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Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 



Khung thể chế quản lý môi trường 

 Cơ quan Công nghệ Khoa học và Môi trường (STEA) 
thành lập năm 1993 hiện nay là Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (MONRE).  

 MONRE chịu trách nhiệm: 

 Quản lý Môi trường quốc gia, 

 Điều phối, tư vấn và đánh giá các vấn đề môi trường,  

 Hình thành cơ chế, luật định và hướng dẫn quản lý môi 
trường 

 Đảm bảo triển khai hiệu quả các luật định và hướng dẫn 
liên quan đến môi trường. 
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Khung thể chế quản lý môi trường (tiếp) 

 

• Ủy ban Môi trường Quốc gia (NEC) được thành lập năm 

2002 do Phó Thủ tướng làm chủ tịch. 

• Ủy ban Môi trường các tỉnh do Phó chủ tịch tỉnh làm chủ 

tịch.  

3 



Luật môi trường 

• Nghĩa vụ bảo vệ Môi trường được đưa vào Hiến pháp 

năm 1991 (sửa đổi năm 2003)  

• Kế hoạch Hành động Rừng Nhiệt đới được thông qua 

năm 1991 

• Các luật về quản lý tài nguyên và môi trường đã được 

ban hành 

• Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành năm 1999 

 

4 



Khung thể chế quản lý môi trường (tiếp) 

 

• Quy định về ĐTM cho các dự án phát triển được ban 

hành năm 2000 

• Hướng dẫn tham vấn cộng đồng, hệ thống giám sát độc 

lập và cấp chứng nhận đã được triển khai 

• Nghị định về bồi thường và tái định cư 2005 

• Nghị định về Quỹ bảo vệ Môi trường tháng 6/2005 

• Nghị định về Đánh giá tác động môi trường năm 2010 
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Luật môi trường (tiếp) 

• Các chiến lược và chính sách khác đã và đang được 

triển khai nhằm thúc đẩy quản lý môi trường tại 

CHDCND Lào. 
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Mục tiêu của Nghị định về Đánh giá tác động môi 

trường 2010 

• Nhằm triển khai và thực hiện Điều 8 của Luật Bảo vệ Môi 

trường liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường.  

• Để xây dựng các nguyên tắc, quy tắc và áp dụng các giải 

pháp trong thiết lập, triển khai, quản lý và giám sát đánh 

giá tác động môi trường (của các cơ quan liên quan) 
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Mục tiêu của Nghị định đánh giá tác động môi 

trường 2010 (tiếp) 

• Nhằm đảm bảo rằng tất cả các dự án đầu tư có tiềm ẩn 

tác động môi trường-xã hội của nhà nước và tư nhân, cả 

trong và ngoài nước, đang hoạt động tại Lào được thiết 

kế với các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa tác 

động môi trường-xã hội hoặc Kế hoạch quản lý và giám 

sát môi trường (EMMP), Kế hoạch quản lý và giám sát 

xã hội (SMMP) 
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Mục tiêu của Nghị định Đánh giá tác động 

Môi trường 2010 (tiếp) 

• Nhằm ngăn chặn hiệu quả, giảm thiểu và giải quyết các 

tác động môi trường- xã hội từ các dự án đầu tư. 

• Đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội theo hướng 

bền vững 
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Môi trường và phát triển   

• Dự án lớn đầu tiên được chứng 

nhận phù hợp với tiêu chuẩn môi 

trường là Thủy diện Hinboun 

(1993) 

• Bài học kinh nghiệm từ dự án này 

như tham vấn cộng đồng và sự 

tham gia của người dân, bồi 

thường thiệt hại, công bố thông 

tin và quy trình giám sát v.v... đã 

được áp dụng vào các dự án khác. 
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Môi trường và Phát triển (tiếp)  

• NamTheun 2 (NT2) là dự án gây 

tranh cãi nhất tại Lào đã áp dụng 

các bài học kinh nghiệm từ các dự 

án trước đây của Lào và quốc tế 

• Dự án được triển khai với sự tham 

gia của nhiều bên liên quan trong 

suốt hơn 14 năm trước khi quyết 

định cuối cùng được đưa ra (vấn 

đề môi trường và xã hội) 
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Môi trường và phát triển (tiếp) 

• NT2 đã góp phần cải thiện khung thể chế và pháp luật 

quản lý dự án phát triển 

• Sự tham gia của công chúng, quá trình tham vấn, chính 

sách tái định cư, giám sát độc lập, đánh giá tác động tích 

lũy, quản lý lưu vực sông đã được đưa vào nhiều bộ luật 

và quy định liên quan đến môi trường. 
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Môi trường và phát triển (tiếp) 

• Dự án khai mỏ lớn nhất được chứng nhận phù hợp với 

tiêu chuẩn môi trường là Dự án khai thác mỏ vàng 

Sepone.  

• Kế hoạch quản lý môi trường-xã hội của dự án đã được 

thiết lập phù hợp với Luật pháp của Lào, các hướng dẫn 

quốc tế và WB; kế hoạch này hiện đang được triển khai 

đúng như mong đợi.  
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Thực thi pháp luật 

• Luật Bảo vệ môi trường là khung luật chính, sau đó 

Nghị định về Đánh giá môi trường xã hội được phát 

triển và thực thi đối với các dự án phát triển, đặc biệt là 

các quy định ĐTM yêu cầu các nhà phát triển hoàn 

thiện tất cả các tài liệu cần thiết như ĐTM, kế hoạch 

quản lý môi trường... 

• Từ năm 2008 đến nay, khoảng 244 dự án đã được đệ 

trình và được cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu 

chuẩn môi trường. 
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Tiếp tục phát triển các quy định và pháp luật 

• Với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao Phần Lan cùng các nhà 

tài trợ và các tổ chức quốc tế, các văn bản pháp luật 

khác đã tiếp tục được phát triển như Hướng dẫn đánh 

giá tác động môi trường. 

• Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 

• Nghị định về đánh giá tác động môi trường sửa đổi 
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Kết luận 

 

• Cần phát triển hơn nữa khung pháp luật về môi 

trường và xã hội để triển khai tốt hơn các dự án đầu tư 

và phát triển tại Lào. 

• Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo hơn tính bền vững 

trong phát triển tại Lào. Nó cũng chứng tỏ sự hỗ trợ 

và cam kết từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các 

nhà phát triển và tài trợ. 
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Thủy điện Theun Hin Boun 
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Thủy điện Nam Theun 2 
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Mỏ vàng Sepon 

19 



Xin cảm ơn! 
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