác định phạm vi lồng ghép (không gian, thời gian và nội 

dung) và sàng lọc và sắp xếp thứ tự ưu tiên các DV HST quan 

trọng cho các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn đó. 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn 

tới năm 2030 (95/KH-UBND, 

11/05/2018).  

Nghị quyết về phát triển bền vững đồng 

bằng sông Cửu Long thích ứng với biến 

đổi khí hậu của Chính phủ (120/NQ-CP, 

17/11/2017), và Chương trình hành động 

tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-

CP (417/QĐ-TTg, 13/4/2019). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.6. NHIỆM VỤ 6: LỰA CHỌN 

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI (trang 

39) 

Trong khi lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, 

cần xem xét, đánh giá những cơ hội và rủi ro do các DV HST đặt 

ra cho ngành quan trọng / ngành mũi nhọn, bao gồm việc xác 

định điều kiện, xu hướng và sự đánh đổi về DV HST và đánh giá 

về thể chế, chính sách liên quan tới các DV HST đó. 

Hơn nữa, cũng cần đề xuất được những giải pháp chính sách để 

tận dụng tối đa lợi ích mà DV HST đem lại và hạn chế đến mức 

thấp nhất những chi phí hay thiệt hại phát sinh trong quá trình 

thực hiện quy hoạch. 

Hay nói cách khác, việc lựa chọn các ngành quan trọng phát triển 

của tỉnh và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội 

phải được xem xét, đánh giá cẩn trọng dựa trên thế mạnh của địa 

phương về tài nguyên, môi trường, đặc biệt là giá trị DV HST, 

cũng như hạn chế tối đa sự phát triển làm ảnh hưởng (thường là 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn 

tới năm 2030 (95/KH-UBND, 

11/05/2018).  

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 
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tiêu cực) tới tài nguyên thiên nhiên, môi trường và DV HST. 

2.1.7. NHIỆM VỤ 7: XÂY DỰNG CÁC 

NỘI DUNG CỤ THỂ (trang 39-

41) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi xây dựng các nhiệm vụ cụ thể. 

Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự PTBV trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang (124/KH-UBND, 25/07/2018). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn 

tới năm 2030 (95/KH-UBND, 

11/05/2018).  

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.8. NHIỆM VỤ 8: LẬP PHƯƠNG ÁN 

PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG 

ĐẤT ĐAI THEO KHU CHỨC 

NĂNG VÀ THEO LOẠI ĐẤT ĐẾN 

TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

CẤP QUẬN, HUYỆN (trang 41-

42) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 8. 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.9. NHIỆM VỤ 9: PHƯƠNG ÁN 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

LIÊN HUYỆN, VÙNG HUYỆN 

(trang 42-42) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 9. 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.10. NHIỆM VỤ 10: PHƯƠNG ÁN 

BẢO VÊ MÔI TRƯỜNG, BẢO 

TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA 

DẠNG SINH HỌC TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH (trang 43-44) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 10. 

Đặc biệt, cần phân tích đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, các 

hệ sinh thái đặc trưng trong vùng, xu thế thay đổi cũng như áp 

lực của phát triển kinh tế - xã hội lên các hệ sinh thái đó. Ngoài 

ra, cũng cần xem xét và xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST 

có liên quan nhất với quy hoạch phát triển cũng như sự phụ thuộc 

và ảnh hưởng của các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới các 

DV HST để có phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp. 

Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự PTBV trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang (124/KH-UBND, 25/07/2018). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn 

tới năm 2030 (95/KH-UBND, 

11/05/2018).  

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 
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2.1.11. NHIỆM VỤ 11: PHƯƠNG ÁN 

BẢO VỆ KHAI THÁC, SỬ DỤNG 

TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH (trang 44-45) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 11. 

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.12. NHIỆM VỤ 12: PHƯƠNG ÁN 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO VÊ 

TÀI NGUYÊN NƯỚC, PHÒNG, 

CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU 

QUẢ TÁC HẠI DO NƯỚC GÂY 

RA (trang 45-47) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 12. 

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam” 

2.1.13. NHIỆM VỤ 13: PHƯƠNG ÁN 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ 

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(trang 47-48) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 13. 

Cần bổ sung yêu cầu áp dụng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa 

trên hệ sinh thái (EbA) như một cách tiếp cận chính trong xây 

dựng phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam”. 

 

2.1.14. NHIỆM VỤ 14: XÂY DỰNG 

DANH MỤC DỰ ÁN CỦA TỈNH 

VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THỰC 

HIỆN (trang 47) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 14. 

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng 

ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình 

lập quy hoạch ở Việt Nam”. 

 

2.1.15. NHIỆM VỤ 15: XÂY DỰNG GIẢI 

PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC 

HIỆN QUY HOẠCH TỈNH (trang 

47) 

Cần cân nhắc phân bố những nguồn lực phù hợp (như nhân lực, 

tài lực, vật lực và cơ sở dữ liệu/mạng lưới thông tin) cho những 

nội dung quy hoạch liên quan tới quản lý tài nguyên thiên nhiên, 

bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái phục vụ cho phát 

triển bền vững của địa phương. 

 

2.1.16. NHIỆM VỤ 16: XÂY DỰNG HỆ 

THỐNG BẢN ĐỒ (trang 47-48) 

Xây dựng danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện cần bổ 

sung yêu cầu phân tích lựa chọn thông qua các tiêu chí ưu tiên, 

trong đó có ưu tiên đối với tiêu chí về lồng ghép dịch vụ hệ sinh 

thái trong thúc đẩy phát triển bền vững của địa phương. 

 

2.1.17. NHIỆM VỤ 17: XÂY DỰNG BÁO 

CÁO QUY HOẠCH TỈNH (trang 

Báo cáo cần nhấn mạnh vai trò của tài nguyên thiên nhiên, đa 

dạng sinh học, các hệ sinh thái đặc trưng và dịch vụ hệ sinh thái 
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48-49) của chúng trong phát triển các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - 

xã hội trọng tâm của địa phương. 

2.1.18. NHIỆM VỤ 18: XÂY DỰNG BÁO 

CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

CHIẾN LƯỢC (trang 48-50) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 

 

 

2.1.19. NHIỆM VỤ 19: XÂY DỰNG CƠ 

SỞ DỮ LIỆU VỀ QUY HOẠCH 

TỈNH (trang 50) 

Cần chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, hệ sinh 

thái đặc trưng và các dịch vụ hệ sinh thái của chúng một cách 

đồng bộ và có phương án cho cái đối tượng có liên quan tiếp cận 

sử dụng một cách hiệu quả. 

 

2.2. CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỂ 

TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH 

TỈNH (trang 50-92) 

Nhiều nội dung tích hợp cho các hoạt động phát triển cần cân 

nhắc xem xét khía cạnh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng 

sinh học và dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

 

 

 

 

 



TÀI LIỆU THAM KHẢO 

GIZ, 2012. Lồng ghép các dịch vụ HST vào quy hoạch phát triển – Cách tiếp cận từng bước cho người thực 

hành dựa trên tiếp cận TEEB. Bonn, Germany. 

Viện Tài nguyên và Môi trường (VNU-CRES) và Tổ chức Phát triển của Đức (GIZ),  2018. Sổ tay hướng dẫn 

lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch ở Việt Nam”. Sổ tay hướng dẫn này biên soạn 

dựa trên tài liệu “Lồng ghép các DV HST vào quy hoạch phát triển: Cách tiếp cận từng bước cho người thực 

hành dựa trên tiếp cận TEEB”. 66 trang. 

UBND tỉnh Kiên Giang, 2019. Báo cáo sơ bộ thuyết minh nhiệm vụ “Lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 

Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang 
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NHỮNG NHẬN XÉT NHẰM LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 

VÀO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH CHO TỈNH AN GIANG 

1.1. NHẬN XÉT CHUNG  

Một trong những yêu cầu quan trọng khi xây dựng nhiệm vụ quy hoạch là đảm bảo rằng những nội dung 

của dịch vụ hệ sinh thái phải được lồng ghép hoặc xem xét một cách hợp lý trong các nội dung cụ thể của 

nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh. 

Nói một cách khái quát, theo Báo cáo Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ (2005) các dịch vụ hệ sinh thái 

(DV HST) là những lợi ích mà hệ sinh thái cung cấp cho con người, bao gồm: (i) Dịch vụ cung cấp: cung 

cấp thức ăn, nước, củi và chất xơ (ví dụ như rừng cung cấp củi, thức ăn, lâm sản ngoài gỗ, nước, v.v...); 

(ii) Dịch vụ điều tiết: đem lại các lợi ích về điều hòa khí hậu, chống xói mòn, sạt lở đất hay lọc nước ô 

nhiễm và kiểm soát bệnh tật (ví dụ như rừng giúp giảm/chống xói mòn đất, sạt lở đất, rừng ngập mặn 

(RNM) chống xâm nhập mặn); (iii) Dịch vụ văn hóa: đem lại các lợi ích về giải trí, mỹ thuật và tâm linh 

(như các khu bảo tồn, vườn quốc gia là địa điểm tham quan/du lịch, danh lam thắng cảnh để mọi người 

đến thưởng thức); (iv) Dịch vụ hỗ trợ là các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình hình thành đất, duy trì chu trình 

dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình quang hợp và quá trình thụ phấn của các loài thực vật. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, sự phát triển bền vững trong thời gian tới của các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long cần được định hướng theo hướng “Thuận thiên”, tức là sự phát triển kinh tế - xã hội 

phải được thực hiện một cách hài hòa với thiên nhiên, môi trường. Định hướng phát triển này đã được thể 

hiện rõ trong 2 văn kiện quan trọng của Chính phủ, đó là:  

i) Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017); 

ii). Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát 

triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 417/QĐ-TTg, 

ký ngày 13/4/2019). 

Ngoài ra, một văn bản quan trọng có tính định hướng cho sự phát triển bền vững của toàn bộ Việt Nam từ 

nay cho đến năm 2030 là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát 

triển bền vững (Quyết định Số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017), bao gồm 17 Mục tiêu phát triển bền vững 

và 115 mục tiêu cụ thể.  

Như vậy, những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nội dung của các văn bản của Chính phủ nêu trên phải 

được xem xét, tích hợp và thích ứng với điều kiện của tỉnh An Giang trong quá trình xây dựng và thực 

hiện Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. 

Một số chính sách quan trọng của tỉnh An Giang: 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018). 
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+ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ số 

2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). Bản quy hoạch này sẽ được xem xét như là một hợp phần quy hoạch của 

Quy hoạch tỉnh An Giang và việc bảo tồn và sử dụng bền vững giá trị đa dạng sinh học sẽ đảm bảo cho sự 

phát triển các ngành thủy sản và du lịch là thế mạnh của tỉnh. 

+ Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 

(QĐ Số 202/-UBND, 13/4/2017) 

+ Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). Bản 

quy hoạch này là một định hướng quan trọng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng 

hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững. 

+ Kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030 (QĐ số 1134/QĐ-

UBND, 23/5/2018). Đây là định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu.  

 

 

  

 

 



1.2. NHẬN XÉT CỤ THỂ  

Những nội dung góp ý được tóm tắt theo các mục chính của bản Dự thảo Nhiệm vụ lập Quy hoạch như theo các nội dung dưới đây. 

 

STT Các hạng mục hoặc 

nội dung trong Dự 

thảo nhiệm vụ 

Nội dung góp ý Căn cứ góp ý 

1 PHẦN 1. CÁC CĂN CỨ, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU LẬP QUY HOẠCH 

1.1. Căn cứ xây dựng 

nhiệm vụ lập quy 

hoạch (trang 9-14) 

Cần bổ sung 4 văn kiện: 1). Nghị quyết về phát triển bền vững đồng 

bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ 

(120/NQ-CP, 17/11/2017); 2). Chương trình hành động tổng thể thực 

hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (417/QĐ-TTg, 13/4/2019); 3). Kế 

hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững (Số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017); 4). Kế hoạch 

triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An 

Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 

Đây là định hướng rất quan trọng cho sự phát triển 

bền vững tại ĐB Sông Cửu Long, bao gồm tỉnh 

An Giang 

1.2. Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập 

quy hoạch (trang 14-

17) 

Cần bổ sung và nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc được thể 

hiện trong 3 văn kiện cấp quốc gia và vùng (120/NQ-CP, 417/QĐ-

TTg, 622/QĐ-TTg) và tỉnh An Giang (1015/QĐ-UBND, 8/5/2018), 

trong đó đặc biệt chú ý tới định hướng phát triển bền vững ở các cấp, 

quốc gia, vùng và tỉnh. 

Nhấn mạnh tính “Thuận thiên”, quy hoạch của tỉnh phải đảm bảo sự 

phát triển kinh tế - xã hội phải được thực hiện một cách hài hòa với 

thiên nhiên, môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh thái 

vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu nhằm cụ 

thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với thiên nhiên, 

môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 622/QĐ-

TTg) và của tỉnh An Giang (1015/QĐ-UBND, 

8/5/2018) liên quan trực tiếp tới Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch của tỉnh An Giang. 

Nội dung về “Bảo vệ môi trường”, “Dịch vụ 

HST”, ”Đa dạng sinh học/Hệ sinh thái” và 

”BĐKH” được quan tâm trong Luật Quy hoạch 

(vd. Điều 4, 18, 21, 22, 23, 25, 27) 

-Nội dung về “Hệ sinh thái” “Dịch vụ HST”, cũng 

được nhấn mạnh trong Nghị định 37 hướng dẫn 

Luật Quy hoạch (vd. Điều 21, 24, 25 và các Phụ 

lục). 

-Lồng ghép dịch vụ HST vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển được nhấn mạnh trong 
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Mục tiêu 15.4 (622/QĐ-TTg; 1015/QĐ-UBND, 

8/5/2018). 

1.3. Yêu cầu lập quy 

hoạch (trang 17-26) 

-Cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem-Based Approach) và 

cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khi hậu (Ecosystem-Based 

Adaptation to CC) cần được cân nhắc áp dụng trong Yêu cầu về 

phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch (trang 25-28). 

-Các cách tiếp cận này kết hợp với lồng ghép/xem xét dịch vụ HST 

có thể được coi như là một công cụ hữu hiệu và đơn giản để có thể 

đạt được sự hài hòa giữa phát triển các ngành/lĩnh vực có thế mạnh 

của địa phương với duy trì các giá trị của tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, đặc biệt trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa 

phương. 

-Nói cách khác, việc áp dụng các cách tiếp cận này giúp xác định và 

phát triển các ngành/lĩnh vực mũi nhọn/chính mà không làm tổn hại 

tới nhiên nhiên, môi trường và hơn nữa, những giá trị của tài nguyên 

thiên nhiên trên địa bàn tỉnh (đa dạng sinh học, các hệ sinh thái và 

các loài đặc trưng…) lại góp phần thúc đẩy các ngành/lĩnh vực một 

cách bền vững. 

-Việc áp dụng các cách tiếp cận này, về bản chất, là thực hiện hiện ý 

tưởng “Thuận thiên” trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện 

thiên nhiên và môi trường tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và hiện tượng cực đoan ngày càng gia tăng trong 

thời gian tới.  

-Cách tiếp cận dựa trên HST được Bộ TN&MT 

khuyến cáo thực hiện trong công tác bảo tồn 

ĐDSH gắn với phát triển KT-XH. 

-Cách tiếp cận thích ứng với BĐKH (EbA) dựa 

trên HST được một số địa phương áp dụng trong 

thích ứng với BĐKH trong phát triển KT-XH. 

 

2 PHẦN 2. NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

2.1. I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA QUY HOẠCH TỈNH 

2.1.1. NHIỆM VỤ 1: ĐIỀU 

TRA, KHẢO SÁT, 

THU THẬP VÀ XỬ 

LÝ, TỔNG HỢP TÀI 

LIỆU, SỐ LIỆU 

(trang 27-28) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội 

dung, phương pháp, số liệu/tư liệu cần thu thập nhằm thực hiện việc 

lồng ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh.  

Nhiệm vụ này cần chú ý thu thập tài liệu, khảo sát và xử lý thông tin 

liên quan đến hiện trạng các hệ sinh thái điển hình cũng như các dịch 

vụ HST của chúng. Cụ thể, thông tin số liệu sau cần được thu thập và 

tổng hợp: i) Rà soát các Khu bảo tồn/Vườn quốc gia, các khu rừng 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 
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đặc dụng, hành lang ĐDSH và hệ sinh thái điển hình của tỉnh; ii) 

Xem xét hiện trạng diễn biến và áp lực/tác đông lên các khu này, 

đồng thời liên hệ với dịch vụ mà chúng cung cấp (dịch vụ cung cấp, 

điều tiết, văn hóa và hỗ trợ). 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-

2020 (Số 202/-UBND, 13/4/2017) 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam”. 

 

2.1.2.  NHIỆM VỤ 2: PHÂN 

TÍCH, ĐÁNH GIÁ, 

DỰ BÁO VỀ CÁC 

YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN 

PHÁT TRIỂN ĐẶC 

THÙ CỦA TỈNH 

(trang 28-33) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc lồng 

ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh trong yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt đánh giá vai trò của ĐDSH (HST, loài, gen, DV HST) trong 

phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, cụ thể là các 

ngành, lĩnh vực này phụ thuộc hay ảnh hưởng/tác động thế nào đối 

với ĐDSH, và ngược lại ĐDSH tạo cơ hội hoặc thúc đẩy sự phát triển 

các ngành, lĩnh vực như thế nào.  

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018). 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn 

đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-

2020 (Số 202/-UBND, 13/4/2017) 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.3. NHIỆM VỤ 3: ĐÁNH 

GIÁ THỰC TRẠNG 

PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘ, HIỆN 

TRẠNG SỬ DỤNG 

ĐẤT, HIỆN TRẠNG 

HÊ THỐNG ĐÔ THỊ 

VÀ NÔNG THÔN 

(trang 33-47) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc lồng 

ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh, đặc biệt xem xét 

thực trạng phát triển KT-XH, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ 

thống đô thị ảnh hưởng hoặc phụ thuộc như thế nào vào các hệ sinh 

thái điển hình của tỉnh cũng như các DV HST của chúng. 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010) 

(Mục tiêu chung 3 và mục tiêu cụ thể 4.2.) 

Kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng 

xanh tỉnh An Giang đến năm 2030 (QĐ số 
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1134/QĐ-UBND, 23/5/2018). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.4. NHIỆM VỤ 4: XÁC 

ĐỊNH QUAN ĐIỂM 

VÀ MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN CỦA TỈNH 

(trang 48-51) 

Quan điểm mục tiêu phát triển của tỉnh phải gắn với quan điểm và 

mục tiêu phát triển bền vững của ĐB sông Cửu Long nói chung, của 

tỉnh nói tiêng, đặc biệt chú ý tới khía cạnh phát triển phải hài hòa với 

thiên nhiên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Thuận 

thiên). Tóm lại, quan điểm phát triển bền vững phải là mục tiêu dài 

hạn, là định hướng chủ yếu cho tỉnh An Giang trong quá trình lập quy 

hoạch cũng như quá trình thực hiện sau này. 

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh thái 

vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu nhằm cụ 

thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với thiên nhiên, 

môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 622/QĐ-

TTg) và của tỉnh An Giang (1015/QĐ-UBND, 

8/5/2018) liên quan trực tiếp tới Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch của tỉnh An Giang. 

 

2.1.5. NHIỆM VỤ 5: 

PHƯƠNG HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN CÁC 

NGÀNH QUAN 

TRỌNG TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH (trang 51-

52) 

Trong khi xác định phương hướng phát triển ngành quan trọng trên 

địa bàn tỉnh, cần xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có liên 

quan nhất với quy hoạch phát triển và các đối tượng mục tiêu/đối 

tượng hưởng lợi cũng như bị ảnh hưởng của quy hoạch phát triển. 

Đồng thời, cần xem xét sự phụ thuộc và ảnh hưởng của các ngành 

quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST, bao gồm việc xác định 

phạm vi lồng ghép (không gian, thời gian và nội dung) và sàng lọc và 

sắp xếp thứ tự ưu tiên các DV HST quan trọng cho các ngành quan 

trọng / ngành mũi nhọn đó. 

Như vậy, theo cách tiếp cận này, những ngành/lĩnh vực quan trọng 

nào hỗ trợ cho sự phát triển các dịch vụ hệ sinh thái thì được ưu tiên, 

những ngành/lĩnh vực quan trọng nào phải phụ thuộc nhiều hoặc tác 

động tiêu cực lên các dịch vụ hệ sinh thái thì cần phải xem xét cẩn 

trọng.  

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng 

sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (120/NQ-CP, 17/11/2017), và Chương 

trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP (417/QĐ-TTg, 13/4/2019). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.6. NHIỆM VỤ 6: LỰA 

CHỌN PHƯƠNG ÁN 

TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG KINH TẾ - XÃ 

Trong khi lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, cần 

xem xét, đánh giá những cơ hội và rủi ro do các DV HST đặt ra cho 

ngành quan trọng / ngành mũi nhọn, bao gồm việc xác định điều 

kiện, xu hướng và sự đánh đổi về DV HST và đánh giá về thể chế, 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 
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HỘI (trang 52) chính sách liên quan tới các DV HST đó. 

Hơn nữa, cũng cần đề xuất được những giải pháp chính sách để tận 

dụng tối đa lợi ích mà DV HST đem lại và hạn chế đến mức thấp nhất 

những chi phí hay thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện quy 

hoạch. 

Hay nói cách khác, việc lựa chọn các ngành quan trọng phát triển của 

tỉnh và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội phải 

được xem xét, đánh giá cẩn trọng dựa trên thế mạnh của địa phương 

về tài nguyên, môi trường, đặc biệt là giá trị DV HST, cũng như hạn 

chế tối đa sự phát triển làm ảnh hưởng (thường là tiêu cực) tới tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường và DV HST. 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.7. NHIỆM VỤ 7: XÂY 

DỰNG CÁC NỘI 

DUNG CỤ THỂ 

(trang 52-54) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi xây dựng các nhiệm vụ cụ thể. 

Việc áp dụng tư duy lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ trong xây dựng 

các nội dung cụ thể góp phần phát huy tối đa những ưu thế cạnh tranh 

của địa phương trong phát triển kinh kế xã hội, đồng thời giảm thiểu 

được những tác động tiêu cực của quá trình phát triển lên tài nguyên 

thiên nhiên và đa dạng sinh học tại địa phương. 

Ví dụ sau đây nhằm làm rõ yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ 

HST trong nội dung cụ thể. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

 ND 5: Lập nội dung 

phương án bảo vệ môi 

trường 

Việc lồng ghép/xem xét dịch vụ hệ sinh thái không những đảm bảo 

thực hiện những nội dung theo yêu cầu (ví dụ như lập phương án sắp 

xếp, phân bố không gian, phân vùng môi trường, bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học) nhằm bảo tồn được những giá trị này, mà quan 

trọng hơn là đảm bảo những giá trị của tài nguyên thiên nhiên này 

góp phần vào sự phát triển các ngành/lĩnh vực trọng yếu của địa 

phương. Như vậy, vai trò của thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh 

học (hệ sinh thái, loài đặc trưng) được xác định rõ trong quá trình 

phát triển của địa phương. 

 

 ND 10: Lập nội dung 

phương án phát triển 

nông, lâm, ngư nghiệp 

Việc lồng ghép/xem xét dịch vụ hệ sinh thái không những đảm bảo 

thực hiện những nội dung theo yêu cầu (ví dụ như lập nội dung 

phương án phát triển các vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nuôi 

trồng thủy hải sản theo hướng phát huy thế mạnh tại địa phương) mà 
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còn đảm bảo những giá trị thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học 

thúc đẩy sự phát triển bền vững của các ngành sản xuất này (thông 

qua duy trì và phát triển các dịch vụ hệ sinh thái, như cung cấp nước 

sạch, duy trì bãi đẻ của cá, đảm bảo chức năng xử lý ô nhiễm, phòng 

chống thiên tai…). Như vậy, cách tiếp cận này góp phần đảm bảo 

hiệu quả cho các hoạt động sản xuất này. 

 ND 13: Lập phương 

án phát triển hệ thống 

khu du lịch 

Thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học (hệ sinh thái, cảnh quan, 

loài, nguồn nước sạch …) luôn là một trong những tài nguyên du lịch 

quan trọng mà ngành du lịch luôn phụ thuộc vào. Cách tiếp cận dựa 

trên hệ sinh thái không những đảm bảo cho ngành du lịch phát triển 

bền vững về mặt kinh tế, nhưng đồng thời cũng là giải pháp để bảo 

tồn, phục hồi và tái tạo giá trị thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh 

học theo hướng hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đặc biệt cho 

lĩnh vực du lịch sinh thái đang ngày phát triển trong thời gian gần 

đây. 

 

2.1.8. NHIỆM VỤ 8: LẬP 

PHƯƠNG ÁN PHÂN 

BỔ VÀ KHOANH 

VÙNG ĐẤT ĐAI 

THEO KHU CHỨC 

NĂNG VÀ THEO 

LOẠI ĐẤT ĐẾN 

TỪNG ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH CẤP 

QUẬN, HUYỆN 

(trang 41-42) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 8. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng 

xanh tỉnh An Giang đến năm 2030 (QĐ số 

1134/QĐ-UBND, 23/5/2018). 

2.1.9. NHIỆM VỤ 9: 

PHƯƠNG ÁN QUY 

HOẠCH XÂY DỰNG 

VÙNG LIÊN HUYỆN, 

VÙNG HUYỆN (trang 

54-56) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 9. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng 

xanh tỉnh An Giang đến năm 2030 (QĐ số 

1134/QĐ-UBND, 23/5/2018). 
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Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.10. NHIỆM VỤ 10: 

PHƯƠNG ÁN BẢO 

VÊ MÔI TRƯỜNG, 

BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VÀ ĐA DẠNG 

SINH HỌC TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH 

(trang 56-58) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 10. 

Đặc biệt, cần phân tích đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, các hệ 

sinh thái đặc trưng trong vùng, xu thế thay đổi cũng như áp lực của 

phát triển kinh tế - xã hội lên các hệ sinh thái đó. Ngoài ra, cũng cần 

xem xét và xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có liên quan nhất 

với quy hoạch phát triển cũng như sự phụ thuộc và ảnh hưởng của 

các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST để có 

phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.11. NHIỆM VỤ 11: 

PHƯƠNG ÁN BẢO 

VỆ KHAI THÁC, SỬ 

DỤNG TÀI NGUYÊN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(trang 58-59) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 11. 

 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.12. NHIỆM VỤ 12: 

PHƯƠNG ÁN KHAI 

THÁC, SỬ DỤNG, 

BẢO VÊ TÀI 

NGUYÊN NƯỚC, 

PHÒNG, CHỐNG 

KHẮC PHỤC HẬU 

QUẢ TÁC HẠI DO 

NƯỚC GÂY RA 

(trang 59-60) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 12. 

 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.13. NHIỆM VỤ 13: 

PHƯƠNG ÁN 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 
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PHÒNG, CHỐNG 

THIÊN TAI VÀ ỨNG 

PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH (trang 61-

62) 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 13. 

Cần bổ sung yêu cầu áp dụng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên 

hệ sinh thái (EbA) như một cách tiếp cận chính trong xây dựng 

phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh. 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

tỉnh An Giang (QĐ số 2075/QĐ-UBND, 

4/11/2010). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam”. 

 

2.1.14. NHIỆM VỤ 14: XÂY 

DỰNG DANH MỤC 

DỰ ÁN CỦA TỈNH 

VÀ THỨ TỰ ƯU 

TIÊN THỰC HIỆN 

(trang 62) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong khi thực hiện nhiệm vụ 14. 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010) 

 

2.1.15. NHIỆM VỤ 15: XÂY 

DỰNG GIẢI PHÁP, 

NGUỒN LỰC THỰC 

HIỆN QUY HOẠCH 

TỈNH (trang 62) 

Cần cân nhắc phân bố những nguồn lực phù hợp (như nhân lực, tài 

lực, vật lực và cơ sở dữ liệu/mạng lưới thông tin) cho những nội dung 

quy hoạch liên quan tới quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa 

dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái phục vụ cho phát triển bền vững 

của địa phương. 

 

2.1.16. NHIỆM VỤ 16: XÂY 

DỰNG HỆ THỐNG 

BẢN ĐỒ (trang 62-

63) 

Xây dựng danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện cần bổ sung 

yêu cầu phân tích lựa chọn thông qua các tiêu chí ưu tiên, trong đó có 

ưu tiên đối với tiêu chí về lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái trong thúc 

đẩy phát triển bền vững của địa phương. 

 

2.1.17. NHIỆM VỤ 17: XÂY 

DỰNG BÁO CÁO 

QUY HOẠCH TỈNH 

(trang 63) 

Báo cáo cần nhấn mạnh vai trò của tài nguyên thiên nhiên, đa dạng 

sinh học, các hệ sinh thái đặc trưng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng 

trong phát triển các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trọng 

tâm của địa phương. 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 
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Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010).  

2.1.18. NHIỆM VỤ 18: XÂY 

DỰNG BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN 

LƯỢC (trang 63) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ hệ sinh thái 

trong xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 

Trước khi lập quy hoạch, các nhà lập quy hoạch phải tiến hành các 

nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau, trong đó có việc rà soát các 

mục tiêu và các vấn đề về môi trường, đặc biệt liên quan tới bảo tồn 

đa dạng sinh học (hệ sinh thái và các loài đặc trưng) trong vùng quy 

hoạch. Trong quá khứ, các nghiên cứu thường tập trung vào việc xác 

định các khu vực/vùng lãnh thổ nhạy cảm về mặt môi trường và các 

khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhằm đề ra các biện pháp 

bảo vệ môi trường hay quản lý các khu vực này. Khi thực hiện ĐMC, 

các nghiên cứu và phân tích này có thể được kết hợp hay lồng ghép 

vào phân tích ĐMC. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 

 

2.1.19. NHIỆM VỤ 19: XÂY 

DỰNG CƠ SỞ DỮ 

LIỆU VỀ QUY 

HOẠCH TỈNH (trang 

64) 

Cần chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái 

đặc trưng và các dịch vụ hệ sinh thái của chúng một cách đồng bộ và 

có phương án cho cái đối tượng có liên quan tiếp cận sử dụng một 

cách hiệu quả. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

 

2.2. CÁC NỘI DUNG ĐỀ 

XUẤT ĐỂ TÍCH 

HỢP VÀO QUY 

HOẠCH TỈNH (trang 

65-88) 

Nhiều nội dung tích hợp cho các hoạt động phát triển cần cân nhắc 

xem xét khía cạnh bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học 

và dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh 

An Giang (QĐ số 1015/QĐ-UBND, 8/5/2018) 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An 

Giang tới năm 2020 và định hướng đến năm 2030 

(QĐ số 2566/QĐ-UBND, 15/9/2016). 

Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh An Giang tới 

năm 2020 (QĐ số 1566/QĐ-UBND, 25/8/2010). 
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NHỮNG NHẬN XÉT NHẰM LỒNG GHÉP DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 

VÀO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH CHO TỈNH BẠC LIÊU 

1.1. NHẬN XÉT CHUNG  

Một trong những yêu cầu quan trọng khi xây dựng nhiệm vụ quy hoạch là đảm bảo rằng những nội dung 

của dịch vụ hệ sinh thái phải được lồng ghép hoặc xem xét một cách hợp lý trong các nội dung cụ thể của 

nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh. 

Nói một cách khái quát, theo Báo cáo Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ (2005) các dịch vụ hệ sinh thái 

(DV HST) là những lợi ích mà hệ sinh thái cung cấp cho con người, bao gồm: (i) Dịch vụ cung cấp: cung 

cấp thức ăn, nước, củi và chất xơ (ví dụ như rừng cung cấp củi, thức ăn, lâm sản ngoài gỗ, nước, v.v...); 

(ii) Dịch vụ điều tiết: đem lại các lợi ích về điều hòa khí hậu, chống xói mòn, sạt lở đất hay lọc nước ô 

nhiễm và kiểm soát bệnh tật (ví dụ như rừng giúp giảm/chống xói mòn đất, sạt lở đất, rừng ngập mặn 

(RNM) chống xâm nhập mặn); (iii) Dịch vụ văn hóa: đem lại các lợi ích về giải trí, mỹ thuật và tâm linh 

(như các khu bảo tồn, vườn quốc gia là địa điểm tham quan/du lịch, danh lam thắng cảnh để mọi người 

đến thưởng thức); (iv) Dịch vụ hỗ trợ là các dịch vụ hỗ trợ cho quá trình hình thành đất, duy trì chu trình 

dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình quang hợp và quá trình thụ phấn của các loài thực vật. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, sự phát triển bền vững trong thời gian tới của các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long cần được định hướng theo hướng “Thuận thiên”, tức là sự phát triển kinh tế - xã hội 

phải được thực hiện một cách hài hòa với thiên nhiên, môi trường. Định hướng phát triển này đã được thể 

hiện rõ trong 2 văn kiện quan trọng của Chính phủ, đó là:  

i) Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017); 

ii). Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát 

triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghị quyết số 417/QĐ-TTg, 

ký ngày 13/4/2019). 

Ngoài ra, một văn bản quan trọng có tính định hướng cho sự phát triển bền vững của toàn bộ Việt Nam từ 

nay cho đến năm 2030 là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát 

triển bền vững (Quyết định Số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017), bao gồm 17 Mục tiêu phát triển bền vững 

và 115 mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, tỉnh chưa Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện công việc này.  

Như vậy, những định hướng, quan điểm, mục tiêu, nội dung của các văn bản của Chính phủ nêu trên phải 

được xem xét, tích hợp và thích ứng với điều kiện của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình xây dựng và thực hiện 

Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. 

Một số chính sách quan trọng của tỉnh Bạc Liêu: 

+ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ số 

1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). Bản quy hoạch này sẽ được xem xét như là một hợp phần quy hoạch của 



 30 

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu và việc bảo tồn và sử dụng bền vững giá trị đa dạng sinh học sẽ đảm cho sự phát 

triển các ngành thủy sản và du lịch là thế mạnh của tỉnh.  

+ Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 

(QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018). Đây là định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững về mặt 

kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

+ Kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris (QĐ số: 98/KH-UBND, 

31/10/2017). Kế hoạch này không những góp phần thực hiện những cam kết của chính phủ đối với quốc tế 

trong lĩnh vực biến đổi khí hậu mà chính sách này cũng góp phần đảm bảo cho cho các hoạt động kinh tế 

phù hợp với những giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 

+ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu số 20/2013/NQ-HĐND, 06/12/2013). Bản quy hoạch này là định hướng 

quan trọng trong tích hợp vùng tỉnh Bạc Liêu trong Quy hoạch của tỉnh, đặc biệt để Quy hoạch đảm bảo 

phù hợp và liên kết chặt chẽ với quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các vùng kinh tế 

trọng điểm và định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bền 

vững. 

 

 

 

 

       



1.2. NHẬN XÉT CỤ THỂ  

Những nội dung góp ý được tóm tắt theo các mục chính của bản Dự thảo Nhiệm vụ lập Quy hoạch như theo các nội dung dưới đây. 

 

STT Các hạng mục hoặc 

nội dung trong Dự 

thảo nhiệm vụ 

Nội dung góp ý Căn cứ góp ý 

I PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050  

I.II Căn cứ xây dựng 

nhiệm vụ lập quy 

hoạch (trang 10-15) 

Cần bổ sung 3 văn kiện: 1). Nghị quyết về phát triển bền vững đồng 

bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của Chính phủ 

(120/NQ-CP, 17/11/2017); 2). Chương trình hành động tổng thể thực 

hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (417/QĐ-TTg, 13/4/2019); 3). Kế 

hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững (Số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017);  

Đây là định hướng rất quan trọng cho sự phát triển 

bền vững tại ĐB Sông Cửu Long, bao gồm tỉnh 

Bạc Liêu 

I.III Yêu cầu đối với 

Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập 

quy hoạch (trang 15-

17) 

Cần bổ sung và nhấn mạnh quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc được thể 

hiện trong 3 văn kiện cấp quốc gia và vùng (120/NQ-CP, 417/QĐ-

TTg, 622/QĐ-TTg), trong đó đặc biệt chú ý tới định hướng phát triển 

bền vững ở các cấp, quốc gia, vùng và tỉnh. 

Nhấn mạnh tính “Thuận thiên”, quy hoạch của tỉnh phải đảm bảo sự 

phát triển kinh tế - xã hội phải được thực hiện một cách hài hòa với 

thiên nhiên, môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh thái 

vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu nhằm cụ 

thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với thiên nhiên, 

môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 622/QĐ-

TTg) và liên quan trực tiếp tới Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch của tỉnh Bạc Liêu. 

Nội dung về “Bảo vệ môi trường”, “Dịch vụ 

HST”, ”Đa dạng sinh học/Hệ sinh thái” và 

”BĐKH” được quan tâm trong Luật Quy hoạch 

(vd. Điều 4, 18, 21, 22, 23, 25, 27) 

-Nội dung về “Hệ sinh thái” “Dịch vụ HST”, cũng 

được nhấn mạnh trong Nghị định 37 hướng dẫn 

Luật Quy hoạch (vd. Điều 21, 24, 25 và các Phụ 

lục). 

-Lồng ghép dịch vụ HST vào chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển được nhấn mạnh trong 

Mục tiêu 15.4 (622/QĐ-TTg; 1015/QĐ-UBND, 

8/5/2018). 

I.V. Yêu cầu đối với các -Cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (Ecosystem-Based Approach) và -Cách tiếp cận dựa trên HST được Bộ TN&MT 
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phương pháp tiếp 

cận và phương pháp 

lập quy hoạch (trang 

19-25) 

cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khi hậu (Ecosystem-Based 

Adaptation to CC) cần được cân nhắc áp dụng trong Yêu cầu về 

phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch. 

-Các cách tiếp cận này kết hợp với lồng ghép/xem xét dịch vụ HST 

có thể được coi như là một công cụ hữu hiệu và đơn giản để có thể 

đạt được sự hài hòa giữa phát triển các ngành/lĩnh vực có thế mạnh 

của địa phương với duy trì các giá trị của tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, đặc biệt trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa 

phương. 

-Nói cách khác, việc áp dụng các cách tiếp cận này giúp xác định và 

phát triển các ngành/lĩnh vực mũi nhọn/chính mà không làm tổn hại 

tới nhiên nhiên, môi trường và hơn nữa, những giá trị của tài nguyên 

thiên nhiên trên địa bàn tỉnh (đa dạng sinh học, các hệ sinh thái và 

các loài đặc trưng…) lại góp phần thúc đẩy các ngành/lĩnh vực một 

cách bền vững. 

-Việc áp dụng các cách tiếp cận này, về bản chất, là thực hiện hiện ý 

tưởng “Thuận thiên” trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện 

thiên nhiên và môi trường tại địa phương, đặc biệt trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu và hiện tượng cực đoan ngày càng gia tăng trong 

thời gian tới.  

khuyến cáo thực hiện trong công tác bảo tồn 

ĐDSH gắn với phát triển KT-XH. 

-Cách tiếp cận thích ứng với BĐKH (EbA) dựa 

trên HST được một số địa phương áp dụng trong 

thích ứng với BĐKH trong phát triển KT-XH. 

 

II PHẦN II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

II.I I. Yêu cầu đối với nội dung chính của QHT Bạc Liêu 

 Nhiệm vụ 1: Thu thập 

và xử lý tài liệu, số 

liệu; khảo sát, điều 

tra 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội 

dung, phương pháp, số liệu/tư liệu cần thu thập nhằm thực hiện việc 

lồng ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh.  

Nhiệm vụ này cần chú ý thu thập tài liệu, khảo sát và xử lý thông tin 

liên quan đến hiện trạng các hệ sinh thái điển hình cũng như các dịch 

vụ HST của chúng. Cụ thể, thông tin số liệu sau cần được thu thập và 

tổng hợp: i) Rà soát các Khu bảo tồn/Vườn quốc gia, các khu rừng 

đặc dụng, hành lang ĐDSH và hệ sinh thái điển hình của tỉnh; ii) 

Xem xét hiện trạng diễn biến và áp lực/tác đông lên các khu này, 

đồng thời liên hệ với dịch vụ mà chúng cung cấp (dịch vụ cung cấp, 

điều tiết, văn hóa và hỗ trợ). 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam”. 
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2.1.2.  Nhiệm vụ 2: Phân 

tích, đánh giá, dự báo 

về các yếu tố, điều 

kiện phát triển đặc thù 

của địa phương (trang 

26-28) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc lồng 

ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh trong yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ. 

Đặc biệt đánh giá vai trò của ĐDSH (HST, loài, gen, DV HST) trong 

phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, cụ thể là các 

ngành, lĩnh vực này phụ thuộc hay ảnh hưởng/tác động thế nào đối 

với ĐDSH, và ngược lại ĐDSH tạo cơ hội hoặc thúc đẩy sự phát triển 

các ngành, lĩnh vực như thế nào.  

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.3. Nhiệm vụ 3: Đánh giá 

thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội, hiện 

trạng sử dụng đất, 

hiện trạng hệ thống 

đô thị và nông thôn 

(trang 28-29) 

Nhiệm vụ này phải góp phần xác định rõ kết quả chính cho việc lồng 

ghép hoặc xem xét DV HST trong quy hoạch tỉnh, đặc biệt xem xét 

thực trạng phát triển KT-XH, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ 

thống đô thị ảnh hưởng hoặc phụ thuộc như thế nào vào các hệ sinh 

thái điển hình của tỉnh cũng như các DV HST của chúng. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu số 20/2013/NQ-

HĐND, 06/12/2013) 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.4. Nhiệm vụ 4: Xác định 

quan điểm và mục tiêu 

phát triển Bạc Liêu 

(trang 29-31) 

Quan điểm mục tiêu phát triển của tỉnh phải gắn với quan điểm và 

mục tiêu phát triển bền vững của ĐB sông Cửu Long nói chung, của 

tỉnh nói tiêng, đặc biệt chú ý tới khía cạnh phát triển phải hài hòa với 

thiên nhiên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Thuận 

thiên). Tóm lại, quan điểm phát triển bền vững phải là mục tiêu dài 

hạn, là định hướng chủ yếu cho tỉnh Bạc Liêu trong quá trình lập quy 

hoạch cũng như quá trình thực hiện sau này. 

Trong đó, cần nhấn mạnh quan điểm lồng ghép dịch vụ hế sinh thái 

vào trong các nội dung quy hoạch là một cách thức hữu hiệu nhằm cụ 

thể hóa việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với thiên nhiên, 

môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

3 văn bản (120/NQ-CP, 417/QĐ-TTg, 622/QĐ-

TTg) và liên quan trực tiếp tới Quan điểm, mục 

tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch của tỉnh Bạc Liêu. 

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu số 20/2013/NQ-

HĐND, 06/12/2013). 

 

2.1.5. Nhiệm vụ 5: Phương 

hướng phát triển các 

Trong khi xác định phương hướng phát triển ngành quan trọng trên 

địa bàn tỉnh, cần xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có liên 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 
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ngành quan trọng trên 

địa bàn Bạc Liêu 

(trang 31) 

quan nhất với quy hoạch phát triển và các đối tượng mục tiêu/đối 

tượng hưởng lợi cũng như bị ảnh hưởng của quy hoạch phát triển. 

Đồng thời, cần xem xét sự phụ thuộc và ảnh hưởng của các ngành 

quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST, bao gồm việc xác định 

phạm vi lồng ghép (không gian, thời gian và nội dung) và sàng lọc và 

sắp xếp thứ tự ưu tiên các DV HST quan trọng cho các ngành quan 

trọng / ngành mũi nhọn đó. 

Như vậy, theo cách tiếp cận này, những ngành/lĩnh vực quan trọng 

nào hỗ trợ cho sự phát triển các dịch vụ hệ sinh thái thì được ưu tiên, 

những ngành/lĩnh vực quan trọng nào phải phụ thuộc nhiều hoặc tác 

động tiêu cực lên các dịch vụ hệ sinh thái thì cần phải xem xét cẩn 

trọng.  

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  

Nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng 

sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của 

Chính phủ (120/NQ-CP, 17/11/2017), và Chương 

trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 

120/NQ-CP (417/QĐ-TTg, 13/4/2019). 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.6. Nhiệm vụ 6: Lựa chọn 

phương án tổ chức 

hoạt động kinh tế - xã 

hội, (trang 31) 

Trong khi lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, cần 

xem xét, đánh giá những cơ hội và rủi ro do các DV HST đặt ra cho 

ngành quan trọng / ngành mũi nhọn, bao gồm việc xác định điều 

kiện, xu hướng và sự đánh đổi về DV HST và đánh giá về thể chế, 

chính sách liên quan tới các DV HST đó. 

Hơn nữa, cũng cần đề xuất được những giải pháp chính sách để tận 

dụng tối đa lợi ích mà DV HST đem lại và hạn chế đến mức thấp nhất 

những chi phí hay thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện quy 

hoạch. 

Hay nói cách khác, việc lựa chọn các ngành quan trọng phát triển của 

tỉnh và lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội phải 

được xem xét, đánh giá cẩn trọng dựa trên thế mạnh của địa phương 

về tài nguyên, môi trường, đặc biệt là giá trị DV HST, cũng như hạn 

chế tối đa sự phát triển làm ảnh hưởng (thường là tiêu cực) tới tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường và DV HST. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.7. Nhiệm vụ 7: Xây dựng 

các nội dung cụ thể 

(trang 31-33) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi xây dựng các nhiệm vụ cụ thể. 

Việc áp dụng tư duy lồng ghép hoặc xem xét dịch vụ trong xây dựng 

các nội dung cụ thể góp phần phát huy tối đa những ưu thế cạnh tranh 

của địa phương trong phát triển kinh kế xã hội, đồng thời giảm thiểu 

được những tác động tiêu cực của quá trình phát triển lên tài nguyên 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  
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thiên nhiên và đa dạng sinh học tại địa phương. 

 

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.8. Nhiệm vụ 8: Lập 

phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai 

theo khu chức năng và 

theo loại đất đến từng 

đơn vị hành chính cấp 

quận, huyện (33-34) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 8. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

 

2.1.9. Nhiệm vụ 9: Phương 

án quy hoạch xây 

dựng vùng liên huyện, 

vùng huyện (trang 34) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 9. 

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu số 20/2013/NQ-

HĐND, 06/12/2013 

 

2.1.10. Nhiệm vụ 10: Phương 

án bảo vệ môi trường, 

bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học trên 

địa bàn Bạc Liêu 

(trang 34-35) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 10. 

Đặc biệt, cần phân tích đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, các hệ 

sinh thái đặc trưng trong vùng, xu thế thay đổi cũng như áp lực của 

phát triển kinh tế - xã hội lên các hệ sinh thái đó. Ngoài ra, cũng cần 

xem xét và xác định thứ tự ưu tiên cho các DV HST có liên quan nhất 

với quy hoạch phát triển cũng như sự phụ thuộc và ảnh hưởng của 

các ngành quan trọng / ngành mũi nhọn tới các DV HST để có 

phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 

dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.11. Nhiệm vụ 11: Phương 

án bảo vệ, khai thác, 

sử dụng, tài nguyên 

trên địa bàn Bạc Liêu 

(trang 35) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 11. 

 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017). 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  

Tham khảo thêm “Sổ tay hướng dẫn lồng ghép 
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dịch vụ hệ sinh thái trong quá trình lập quy hoạch 

ở Việt Nam” 

2.1.12. Nhiệm vụ 12: Phương 

án khai thác, sử dụng, 

bảo vệ tài nguyên 

nước, phòng, chống 

khắc phục hậu quả tác 

hại do nước biển 

dâng, lũ lụt,... (trang 

35) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 12. 

 

Kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện 

Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Thỏa thuận Paris (QĐ số: 98/KH-

UBND, 31/10/2017). 

 

2.1.13. Nhiệm vụ 13: Phương 

án phòng, chống thiên 

tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu trên 

địa bàn Bạc Liêu 

(trang 35-36) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 13. 

Cần bổ sung yêu cầu áp dụng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên 

hệ sinh thái (EbA) như một cách tiếp cận chính trong xây dựng 

phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018).  

Kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện 

Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

thực hiện Thỏa thuận Paris (QĐ số: 98/KH-

UBND, 31/10/2017). 

2.1.14. Nhiệm vụ 14: Xây 

dựng danh mục dự án 

của tỉnh và thứ tự ưu 

tiên thực hiện (trang 

36) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong khi thực hiện nhiệm vụ 14. 

 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017).  

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017).  

2.1.15. Nhiệm vụ 15: Xây 

dựng giải pháp, 

nguồn lực thực hiện 

quy hoạch (trang 36) 

Cần cân nhắc phân bố những nguồn lực phù hợp (như nhân lực, tài 

lực, vật lực và cơ sở dữ liệu/mạng lưới thông tin) cho những nội dung 

quy hoạch liên quan tới quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa 

dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái phục vụ cho phát triển bền vững 

của địa phương. 

 

2.1.16. Nhiệm vụ 16: Xây 

dựng hệ thống bản đồ 

(trang 36) 

Cần cân nhắc xây dựng bản đồ dịch vụ hệ sinh thái trong hệ thống 

các bản đồ về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, 

chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu 
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2.1.17. Nhiệm vụ 17: Xây 

dựng báo cáo quy 

hoạch (trang 36) 

Báo cáo cần nhấn mạnh vai trò của tài nguyên thiên nhiên, đa dạng 

sinh học, các hệ sinh thái đặc trưng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng 

trong phát triển các ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trọng 

tâm của địa phương. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017).  

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc 

Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 

2025 (QĐ Số: 368/QĐ-UBND, 14/03/2018). 

2.1.18. Nhiệm vụ 18: Xử lý, 

tích hợp báo cáo đánh 

giá môi trường chiến 

lược vào báo cáo quy 

hoạch Bạc Liêu (trang 

37) 

Cần bổ sung yêu cầu lồng ghép hoặc cân nhắc xem xét dịch vụ hệ 

sinh thái trong xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 

Trước khi lập quy hoạch, các nhà lập quy hoạch phải tiến hành các 

nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau, trong đó có việc rà soát các 

mục tiêu và các vấn đề về môi trường, đặc biệt liên quan tới bảo tồn 

đa dạng sinh học (hệ sinh thái và các loài đặc trưng) trong vùng quy 

hoạch. Trong quá khứ, các nghiên cứu thường tập trung vào việc xác 

định các khu vực/vùng lãnh thổ nhạy cảm về mặt môi trường và các 

khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhằm đề ra các biện pháp 

bảo vệ môi trường hay quản lý các khu vực này. Khi thực hiện ĐMC, 

các nghiên cứu và phân tích này có thể được kết hợp hay lồng ghép 

vào phân tích ĐMC. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017).  

2.1.19. Nhiệm vụ 19: Xây 

dựng cơ sở dữ liệu về 

quy hoạch (trang 37) 

Cần chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái 

đặc trưng và các dịch vụ hệ sinh thái của chúng một cách đồng bộ và 

có phương án cho cái đối tượng có liên quan tiếp cận sử dụng một 

cách hiệu quả. 

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (QĐ 

số 1665/QĐ-UBND, 18/9/2017).  
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