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NGUYÊN NHÂN 

ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN! 

• 73% sự chậm trễ trong 190 siêu dự án trên toàn thế 
giới liên quan đến các vấn đề môi trường và xã hội 
dẫn đến thiệt hại hàng triệu đô la (ERM, 2010)

• Sự phản đối của cộng đồng và việc thu hồi đất được 
quản lý kém là nguồn rủi ro chính dẫn đến sự chậm 
trễ của dự án và vượt chi phí (EU, 1998 & Bauhaus-
Universität Weimar, 2009)

• Dự án khai thác trị giá 3-5 tỷ đô la Mỹ sẽ phải chịu chi 
phí ~20 triệu đô la Mỹ mỗi tuần do sản lượng bị mất 
(David & Franks, 2014)



Các Tiêu chuẩn Môi trường & Xã Hội Quốc tế
Hội tụ & Hài hóa từ những năm 1980 

70% of Project Finance in 

Developing Countries

http://www.fmo.nl/smartsite.dws?id=FMO_HOMEPAGE
https://www.kbc.com/MISC/D9e01/~N/~KBCCOM/~BZIZTPX/-BZIZTPN/
http://www.isjforum.com/1br/link_logos/seb.jpg
http://www.smfg.co.jp/english/
http://www.mcc.it/index.html


Các Tiêu chuẩn Hoạt động Môi trường & Xã hội của IFC





Bối cảnh

• Hoạt động mở rộng điện gió ngày càng
tăng ở ven biển Việt Nam, bao gồm cả 
Đồng bằng sông Cửu Long để đáp ứng 
nhu cầu về năng lượng tái tạo

• Tài nguyên gió ở Đồng bằng sông Cửu 
Long cho điện gió gần bờ và điện gió 
ngoài khơi dọc theo bờ biển đã chứng 
kiến sự phát triển nhanh chóng của các
dự án điện gió

• Sự phát triển như vậy gây ra các rủi ro
và ảnh hưởng tiềm tàng đối với đa dạng 
sinh học và các khía cạnh xã hội

Wind concessions in the Mekong Delta (Source: 4C Offshore)



Bối cảnh

- Đa dạng sinh học cũng như các tác động xã hội trừ khi được đánh giá và 

quản lý phù hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: Tiêu chuẩn hoạt động 

của IFC) sẽ ảnh hưởng đến khả năng cấp vốn của dự án

- Hiện tại có những khác biệt đối với các yêu cầu của địa phương với IFC 

PS5 và PS6 xem xét việc tái định cư và thu hồi đất bắt buộc, đa dạng sinh 

học, dịch vụ hệ sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

- Việc xem xét các Tiêu chuẩn hoạt động của IFC sớm trong giai đoạn thiết kế 

dự án là rất quan trọng vì việc tránh rủi ro và tác động thông qua lựa chọn 

địa điểm dự án phù hợp là một trong những biện pháp chính – một khi dự 

án được xây dựng, rất khó để giải quyết các rủi ro

- Rủi ro về đang dạng sinh học ở ven biển Việt Nam đối với ngành năng 

lượng tái tạo là một thách thức, đặc biệt liên quan đến cả sinh vật biển và 

chim

- Đối với rủi ro xã hội, cần xem xét khía cạnh liên quan tới ngư trường thương 

mại, nuôi trồng thủy sản, cảnh quan biển, thu hồi đất và các tác động tiềm

tàng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

Tài Nguyên Gió Việt Nam

(Nguồn: World Bank 2021)



Các Rủi ro về Đa dạng Sinh học

• Các rủi ro đối với giá trị đa dạng sinh học từ ngành điện gió ở Việt Nam tập

trung vào các tác động tiềm ẩn đối với:

- Các loài chim biển di cư, sinh sống ở bãi bồi ven biển ở đồng bằng sông 

Cửu Long

- Các loài chim khác bao gồm chủ yếu là chim nước và chim bay, tuy nhiên 

các loài chim cư trú trong rừng cũng có thể gây rủi ro. Các dự án ngoài khơi 

cũng có thể gây rủi ro cho các loài chim biển

- Cá voi và cá heo trong môi trường sống cửa sông ven biển ở đồng bằng 

sông Cửu Long

- Dơi bao gồm khoảng 70 loài, bao gồm cả loài dơi ăn quả lớn

- Môi trường sống dưới biển (đối với trang trại gió gần bờ và ngoài khơi) bao 

gồm cá đuối, cá mập và các loài cá

- Môi trường sống gần bờ, bao gồm rừng ngập mặn, rạn san hô và cỏ biển



Rủi ro đối với các loài

• Giai đoạn thi công: 

- Đóng cọc gây tiếng ồn dưới nước ảnh 

hưởng đến sinh vật biển, đặc biệt là 

thính giác của cá voi và cá heo

- Mất môi trường sống trên đất liền và 

trên biển do ảnh hưởng của dự án

- Tác động đến chất lượng nước từ tàu 

và việc xây dựng chân tua-bin

- Nguy cơ va chạm với cá voi và cá heo 

từ các tàu

• Giai đoạn hoạt động: 

- Nguy cơ va chạm của chim và dơi với 

tua-bin và đường dây tải điện

- Nguy cơ va chạm với cá voi và cá heo từ 

các tàu

- Khả năng cải thiện môi trường sống và 

quần thể cá bản địa xung quanh trang trại 

gió



Các Loài có Nguy cơ

Nordmann’s Greenshank- Choắt lớn mỏ vàng

• Loài sinh sản ở Siberia và trú đông ở Việt Nam 
trên đường đến Australasia trước khi quay trở 
lại

• Toàn cầu <1.200 cá thể

• Loài trú đông ở ven biển Việt Nam, Thái Lan, 
Malaysia, Myanmar và Ấn Độ

Great Knot- Dẽ lớn ngực đốm

• Loài sinh sản ở Siberia và trú đông ở Việt Nam 
trên đường đến Australasia trước khi quay trở 
lại

• Toàn cầu ~ <300.000 (giảm “dân số” toàn cầu
70% trong vòng ba thế hệ) 

• Loài trú đông ở ven biển Việt Nam, Thái Lan, 
Malaysia, Myanmar và Ấn Độ



Các Loài có Nguy cơ

Spoonbilled Sandpiper- Dẽ mỏ thìa

• Loài sinh sản ở Siberia và trú đông ở Việt Nam 
trên đường đến Australasia trước khi quay trở lại

• Dân số toàn cầu <400 cá thể

• Loài trú đông ở ven biển Việt Nam, Thái Lan, 
Malaysia, Myanmar và Ấn Độ

Christmas Island Frigate Bird- Cốc biển bụng
trắng

• Các loài sinh sản trên đảo Christmas ở Ấn Độ 
Dương và kiếm ăn trên biển

• Dân số toàn cầu <3700 cá thể

• Các loài kiếm ăn trên biển ở Đông Nam Á, bao 
gồm cả Biển Đông



Các Loài có Nguy cơ

Irrawaddy Dolphin- cá heo nước ngọt Irrawaddy 
(cá nược Minh Hải)

• Loài được tìm thấy ở các cửa sông trên khắp các
khu vực phía đông của Nam Á và Đông Nam Á 
(bao gồm cả Đồng bằng sông Cửu Long)

• Dân số ~4.500

• Không có dữ liệu về dân số ở đồng bằng sông
Cửu Long

12



Khảo sát Đa dạng Sinh học

Chim: dữ liệu lên đến 2 năm về các 
loài chim biển di cư và chim biển

Dơi: ít nhất 2 mùa (1 năm) khảo sát 
dơi ven biển

Cá voi/cá heo: khảo sát tuyến ngoài 
khơi trong 2 mùa (1 năm)

Cá: Lấy mẫu qua 2 mùa (1 năm)

Khảo sát được hoàn thành bởi các chuyên gia có kinh

nghiệm và năng lực



Các Biện pháp Giảm thiểu

Các biện pháp giảm thiểu sẵn có để giảm rủi ro đối với đa dạng sinh học:

• Tránh các khu vực quan trọng như các Khu vực đa dạng sinh học trọng
điểm và các môi trường sống quan trọng khác của các loài bị đe dọa (ví 
dụ: bãi bùn được sử dụng bởi các loài chim biển bị đe dọa)

• Sử dụng các công nghệ như phương pháp dừng theo yêu cầu; phương
pháp tốc độ gió từ nhỏ nhất để đưa tuabin vào hoạt động; và thay đổi
góc cánh quạt để giảm thiểu rủi ro đối với các loài chim và dơi đang 
bay. Có thể kết hợp với các công nghệ radar phát hiện chim để giảm 
thiểu rủi ro hơn nữa

• Quản lý việc đóng cọc để giảm rủi ro gây tổn hại thính giác cho cá voi và
cá heo; sử dụng các chuyên gia quan sát động vật biển có vú cho các
chuyển động của tàu; quản lý trầm tích 

• Kế hoạch quản lý thích ứng để thay đổi chế độ giảm thiểu dựa trên các 
rủi ro được phát hiện (có thể giảm các cam kết dựa trên giám sát dài 
hạn)



Rủi ro đối với các Dự án từ Đa dạng Sinh học

• Các dự án, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Cửu Long có rủi ro do:

- Mức độ hiểu về việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu chính (công nghệ tuabin; 

giám sát tử vong và quản lý thích ứng)

- Thiếu dữ liệu sinh học về các loài, đặc biệt là các loài chim biển di cư, chim biển, 

động vật biển có vú, cá và môi trường sống của chúng

- Tiến độ dự án nhanh và tỷ suất lợi nhuận thấp làm giảm phạm vi khảo sát sinh học 

trong giai đoạn tiền khả thi và Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)

- Cam kết và chi phí liên quan đến ứng dụng các biện pháp giảm thiểu, giám sát và

báo cáo

- Hiểu biết về tác động tích lũy



Các Rủi ro Xã hội cần
Cân nhắc
Các rủi ro và tác động xã hội tiềm ẩn từ ngành
điện gió ở Việt Nam tập trung vào:

• Ngư trường thương mại: việc di dời ngư 
trường của các dự án điện gió gây thêm áp 
lực lên nguồn lợi và sinh kế địa phương. 
Các hạn chế tiếp cận đối với các hoạt động 
đánh bắt thương mại, và việc lắp đặt móng 
và dây cáp có thể tạm thời làm tăng trầm 
tích lơ lửng trong nước gây tác động tiêu 
cực đến nghề cá thương mại.

• Nuôi trồng thủy sản: những xung đột tiềm ẩn

• Tác động thị giác (cảnh quan và cảnh biển) 
và thái độ của công chúng đối với các dự án
điện gió. 



Các Rủi ro Xã hội cần Cân nhắc

• Tác động thu hồi đất và tái định cư liên quan đến 
các hợp phần trên bờ của dự án

• Tiềm năng về sự gián đoạn văn hóa và tác động 
đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số

• Tác động sinh kế và lợi ích kinh tế tổng thể (việc 
làm tại địa phương, đa dạng hóa thu nhập, cơ hội 
việc làm trong quá trình xây dựng và O&M của 
dự án, v.v.)

• Tiếng ồn từ tua-bin gió, bóng râm nhấp nháy, rủi 
ro cánh quạt văng và các yêu cầu về khoảng
cách an toàn đối với nhà ở, đặc biệt đối với các 
dự án điện gió trên bờ



Các Giải pháp Tiềm năng

- Nâng cao hiểu biết về các tác động tích lũy từ các dự án

- Lựa chọn địa điểm cẩn thận là yếu tố quan trọng cần cân nhắc

- Xây dựng năng lực dựa trên Tiêu chuẩn hoạt động của IFC để sẵn sàng cho các dự án

- Tiếp tục tham gia vào các chương trình của Ngân hàng Thế giới liên quan đến mở rộng 

bản đồ gió/lộ trình để phát triển gió bền vững ở Đông Nam Á và Việt Nam

- Giải quyết các khác biệt/khoảng cách trong các cuộc điều tra cấp độ loài, đặc biệt đối 

với các loài chim biển di cư, cá voi và cá heo

- Cải thiện việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu cho các dự án

- Cải thiện tham vấn, tham gia và truyền thông của các bên liên quan

- Chia sẻ lợi ích



Trân trọng cảm ơn!
Liên hệ: 

• David Nicholson: dnicholson@ifc.org

• Lê Minh Hương: mle7@ifc.org
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