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 X Quy định có hiệu lực hay không? Đánh giá tác động môi 
trường của ngành dệt may tại Bangladesh, Campuchia, 
Indonesia và Việt Nam.

 X Tóm tắt tổng quan

Quần áo thân thiện với môi trường hơn? Các sáng kiến và công cụ về môi trường trong ngành dệt may châu Á
 
Các quy định về môi trường đem lại sự bảo vệ cho cả tài nguyên môi trường và sinh kế của các cộng đồng sống phụ thuộc 
vào những tài nguyên này. Báo cáo phân tích này đánh giá những quy trình Đánh giá Tác động Môi trường cho các bên đề 
xuất các dự án công nghiệp ở Bangladesh, Campuchia, Indonesia và Việt Nam. Báo cáo cho thấy có thể đạt được những kết 
quả tốt hơn về môi trường khi các bên đề xuất dự án hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa quản lý môi trường (thông qua quy 
trình Đánh giá Tác động Môi trường) và phát triển bền vững.

Các quy định về môi trường vừa bảo vệ tài nguyên môi 
trường, vừa bảo vệ cho sinh kế của các cộng đồng sống phụ 
thuộc vào những tài nguyên này. Đánh giá tác động môi 
trường (ĐGTĐMT) là một trong những cơ chế điều chỉnh môi 
trường mang tính tập trung, là công cụ thiết yếu trong quá 
trình lập kế hoạch cũng như đảm bảo cho sự phát triển bền 
vững. Mục tiêu của ĐGTĐMT là bảo đảm môi trường cũng 
như tài nguyên thiên nhiên được bảo vệ và bảo tồn trong 
quá trình phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. ĐGTĐMT 
vừa là công cụ lập kế hoạch, vừa là cơ chế ra quyết định. Bốn 
quốc gia được phân tích trong báo cáo này là Bangladesh, 
Campuchia, Indonesia và Việt Nam đều áp dụng các hệ 
thống ĐGTĐMT với các ưu điểm và nhược điểm riêng. Tại cả 
bốn quốc gia, hệ thống ĐGTĐMT được (hoặc trong trường 
hợp của Campuchia, sẽ được) hỗ trợ bởi một khung pháp lý 
vững chắc có sự phân định rõ ràng về các quy trình ĐGTĐMT 
và phân quyền ra quyết định. Phân tích hệ thống ĐGTĐMT 
tại bốn quốc gia cho thấy ĐGTĐMT được nhìn nhận như một 

quy trình ngắn hạn nhằm đạt được tiêu chí phát triển hơn là 
một cam kết lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt 
động công nghiệp lên môi trường.
Việc ban hành các quy định pháp lý đối với hệ thống ĐGTĐMT 
không hoàn toàn đồng nghĩa với giảm thiểu các tác động về 
môi trường. Hiệu quả của các hệ thống ĐGTĐMT còn phụ 
thuộc vào quy mô của chúng, năng lực của các bên tham gia, 
các quy trình kiểm tra và duy trì giám sát đánh giá, và tầm 
ảnh hưởng của các bên liên quan trong quy trình ĐGTĐMT 
cũng như quy trình phê chuẩn và cấp phép hoạt động sau đó.
 
Phân tích so sánh này đã chỉ ra những nhược điểm của 
hệ thống ĐGTĐMT tại các quốc gia nghiên cứu trong các 
phương diện sau:

 X  khả năng đạt được các yêu cầu về trình độ kỹ thuật và 
kinh nghiệm cần thiết cho công tác tiến hành và phê duyệt 
ĐGTĐMT;
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 X  Sự sẵn có và chất lượng dữ liệu cơ sở có sẵn nhằm xác định 
và đo lường các tác động môi trường;

 X  thực trạng những người đề xuất các dự án công nghiệp 
thiếu nhận thức và kinh nghiệm về tầm quan trọng của 
ĐGTĐMT cũng như việc cần giảm thiểu các tác động môi 
trường, và tương quan của các yếu tố này tới sự phát triển 
bền vững; và

 X  hệ thống chia sẻ kiến thức và đào tạo tổng thể giúp cải 
thiện các phương thức thực hành dựa trên những kinh 
nghiệm đúc kết được.

Phân tích cho thấy những người đề xuất các dự án công 
nghiệp rõ ràng có vai trò trong quy trình ĐGTĐMT, và việc 
tăng nhận thức của nhóm đối tượng này về mối liên kết 
giữa quản trị môi trường (thuận lợi hơn nhờ vào quy trình 
ĐGTĐMT) và phát triển bền vững có thể giúp tăng hiệu quả 
bảo vệ môi trường. Đề xuất mà báo cáo đưa ra là phối hợp 

với các bên liên quan trong ngành thông qua Dự án Việc làm 
thỏa đáng trong Chuỗi Cung ứng Dệt may châu Á nhằm nâng 
cao nhận thức về các quy trình ĐGTĐMT cũng như mối tương 
quan giữa quản lý môi trường và phát triển bền vững. Báo 
cáo cũng nhấn mạnh những cơ hội phát triển kỹ năng chuyên 
môn cho các chuyên gia tham gia vào công tác triển khai và 
phê duyệt ĐGTĐMT. Tồn tại một khoảng cách trong việc chia 
sẻ tri thức và học hỏi kinh nghiệm từ các quy trình ĐGTĐMT 
trước đó, và thiếu sự so sánh giữa các tác động môi trường 
thực tế do các dự án công nghiệp gây ra so với tác động dự 
báo, đồng thời chia sẻ và sử dụng kết quả này để củng cố 
hoạt động ĐGTĐMT trong tương lai. Việc chia sẻ kiến thức và 
học hỏi trong nhóm các chuyên gia (cụ thể là nhóm những 
nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp/ 
những nhà tư vấn “xanh”) tại bốn quốc gia, và thực tế là trên 
toàn khu vực sẽ góp phần cải thiện chất lượng ĐGTĐMT.
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