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Việc biên soạn được cuốn sách hướng dẫn này là nhờ sự  hỗ trợ tài chính của các cơ quan 
đối tác phát triển: Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ, Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Bộ Ngoại giao 
Ireland, Hội đồng Châu Âu, Bộ Ngoại giao Na Uy, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha, 
Cơ quan Bảo vệ môi trường Thụỵ Điển, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển và 
Cục Phát triển quốc tế Vương Quốc Anh.

Quá trình biên soạn cuốn sách đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn bằng những đóng 
góp và chia sẻ kinh nghiệm của những người thực hiện, đang trực tiếp làm việc ở các nước 
đang phát triển để giải quyết  thách thức lồng ghép đói nghèo-môi trường với quy hoạch 
phát triển. Đặc biệt, chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp của các cá nhân ở Bu Tan, 
Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Rwanda, Uganda, Cộng 
hoà Liên bang Tanzania và Việt Nam.

Cuốn sách hướng dẫn này được Quỹ Đói nghèo- Môi trường của UNDP-UNEP xây dựng 
dưới sự chỉ đạo của Philip Dobie và John Horberry. Sophie De Coninck điều phối hoạt 
động nghiên cứu và chấp bút với sự giúp đỡ của Miia Toikka và Caitlin Sanford, có cộng 
tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của Sáng kiến Đói nghèo- Môi trường của UNDP-UNEP 
(PEI): Jonathan Duwyn, Gabriel Labbate, Razi Latif, Angela Lusigi, Nara Luvsan, Henrieta 
Martonakova, Sanath Ranawana, David Smith, Louise Sorensen và Paul Steele. 

Chúng tôi xin cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia đánh giá cuốn sách hướng 
dẫn và đặc biệt cảm ơn Steve Bass (Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế), Yatan 
Blumenthal (UNEP), Peter Brinn (Agreco), Paul Driver (Chuyên gia tư vấn), Sergio Feld 
(UNDP), Marianne Fernagut (Envalue), Alex Forbes (PEI Kenya), Linda Ghanimé (UNDP), 
Mounkaila Goumandakoye (UNEP), Peter Hazelwood (Viện Tài nguyên thế giới), Rose 
Hogan (PEI Uganda), Usman Iftikhar (UNDP), Joseph Opio-Odongo (UNDP), Jean-Paul 
Penrose (Chuyên gia tư vấn), Kerstin Pfliegner (Chuyên gia tư vấn), Esther Reilink (UNEP), 
Nilvo Silva (UNEP) và Dechen Tsering (UNEP).  

Lời cảm ơn
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Chúng tôi cũng xin cảm ơn Nita Congress, người đã thiết kế và biên tập cuốn sách hướng 
dẫn này; Noah Scalin, người đã thiết kế trang bìa; John Dawson và Karen Holmes, những 
người đã biên tập phần chỉ dẫn.

Cuốn sách hướng dẫn này còn nhận được nhiều đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm của 
những người thực hiện khác ở cấp quốc gia. Mọi ý kiến bình luận và thắc mắc xin gửi trực 
tiếp theo địa chỉ:

Facility.unpei@unpei.org

UNDP-UNEP Poverty-Environment Facility

UN Gigiri Compound, United Nations Avenue

P.O. Box 30552-00100, Nairobi, Kenya
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Lời nói đầu

Thế giới đã đề cập đến phát bền vững và xoá đói nghèo từ rất lâu. Hơn hai thập kỷ đã trôi 
qua kể từ khi Báo cáo Brundtland 1987 lần đầu tiên đưa ra một tầm nhìn để đạt được phát 
triển bền vững, trong đó có phần lồng ghép quản lý môi trường với quy hoạch  phát triển 
kinh tế và ra quyết định. Xét về các tác động của biến đổi khí hậu dễ xảy ra đối với những 
người nghèo nhất và dễ tổn thương nhất của thế giới, cũng như những áp lực chưa từng có 
đối với các hệ sinh thái và khả năng của các hệ sinh thái duy trì chắc chắn mức sống ngày 
càng tăng của hàng tỷ cư dân, thì nhu cầu đẩy nhanh các nỗ lực để lồng ghép môi trường 
với các nỗ lực giảm đói nghèo chưa bao giờ lại cấp thiết như hiện nay.

Kinh nghiệm tiếp tục chứng minh sự đóng góp quan trọng có thể tạo ra từ quản lý môi 
trường tốt hơn trong việc cải thiện các cơ hội sức khoẻ, phúc lợi và sinh kế, nhất là đối với 
người nghèo. Để  tạo ra một mẫu hình thế giới mà chúng ta mong muốn, chống đói nghèo, 
thúc đẩy an ninh và giữ gìn các hệ sinh thái mà người nghèo dựa vào để sinh kế, thì tăng 
trưởng kinh tế vì người nghèo và tính bền vững về môi trường cần được đặt chắc chắn vào 
trung tâm của các chính sách, hệ thống và các thể chế cơ bản nhất của chúng ta.

Con đường để làm việc này là thông qua một quá trình được gọi là Lồng ghép đói nghèo- 
môi trường. Quá trình này chủ yếu nhằm giúp lồng ghép các mối liên hệ giữa môi trường 
và giảm đói nghèo với các quá trình của chính phủ và các thể chế, qua đó làm thay đổi 
chính bản chất của văn hoá và phương thức ra quyết định của chính phủ. Điển hình là, việc 
lồng ghép như vậy cần phải hiện diện trong chiến lược phát triển hay giảm đói nghèo của 
một quốc gia và trên con đường tiếp cận các phạm trù ra quyết định kinh tế. Bằng cách đó, 
chúng ta có thể đặt các nhu cầu cấp bách về tăng trưởng kinh tế vì người nghèo song hành 
với tính bền vững về môi trường vào cốt lõi của mọi công việc chúng ta làm.

Cuốn sách hướng dẫn này được thiết kể để hướng dẫn những người thực hiện việc lồng 
ghép đói nghèo-môi trường vào quy hoạch phát triển. Cuốn sách hướng dẫn đã đúc kết 
một khối lượng lớn kinh nghiệm ở cấp quốc gia và những bài học mà UNDP và UNEP rút 
ra từ quá trình làm việc với chính phủ các nước—đặc biệt là các bộ kế hoạch, tài chính và 
môi trường—để hỗ trợ các nỗ lực tích hợp mối tương tác phức hợp giữa giảm đói nghèo 
và cải thiện quản lý môi trường với quy hoạch và ra quyết định của quốc gia. Cuốn sách 
hướng dẫn này còn thụ hưởng tri thức và kinh nghiệm của các bên phát triển khác, cụ thể 
là mạng lưới đối tác về Đói nghèo và Môi trường.
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Chúng tôi hy vọng cuốn sách hướng dẫn này giúp ích cho những người thực hiện việc lồng 
ghép đói nghèo-môi trường—những người đã bắt đầu cuộc hành trình hoặc mới bắt đầu 
suy nghĩ về thách thức phía trước. Chủ định của chúng tôi là, cuốn sách này không chỉ là 
một kho thông tin và sự hỗ  trợ mà còn là một nguồn đặc biệt để khích lệ và gây cảm hứng 
trong việc triển khai một sứ mệnh đôi khi nản chí, lắm khi nản lòng, nhưng lại cực kỳ quan 
trọng đối với hạnh phúc tương lai của những người nghèo và dễ tổn thương nhất trên thế 
giới.

Angela Cropper
Cán bộ phụ trách

Ban Hợp tác khu vực UNDP

Veerle Vandeweerd
Giám đốc

Nhóm Môi trường & Năng lượng UNEP
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Chương 1

Về 
Cuốn sách hướng dẫn

Các hộ gia đình nghèo phụ thuộc không giống nhau vào tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường cho sinh kế và có thu nhập của họ. Người nghèo dễ tổn 
thương hơn trước thiên tai như hạn hán, lũ lụt và những tác động đang diễn 

ra của biến đổi khí hậu. Xét ở quy mô rộng lớn hơn, tài nguyên thiên nhiên như rừng 
và thuỷ sản giữ vai trò lớn hơn về thu nhập và phúc lợi quốc gia của các nền kinh tế 
kém phát triển.

Vì thế, một môi trường lành mạnh và có năng suất, sẽ đóng góp đáng kể cho sự thịnh 
vượng của con người và phát triển kinh tế vì người nghèo. Về nguyên bản, các hệ 
sinh thái có chức năng cung cấp các dịch vụ - như cung cấp các dịch vụ—như thực 
phẩm, nước, nhiên liệu và sợi, cũng như điều hoà khí hậu— dựa vào đó để các quốc 
gia và người dân tạo ra thu nhập từ nông-lâm-ngư nghiệp, du lịch và các hoạt động 
khác. Việc sử dụng bền vững các dịch vụ này của các hệ sinh thái và các tài sản của 
tài nguyên thiên nhiên ngày càng được công nhận là một nhân tố chủ yếu cho việc ổn 
định lâu dài phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi của con người, cũng như là một 
điều kiện cần thiết để đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Nhân 
tố và điều kiện đó cũng như các mối liên hệ khác giữa đói nghèo-môi trường sẽ được 
xem xét chi tiết hơn ở chương 2.
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Mục đích1. 
Cuốn sách hướng dẫn này nhằm hướng dẫn thực tiễn và từng bước các cách thức mà chính 
phủ các nước và các bên quốc gia khác có thể lồng ghép các mối liên kết giữa đói nghèo-
môi trường với quy hoạch phát triển. Chúng tôi định nghĩa việc lồng ghép đói nghèo-môi 
trường ở đây là một quá trình lặp đi lặp lại việc lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi 
trường với các quá trình hoạch định chính sách, lập ngân sách và quá trình thực hiện ở 
các cấp quốc gia, ngành và địa phương. Quá trình này là nỗ lực của nhiều bên liên quan 
trong nhiều năm dựa vào sự đóng góp của môi trường cho sự thịnh vượng của con người, 
tăng trưởng kinh tế vì người nghèo và việc đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 
Quá trình này đòi hỏi phải làm việc với nhiều bên liên quan của chính phủ và phi chính 
phủ và các bên khác trong lĩnh vực phát triển.

Cuốn sách hướng dẫn này đưa ra cách tiếp cận chương trình để lồng ghép các mối liên hệ 
giữa đói nghèo-môi trường với quy hoạch phát triển đã được Sáng kiến Đói nghèo – Môi 
trường (PEI) - một nỗ lực chung giữa UNDP và UNEP, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 
các nước để lồng ghép đói nghèo-môi trường. Cách tiếp cận này phần lớn dựa vào kinh 
nghiệm của Sáng kiến Đói nghèo-Môi trường trong việc giúp chính phủ các nước trên 
thế giới, chủ yếu ở Châu Phi và Châu Á - Thái Bình Dương lồng ghép các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường cũng như dựa vào các kinh nghiệm có lựa chọn của các bên phát triển 
khác, cụ thể là mạng lưới đối tác về Đói nghèo-Môi trường. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra 
một mô hình linh hoạt có thể thích ứng được với các hoàn cảnh quốc gia để hướng dẫn 
việc lựa chọn các hoạt động, phương thức, phương pháp luận và công cụ giải quyết tình 
huống cụ thể của từng nước. Cách tiếp cận này bao gồm các hợp phần sau:

• Tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ

• Lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá trình chính sách

• Đáp ứng thách thức thực hiện

Sự tham gia của các bên liên quan diễn ra trong cả quá trình, từ lúc khởi động cho đến xây 
dựng chính sách, triển khai thực hiện và giám sát. Mỗi hợp phần nối tiếp nhau sẽ tận dụng 
kết quả của phần việc trước, nhưng không cứng nhắc theo chuỗi thời gian sự kiện. Đúng 
hơn là, việc lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường là một quá trình lặp đi lặp lại 
theo đó, các hoạt động có thể diễn ra song hành hoặc theo một trật tự khác với trật tự được 
trình bày ở đây, tuỳ theo các ưu tiên và nhu cầu cụ thể của từng nước.

Đối tượng sử dụng2. 
Đối tượng sử dụng cuốn sách hướng dẫn này chủ yếu gồm những người ủng hộ quá trình 
lồng ghép đói nghèo- môi trường và những người thực hiện ở cấp quốc gia.

• Những người ủng hộ là những người thực hiện, giữ vai trò ủng hộ việc lồng ghép 
những mối quan tâm giữa đói nghèo-môi trường với quy hoạch phát triển ở các cấp 
quốc gia, ngành và địa phương, bao gồm những người ra quyết định ở cấp cao và các 
quan chức chính phủ với vai trò là các đại sứ ủng hộ việc lồng ghép đói nghèo-môi 
trường.

• Những người thực hiện bao gồm các bên liên quan của chính phủ (người đứng đầu 
văn phòng nhà nước, các cơ quan môi trường, tài chính và kế hoạch, ngành và các tổ 
chức địa phương, các đảng chính trị và quốc hội, cơ quan thống kê nhà nước và hệ 
thống tư pháp), các bên phi chính phủ (xã hội dân sự, giới học thuật, doanh nghiệp 
và công nghiệp, quần chúng nhân dân và các cộng đồng địa phương cũng như giới 
truyền thông) và các bên phát triển trong các lĩnh vực môi trường, phát triển và giảm 
đói nghèo.
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Nhóm đối tượng sử dụng thứ hai gồm cán bộ thuộc các cơ quan của Liên hợp quốc, kể 
cả các điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và các nhóm quốc gia cùng thực hiện với 
chính phủ các nước về các ưu tiên phát triển quốc gia. Công việc của họ thường liên quan 
đến việc lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo- môi trường và cuốn sách hướng dẫn này 
nhằm hướng dẫn và cung cấp thông  tin cho những nỗ lực đó.

Cấu trúc3. 
Cuốn sách hướng dẫn này được chia thành một số chương như trình bày dưới đây. Tuỳ 
theo sở thích và nhu cầu, người sử dụng có thể đọc riêng từng chương và tham khảo các 
phần khác của cuốn sách nếu cần. Những thông điệp chính được nêu bật trong toàn bộ nội 
dung với nhiều ví dụ minh hoạ.

Chương 2 mô tả các khái niệm chủ yếu liên quan đến việc lồng ghép các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường, bao gồm đóng góp của môi trường đối với sự thịnh vượng của con 
người, tăng trưởng kinh tế vì người nghèo và việc đạt được các Mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ.

Chương 3 trình bày tổng quan một cách chi tiết cách tiếp cận lồng ghép đói nghèo – môi 
trường, mô tả các hoạt động khác nhau được tiến hành ở mỗi hợp phần trong 3 hợp phần 
của cách tiếp cận này. Chương này nêu bật vai trò của các bên liên quan và cộng đồng phát 
triển, trong đó có các kinh nghiệm và sáng kiến của UNDP và UNEP.

Các Chương 4 đến 6 chi tiết 3 hợp phần của cách tiếp cận chương trình. Mỗi Chương trình  
trình bày hướng dẫn thực hiện các bước, cung cấp tài liệu tham khảo, các trường hợp minh 
hoạ và kết luận bằng những kết quả mong muốn đạt được và đưa ra các ví dụ.

Chương 4 hướng dẫn việc chuẩn bị nỗ lực lồng ghép, bao gồm tìm kiếm những điểm bắt 
đầu trong quy hoạch phát triển quốc gia và đưa ra luận cứ cho các nhà ra quyết định lồng 
ghép đói nghèo-môi trường. Chương này giải thích cách triển khai các hoạt động có liên 
quan, gồm những đánh giá sơ bộ về bản chất của các mối gắn kết đói nghèo-môi trường; 
hiểu rõ các bối cảnh chính phủ, thể chế và chính trị trong nước; nâng cao nhận thức và xây 
dựng các mối cộng tác trong và ngoài chính phủ; đánh giá các nhu cầu thể chế và năng lực; 
và xây dựng các phương thức làm việc để có được nỗ lực lâu dài về lồng ghép đói nghèo-
môi trường.

Chương 5 mô tả cách thức lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với quá trình 
chính sách. Chương này đưa vào phần hướng dẫn về cách thức thu thập các bằng chứng 
cụ thể trong nước, có sử dụng các kỹ thuật như các đánh giá tổng hợp các hệ sinh thái và 
phân tích kinh tế. Chương này còn cung cấp thông tin về cách sử dụng các bằng chứng đó 
để gây ảnh hưởng đến các quá trình chính sách và xây dựng và dự toán kinh phí cho các 
biện pháp chính sách.

Chương 6 trình bày hướng dẫn về việc đáp ứng thách thức thực hiện. Chương này thảo 
luận cách thức lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường trong các hệ thống giám 
sát quốc gia; cách thức khớp nối các quá trình dự thảo ngân sách và đảm bảo sao cho các 
biện pháp chính sách được cấp kinh phí; cách thức hỗ trợ các biện pháp chính sách ở các 
cấp quốc gia, ngành và địa phương; cũng như cách thức tăng cường các thể chế và các năng 
lực để duy trì lâu dài nỗ lực này.

Chương 7 kết luận và đưa ra một vài đề xuất đối với UNDP-UNEP và các đối tác về công 
việc tương lai trong lĩnh vực lồng ghép đói nghèo-môi trường.

Cuốn sách hướng dẫn này còn có danh mục các chữ và cụm từ viết tắt, phần giải thích 
thuật ngữ và tài liệu tham khảo.
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Chương 2

Hiểu biết về lồng ghép 
Đói nghèo- Môi trường

 Chủ đề
•	 Định	nghĩa	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	(mục	2.1)

•	 Giải	thích	vì	sao	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	có	ý	nghĩa	
quan	trọng	đối	với	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	
người	nghèo	và	đạt	được	các	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	(mục	2.2)

•	 Nêu	bật	sự	đóng	góp	của	vốn	thiên	nhiên	đối	với	sự	thịnh	vượng	của	các	
nước	có	thu	nhập	thấp	(mục	2.3)	và	tầm	quan	trọng	của	biến	đổi	khí	hậu	
đối	với	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	(mục	2.4).

 Các thông điệp chính
•	 Lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	là	một	quá	trình	lặp	đi	lặp	lại	của	nhiều	

bên	liên	quan	trong	nhiều	năm

•	 Môi	trường	đóng	góp	đáng	kể	đến	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	tăng	
trường	kinh	tế	vì	người	nghèo	và	việc	đạt	được	các	Mục	tiêu	phát	triển	
thiên	niên	kỷ

•	 Vốn	thiên	nhiên	chiếm	tỷ	trọng	tương	đối	lớn	trong	sự	thịnh	vượng	của	
các	nước	có	thu	nhập	thấp

•	 Thích	ứng	với	biến	đổi	khí	hậu	là	một	phần	không	thể	tách	rời	của	lồng	
ghép	đói	nghèo-môi	trường
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2.1 Định nghĩa lồng ghép đói nghèo-môi trường
Theo	phạm	vi	rộng,	phát	triển	bền	vững	phụ	thuộc	vào	việc	lồng	ghép	thành	công	môi	
trường	với		quy	hoạch	kinh	tế	và	ra	quyết	định,	một	quy	trình	được	gọi	là	lồng ghép môi 
trường.	Những	nỗ	lực	ban	đầu	vào	những	năm	1990	để	lồng	ghép	môi	trường	với	quy	
hoạch	quốc	gia—ví	dụ,	thông	qua	các	báo	cáo	về	chiến	lược	giảm	đói	nghèo	(PRSP)—nhằm	
đảm	bảo	các	quyết	định	và	kế	hoạch	về	kinh	tế	phải	cân	nhắc	đến	các	ưu	tiên	về	môi	trường	
và	cũng	như	đề	cập	đến	tác	động	của	các	hoạt	động	của	con	người	đến	các	dịch	vụ	và	tài	
sản	môi	trường.

Bằng	chứng	cho	thấy,	những	cố	gắng	ban	đầu	để	lồng	ghép	môi	trường	với	quy	hoạch	quốc	
gia	đã	đạt	được	những	thành	công	nhất	định.	Một	loạt	công	trình	đánh	giá	có	ảnh	hưởng	
của	Ngân	hàng	thế	giới	cho	thấy,	hầu	hết	các	báo	cáo	chiến	lược	giảm	đói	nghèo	được	các	
nước	nghèo	nhất	thông	qua	trong	những	năm	1990,	đã	không	nêu	được	đầy	đủ	sự	đóng	
góp	của	môi	trường	đối	với	giảm	đói	nghèo	và	tăng	trưởng	kinh	tế	(Bojö	và	Reddy	2003;	
Bojö	et	al.	2004).

Chính	phủ	các	nước	và	các	tổ	chức	phát	triển	đáp	ứng	với	những	nỗ	lực	này	bằng	cách	
quan	tâm	nhiều	hơn	đến	việc	lồng	ghép	môi	trường	trong	các	báo	cáo	chuyên	đề	về	chiến	
lược	giảm	đói	nghèo,	 trong	đó	đặc	biệt	 quan	 tâm	đến	 lồng ghép các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường và	xây	dựng	luận	cứ	để	giải	quyết	vấn	đề	đóng	góp	của	môi	trường	đối	
với	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo	và	việc	đạt	được	các	
Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	đối	với	các	bộ	ngành	chịu	trách	nhiệm	quy	hoạch	phát	
triển	quốc	gia.

Định nghĩa:  Lồng ghép Đói nghèo-Môi trường

Là một quá trình lặp đi lặp lai, lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá 
trình hoạch định chính sách, lập ngân sách và quá trình thực hiện ở các cấp quốc gia, ngành 
và địa phương. Quá trình này là nỗ lực của nhiều bên liên quan trong nhiều năm, đòi hỏi phải 
làm việc với các bên của chính phủ (người đứng đầu văn phòng nhà nước, các cơ quan môi 
trường, tài chính và kế hoạch, ngành, các cơ quan địa phương, các đảng chính trị và quốc hội, 
cơ quan thống kê quốc gia và hệ thống tư pháp), các bên phi chính phủ (xã hội dân sự, giới 
học thuật, doanh nghiệp và công nghiệp, quần chúng và các cộng đồng, giới truyền thông) và 
các tổ chức phát triển.

Tuy	lồng	ghép	môi	trường	và	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	có	thể	chồng	chéo	trong	các	
hoàn	cảnh	nhất	định,	nhưng	những	năm	qua	đã	tập	trung	chú	ý	đến	mục	tiêu	chủ	yếu	về	
giảm	đói	nghèo	và	sự	đóng	góp	có	tính	then	chốt	mà	quản	lý	môi	trường	tốt	hơn	có	thể	tạo	
ra,	để	cải	thiện	các	sinh	kế	và	cơ	hội	thu	nhập	cho	người	nghèo	và	các	nhóm	dễ	tổn	thương	
khác,	bao	gồm	phụ	nữ	và	những	người	thiệt	thòi.

Những	nỗ	lực	này	mang	tính	cực	kỳ	cấp	bách	khi	mà	hỗ	trợ	phát	triển	ngày	càng	gia	tăng	
dưới	hình	thức	hỗ	trợ	ngân	sách	chung	và	ngành,	trong	đó	viện	trợ	tài	chính	dành	cho	các	
dự	án	cụ	thể	về	môi	trường	ngày	càng	ít	đi.	Chưa	bao	giờ	lại	cần	phải	làm	rõ	với	các	cơ	
quan	tài	chính	và	lập	kế	hoạch	về	giá	trị	của	việc	phân	bổ	các	nguồn	lực	hiếm	hoi	để	cải	
thiện	quản	lý	môi	trường	là	một	chiến	lược	then	chốt	mang	lại	lợi	ích	cho	người	nghèo	và	
và	giảm	đói	nghèo,	như	hiện	nay.
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2.2 Tìm hiểu các mối gắn kết đói nghèo-môi trường
Hạnh	phúc	của	người	nghèo	có	thể	được	cải	thiện	nhiều	bằng	cách	quản	lý	môi	trường	
tốt	hơn.	Dưới	đây	là	một	vài	khái	niệm,	giúp	làm	sáng	tỏ	bản	chất	của	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	bằng	cách	chứng	minh	sự	đóng	góp	của	môi	trường	cho	sự	thịnh	vượng	
của	con	người,	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo	và	đạt	được	các	Mục	tiêu	phát	triển	
thiên	niên	kỷ.

Hộp		2.1	trình	bày	một	số	thực	tế	và	con	số	về	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường.	Các	
ví	dụ	bổ	sung	được	trình	bày	trong	cuốn	sách	hướng	dẫn	này	(đặc	biệt	xem	các	chương	4	
và	5).	Tầm	rộng	và	tính	đa	dạng	của	các	ví	dụ	này	nhấn	mạnh	sự	đóng	góp	quan	trọng	mà	
môi	trường	có	thể	tạo	ra	cho	hạnh	phúc	con	người	và	giảm	đói	nghèo.

Hộp 2.1  Các thực tế và con số minh hoạ các ví dụ về các mối gắn kết đói nghèo-
môi trường

• Ở Bangladesh, hơn 95% dân số dựa vào nhiên liệu rắn, như than củi và củi để đáp ứng 
các nhu cầu năng lượng.

• Ở Bolivia, hơn 80% người dân sống ở các vùng nông thôn rất nghèo, làm cho họ cực kỳ 
dễ tổn thương trước môi trường mà họ dựa vào để sinh kế.

• Ở Burkina Faso, 92% lực lượng lao động thực sự  làm trong các ngành nông-ngư nghiệp 
và do vậy, hạnh phúc của họ phụ thuộc vào việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên 
này.

• Ở Mỹ La tinh và Đông Nam Á, 100% người nghèo sống dưới 1$ một ngày, thường tiếp 
xúc với ô nhiễm không khí trong nhà.

• Ở miền Trung Việt Nam, trong những trận lũ lụt thảm hoạ nối tiếp nhau trong tháng 11 
năm 1999, các hộ nghèo là những hộ chậm phục hồi nhất và không có khả năng lao động 
để dọn dẹp ruộng đồng và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Nguồn: UNDP et al. 2005.

Đóng góp của môi trường đối với sinh kế, sự thích ứng, sức khoẻ và phát triển kinh 
tế 

Có	thể	khái	quát	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	theo	nhiều	cách,	nhất	là	về	mối	
quan	hệ	của	các	mối	gắn	kết	này	đối	với	sinh	kế,	sự	thích	ứng	trước	các	rủi	ro	môi	trường,	
sức	khoẻ	và	phát	triển	kinh	tế.

• Sinh kế.	Các	hệ	sinh	thái	cung	cấp	các	dịch	vụ	(bao	gồm	các	dịch	vụ	cung	cấp	như	
thức	ăn	và	nước	ngọt,	các	dịch	vụ	điều	tiết	như	điều	tiết	khí	hậu	và	chất	lượng	nước,	
không	khí,	các	dịch	vụ	văn	hoá	như	giải	trí	và	thưởng	thức	thẩm	mỹ,	và	các	dịch	vụ	hỗ	
trợ	như	hình	thành	đất	trồng	cần	thiết	để	tạo	ra	mọi	dịch	vụ	khác	của	hệ	sinh	thái)	mà	
người	nghèo	dựa	vào	với	mức	độ	khác	nhau	cho	sự	thịnh	vượng	và	các	nhu	cầu	cơ	bản	
của	họ.	Người	dân	còn	phụ	thuộc	vào	môi	trường	để	có	thu	nhập	trong	một	số	ngành	
như	nông	–lâm-	ngư	nghiệp	và	du	lịch	thông	qua	các	thị	trường	chính	thức	lẫn	không	
chính	thức.	Sinh	kế	có	thể	bền	vững	hay	không,	còn	tuỳ	thuộc	vào	cách	thức	quản	lý	
môi	trường	thế	nào.

• Sức thích ứng trước các rủi ro môi trường.	Người	nghèo	dễ	 tổn	 thương	hơn	 trước	
thiên	tai	như	lũ	lụt	và	hạn	hán,	những	ảnh	hưởng	của	biến	đổi	khí	hậu	và	những	tác	
động	mạnh	khác	của	môi	 trường	đe	doạ	đến	sinh	kế	của	họ	và	 làm	yếu	đi	an	ninh	
lương	thực.	Cải	thiện	các	cách	thức	quản	lý	các	nguồn	tài	nguyên	môi	trường,	như	các	
cánh	rừng,	sẽ	tăng	cường	sức	dẻo	dai	của	người	nghèo	và	sinh	kế	của	họ	trước	những	
rủi	ro	môi	trường.
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• Sức khoẻ.	Các	điều	kiện	môi	trường	là	nguyên	nhân	của	phần	lớn	những	rủi	ro	về	sức	
khoẻ	đối	với	người	nghèo.	Các	yếu	tố	rủi	ro	môi	trường,	như	tiếp	xúc	nghề	nghiệp	hoá	
chất,	ô	nhiễm	không	khí	trong	nhà	do	sử	dụng	nhiên	liệu	rắn	hộ	gia	đình,	là	nguyên	
nhân	gây	ra	hơn	80%	các	bệnh	mà	Tổ	chức	Y	tế	Thế	giới	định	kỳ	báo	cáo.	Trên	quy	mô	
toàn	cầu,	gần	1	/4	số	người	tử	vong	và	toàn	bộ	gánh	nặng	về	bệnh	tật	của	thế	giới	có	
thể	là	do	môi	trường.	Số	tử	vong	lên	tới	13	triệu	người	mỗi	năm	có	thể	ngăn	chặn	được	
bằng	cách	 làm	cho	môi	 trường	lành	mạnh	hơn	(Prüss-Üstün	và	Corvalan	2006).	Cải	
thiện	sức	khoẻ	từ	các	điều	kiện	môi	trường	tốt	hơn	còn	góp	phần	cải	thiện	sinh	kế,	phát	
triển	kinh	tế	và	sự	thích	ứng	trước	những	rủi	ro	môi	trường.

• Phát triển kinh tế.	Chất	lượng	môi	trường	trực	tiếp	và	gián	tiếp	góp	phần	phát	triển	
kinh	tế	và	việc	làm.	Những	đóng	góp	này	là	cực	kỳ	quan	trọng	ở	các	nước	đang	phát	
triển,	nhất	là	ở	các	ngành	nông	–lâm–	ngư	nghiệp,	năng	lượng,	và	du	lịch.	

Các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	là	năng	động	và	tuỳ	theo	điều	kiện	cụ	thể,	phản	ánh	
theo	vị	trí	địa	lý,	quy	mô	và	các	đặc	điểm	kinh	tế,	xã	hội	và	văn	hoá	của	các	cá	nhân,	hộ	gia	
đình	và	các	nhóm	xã	hội.	Cụ	thể	là	giới	tính	và	tuổi	tác	của	chủ	hộ	(nam	hay	nữ,	người	lớn	
hay	còn	trẻ)	là	các	yếu	tố	chủ	yếu	ảnh	hưởng	đến	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường.

Các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	có	thể	là	tích	cực	hoặc	tiêu	cực,	tạo	ra	các	vòng	
thông	suốt	hay	luẩn	quẩn	cho	việc	gìn	giữ	môi	trường	và	giảm	đói	nghèo	(hình	2.1).	Tuy	
các	cách	hoán	đảo	có	thể	là	cần		thiết,	nhưng	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	nhằm	
đạt	được	sự	cân	bằng	tốt	nhất	giữa	gìn	giữ	môi	trường	với	giảm	đói	nghèo	vì	lợi	ích	của	
người	nghèo	và	vì	tính	bền	vững	lâu	dài	của	môi	trường.

Các dịch vụ hệ sinh thái và hạnh phúc con người

Như	đã	lưu	ý	trong	các	điều	kiện	sinh	kế	(trình	bày	ở	trên),	con	người	phụ	thuộc	vào	các	
hệ	sinh	thái	để	có	được	hàng	loạt	các	dịch	vụ	khác	nhau.	Công	cụ	hữu	ích	sử	dụng	để	xem	
xét	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-	môi	trường	là	Đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ.	Đây	là	
công	trình	đánh	giá	có	tính	khoa	học	đương	đại,	được	hơn	1,300	chuyên	gia	trên	thế	giới	

Gìn giữ môi trường

Giảm đói nghèo

Được - Mất
Quản lý môi trường không 
để cộng đồng địa phương 
tham gia (như thiếu chia sẻ 
lợi ích, xáo trộn cộng đồng)

Được - Được
Sinh kế bền vững (như quản 
lý bền vững nông-lâm-ngư 
nghiệp, hệ sinh thái, thích 
ứng với biến đổi khí hậu)

Hình 2.1  Các ví dụ có tính tích cực và tiêu cực

Mất - Mất
Thiếu hoặc quản lý môi 
trường không tốt ảnh hưởng 
tiêu cực đến người nghèo 
(như kém thích ứng với biến 
đổi khí hậu, điều kiện sức 
khoẻ môi trường tồi)

Mất - Được
Sinh kế trước mắt (như 
chăn thả quá mức, đánh bắt 
quá mức, phá rừng)



C
hư

ơ
ng 2. H

iểu biết về lồng ghép Đ
ói nghèo- M

ôi trư
ờ

ng

9

tiến	hành	từ	năm	2001	đến	2005	về	điều	kiện	và	các	xu	thế	của	các	hệ	sinh	thái	thế	giới		cũng	
như	các	dịch	vụ	mà	các	hệ	sinh	thái	cung	cấp.	Công	trình	đánh	giá	đã	xem	xét	những	hậu	
quả	của	thay	đổi	hệ	sinh	thái	đối	với		sự	thịnh	vượng	và	sức	khoẻ	con	người	và	những	phát	
hiện	của	công	trình	này	đã	tạo	ra	cơ	sở	khoa	học	để	hành	động	bảo	tồn	các	hệ	sinh	thái	và	
đảm	bảo	sao	cho	các	dịch	vụ	của	các	hệ	sinh	thái	được	sử	dụng	một	cách	bền	vững.

Hình	2.2,	trích	từ	công	trình	đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ,	mô	tả	mối	quan	hệ	giữa	
quản	lý	môi	trường	và	giảm	đói	nghèo.	Như	được	trình	bày	trong	hình,	những	dịch	chuyển	
của	các	động	cơ	thay	đổi	hệ	sinh		thái	gián	tiếp	(góc	phải	phía	trên)	như	dân	số,	công	nghệ	
và	lối	sống,	tác	động	lên	những	động	cơ	thay	đổi	trực	tiếp	(góc	phải	phía	dưới)	như	đánh	
bắt	cá	sử	dụng	phân	bón.	Những	thay	đổi	có	tính	hệ	quả	trong	các	hệ	sinh	thái	và	các	dịch	
vụ	mà	các	hệ	sinh	thái	cung	cấp	(góc	trái	phía	dưới)	ảnh	hưởng	xấu	đến	sự	thịnh	vượng	
của	con	người	(góc	trái	phía	trên).	Những	mối	tương	tác	này	diễn	ra	theo	các	quy	mô	thời	
gian	và	không	gian.	Ví	dụ,	nhu	cầu	gỗ	tăng	lên	ở	một	vùng	có	thể	dẫn	đến	mất	thảm	rừng	
ở	vùng	khác.	Sau	đó	mất	rừng	có	thể	làm	cho	ngập	lụt	có	tần	suất	mau	hơn	hoặc	cường	độ	
mạnh	hơn	dọc	theo	triển	sông	địa	phương.	Ở	quy	mô	toàn	cầu,	các	mẫu	hình	sản	xuất,	tiêu	

Hình 2.2  Các mối gắn kết giữa dịch vụ hệ sinh thái, sự thịnh vượng của con 
người và giảm đói nghèo

TOÀN CẦU

KHU VỰC

ĐỊA PHƯƠNG

ngắn hạn
dài hạn

Hạnh phúc con người và Giảm 
đói nghèo
• Vật chất cơ bản cho cuộc sống tốt
• Sức khoẻ
• Các quan hệ xã hội tốt
• An ninh
• Tự do lựa chọn và hành động

Động cơ thay đổi gián tiếp về
• Dân số
• Kinh tế (như toàn cầu hoá, thương mại, 

thị trường, và khung chính sách)
• Chính trị-xã hội (như quản lý nhà nước, 

khung thể chế và luật pháp)
• Khoa học và Công nghệ
• Văn hoá và tín ngưỡng (như niềm tin, 

lựa chọn tiêu thụ)

Dịch vụ hệ sinh thái
• Cung cấp (như thức ăn, nước uống, 

sợi, nhiên liệu)
• Điều tiết (như khí hậu, nước, bệnh)
• Văn hoá (như tinh thần, thẩm mỹ, giải 

trí, giáo dục)
• Hỗ trợ (như sản xuất sơ cấp, hình 

thành đất trồng)

Động cơ thay đổi trực tiếp
• Thay đổi sử dụng đất và thảm phủ
• Du nhập hoặc di dời các loài
• Thích ứng và sử dụng công nghệ
• Đóng góp tư từ bên ngoài (như sử 

dụng phân bón, chống vật hại, thuỷ nông)
• Thu hoạch và tiêu thụ tài nguyên
• Biến đổi khí hậu
• Các động cơ tự nhiên, lý-sinh (như 

tiến hoá, núi lửa)

Cuộc sống trên trái đất-ĐDSH

Các chiến lược và biện pháp can thiệp

Nguồn: MA 2005.
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thụ	và	phát	thải	khí	nhà	kính	ở	một	nước	sẽ	góp	phần	làm	biến	đổi	khí	hậu	và	ảnh	hưởng	
gián	tiếp	đến	các	nước	và	người	dân	trên	thế	giới,	nhất	là	người	nghèo	nhất.	Trong	khung	
này,	có	thể	áp	dụng	các	chiến	lược	và	biện	pháp	can	thiệp	khác	nhau	ở	nhiều	cơ	hội	để	nâng	
cao	hạnh	phúc	và	sức	khoẻ	con	người	và	bảo	tồn	các	hệ	sinh	thái	(MA	2005).

Tính xác đáng của các mối gắn kết đói nghèo-môi trường đối với việc đạt được các 
Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Sự	đóng	góp	của	môi	trường	đối	với	giảm	đói	nghèo	và	hạnh	phúc	con	người	cũng	có	thể	
diễn	đạt	qua	lăng	kính	của	các	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	như	trình	bày	ở	bảng	2.1.

Bảng 2.1  Đóng góp của môi trường để đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Mục tiêu Các mối gắn kết đói nghèo-môi trường

Đói nghèo

1. Xoá đói và 
cực nghèo

Các chiến lược sinh kế và an ninh lương thực của hộ nghèo có đặc thù phụ thuộc trực tiếp • 
vào sức khoẻ và năng suất của các hệ sinh thái và sự đa dạng các dịch vụ của hệ sinh 
thái
Hộ nghèo thường không có quyền sử dụng đất, nước và tài nguyên,  không có đủ cơ hội • 
tiếp cận thông tin, thị trường và các quyền  tham gia trong các quyết định, ảnh hưởng đến 
cơ hội có và sử dụng các nguồn lực, từ đó hạn chế khả năng sử dụng tài nguyên môi trường 
bền vững để cải thiện sinh kế và hạnh phúc của họ
Tính dễ tổn thương trước rủi ro môi trường—như lũ lụt, hạn hán và các tác động của biến • 
đổi khí hậu—làm suy yếu các cơ hội sinh kế của dân và các chiến lược đối phó, từ đó hạn 
chế khả năng tự thoát nghèo hoặc tránh rơi lại đói nghèo

Giới và giáo 
dục
2. Phổ cập giáo 
dục tiểu học
3. Thúc đẩy bình 
đẳng giới và giao 
quyền cho phụ 
nữ

Suy thoái môi trường làm tăng gánh nặng lên phụ nữ và trẻ em (đặc biệt các em gái) về • 
thời gian lấy nước kiếm củi , từ đó giảm thời gian dành cho các em học tập hoặc làm các 
việc có thu nhập.
Đưa môi trường vào chương trình dạy bậc tiểu học có thể ảnh hưởng cách ứng xử của các • 
bạn trẻ và cha mẹ các em, qua đó hỗ trợ sinh kế bền vững
Phụ nữ thường hạn chế về vai trò ra quyết định ở cấp cộng đồng cho đến cấp hoạch định • 
chính sách quốc gia, vì thế cản trở việc lắng nghe tiếng nói của họ, nhất là liên quan đến 
các mối quan tâm về môi trường
Phụ nữ thường bị mất bình đằng về các quyền và các cơ hội không chắc chắn về sử dụng • 
đất và tài nguyên, hạn chế các cơ hội và khả năng sử dụng các tài sản có năng suất

Sức khoẻ
4. Giảm tỷ lệ tử 
vong ở trẻ
5. Cải thiện sức 
khoẻ  bà mẹ
6. Chống HIV/
AIDS, sốt rét và 
các bệnh cơ bản 
khác

Các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh (như tiêu chảy) và hô hấp cấp (chủ yếu do ô nhiễm • 
không khí trong nhà) là 2 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi
Huỷ hoại sức khoẻ do ô nhiễm không khí trong nhà hoặc gánh nước, vác củi nặng có thể • 
làm cho phụ nữ khó sinh con và gặp rủi ro biến chứng hơn khi mang thai
Số rét hàng năm cướp đi sinh mạng 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi, có thể càng trầm trọng hơn do • 
phá rừng, mất đa dạng sinh học và quản lý nước yếu kém
Có tới 1/4 gánh năng bệnh tật trên thế giới liên quan đến các yếu tố môi trường— chủ yếu • 
do ô nhiễm không khí và nước, thiếu vệ sinh và các bệnh truyền theo vật chủ; các biện pháp 
ngăn chặn huỷ hoại sức khoẻ do các nguyên nhân môi trường là rất quan trọng, và thường 
chi phí-hiệu quả hơn là điều trị ốm đau
Các rủi ro môi trường, như thiên tai, lũ lụt, hạn hán và những ảnh hưởng của biến đổi khí • 
hậu đang diễn ra, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và có thể đe doạ đến cuộc 
sống

Mối cộng tác 
Phát triển
8. Phát triển mối 
cộng tác phát 
triển toàn cầu

Tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường bền vững góp phần phát triển kinh tế, thu • 
ngân sách nhà nước, tạo công việc tươm tất và năng suất và giảm đói nghèo
Các nước đang phát triển, đặc biệt các nhà nước đảo nhỏ, có các nhu cầu đặc biệt về hỗ trợ • 
phát triển, kể cả nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các thách 
thức môi trường, như quản lý nước và nước thải

Nguồn: Phỏng theo DFID et al. 2002 và WHO 2008.
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2.3 Tầm quan trọng của vốn thiên nhiên đối với của cải của các 
nước có thu nhập thấp
Phạm	trù	có	ý	nghĩa	quan	trọng	khác	về	đóng	góp	của	môi	trường	đối	với	sự	thịnh	vượng	
của	con	người	và	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo	tập	trung	vào	vai	trò	của	vốn	thiên	
nhiên	đối	với	của	cải	của	các	quốc	gia,	đặc	biệt	là	các	nước	có	thu	nhập	thấp.	Tài	nguyên	
thiên	nhiên,	nhất	là	đất	nông	nghiệp,	khoáng	sản	dưới	lòng	đất,	gỗ	và	các	tài	nguyên	rừng	
khác,	chiếm	tỷ	trọng	khá	lớn	trong	của	cải	quốc	gia	ở	các	nền	kinh	tế	kém	phát	triển	(World	
Bank	2006).	Do	vậy,	các	nước	có	thu	nhập	thấp	phụ	thuộc	nhiều	vào	tài	nguyên	thiên	nhiên	
vì	sự	thịnh	vượng	của	nước	họ	(bảng	2.2).

Bảng 2.2  Đóng góp của môi trường để đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Nhóm thu nhập Vốn thiên nhiên Vốn tạo ra Vốn chưa tính được Tổng

$/người % tỷ 
trọng

$/người % tỷ 
trọng

$/người % tỷ 
trọng

Các nước thu nhập thấp 1.925 26 1.174 16 4.434 59 7.532

Các nước thu nhập trung 
bình

3.496 13 5.347 19 18.773 68 27.616

Các nước thu nhập cao 9.531 2 76.193 17 353.339 80 439.063

Thế giới 4.011 4 16.850 18 74.998 78 95.860

Nguồn: Ngân hàng thế giới 2006.

Ghi chú: Tiền đôla theo các tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Không tính các quốc gia dầu mỏ. 

               OECD: Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế.

Các	nhà	ra	quyết	định	cần	ghi	nhớ	tầm	quan	trọng	của	chất	lượng	môi	trường	và	các	nguồn	
tài	nguyên	thiên	nhiên	là	tài	sản	vốn	cơ	bản,	có	thể	duy	trì	và	tăng	cường	nếu	được	quản	
lý	hợp	lý,	hoặc	sẽ	bị	cạn	kiệt	nếu	không	quản	lý	tốt.	Do	vậy,	việc	cân	nhắc	các	cách	để	tối	
ưu	hoá	quản	lý	và	sử	dụng	tài	sản	môi	trường	cần	trở	thành	một	phần	không	thể	tách	rời	
của	quá	trình	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.	Ở	hầu	hết	các	nền	kinh	tế	đang	phát	triển,	tầm	
quan	trọng	chủ	yếu	của	vốn	thiên	nhiên	cho	thấy	rõ	tính	chất	thách	thức	của	việc	lồng	ghép	
các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường,	xét	theo	các	lợi	ích	cao	về	kinh	tế	và	chính	trị	và	các	
ưu	tiên	thường	mâu	thuẫn	nhau	liên	quan	đến	cơ	hội	hưởng	dụng,	sử	dụng	và	kiểm	soát	
tài	sản	môi	trường	của	các	bên	liên	quan.
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2.4 Tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đối với lồng ghép đói 
nghèo-môi trường
Trong	số	nhiều	nước	đang	trải	qua	các	xáo	trộn	lớn	do	những	biến	đổi	khí	hậu	có	các	nước	
thu	nhập	thấp.	Ở	các	nước	này,	cải	thiện	quản	lý	môi	trường	có	thể	giảm	nhẹ	tác	động	của	
các	sự	kiện	thời	tiết	cực	đoan	và	cải	thiện	khả	năng	phục	hồi	sau	đó	(McGuigan,	Reynolds	
và	Wiedmer	2002).	

Hộp	2.2	trình	bày	một	số	lĩnh	vực	chủ	yếu	về	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	giữa	giảm	đói	
nghèo	và	thích	ứng	biến	đổi	khí	hậu	với	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.

Hộp 2.2  Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu với quy hoạch phát triển quốc 
gia

Việc	đánh	giá	tính	dễ	tổn	thương	của	một	nước	trước	các	tác	động	của	biến	đổi	khí	
hậu	là	một	phạm	trù	chính	trong	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	
quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.	Trong	số	các	vấn	đề	mà	các	nhà	ra	quyết	định	cần	cân	
nhắc,	là	những	ảnh	hưởng	của	biến	đổi	khí	hậu	đối	với	đói	nghèo	và	tăng	trưởng	và	
các	chiến	lược	có	tiềm	năng	thích	ứng	với	những	tác	động	của	biến	đổi	khí	hậu	trước	
mắt	cũng	như	lâu	dài.	Các	loại	ảnh	hưởng	có	thể	của	biến	đổi	khí	hậu	và	tính	khốc	liệt	
của	những	ảnh	hưởng	đó	chắc	sẽ	khác	nhau	giữa	các	nước	và	khu	vực.	Lồng	ghép	đói	
nghèo-môi	trường	một	cách	hiệu	quả,	ít	nhất	cần	phải	làm	được	những	việc	sau:

Xác	định	các	nhóm	dân	cư,	các	vùng	và	ngành	hiện	có	rủi	ro	lớn	nhất	(ví	dụ,	do	đói	
nghèo,	phát	triển	kém	hoặc	đang	suy	thoái	tài	nguyên	thiên	nhiên)

Cân	nhắc	xem	đến	mức	nào	thì	các	chiến	lược	phát	triển	hiện	có	và	các	chương	•	
trình	của	ngành	dễ	bị	tổn	thương	trước	tính	dễ	thay	đổi	của	khí	hậu	và	đánh	giá	
các	phương	án	lựa	chọn	để	tăng	cường	sức	dẻo	dai	của	các	chiến	lược,	chương	
trình	đó

Tìm	kiếm	các	cách	thức	để	đưa	các	tác	động	của	biến	đổi	khí	hậu	dự	báo	được	vào	•	
các	quyết	định	quy	hoạch	phát	triển	như	một	hệ	số,	nhằm	giảm	nhẹ	rủi	ro	và	xây	
dựng	sức	dẻo	dai	

Thách	thức	đối	với	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	là	nâng	cao	nhận	thức	biến	đổi	
khí	hậu	của	các	nhà	ra	quyết	định,	xác	định	các	lĩnh	vực	của	các	nền	kinh	tế	quốc	gia	
nhạy	cảm	nhất	đối	với	rủi	ro	hiện	có	và	tính	dễ	tổn	thương,	cũng	như	xây	dựng	năng	
lực	quốc	gia	để	tiếp	tục	phân	tích	những	rủi	ro	trong	tương	lai	và	các	chiến	lược	thích	
ứng	có	tiềm	năng.
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Chương 3

Cách tiếp cận lồng ghép
Đói nghèo-Môi trường

 Chủ đề
•	 Đề	xuất	cách	tiếp	cận	chương	trình	đối	với	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	

trường	(mục	3.1)

•	 Thảo	 luận	vai	 trò	 của	 các	bên	 liên	quan	và	 cộng	đồng	phát	 triển	 (mục	
3.2).

 Các thông điệp chính
•	 Lồng	ghép	thành	công	trước	hết	đòi	hỏi	có	sự	tham	gia	của	nhiều	bên	liên	

quan	mà	có	thể	tăng	cường	và	kết	nối	được	những	nỗ	lực	của	họ	bằng	việc	
áp	dụng	cách	tiếp	cận	chương	trình

•	 Cách	tiếp	cận	này	là	một	mô	hình	linh	hoạt,	giúp	chỉ	dẫn	sự	lựa	chọn	các	
hoạt	động,	phương	thức,		phương	pháp	luận	và	công	cụ,	để	giải	quyết	tình	
huống	cụ	thể	của	một	nước

•	 Sự	sắp	xếp	của	cách	tiếp	cận	này	không	cứng	nhắc	và	có	nhiều	mối	gắn	kết	
với	nhau	giữa	các	hoạt	động

•	 Những	người	ủng	hộ	giữ	vai	trò	đầu	tầu	sẽ	khác	nhau	giữa	các	nước	và	có	
thể	khác	nhau	trong	cả	quá	trình

•	 Cộng	tác	chặt	chẽ	với	các	tổ	chức	phát	triển	có	ý	nghĩa	sống	còn	để	đảm	
bảo	tính	xác	đáng		và	hiệu	lực	của	các	sáng	kiến	cũng	như	có	được	sự	ủng	
hộ	về	chính	trị,	kỹ	thuật	và	tài	chính
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3.1 Cách tiếp cận chương trình
Mục	đích	của	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	là	tích	hợp	sự	đóng	góp	của	môi	trường	
với	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo	và	đạt	được	các	
Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	trong	công	tác	trọng	tâm	của	chính	phủ,	trong	toàn	bộ	
các	chiến	lược	quốc	gia	về	phát	triển	và	giảm	đói	nghèo,	cũng	như	trong	quy	hoạch	và	đầu	
tư	ngành	và	địa	phương.

Cách	tiếp	cận	chương	trình	mà	Sáng	kiến	đói	nghèo-môi	trường	của	UNDP-UNEP	kiến	
nghị	đối	với	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	vào	quy	hoạch	phát	triển,	có	
ba	hợp	phần:

•	 Tìm	kiếm	các	cơ	hội	và	đưa	ra	luận	cứ,	để	chuẩn	bị	cho	việc	lồng	ghép	

•	 Lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	quá	trình	chính	sách,	tập	trung	
vào	việc	 lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	Đói	nghèo-Môi	 trường	với	quá	 trình	xây	dựng	
chính	sách	đang	triển	khai,	như	Báo	cáo	chiến	lược	giảm	đói	nghèo	(PRSP)	hoặc	chiến	
lược	ngành	dựa	trên	các	chứng	cứ	cụ	thể	trong	nước

•	 Đáp	ứng	thách	thức	 thực	hiện,	nhằm	đảm	bảo	việc	 lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-	môi	trường	với	các	quá	trình	lập	ngân	sách,	thực	hiện	và	giám	sát	quá	trình.

Hình	3.1	trình	bày	các	hoạt	động	có	thể	
diễn	ra	trong	suốt	nỗ	lực	lồng	ghép

Việc	sử	dụng	cách	tiếp	cận	này	có	thể	
hỗ	 trợ	 trong	việc	 sắp	xếp	ưu	 tiên	các	
nỗ	lực	lồng	ghép	theo	điều	kiện	cụ	thể	
của	quốc	gia	và	giúp	nhận	thấy	rõ	hơn	
các	 cách	 có	 thể	 kết	 hợp	 những	 hoạt	
động	và	chiến	thuật	khác	nhau	để	đạt	
được	các	kết	quả	theo	chủ	định	ở	các	
giai	đoạn	khác	nhau	trong	thiết	kế	và	
thực	hiện	quy	hoạch	phát	 triển	 (hình	
3.2).	 Đồng	 thời,	 cách	 tiếp	 cận	 có	 thể	
giúp	 cấu	 trúc	 các	 chương	 trình	 được	
chính	phủ	thông	qua,	để	đạt	được	lồng	ghép	có	hiệu	quả	trong	một	giai	đoạn	thời	gian	
dài—thông	qua	việc	xây	dựng	các		các	hoạt	động	đa	dạng	với	thời	hạn	ngắn	hơn	đã	được	
nhiều	bên	áp	dụng.	

Như	lưu	ý	ở	chương	1,	cách	tiếp	cận	chương	trình	này	được	coi	là	một	mô	hình	linh	hoạt,	
giúp	chỉ	dẫn	việc	 lựa	chọn	các	hoạt	động,	phương	thức,	phương	pháp	luận	và	công	cụ	
trong	 tình	huống	cụ	 thể	của	quốc	gia.	Tuỳ	 theo	điều	kiện	và	 tiến	độ	đạt	được	đến	nay	
về	mặt	lồng	ghép	đói	nghèo-	môi	trường	ở	một	nước,	một	số	hoạt	động	có	thể	thực	hiện	
nhanh	hơn	hoặc	bỏ	qua;	thứ	tự	các	hoạt	động	không	cứng	nhắc.	Từng	hợp	phần	có	thể		
được	xây	dựng	dựa	trên	các	hoạt	động	và	công	việc	đã	triển	khai	từ	trước	ở	trong	nước.	
Quá	trình	này	được	lặp	đi	lặp	lại	với	sự	liên	kết	giữa	các	hoạt	động.

Sự	tham	gia	của	các	bên	liên	quan,	điều	phối	với	cộng	đồng	phát	triển	và	tăng	cường	thể	
chế	và	năng	lực	diễn	ra	ở	tất	cả	các	giai	đoạn,	từ	lúc	khởi	động	cho	đến	xây	dựng,	thực	hiện	
và	giám	sát	chính	sách.

Cách	tiếp	cận	này	còn	tạo	ra	một	khung	để	lồng	ghép	các	vấn	đề	môi	trường	cụ	thể	—như	
biến	đổi	khí	hậu,	quản	lý	hoá	chất,	quản	lý	đất	bền	vững,	sản	xuất	và	tiêu	thụ	bền	vững	và	
quản	lý	tài	nguyên	nước—với	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.	Hộp	3.1	cung	cấp	một	danh	
mục	kiểm	tra	các	kết	quả	đạt		được	qua	việc	áp	dụng	cách	tiếp	cận	này.

Các ví dụ:  Cách tiếp cận lặp đi lặp lại
Xây dựng các chỉ số đói nghèo- môi trường • 
trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra trong các văn 
kiện chính sách khi lồng ghép các vấn đề đói 
nghèo-môi trường với các quá trình chính 
sách.

Hệ thống giám sát nhằm cung cấp thông tin • 
cho việc lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-
môi trường với các quá trình chính sách.

Lập ngân sách dựa vào việc xây dựng và dự • 
toán kinh phí cho các biện pháp chính sách.
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 Hình 3.1  Cách tiếp cận chương trình đối với lồng ghép đói nghèo-môi trường

Tìm kiếm các cơ hội 
và đưa ra luận cứ

Lồng ghép các mối 
gắn kết  đói nghèo-
môi trường với các 

quá trình chính sách

Đáp ứng thách thức 
thực hiện

Đánh giá sơ bộ
Hiểu các mối gắn kết đói 

nghèo-môi trường
Hiểu bối cảnh chính phủ,

thể chế và chính trị

Thu thập chứng cứ 
cụ thể trong nước

Đánh giá tổng hợp hệ 
sinh thái

Phân tích kinh tế

Đưa các vấn đề đói nghèo-
môi trường vào hệ thống 

giám sát
 Các chỉ số và thu thập dữ liệu

Ảnh hưởng các quá trình lập 
chính sách

Cấp quốc gia (PRSP/MDG), ngành 
và địa phương

Lập ngân sách và cấp kinh phí
Hỗ trợ kinh phí cho các biện 

pháp chính sách

Nâng cao nhận thức và xây 
dựng các mối cộng tác

Nhất trí và cam kết quốc gia

Xây dựng và dự toán 
các biện pháp chính sách
Cấp quốc gia, ngành và địa 

phương

Hỗ trợ  biện pháp chính sách
Cấp quốc gia, ngành và địa 

phương 

Tăng cường thể chế và 
năng lực

Đánh giá nhu cầu
Cơ chế làm việc

Tăng cường thể chế  và 
năng lực

Vừa học vừa làm

Thu hút các bên kiên quan tham gia và điều phối trong cộng đồng phát triển
Chính phủ, các bên phi chính phủ và phát triển

Tăng cường thể chế  và 
năng lực

Việc lồng ghép trở thành 
phương thức chuẩn

Tìm các cơ hội và đưa 
ra luận cứ

Hình 3.2  Mối quan hệ của cách tiếp cận chương trình với chu kỳ quy hoạch 
phát triển quốc gia

Lập chương trình 
nghị sự

   Đáp ứng
 Thách thức thực hiện

Lồng ghép các mối 
gắn kết đói nghèo- môi 

trường với các quá 
trình chính sách

Thực hiện và
Giám sát

Hoạch định 
chính sách

Quy HoạCH
PHáT TriểN
QuốC gia
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Hộp 3.1  Danh mục kiểm tra tiến độ lồng ghép đói nghèo-môi trường

Tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ

√ Các cơ hội để lồng ghép đói nghèo-môi trường được thống nhất và lộ trình liên quan được 
đưa vào kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của nỗ lực lồng ghép

√ Các Bộ chủ yếu (như môi trường, tài chính, kế hoạch và các ngành) liên quan sẽ là thành 
viên ban chỉ đạo hoặc nhóm đặc trách nỗ lực lồng ghép đói nghèo-môi trường

√ Những người ủng hộ đói nghèo-môi trường liên hệ và thông báo với các cơ chế điều phối 
các nhà tài trợ trong nước

√ Các hoạt động được thực hiện phối hợp với bộ tài chínhvà kế hoạch hoặc cơ quan khác có 
liên quan được đưa vào kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của nỗ lực này

Lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá trình chính sách

√ Thu thập chứng cứ cụ thể trong nước về sự đóng góp của môi trường cho sự thịnh vượng 
con người và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo

√ Đưa các mối gắn kết đói nghèo-môi trường vào các tài liệu làm việc được xây dựng trong 
quá trình đưa ra chính sách cụ thể(như văn bản được nhóm công tác của PRSP hay của 
ngành có liên quan và các quá trình quy hoạch của địa phương xây dựng)

√ Đưa tính bền vững về môi trường như một ưu tiên vào các văn bản chính sách hoàn chỉnh 
của quá trình xây dựng chính sách cụ thể (như PRSP, chiến lược MDG, kế hoạch của 
ngành hoặc địa phương có liên quan)

√ Các bộ tài chính, kế hoạch hoặc ngành và địa phương dự toán kinh phí cho các biện pháp 
chính sách để lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường

Đáp ứng thách thức thực hiện

√ Đưa vào hệ thống giám sát quốc gia các chỉ số đói nghèo-môi trường có liên quan với các 
văn bản chính sách về quy hoạch phát triển quốc gia

√ Tăng mức phân bổ ngân sách cho các biện pháp chính sách về đói nghèo-môi trường của 
các bộ và cơ quan địa phương không chuyên trách về môi trường

√ Tăng mức chi tiêu công cho các biện pháp chính sách đói nghèo-môi trường của các bộ và 
cơ quan địa phương không chuyên trách về môi trường

√ Tăng mức đóng góp của nhà tài trợ trong nước cho các vấn đề đói nghèo-môi trường 

√ Lồng ghép đói nghèo-môi trường được thiết lập như một phương thức chuẩn trong các quy 
trình, thủ tục và hệ thống chính phủ và hành chính (như thông tư yêu cầu ngân sách, đánh 
giá có hệ thống các khoản chi tiêu công cho môi trường, các thủ tục và hệ thống hành chính 
khác)

Các kết quả dài hạn

√ Tăng cường thể chế và năng lực cho công tác lồng ghép đói nghèo-môi trường một cách 
dài hạn

√ Tăng cường các điều kiện để vừa cải thiện tính bền vững môi trường vừa giảm đói nghèo
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Tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ

Nhóm	các	hoạt	động	này	là	để	chuẩn	bị	cho	giai	đoạn	lồng	ghép.	Nhóm	này	gồm	các	hoạt	
động	được	thiết	kế	để	giúp	các	nước	xác	định	các	kết	quả	môi	trường	vì	người	nghèo	và	
các	cơ	hội	tiếp	cận	quá	trình	quy	hoạch	phát	triển,	cũng	như	các	cơ	hội	để	đưa	ra	luận	cứ	
chắc	chắn	ủng	hộ	tầm	quan	trọng	của	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Do	vậy,	nhóm	
hoạt	động	này	cần	phải	tiến	hành	trước	khi	tiến	tới	một	sáng	kiến	lồng	ghép	đầy	đủ.	Các	
hoạt	động	chủ	yếu	gồm	có:

•	 Triển	khai	các	đánh	giá	sơ	bộ.	Lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	
quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia	bắt	đầu	bằng	việc	đánh	giá	bản	chất	của	các	mối	gắn	kết	
đói	nghèo-môi	trường	và	tính	dễ	tổn	thương	trước	biến	đổi	khí	hậu	của	nước	mình	và	
tiến	hành	các	đánh	giá	khác	để	nâng	cao	hiểu	biết	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	
chính	trị	trong	nước.	Việc	đánh	giá	này	bao	gồm	cả	xác	định	các	kết	quả	môi	trường	
vì	người	nghèo	sẽ	đạt	được	và	các	yếu	tố	quản	lý	nhà	nước,	thể	chế	và	phát	triển	có	
ảnh	hưởng	đến	công	tác	quy	hoạch	và	ra	quyết	định	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	
phương.	Hiểu	được	các	quá	trình	của	chính	phủ,	nhà	tài	trợ	và	xã	hội	dân	sự	cũng	rất	
quan	trọng	bởi	vì	những	quá	trình	này	định	hình	các	ưu	tiên	phát	triển.	Những	đánh	
giá	sơ	bộ	sẽ	giúp	các	nước	có	thể	xác	định	đúng	các	cơ	hội	và	những	người	có	khả	năng	
ủng	hộ	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.

•	 Nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	các	mối	cộng	tác.	Những	đánh	giá	sơ	bộ	được	mô	tả	
ở	trên,	sẽ	cung	cấp	thông	tin	cần	thiết	để	nâng	cao	nhận	thức	cho	người	ra	quyết	định	
và	phát	triển	những	luận	cứ	có	tính	thuyết	phục	để	xây	dựng	các	mối	cộng	tác	trong	và	
ngoài	chính	phủ.	Ngay	từ	đầu,	các	ưu	tiên	cần	tập	trung	vào	bộ	tài	chính	và	kế	hoạch,	
những	cơ	quan	chịu	trách	nhiệmphát	triển	kinh	tế	và	đưa	các	cơ	quan	môi	trường	tham	
gia	vào	quá	trình	quy	hoạch.

•	 Đánh	giá	thể	chế	và	năng	lực.	Bổ	sung	cho	những	đánh	giá	sơ	bộ	là	những	đánh	giá	
nhanh	về	các	nhu	cầu	thể	chế	và	năng	lực.	Hoạt	động	này	giúp	các	nước	thiết	kế	được	
một	sáng	kiến	lồng	ghép	đói	nghèo-	môi	trường	tốt	hơn,	bám	rễ	trong	các	năng	lực	thể	
chế	quốc	gia	và	địa	phương.

•	 Thiết	lập	các	cơ	chế	làm	việc.	Việc	hình	thành	các	bộ	phận	làm	việc	có	thể	duy	trì	một	
cách	lâu	dài	những	nỗ	lực	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trườnglà	công	việc	
chuẩn	bị	có	ý	nghĩa	thiết	yếu.	Công	việc	này	bao	gồm	cả	việc	có	được	cam	kết	của	một	
bộ	phận	cán	bộ	tham	gia	của	các	bộ	kế	hoạch	và	tài	chính	và	cán	bộ	ở	các	cơ	quan	có	liên	
quan	đến	môi	trường.		Việc	triển	khai		phải	tiến	hành	sao	cho	có	lợi	cho	việc	xây	dựng	
sự	đồng	thuận	giữa	những	người	tham	gia	khác	nhau	trong	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường.

Lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với các quá trình chính sách

Trong	cách	tiếp	cận	chương	trình,	hợp	phần	này	có	liên	quan	đến	lồng	ghép	các	mối	gắn	
kết	đói	nghèo-môi	 trường	với	một	quá	trình	chính	sách	và	các	biện	pháp	đạt	được	của	
chính	sách.	Nỗ	lực	lồng	ghép	nhằm	vào	một	quá	trình	chính	sách	cụ	thể—như	kế	hoạch	
phát	triển	quốc	gia	hay	chiến	lược	ngành—như	đã	định	nghĩa	ở	trên	là	một	cơ	hội.	Các	
hoạt	động	trong	nỗ	lực	lồng	ghép	sẽ	phát	huy	những	việc	đã	triển	khai	trước	đó,	đặc	biệt	
là	những	đánh	giá	sơ	bộ,	nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	quan	hệ	đối	tác,	trong	đó	có	
những	hoạt	động	sau:

•	 Thu	thập	chứng	cự	cụ	thể	trong	nước.	Triển	khai	các	nghiên	cứu	phân	tích	có	mục	tiêu	
để	bổ	sung	và	tận	dụng	những	đánh	giá	sơ	bộ	nhằm	tìm	kiếm	các	chứng	cứ	về	bản	chất	
của	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	trong	nước.	Những	nghiên	cứu	này	tiếp	tục	
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xây	dựng	luận	cứ	về	tầm	quan	trọng	của	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	và	giúp	
rà	soát	vấn	đề	đó	theo	các	triển	vọng	khác	nhau.	Những	nghiên	cứu	này	có	thể	gồm	có	
đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	và	các	phân	tích	kinh	tế	có	sử	dụng	khối	lượng	lớn	dữ	liệu	
của	quốc	gia	để	minh	hoạ	những	đóng	góp	cụ	thể	của	môi	trường	và	tài	nguyên	thiên	
nhiên	đối	với	nền	kinh	tế	quốc	gia	lẫn	sự	thịnh	vượng	của	con	người	trong	quốc	gia.

	 Những	tác	động	dễ	xảy	ra	của	biến	đổi	khí	hậu	cần	được	đưa	vào	các	nghiên	cứu	này	
bằng	cách	tận	dụng	các	nghiên	cứu	bổ	sung	như	đánh	giá	tính	dễ	tổn	thương	và	thích	
ứng,	cũng	như	bằng	cách	xem	xét	nội	dung	và	các	bài	học	được	đúc	kết	khi	xây	dựng	
các	thông	báo	quốc	gia	và	các	chương	trình	hành	động	thích	ứng	quốc	gia	trong	khuôn	
khổ	của	Công	ước	khung	Liên	hợp	quốc	về	biến	đổi	khí	hậu.

•	 Gây	ảnh	hưởng	đến	các	quá	trình	chính	sách.	Việc	thu	thập	chứng	cứ	cụ	thể	trong	
nước	tạo	ra	cơ	sở	hợp	lý	cho	các	nỗ	lực	gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	xây	dựng	chính	
sách	cụ	thể.	Với	các	chứng	cứ	được	trang	bị,	những	người	thực	hiện	sẽ	có	khả	năng	tốt	
hơn	để	xác	định	các	ưu	tiên	và	đưa	ra	các	lập	luận	cần	thiết	để	gây	ảnh	hưởng	đến	một	
quá	trình	xây	dựng	chính	sách	cụ	thể	(như	Báo	cáo	chiến	lược	giảm	đói	nghèo,	Chiến	
lược	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	hay	kế	hoạch	ngành)	và	các	văn	bản	khác	có	liên	
quan.	Vấn	đề	này	đòi	hỏi	phải	chú	ý	đến	việc	hài	hoà	với	các	cơ	chế	quản	lý	nhà	nước	
định	hình	quá	trình	xây	dựng	chính	sách	đó,	có	thể	cần	có	sự	tham	gia	của	các		nhóm	
công	tác	thể	chế,	các	bên	liên	quan	và	điều	phối	với	các	nhà	tài	trợ	có	liên	quan.	Sản	
phẩm	của	một	quá	trình	xây	dựng	chính	sách	cụ	thể	phải	bao	gồm	các	mục	tiêu	và	chỉ	
tiêu	chiến	lược	và	cụ	thể	của	ngành,	được	hỗ	trợ	bằng	các	kế	hoạch	thực	hiện	cụ	thể.

•	 Xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	cho	các	biện	pháp	chính	sách.	Một	khi	đã	lồng	ghép	các	
mối	gắn	kết	đói		nghèo-môi	trường	với	văn	bản	chính	sách,	thì	tiếp	tục	các	nỗ	lực	lồng	
ghép	với	việc	xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	cho	các	biện	pháp	chính	sách.	Những	biện	
pháp	này	có	thể	là	các	hành	động	can	thiệp	có	hệ	thống	(như	các	biện	pháp	tài	chính),	
hoặc	có	thể	có	mục	tiêu	hẹp	hơn	như	các	biện	pháp	can	thiệp	ngành	(như	tập	trung	vào	
xây	dựng	pháp	luật	nông	nghiệp,	khuyến	khích	năng	lượng	tái	tạo	hoặc	bảo	vệ	các	khu	
bảo	tồn)	hoặc	các	biện	pháp	can	thiệp	của	địa	phương	(tập	trung	vào	một	vùng	cụ	thể	
của	đất	nước).

•	 Tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực.	Việc	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực	diễn	ra	trong	
suốt	chương	trình	lồng	ghép	và	hoàn	tất	bằng	hoạt	động	xây	dựng	năng	lực	có	tính	
chiến	thuật,	bao	gồm	chia	sẻ	các	kết	quả	phân	tích,	các	báo	cáo	tóm	tắt	về	chính	sách,	
học	thông	qua	thực	hiện	và	các	loại	hình	đào	tạo	chính	quy	hơn.	Ngoài	ra,	các	dự	án	
trình	diễn	có	thể	minh	hoạ	thực	tiễn	đóng	góp	của	môi	trường	cho	nền	kinh	tế	cùng	với	
tăng	cường	các	thể	chế	và	các	năng	lực	quốc	gia.

Đáp ứng thách thức thực hiện

Tập	hợp	hoạt	động	cuối	cùng	và	có	tính	liên	tục	nhất	trong	nỗ	lực	lồng	ghép	là	tập	trung	
làm	cho	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	có	thể	hoạt	động	thông	qua	việc	tham	gia	các	quá	
trình	lập	ngân	sách,	thực	hiện	và	giám	sát.	Các	hoạt	động	này	nhằm	đảm	bảo	sao	cho	việc	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	được	chính	thức	hoá	thành	một	phương	thức	chuẩn	trong	
nước,	gồm	các	hoạt	động	sau:

•	 Tích	hợp	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	trong	hệ	thống	giám	sát.	Đưa	vào	
các	mối	gắn	kết	này	trong	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	sẽ	giúp	một	nước	có	khả	năng	
theo	dõi	được	các	xu	thế	và	ảnh	hưởng	của	các	chính	sách	cũng	như	những	vấn	đề	mới	
phát	sinh,	như	biến	đổi	khí	hậu.	Trên	cơ	sở	tận	dụng	các	mục	tiêu	và	chỉ	tiêu	cụ	thể	của	
ngành	có	trong	Báo	cáo	chiến	lược	giảm	đói	nghèo	hoặc	các	văn	bản	chính	sách	tương	
tự,	các	ưu	tiên	chính	là	thiết	kế	các	chỉ	số	đói	nghèo-môi	trường	phù	hợp,	tăng	cường	
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thu	thập	và	quản	trị	dữ	liệu	và	lồng	ghép	đầy	đủ	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	
với	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia.

•	 Dự	thảo	ngân	sách	và	cấp	kinh	phí	cho	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Hoạt	động	
này	đòi	hỏi	tiến	hành	các	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	để	đảm	bảo	các	quá		trình	xây	
dựng	ngân	sách	có	tính	đến	giá	trị	kinh	tế	của	môi	trường	đóng	góp	vào	nền	kinh	tế	
quốc	gia	và	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo,	cũng	như	đảm	bảo	sao	cho	các	biện	
pháp	chính	sách	liên	quan	đến	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	được	cấp	kinh	phí.	
Chính	phủ	cũng	cần	xây	dựng	các	phương	án	lựa	chọn	trong	việc	cấp	kinh	phí,	bao	
gồm	cả	các	biện	pháp	can	thiệp	để	cải	thiện	cơ	sở	tài	chính	trong	nước	dành	cho	các	cơ	
quan	và	đầu	tư	môi	trường.

•	 Hỗ	trợ	các	biện	pháp	chính	sách	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương.	Hoạt	động	
này	bao	gồm	việc	cộng	tác	với	các	cơ	quan	ngành	và	địa	phương	để	xây	dựng	năng	lực,	
đưa	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	vào	chương	trình	công	tác	nội	bộ	của	các	cơ	
quan	ngành	và	địa	phương	và	thực	hiện	có	hiệu	quả	các	biện	pháp	chính	sách	ở	nhiều	
cấp	khác	nhau.

•	 Tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực.	Để	tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	dài	hạn,	vấn	đề	
quan	trọng	là	chính	thức	hoá	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	như	một	phương	thức	
chuẩn			trong	các	quy	trình,	các	thủ	tục	và	các	hệ	thống	của	chính	phủ	và	quản	lý	hành	
chính	ở	các	cấp

3.2 Vai trò của các bên liên quan và cộng đồng phát triển
Việc	lồng	ghép	thành	công	đòi	hỏi	có	sự	tham	gia	của	nhiều	bên,	bao	gồm	chính	phủ,	các	
bên	phi	chính	phủ	và	cộng	đồng	phát	triển	rộng	lớn	(kể	cả	các	cơ	quan	của	Liên	hợp	quốc)	
hoạt	động	ở	một	nước.	Tập	trung	vào	việc	đạt	được	các	kết	quả	về	môi	trường	vì	người	
nghèo,	nỗ	lực	lồng	ghép	cần	dựa	vào	việc	phân	tích	cẩn	thận	và	sự	hiểu	biết	các	vai	trò	của	
các	bên	khác	nhau	trong	các	quá	trình	phát	triển	của	đất	nước	cũng	như	cách	thức	để	các	
bên	bổ	sung	cho	nhau	một	cách	tốt	nhất	như	được	mô	tả	trong	hình	3.3.	Vấn	đề	này	bao	
gồm	sự	nhận	thức	thực	tế	là	các	bên	liên	quan	có	các	quan	tâm	khác	nhau	và	trong	đó,	một	
số	bên	có	thể	không	ủng	hộ	việc	lồng	ghép	đói	nghèo–môi	trường,	cải	thiện	quản	lý	môi	
trường	và	cải	cách	vì	người	nghèo	như	các	bên	khác.	Vấn	đề	quan	trọng	là	hiểu	được	động	
cơ	của	các	bên	liên	quan	khác	nhau	và	xác	định	cách	thức	nào	có	thể	đưa	ra	các	luận	cứ	phù	
hợp,	thu	hút	được	các	mối	quan	tâm	khác	nhau.

Các	bên	chính	phủ	và	phi	chính	phủ

Nỗ	lực	lồng	ghép	này	đòi	hỏi	có	sự	hợp	tác	của	nhiều	bên	thuộc	chính	phủ,	trong	đó	mỗi	
bên	sẽ	có

những	thách	thức	và	cơ	hội	đáng	kể	trong	suốt	quá	trình	lồng	ghép	(bảng	3.1).

Một	quyết	định	sớm	và	có	tính	quyết	định	trong	quá	trình	này	là	xác	định	cơ	quan	nào	
của	chính	phủ

sẽ	chỉ	đạo	nỗ	lực	lồng	ghép	này.	Do	mối	quan	hệ	khăng	khít	giữa	lồng	ghép	đói	nghèo-
môi	trường

Hình 3.3  Vai trò của các bên khác nhau trong việc đạt được các kết quả về môi 
trường vì người nghèo

Hỗ trợ phát triển
(như kỹ thuật và tài chính)

Quy hoạch phát triển quốc gia
(như hoạch định chính sách, lập

ngân sách và cấp kinh phí)

ra quyết định của tư nhân
(như ứng xử và đầu tư)

Các bên chính phủ
(như cơ quan môi 

trường. tài chính, kế 
hoạch, ngành và địa 

phương)

Các bên chính phủ
(như xã hội dân sự, 

doanh nghiệp và công 
nghiệp, dân chúng 

và các cộng đồng địa 
phương)

Các kết quả môi 
trường vì người nghèo
•  Sinh kế
•  Sức dẻo dai trước các
    rủi ro về môi trường
•  Sức khoẻ
•  Phát triển kinh tế

Cộng đồng
Phát triển
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Các bên chính phủ và phi chính phủ

Nỗ	lực	lồng	ghép	này	đòi	hỏi	có	sự	hợp	tác	của	nhiều	bên	thuộc	chính	phủ,	trong	đó	mỗi	
bên	sẽ	có	những	thách	thức	và	cơ	hội	đáng	kể	trong	suốt	quá	trình	lồng	ghép	(bảng	3.1).

Một	quyết	định	sớm	và	có	tính	quyết	định	trong	quá	trình	này	là	xác	định	cơ	quan	nào	của	
chính	phủ	sẽ	chỉ	đạo	nỗ	lực	lồng	ghép	này.	Do	mối	quan	hệ	khăng	khít	giữa	lồng	ghép	đói	
nghèo-môi	trường	và	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia,	bộ	kế	hoạch	hay	tài	chính	phối	hợp	
với	các	cơ	quan	môi	trường,	thường	là	cách	lựa	chọn	lôgíc.

Các	bên	phi	chính	phủ	có	thể	giữ	vai	trò	chính	thúc	đẩy	việc	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	với	quy	hoạch	phát	triển,	và	có	thể	tìm	thấy	ở	họ	những	người	ủng	hộ	
mạnh	mẽ.	Thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bên	phi	chính	phủ,	kể	cả	các	cộng	đồng	địa	phương,	
là	một	phần	không	thể	tách	rời	của	một	sáng	kiến	lồng	ghép	và	cần	được	thực	hiện	trong	
suốt	nỗ	lực.	Những	thách	thức	có	thể	gặp	phải	khi	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bên	phi	
chính	phủ	là	thiếu	nhận	thức,	năng	lực	hạn	chế	và	xung	đột	lợi	ích	liên	quan	đến	các	biện	
pháp	chính	sách	đói	nghèo-môi	trường	(bảng	3.2).

Cộng đồng phát triển

Hài hoà, liên kết và điều phối

Theo	Chương	trình	hành	động	Accra	(2008),	Tuyên	bố	Paris	về	hiệu	quả	viện	trợ	(2005)	và	
Tuyên	bố	Roma	về	hài	hoà	(2003),	các	bên	phát	triển	đang	phấn	đấu	tăng	cường	sự	hài	hoà,	
liên	kết	và	điều	phối	sự	hỗ	trợ	của	họ	đối	với	chính	phủ	các	nước	đang	phát	triển	(World	
Bank	2008;	OECD	2005:	Hài	hoà	viện	trợ	2003).	Vấn	đề	quan	trọng	là	đảm	bảo	sao	cho	các	
nỗ	lực	lồng	ghép	được	gắn	chặt	trong	các	cơ	chế	điều	phối	hiện	có	của	nhà	tài	trợ.	Vấn	đề	
này	bao	gồm	việc	làm	việc	với	các	nhóm	nhà	tài	trợ	liên	quan	và	từng	nhà	tài	trợ	một	để	
đảm	bảo	các	hoạt	động	lồng	ghép	phù	hợp	với	các	nguyên	tắc	đã	thoả	thuận	về	hài	hoà,	
liên	kết	và	điều	phối	cho	một	nước.

Hỗ trợ chính sách, tài chính và kỹ thuật

Cộng	tác	chặt	chẽ	và	đối	thoại	với	các	bên	phát	triển	khác	nhau	có	ý	nghĩa	sống	còn,	không	
chỉ	đảm	bảo	tính	thích	hợp	và	hiệu	quả	của	một	sáng	kiến	lồng	ghép,	mà	còn	đảm	bảo	có	
được	sự	ủng	hộ	về	chính	sách	và	tài	chính.

Việc	chi	tiêu	môi	trường	của	nhà	tài	trợ	không	bắt	nhịp	được	với	toàn	bộ	các	mức	gia	tăng	
ngân	sách	viện	trợ.	Hơn	nữa,	việc	chi	tiêu	về	môi	trường	của	nhà	tài	trợ	không	được	điều	
phối	như	các	nỗ	lực	ở	các	ngành	khác	(Hicks	et	al.	2008).	Thiếu	sự	điều	phối	và	thoả	thuận	
giữa	các	nhà	tài	trợ	sẽ	làm	giảm	phạm	vi	của	một	cách	tiếp	cận	có	tính	chiến	lược	và	thống	
nhất	hơn	đối	với	quản	lý	môi	trường	và	giảm	đói	nghèo.	Để	xây	dựng	một	chương	trình	
lồng	ghép	hoàn	toàn	có	hiệu	quả,	cần	thiết	phải	xây	dựng	và	gắn	sự	hỗ	trợ	cho	hoạt	động	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	trong	các	nhóm		nhà	tài	trợ	làm	việc	ở		các	ngành	hoặc	về	
các	vấn	đề	khác	nhau	(như	biến	đổi	khí	hậu).

Về	 lâu	dài,	 cộng	 tác	với	 các	bên	phát	 triển	 có	 thể	dẫn	đến	 tăng	 số	 lượng	các	bên	cùng	
tham	gia	sáng	kiến	và	đóng	góp	kinh	phí	để	duy	trì	việc	lồng	ghép	bằng	các	công	cụ	khác	
nhau—ví	dụ	dưới	dạng	cách	tiếp	cận	toàn	ngành.

Nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	còn	thụ	hưởng	những	hỗ	trợ	kỹ	thuật	của	các	nhà	
tài	trợ,	các	tổ	chức	phi	chính	phủ	(NGO)	quốc	tế	và	các	viện	nghiên	cứu	tham	gia	tích	cực	
trong	các	lĩnh	vực	môi	trường,	phát	triển	và	giảm	đói	nghèo.
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Bảng 3.1  Thách thức và cơ hội làm việc với các bên chính phủ
Bên Thách thức Cơ hội

Lãnh đạo cơ 
quan nhà nước

Có nhiều ưu tiên giải quyết• 
Có thể gặp phải các xung đột về lợi ích• 

Trở thành người ủng hộ• 
Cơ hội giữ vai trò lãnh đạo trong nỗ lực  • 
lồng ghép

Đảng chính trị Ít tham gia trực tiếp trong quy hoạch phát • 
triển
Nhận thức hạn chế về các vấn đề liên • 
quan đến môi trường
Có thể gặp phải các xung đột lợi ích • 

Sử dụng quá trình bầu cử để nâng cao • 
nhận thức các vấn đề đói nghèo-môi 
trường
Dùng các vấn đề này làm chủ đề vận • 
động chính trị

Quốc hội Thường không tham gia vào mọi giai đoạn • 
quy hoạch phát triển quốc gia
Nhận thức hạn chế về  các vấn đề liên • 
quan đến môi trường
Có thể gặp phải các lợi ích xung đột• 

Thúc đẩy vai trò lập pháp• 
Nâng cao vai trò phản biện, nhất là vấn • 
đề ngân sách
Hợp tác (hoặc giúp tạo ra) các uỷ ban về • 
các vấn đề đói nghèo-môi trường (như 
quyền có đất)

Hệ thống tư 
pháp

Có thể hạn chế hiểu biết các vấn đề liên • 
quan đến môi trường
Có thể thiếu cưỡng chế luật pháp• 
Có thể gặp phải các lợi ích xung đột• 

Phát triển cộng năng giữa các bộ luật • 
liên quan đến quản lý nhà nước hợp lý 
(như tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế)

Các cơ quan 
tài chính và kế 
hoạch

Các mối gắn kết với cơ quan môi trường • 
có thể hạn chế
Có thể môi trường không được ưu tiên • 
như phát triển kinh tế và giảm đói nghèo

Biến các cơ quan này thành các cơ quan • 
ủng hộ (thông qua ban thư ký thường 
trực)
Có cơ hội giữ vai trò lãnh đạo nỗ lực này • 
(với các cơ quan môi trường)
Phát triển cộng năng với các biện pháp • 
thu ngân sách (như chống tham nhũng, 
trốn thuế)

Các cơ quan 
môi trường

Các năng lực tài chính, con người và lãnh • 
đạo có thể hạn chế
Có thể tập trung vào các dự án đối lập với • 
quy hoạch phát triển
Có thể cách tiếp cận chỉ tập trung bảo vệ  • 
hơn là sử dụng bền vững môi trường

Tận dụng chuyên môn của các cơ quan • 
môi trường, bao gồm quan trắc và biến 
đổi khí hậu
Phát triển khả năng đảm nhiệm một số • 
vai trò (như chủ trương và điều phối)
Phát triển cộng năng (với các nghĩa vụ • 
liên quan đến các hiệp định môi trường 
đa phương)

Bộ ngành và 
các cơ quan địa 
phương

Có thể hạn chế về năng lực môi trường• 
Cơ quan địa phương thiếu kinh phí có thể • 
dẫn đến thu hoạch quá mức tài nguyên 
thiên nhiên
Các đơn vị môi trường thường không gắn • 
kết hợp lý với quy hoạch phát triển

Hỗ trợ họ hoàn thành các vai trò trong • 
quy hoạch phát triển
Tận dụng chức năng giải quyết trực tiếp • 
các tài sản môi trường của các cơ quan 
này (như thuỷ sản, lâm nghiệp)
Khuyến khích họ lồng ghép các mối • 
gắn kết đói nghèo-môi trường trong  kế 
hoạch và ngân sách

Cơ quan thống 
kê quốc gia

Thường hạn chế về thu thập và quản trị • 
dữ liệu 
Dữ liệu đói nghèo-môi trường nói chung • 
không lấy được từ  điều tra định kỳ
Có thể yếu về năng lực tạo ra thông tin • 
liên quan đến chính sách 

Xây dựng các chỉ số đói nghèo-môi • 
trường và tích hợp với hệ thống giám sát 
quốc gia
Xây dựng năng lực thu thập, quản trị và • 
phân tích dữ liệu về các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường
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Bảng 3.1  Thách thức và cơ hội làm việc với các bên phi chính phủ
Bên Thách thức Cơ hội

Các tổ chức  xã 
hội dân sự

Có thể hạn chế về các năng • 
lực, đặc biệt là tham gia vào 
quy hoạch phát triển quốc 
gia
Thường không tham gia vào • 
mọi giai đoạn quy hoạch 
phát triển quốc gia

Tận dụng chuyên môn của họ, kể cả việc giải quyết • 
các vấn đề giới liên quan đến môi trường
Giúp phản ánh các thực tế của địa phương và phản • 
ánh tiếng nói của cấp cộng đồng
Thúc đẩy vai trò thu thập thông tin, chia sẻ thông tin • 
và nâng cao nhận thức (từ các nhà hoạch định chính 
sách đến các cộng đồng địa phương)
Khuyến khích họ trong vai trò giám sát (tức là nâng • 
cao tính minh bạch và trách nhiệm)
Biến họ thành những người ủng hộ lồng ghép đói • 
nghèo-môi trường

Các viện học 
thuật và nghiên 
cứu

Có thể không kết nối với các • 
quá trình quy hoạch phát 
triển quốc gia
Có thể yếu về năng lực tạo  • 
ra thông tin liên quan đến 
chính sách 

Tận dụng chuyên môn của họ, nhất là thu thập dữ liệu, • 
phân tích các mối gắn kết đói nghèo-môi trường và thu 
thập chứng cứ cụ thể trong nước
Khuyến khích các nhóm đa ngành• 
Khuyến khích hợp tác Nam-Nam và Bắc-Nam (các • 
cách tiếp cận kép)

Doanh nghiệp 
và công nghiệp

Có thể nhận thức coi quản • 
lý và luật pháp môi trường 
(như đánh giá tác động môi 
trường) là rào cản các hoạt 
động của họ

Giảm thiểu ảnh hưởng của các hoạt động có tác động • 
lớn đến đói nghèo và môi trường (như khai mỏ, lâm 
nghiệp, các dịch vụ về nước)
Tận dụng nguồn tri thức quan trọng này• 
Tận dụng nguồn đầu tư quan trọng này• 
Tập trung vào hiệu suất tài nguyên, sản xuất và tiêu • 
thụ bền vững (như năng lượng bền vững, hiệu suất 
nước, quản lý chất thải tổng hợp)

Dân chúng, các 
cộng đồng địa 
phương, tiểu 
nông và ngư 
dân

Hạn chế hoặc không có khả • 
năng trong việc làm cho 
tiếng nói của mình được 
lắng nghe
Nói chung không gắn với • 
các quy trình quy hoạch 
quốc gia

Đưa vào các nhóm dân nghèo nhất• 
Đưa tiếng nói của người nghèo nhất khi xác định các • 
kết quả của nỗ lực lồng ghép đói nghèo-môi trường
Tận dụng tri thức của họ về các vấn đề đói nghèo-môi • 
trường ở cấp cơ sở

Giới truyền 
thông

Có thể thiếu kiến thức và • 
thiếu quan tâm đến các vấn 
đề đói nghèo-môi trường
Có thể thiếu tự do trong bày • 
tỏ quan điểm

Tận dụng vai trò của họ trong việc định hình các quan • 
điểm của cả các nhà ra quyết định lẫn dân chúng
Làm việc với họ để khuyến khích sự tham gia của dân • 
chúng trong quy hoạch phát triển quốc gia
Cộng tác với họ để quảng bá đến cộng đồng• 
Cung cấp cho họ các thông tin khoa học và thông tin • 
có liên quan đến chính sách
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Liên hợp quốc 

Hợp	tác,	điều	phối	và	hài	hoà	các	cơ	quan	của	Liên	hợp	quốc	(LHQ)	có	ý	nghĩa	quan	trọng	
để	tăng	cường	hiệu	lực	lẫn	có	được	sự	ủng	hộ	chính	trị	cho	công	tác	của	cơ	quan	này	tại	
các	nước.	Khi	có	một	hoặc	nhiều	cơ	quan	của	LHQ	ủng	hộ	sáng	kiến	lồng	ghép	đói	nghèo-	
môi	trường,	thì	chương	trình	đó	sẽ	được	đưa	vào	Khung	Hỗ	trợ	phát	triển	LHQ,	Chương	
trình	một		LHQ	(ở	nước	có	thể	áp	dụng)	và	chương	trình	công	tác	của	các	cơ	quan	tham	
gia	(UNDG	2007).	

Là	cơ	quan	LHQ	đi	đầu	trong	lĩnh	vực	phát	triển	và	giảm	đói	nghèo,	Chương	trình	Phát	
triển	LHQ	(UNDP)	có	vị	thế	chiến	lược	cùng	chính	phủ	các	nước	và	các	đối	tác	khác	thúc	
đẩy	việc	lồng	ghép	với	quy	hoạch	phát	triển.	Trong	nội	bộ	UNDP,	vấn	đề	có	ý	nghĩa	quan	
trọng	là	đảm	bảo	sao	cho	cả	giảm	đói	nghèo	lẫn	các	phương	thức	năng	lượng	và	môi	trường	
được	khớp	nối	trong	cùng	một	nỗ	lực	như	vậy.	Các	cơ	quan	LHQ	khác	hoạt	động	tích	cực	ở	
một	nước	cũng	là	các	đối	tác	tiềm	năng	thông	qua	chuyên	môn	kỹ	thuật,	các	chương	trình	
và	mạng	lưới	của	các	cơ	quan	đó.

Những	người	thực	hiện	công	tác	về	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	có	thể	
xây	dựng	đối	tác	với	các	sáng	kiến	LHQ	được	mô	tả	trong	hộp	3.2.

Hộp 3.2  Các sáng kiến LHQ và những đóng góp tiềm tàng đối với lồng ghép đói 
nghèo-môi trường

Sáng kiến hỗ trợ các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của uNDP. Sáng kiến này được thiết 
kế để nhanh chóng huy động sự hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ UNDP và hệ thống LHQ nhằm 
giúp chính phủ các nước đang phát triển đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Chương 
trình này cung cấp cho các nước danh mục các dịch vụ có thể thích ứng với các điều kiện và 
nhu cầu phát triển của từng nước ở cả cấp quốc gia lẫn địa phương trong 3 lĩnh vực trọng tâm: 
Phân tích chuẩn đoán dựa trên các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đánh giá các nhu cầu và 
quy hoạch; mở rộng cơ hội sử dụng các phương án lựa chọn chính sách, kể cả khái toán kinh 
phí; và tăng cường năng lực quốc gia để quản lý hành chính.

Đối tác của uNDP-uNEP về biến đổi khí hậu và phát triển. Đối  tác này nhằm giúp các 
nước đang phát triển đạt được phát triển bền vững trong khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu. 
Chương trình này có 2 mục tiêu chính: lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu với các kế hoạch 
phát triển quốc gia và các khung hợp tác của LHQ; và giúp các nước có cơ hội sử dụng tài trợ 
các-bon và các công nghệ sạch hơn. Mối công tác này lồng ghép các mối quan tâm về biến đổi 
khí hậu với các chiến lược phát triển quốc gia thông qua cách tiếp cận 3 hợp phần, gồm các 
chiến lược phát triển quốc gia, lập chương trình quốc gia của LHQ và các dự án thí điểm.

Sáng kiến quản lý hợp lý hoá chất của Đối tác của uNDP-uNEP. Đối tác này giúp các nước 
đánh giá các chế độ quản lý hợp lý hoá chất của nước mình, xây dựng các kế hoạch giải quyết 
các hạn chế trong các chế độ quản lý này và cải thiện việc lồng ghép các ưu tiên quản lý hợp lý 
hoá chất trong các thông báo và chương trình hành động phát triển quốc gia. Hiện nay, đối tác 
này  hoạt động tại Uganda, Cộng hoà Macedonia thuộc Nam Tư trước đây và Zambia.

Chương trình tiêu thụ và sản xuất bền vững của uNEP. Chương trình này tập trung thúc đẩy 
tiêu thụ và sản xuất bền vững giữa các nhà ra quyết định của khu vực nhà nước và tư nhân. 
Các hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho việc chế biến và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên một cách 
bền vững hơn về môi trường trong toàn bộ chu kỳ sống. Với cách làm này, hoạt động này góp 
phần giảm bớt một nửa mức cạn kiệt tài nguyên trong sản xuất và tiêu thụ và suy thoái môi 
trường. Cách tiếp cận này tạo ra nhiều cơ hội, như giảm chi phí sản xuất, tạo thị trường và việc 
làm mới, ngăn ngừa ô nhiễm và bứt phá các công nghệ hiệu suất và cạnh tranh.

(tiếp)
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Hộp 3.2  Các sáng kiến LHQ và những đóng góp tiềm tàng đối với lồng ghép đói 
nghèo-môi trường

Chương trình cộng tác LHQ về giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước 
đang phát triển (uN-rEDD). Chương trình này là sự cộng tác giữa Tổ chức Nông Lương LHQ, 
UNDP và UNEP nhằm quản lý các cánh rừng một cách bền vững, mang lại lợi ích cho các cộng 
đồng trong khi vẫn góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính. Mục tiêu trước mắt là đánh giá 
xem các cơ cấu chi trả và hỗ trợ năng lực có thể tạo ra các yếu tố kích thích hay không để đảm 
bảo cắt giảm phát thải có thể đo lường được, trong khi vẫn duy trì được các dịch vụ hệ sinh thái 
khác mà các cánh rừng tạo ra. Chương trình mong muốn thiết lập được những biện pháp ứng 
phó và đóng góp của toàn bộ chính phủ đối với các chiến lược quốc gia giảm thiểu phát thải từ 
phá rừng và suy thoái rừng.
Sáng kiến đói nghèo-môi trường (PEi) của uNDP-uNEP. Chương trình đói nghèo-môi trường 
hỗ trợ các chương trình của các nước đưa các mối gắn kết đói nghèo-môi trường vào quy 
hoạch phát triển quốc gia. Tại thời điểm công bố, chương trình này đang triển khai ở Bhutan, 
Burkina Faso, Kenya, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Rwanda, Uganda, CH Liên bang 
Tanzania và Việt Nam. Chương trình PEI hỗ trợ các nước thực hiện các nỗ lực lồng ghép, từ 
triển khai đánh giá sơ bộ đến hỗ trợ các biện pháp chính sách. Các nước có thể có cơ hội sử 
dụng sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để thành lập các nhóm chuyên trách quốc gia dựa vào 
(các) cơ quan hàng đầu của chính phủ và tiến hành các hoạt động giải quyết tình huống cụ thể 
của nước mình. Cách tiếp cận của chương trình PEI cung cấp một khung để lồng ghép chung 
các vấn đề môi trường khác nhau—như biến đổi khí hậu, quản lý hoá chất, quản lý đất đai bền 
vững, tiêu thụ và sản xuất bền vững và quản lý nước.
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Chương 4

Tìm kiếm các cơ hội và  
đưa ra luận cứ

 Chủ đề
•	 Cung	cấp	hướng	dẫn	về	đánh	giá	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	

(mục	4.1)

•	 Thảo	luận	những	đánh	giá	về	các	bối	cảnh	quản	lý	nhà	nước,	thể	chế	và	
hoạch	định	chính	sách		của	một	nước	(mục	4.2)

•	 Nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	mạng	lưới	đối	tác	(mục	4.3)

•	 Giới	thiệu	những	đánh	giá	thể	chế	và	năng	lực	(mục	4.4)

•	 Nêu	bật	các	nhiệm	vụ	cần	triển	khai	để	đảm	bảo	bền	vững	những	nỗ	lực	
lồng	ghép	(mục	4.5)

Các thông điệp chính

•	 Xác	định	các	kết	quả	môi	trường	vì	người	nghèo	cần	tập	trung	và	những	
cơ	hội	 lồng	ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	với	quy	hoạch	phát	
triển	quốc	gia

•	 Nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	đối	tác	nhằm	đưa	ra	luận	cứ	lồng	ghép

•	 Ngay	từ	đầu,	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bộ	tài	chính	và	kế	hoạch	và	đưa	các	
cơ	quan	môi	trường	tham	gia	các	quá	trình	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia

•	 Hiểu	rõ	các	bên	thể	chế	nào	có	các	vai	trò	chủ	yếu	và	có	thể	sẵn	sàng	tán	
thành	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường
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4.1 Đánh giá sơ bộ: Hiểu rõ các mối gắn kết đói nghèo-môi trường
Thông	thường,	bước	đầu	tiên	của	một	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	là	tiến	hành	
đánh	giá	sơ	bộ	tình	hình	môi	trường	và	kinh	tế-xã	hội	(KT-XH)	của	một	nước.	Mục	tiêu	đánh	
giá	là	xác	định	bản	chất	của	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	ở	một	nước.	Mục	đích	
khác	là	xác	định	các	kết	quả	môi	trường	vì	người	nghèo,	dựa	vào	đó	tập	trung	nỗ	lực	lồng	
ghép	đói	nghèo-môi	trường,	phát	triển	những	lập	luận	để	bắt	đầu	đưa	ra	luận	cứ	về	một	
sáng	kiến	như	vậy.	Thông	qua	việc	đánh	giá,	các	bên	tham	gia	vào	sáng	kiến	lồng	ghép	bắt	
đầu	hoàn	chỉnh	sự	hiểu	biết	của	mình—	theo	triển	vọng	của	ngành	mình	hoặc	tổ	chức	của	
địa	phương—về	những	thách	thức	môi	trường	của	đất	nước,	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	
trường	và	sự	thích	hợp	của	những	mối	gắn	kết	đó	đối	với	các	ưu	tiên	quốc	gia.

Cách tiếp cận

Những	đánh	giá	sơ	bộ	về	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	này	chủ	yếu	dựa	vào	các	
thông	tin	hiện	có.	Do	vậy,	việc	triển	khai	những	đánh	giá	này	gồm	có	thu	thập	thông	tin	từ	
các	nguồn	hiện	có	và	huy	động	chuyên	môn	tại	địa	phương.	Dưới	đây	là	những	cấu	thành	
cần	được	xem	xét:

•	 Tình	trạng	môi	trường.	Rà	soát	và	tập	hợp	các	thông	tin	về	hiện	trạng	môi	trường,	về	
những	thách	thức	môi	trường	hiện	tại	và	mới	phát	sinh	như	biến	đổi	khí	hậu.

•	 Tình	hình	KT-XH.	Đánh	giá	dữ	liệu	cơ	bản	về	đói	nghèo	và	hiện	trạng	KT-XH	của		dân	
cư,	kể	cả	các	dữ	liệu	được	bóc	tách	theo	dân	số	học	như	tuổi,	giới	và	vị	trí	địa	lý.

•	 Các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường.	Xác	định	các	mối	gắn	kết	giữa	đói	nghèo	và	
môi	trường	(ví	dụ:	các	dịch	vụ	chính	của	hệ	sinh	thái,	an	ninh	lương	thực,	tính	dễ	tổn	
thương	trước	những	tác	động	của	biến	đổi	khí	hậu,	phá	rừng,	sinh	kế	của	nam	giới	và	
phụ	nữ)	tập	trung	vào	các	ưu	tiên	phát	triển	quốc	gia	(hộp	4.1).

•	 Các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	theo	ngành.	Hiểu	rõ	mối	tương	thích	giữa	môi	
trường	và	sự	thịnh	vượng	của	con	người	con	người,	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo	
và	các	ngành	phát	triển,	như	nông	nghiệp,	lâm	nghiệp,	nước	và	điều	kiện	vệ	sinh,	phát	
triển	công	nghiệp,	y	tế,	thương	mại,	giao	thông,	năng	lượng,	giáo	dục	và	du	lịch.	

•	 Các	kết	quả	môi	trường	vì	người	nghèo.	Dựa	vào	nhữngphát	hiện	ở	trên	và	tận	dụng	
các	phương	pháp	luận	như	phân	tích	vấn	đề	và	bên	liên	quan	để	xác	định	các	kết	quả	có	
thể	có	được	từ	môi	trường	vì	người	nghèo	để	đưa	ra	hướng	dẫn	lồng	ghép	đói	nghèo-
môi	 trường.	Gắn	 kết	 các	 kết	 quả	
về	môi	trường	vì	người	nghèo	với	
các	 vấn	 đề	 phát	 triển	 ưu	 tiên	 và	
những	nỗ	lực	hiện	có	trong	nước	
về	lĩnh	vực	đói	nghèo-môi	trường.	
Những	kết	quả	về	môi	 trường	vì	
người	nghèo	được	xác	định	ở	đây,	
sẽ	 được	 sử	 dụng	 khi	 hình	 thành	
các	 tổ	 chức	 làm	 việc	 để	 duy	 trì	
công	tác	lồng	ghép	(xem	mục	4.5)

•	 Lợi	ích	và	chi	phí	của	hành	động	
và	không	hành	động.	Đánh	giá	các	
lợi	ích	đầu	tư	cho	công	tác	quản	lý	
môi	trường	tốt	hơn	đối	với	người	
nghèo	và	cho	toàn	bộ	nền	kinh	tế.	

Ví dụ: Điểm mạnh của các mối gắn kết đói   
nghèo-môi trường
• Nông nghiệp. Thông tin về xói mòn đất và 

tác động tiêu cực của nó đến năng suất nông 
nghiệp có thể thúc đẩy sự quan tâm của ngành 
nông nghiệp và các cộng đồng liên quan.

• Du lịch. Tư liệu hoá các khoản thu nhập tiềm    
năng hoặc tiết kiệm được tạo ra từ du lịch sinh    
thái và các khu bảo tồn có thể giúp đưa ra 
luận cứ lồng ghép đói nghèo-môi trường.

• Quản lý chất thải. Hiểu rõ quản lý chất thải 
tổng hợp giảm thiểu ra sao các tác động đến 
sức khoẻ con người, tài nguyên đất và nước 
của việc tiêu huỷ chất thải không phù hợp, có 
thể tạo ra thông tin cho việc hoạch định chính 
sách và xây dựng ngân sách của ngành.
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Hộp 4.1  Tầm quan trọng của các dịch vụ hệ sinh thái đối với sự thịnh vượng của 
con người và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo: ví dụ của một số nước

• Cameroon. Nằm ở vùng khô có lượng mưa thất thường, vùng đồng bằng ngập nước Waza 
Logone là một hệ sinh thái có năng suất cao và là một khu vực cực kỳ quan trọng về đa dạng 
sinh học. Khoảng 130,000 người dựa vào vùng đồng bằng này và các nguồn tài nguyên đất 
ngập nước để có thu nhập cơ bản và tự cung tự cấp. Tuy nhiên, đồng bằng ngập nước này 
bị suy thoái do các công trình tưới tiêu lớn được thực hiện mà không cân nhắc đến các tác 
động lên các hệ sinh thái đất ngập nước. Những nỗ lực thí điểm phục hồi các dịch vụ hệ sinh 
thái do đồng bằng ngập nước này cung cấp, đã được triển khai. Dựa vào các kết quả, các 
chuyên gia ước tính việc phục hồi đầy đủ các mẫu hình ngập nước tự nhiên sẽ đem lại các 
lợi ích kinh tế gia tăng khoảng từ 1.1 đến 2.3 triệu $ mỗi năm. Điều đó có nghĩa là mỗi người 
dân địa phương phụ thuộc vào vùng đồng bằng ngập nước để sinh kế, mỗi năm có được 50$ 
giá trị gia tăng về kinh tế (Emerton 2005).

• Kenya. Dãy núi Aberdare, miền Trung  Kenya tạo ra hàng loạt hàng hoá và dịch vụ hệ sinh 
thái có ý nghĩa thiết yếu đối với sinh kế và hạnh phúc của hàng triệu người. Sinh kế của một 
trong 3 người Kenya theo cách thức nào đó, phụ thuộc vào mưa, các con sông, các cánh rừng 
và động vật hoang dã của dãy núi Aberdares. Năm trong 7 con sông lớn nhất của Kenya bắt 
nguồn từ dãy núi Aberdares, cung cấp nước và thuỷ điện cho hàng triệu nông dân và một vài 
thành phố lớn dưới hạ lưu. Hơn 30% sản lượng chè và 70% cà phê trồng ở sườn và chân 
dãy núi Aberdares. Thành phố Nairobi và 3 triệu dân phụ thuộc hoàn toàn vào nước từ dãy 
núi này. Hơn 350,000 người đến thăm vườn quốc gia Aberdares và khu dự trữ rừng hàng 
năm, tạo ra khoản thu gần 3.8 tỷ shiling Kenya (gần bằng 50 triệu $) (UNDP-UNEP PEI Kenya 
2008). 

• Nepal. Khoảng 1/3 dân số thế giới sống ở các nước có áp lực về nước ở mức trung  bình cho 
đến cao, tác động không giống nhau lên người nghèo. Theo dự báo với mức tăng dân số hiện 
nay, phát triển công nghiệp và mở rộng nông nghiệp tưới tiêu trong 2 thập kỷ tới, thì nhu cầu 
nước sẽ tăng tới các mức gây khó khăn hơn cho việc cấp nước uống cho con người. Ở Nepal, 
tưới nhỏ giọt chi phí thấp chứng minh là một giải pháp được-được đối với nông dân nghèo tài 
nguyên và môi trường. Chỉ ít ỏi có 13$ một bộ đồ nghề tưới nhỏ giọt, nông dân có thể có được 
những cải thiện về sản lượng từ  20–70 % bằng cách tưới đủ lượng nước cho cây trồng vào 
đúng thời điểm trong khi vẫn tiết kiệm nước dùng cho mục đích khác. Qua thời gian 3 năm, 
đầu tư của một nông dân có thể tạo ra các lợi ích gia tăng giá trị 570$ (SIWI 2005).

	 Đánh	giá	chi	phí	chi	phí	bỏ	ra	do	quản	lý	môi	trường	yếu	kém	và	hệ	quả	suy	thoái	môi	
trường.	Ước	tính	tỷ	lệ	chi	phí-lợi	ích	đối	với	các	khoản	đầu	tư	trong	quản	lý	môi	trường	
hoặc	thu	hồi	vốn	đầu	tư,	và	ước	tính	thiệt	hại	thất	thoát	các	nguồn	thu	của	nhà	nước.	

Những	người	thực	hiện	công	tác	trong	lĩnh	vực	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	
trường	cần	dựa	vào	công	việc	phân	tích	hiện	có,	như	các	đánh	giá	môi	trường	và	các	thực	
tiễn,	số	liệu	và	kết	quả	nghiên	cứu	sẵn	có.	Họ	cần	tận	dụng	các	cơ	sở	tri	thức	của	các	bên	
liên	quan	của	quốc	gia,	các	bên	phi	chính	phủ	và	các	cộng	đồng	địa	phương	(hộp	4.2).	
Những	người	thực	hiện	có	thể	còn	thử	nghiệm	thêm	các	hoạt	động	(như	phân	tích	vấn	đề)	
hoặc	nghiên	cứu	tập	trung	vào	các	lĩnh	vực	có	tiềm	năng	đóng	góp	kinh	tế	để	đưa	ra	luận	
cứ	cho	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.
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Hộp 4.2  Hiểu rõ các mối gắn kết đói nghèo-môi trường: Tiếng nói của cộng 
đồng

Những người tham gia các đợt quy hoạch dựa vào cộng đồng thuộc 3 huyện ở Kenya đã chứng 
kiến ảnh hưởng của các mối gắn kết đói nghèo-môi trường ở địa phương:

Tôi mất toàn bộ ruộng do những người khai thác cát. Toàn bộ lớp đất màu mỡ bị bóc và rửa trôi 
xuống hồ, làm cho tôi phải bỏ ruộng, và tôi mới chỉ phục hồi được khi cán bộ môi trường huyện 
chấm dứt khai thác cát ở vùng này. Bây giờ tôi có thể trồng vài loại cây trồng mặc dù lớp đất màu 
bị mất. Nữ nông dân, Huyện Bondo.

Tôi ước mình không bao giờ phải nhổ cà phê trong vườn nữa. Cây cà phê có khả năng giữ đất 
mà tôi không thấy ở các cây trồng lương thực và các cây ngoại lai chúng tôi trồng. Bà nông dân 
cao tuổi Huyện Bắc Murang

Chúng tôi thường khai thác gỗ bất hợp pháp, lấy mật ong và trồng trọt trong rừng để kiếm đủ 
miếng ăn. Chúng tôi thấy canh tác dọc theo sông dễ hơn nhiều vì gần nước. Người dân một 
làng Huyện Nam Meru

Tôi là ngư dân. Tôi thường đi đánh cá và trong 6 tiếng, thuyền tôi đầy ắp cá. Còn bây giờ chẳng 
bắt được gì, có chăng chỉ 1 cân cá đáng khoảng 50 shilling Kenya [dưới 1$]. Chi tiêu hàng ngày 
của chúng tôi là 100 shiling. Giờ các bạn đến đây, tôi cảm thấy ngượng vì không có nổi một con 
cá để tặng các bạn. Ngư dân Huyện Bondo

Nguồn: UNDP-UNEP PEI Kenya 2007.

Hướng dẫn thêm: Các câu hỏi

Một	số	câu	hỏi	hướng	dẫn	có	thể	giúp	các	bên	chính	phủ	đánh	giá	và	hiểu	các	mối	gắn	kết	
đói	nghèo-môi	trường	(hộp	4.3).
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Hộp 4.3  Câu hỏi hướng dẫn đánh giá các mối gắn kết đói nghèo-môi trường

Sinh kế và sức khoẻ

• Quy mô dân số phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái để 
sinh kế thế nào? Có bao nhiêu việc làm hoặc cơ hội kiếm thu nhập không chính thức mà các 
ngành tài nguyên (như lâm-ngư nghiệp) và các ngành sản xuất khác phải dựa vào môi trường 
(như thuỷ điện, nông nghiệp và du lịch) tạo ra, nhất là cho người nghèo? 

• Các tác động trực tiếp đến sức khoẻ và năng suất của ô nhiễm không khí, đất và nước 
thế nào và chi phí liên quan nếu không hành động? Cần làm gì để giảm bớt các khoản chi phí 
này? Cần những khoản đầu tư nào để triển khai hành động?

Rủi ro môi trường và biến đổi khí hậu

• Liệu người dân và nền kinh tế trong nước có dễ bị tổn thương trước các rủi ro về môi 
trường như lũ lụt, hạn hán và biến đổi khí hậu không? Những tác động nào và chi phí của các 
tai biến môi trường (như lũ lụt hoặc ô nhiễm) ra sao tính theo sức khoẻ, sinh kế và tính dễ tổn 
thương?

• Mức độ dễ tổn thương của đất nước trước các tác động của biến đổi khí hậu ra sao? 
Quốc gia và người dân có năng lực thích ứng với những thay đổi về môi trường có thể đi kèm 
với biến đổi khí hậu hay không? Đã làm được những gì (nếu có)  để đánh giá các tác động 
tiềm tàng và thích ứng với biến đổi khí hậu? Trong nước có chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai và đưa vào các mối quan tâm về biến đổi khí hậu chưa?

Phát triển kinh tế

• Các ngành tài nguyên thiên nhiên chính trong nước đóng góp vào tăng trưởng được bao 
nhiêu? Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đóng góp làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất 
khác thế nào? Tỷ trọng của các ngành này chiếm bao nhiêu phần trăm tính theo tổng sản 
phẩm trong nước? Tỷ trọng này có tính gộp các thị trường không chính thức không và các thị 
trường này rộng lớn thế nào?

• Các chỉ tiêu tăng trưởng và giảm đói nghèo trong nước có bị rủi ro trước các tác động 
của suy thoái môi trường triền miên và tiềm ẩn không? Rủi ro có thể bao gồm, ví dụ suy 
giảm năng suất cây trồng dài hạn do xói mòn đất.

Hiểu đầy đủ các mối gắn kết

• Trong nước có hiểu rõ các mối gắn kết đói nghèo-môi trường (như về an ninh lương thực 
hoặc cơ hội sử dụng củi, nơi ẩn náu và nước sạch) không?

• Các nhóm dân khác nhau (nam giới và phụ nữ, các nhóm tuổi khác nhau, các nhóm có mức 
thu nhập khác nhau) được thụ hưởng hoặc bị ảnh hưởng thế nào trước những vấn đề và các 
mối gắn kết này (về các mặt sức khoẻ, sức dẻo dai, sinh kế, cơ hội thu nhập, việc làm)?

Nguồn: Phỏng theo DFID 2004a.
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4.2 Đánh giá sơ bộ: Hiểu các bối cảnh chính phủ, thể chế và chính trị
Những	đánh	giá	sơ	bộ	còn	yêu	cầu	xem	xét	đến	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	chính	trị	
trong	nước	(hình	4.1).	Việc	đánh	giá	này	giúp	xây	dựng	những	hiểu	biết	tình	hình	một	cách	
cặn	kẽ	và	có	chia	sẻ,	 từ	đó	tạo	cơ	sở	
để	tìm	kiếm	những	cơ	hội	thiết	thực	
nhất	 để	 lồng	 ghép	 các	 mối	 gắn	 kết	
đói	nghèo-môi	trường	với	quy	hoạch	
phát	triển	quốc	gia.	Đánh	giá	còn	giúp	
các	nước	có	khả	năng	xác	định	các	đối	
tác	tiềm	năng	và	những	người	ủng	hộ	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.

Nếu	 không	 có	 được	 hiểu	 biết	 qua	
những	 đánh	 giá	 sơ	 bộ	 về	 bối	 cảnh,	
các	bên	chính	phủ	chỉ	đạo	nỗ	lực	lồng	
ghép	 đói	 nghèo-môi	 trường	 có	 thể	
đánh	giá	 sai	một	 cách	nghiêm	 trọng	
sự	 sẵn	 sàng	 của	một	 nước	 tham	gia	
quá	trình	này.

Cách tiếp cận

Đánh	giá	sơ	bộ	bắt	đầu	bằng	việc	xác	định	và	hiểu	rõ	các	quá	trình,	các	thể	chế,	các	bên,	
chức	trách	quyền	hạn	khác	nhau,	các	chính	sách	hiện	có	và	các	yếu	tố	khác	ảnh	hưởng	đến	
nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.

•	 Các	quá	trình	quy	hoạch.	Hiểu	rõ	các	quá	trình	quy	hoạch	để	định	hình	các	ưu	tiên	
phát	triển	và	môi	trường	của	một	nước	là	một	phạm	trù	quan	trọng	của	hoạt	động	đánh	
giá.	Các	quá	trình	liên	quan	có	thể	bao	gồm	các	chiến	lược	(Báo	cáo	chiến	lược	giảm	đói	
nghèo,	các	kế	hoạch	phát	triển	quốc	gia,	các	chiến	lược	phát	triển	bền	vững	quốc	gia,	các	
chiến	lược	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ,	các	chiến	lược	ngành),	các	kế	hoạch	hành	
động	(kế	hoạch	hành	động	môi	trường	quốc	gia,	chương	trình	hành	động	thích	ứng	
quốc	gia)	và	các	quá	trình	ngân	sách	(khung	chi	tiêu	trung	hạn,	đánh	giá	chi	tiêu	công).

•	 Các	thể	chế	và	các	bên.	Cũng	rất	quan	trọng	trong	đánh	giá	sơ	bộ	là	xác	định	các	cơ	
quan	và	các	bên	khác	nhau	trong	chính	phủ,	khu	vực	phi	chính	phủ	và	cộng	đồng	ở	
mức	độ	rộng	lớn	hơn	và	hiểu	rõ	các	hoạt	động	của	họ.	Việc	xác	định	các	đối	tác	có	thể	
hỗ	trợ	về	kỹ	thuật,	tài	chính	và	ủng	hộ	chính	trị	cho	những	nỗ	lực	lồng	ghép	có	ý	nghĩa	
thiết	yếu.	Ở	giai	đoạn	này,	cần	xây	dựng	các	phương	án	để	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	
đối	tác	này.

•	 Quyền	hạn	và	các	quy	trình	ra	quyết	định.	Vấn	đề	có	ý	nghĩa	quan	trọng	là	hiểu	được	
cách	thức	mà	chính	phủ	xây	dựng	và	phê	duyệt	các	chính	sách,	ngân	sách	và	các	biện	
pháp	liên	quan.	Cụ	thể,	hiểu	được	phạm	vi	mà	bộ	môi	trường	có	thể	tham	gia	trong	
việc	xây	dựng	các	chính	sách	do	các	bộ	khác	đề	xướng,	có	đề	cập	đến	các	môi	trường		
là	vấn	đề	quan	trọng	(kế	hoạch	của	ngành	nông	nghiệp	là	một	ví	dụ	về	chính	sách	như	
vậy).	Hiểu	rõ	các	mối	liên	quan	mang	tính	quyền	lực	một	cách	không	chính	thức	cũng	
là	trọng	tâm	của	nỗ	lực	lồng	ghép.

•	 Các	chính	sách	và	sáng	kiến	hiện	có.	Vấn	đề	quan	trọng	là	tiến	hành	kiểm	kê	các	chính	
sách,	chương	trình	và	dự	án	phát	triển	quan	trọng	của	quốc	gia	và	ngành	(như:	nông	nghiệp,	

Hình 4.1  Các hợp phần của bối cảnh 
chính phủ, thể chế và chính trị

Người đứng 
đầu các bộ 

của chính phủ 
Quốc hội

....

Thể chếChính trị

Chính phủ

Các đảng, minh 
bạch trách nhiệm 

chống tham 
nhũng, đấu tranh 

quyền lực
....

Các bộ Các hệ 
thống lập pháp và 
tư pháp Các quy 
trình Chức trách

....
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y	tế,	thương	mại,	giáo	dục,	phát	triển	công	nghiệp,	sản	xuất	sạch	hơn	và	môi	trường)	cũng	
như	các	sáng	kiến	liên	quan	đến	biến	đổi	khí	hậu	nào	có	liên	quan	đến	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	
nghèo-môi	trường	và	từ	đó,	xác	định	các	ưu	tiên	có	thể	mâu	thuẫn	nhau.

•	 Quản	lý	nhà	nước	và	tình	hình	chính	trị.	Các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	có	đặc	
thù	là	các	nguồn	của	cải	quan	trọng	của	quốc	gia,	và	các	thể	chế	và	các	bên	khác	nhau	
thường	có	các	ưu	tiên	trái	ngược	nhau	liên	quan	đến	việc	sử	dụng	hoặc	kiểm	soát	việc	
sử	dụng	tài	nguyên.	Điều	hết	sức	quan	trọng	là	nhận	thức	được	và	hiểu	rõ	các	yếu	tố	
chính	trị	nào	có	thể	ảnh	hưởng	đến	nỗ	lực	lồng	ghép	một	cách	tích	cực	hay	tiêu	cực.	
Những	yếu	tố	đó	bao	gồm	tính	minh	bạch	và	trách	nhiệm	ra	quyết	định	liên	quan	đến	
quản	lý	tài	nguyên	và	các	tác	động	phân	phối	liên	quan	(WRI	2005).	Vấn	đề	này	còn	đòi	
hỏi	đánh	giá	chất	lượng	các	hệ	thống	lập	pháp	và	tư	pháp,	quy	định	pháp	luật	và	chống	
tham	nhũng	ở	trong	nước.	Ngoài	ra,	các	nước	cần	cân	nhắc	đến	các	động	cơ	chính	trị	
ngắn	hạn,	như	các	cuộc	bầu	cử	sắp	tới,	thay	đổi	quyền	hạn	hoặc	vai	trò,	cạnh	tranh	giữa	
các	ngành	và	các	bộ,	cũng	như	các	yếu	tố	quản	lý	nhà	nước	khác.

Ví dụ: Quan tâm đến quản lý nhà nước về môi trường ở CH Liên bang Tanzania

Như nhiều nước đang phát triển khác về tài nguyên thiên nhiên, CH Liên bang Tanzania 
đối mặt với các vấn đề quản lý nhà nước về môi trường trong việc quy định khai thác và 
sử dụng các nguồn tài nguyên này. Ví dụ, báo cáo gần đây ước tính chỉ thực sự thu được 
4–15% khoản tiền thu cho ngân sách từ khai thác gỗ ở các huyện miền Nam đất nước 
(Milledge, Gelvas and Ahrends 2007). Báo cáo này, cùng các tin nổi bật đăng trên báo về 
khai thác gỗ lậu, đã kích thích những nỗ lực của chính phủ và nhà tài trợ giải quyết vấn 
đề không thu được các khoản tiền từ rừng. Sự quan tâm này còn toả sang các lĩnh vực 
khác của công tác quản lý nhà nước về môi trường yếu kém, như  kiểm soát không hiệu 
quả các phương pháp đánh bắt cá huỷ diệt (bằng thuốc nổ) và săn bắn. Sự quan tâm đến 
những lĩnh vực có vấn đề trong quản lý nhà nước về môi trường đã cho phép CH Liên 
bang Tanzania lồng ghép tốt hơn các mối gắn kết đói nghèo-môi trường vào chiến lược 
giảm đói nghèo và hỗ trợ ngân sách chung, và vì thế đã xây dựng được các chỉ tiêu cụ thể 
của ngành môi trường.

Phân tích thông tin

Công	tác	đánh	giá	sơ	bộ	dựa	vào	việc	phân	tích	các	thông	tin	hiện	có	từ	các	nguồn	như	
các	hướng	dẫn	lập	kế	hoạch	và	xây	dựng	ngân	sách,	các	chính	sách	quốc	gia	và	ngành,	vác	
chiến	lược	của	các	bên	phát	triển	và	các	chương	trình	nghị	sự	cải	cách	trong	nước.	Những	
khiếm	khuyết	về	thông	tin	cần	được	xác	định	và	lưu	ý.

Các	đánh	giá	sơ	bộ	đòi	hỏi	phải	tổ	chức	các	hoạt	động	giao	lưu	với	nhiều	bên	liên	quan;	bao	
gồm	các	cuộc	thảo	luận	và	hội	thảo	có	mục	tiêu	với	các	cơ	quan	và	quan	chức	chính	phủ	ở	
các	cấp	khác	nhau,	với	các	bên	phi	chính	phủ	cũng	như	cộng	đồng	phát	triển.

Thông	tin	thu	thập	được	có	thể	phân	tích	dưới	dạng	SWOT—Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội 
và Các mối đe doạ—	để	xác	định	và	đánh	giá	các	điểm	mạnh,	điểm	yếu,	cơ	hội	và	mối	đe	doạ	
liên	quan	đến	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Các	kết	quả	của	hoạt	động	này	có	thể	được	
chuyển	thành	báo	cáo	ngắn	để	hướng	dẫn	và	thông	tin	cho	các	hoạt	động	tiếp	theo	trong	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.

Xác định những cơ hội và những người ủng hộ tiềm năng

Việc	phân	tích	nói	ở	trên,	có	thể	giúp	các	bên	chính	phủ	hiểu	rõ	việc	xác	định	vị	trí	các	vấn	đề	
đói	nghèo-môi	trường	trong	chương	trình	nghị	sự	của	chính	phủ,	cũng	như	xác	định	những	
thời	cơ	hiệu	quả	nhất	và	các	cơ	hội	để	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	
quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.	Bảng	4.1	trình	bày	các	ví	dụ	về	các	cơ	hội	có	thể.
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Bảng 4.1  Các cơ hội có thể lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với 
quy hoạch phát triển quốc gia
Cấp quy hoạch Các cơ hội

Chính phủ trung 
ương và các bộ liên 
ngành

Báo cáo chiến lược giảm đói nghèo

Kế hoạch phát triển quốc gia

Chiến lược phát triển quốc gia dựa vào các Mục tiêu thiên niên kỷ

Qúa trình hoặc đánh giá phân bổ ngân sách quốc gia (như khung chi tiêu trung 
hạn, đánh giá chi tiêu công)

Các bộ ngành Các chiến lược, kế hoạch và chính sách ngành (kế hoạch nông nghiệp)

 Dự thảo ngân sách ngành

Đánh giá chi tiêu công

Các cấp chính quyền 
địa phương

Các chính sách phân cấp

Các kế hoạch cấp huyện

Dự thảo ngân sách địa phương

Việc	đánh	giá	này	còn	giúp	xác	định	và	thu	hút	các	bên	có	thể	ủng	hộ	nỗ	lực	đói	nghèo-môi	
trường.	Dưới	đây	là	những	ví	dụ	về	những	người	ủng	hộ	tiềm	năng:

•	 Các	cơ	quan	hàng	đầu	của	chính	phủ,	như	người	đứng	đầu	văn	phòng	nhà	nước	và	các	
bộ	kế	hoạch	và	tài	chính

•	 Các	bộ	ngành,	cơ	quan	địa	phương	và	quốc	hội

•	 Các	bên	phi	chính	phủ,	kể	cả	giới	truyền	thông	và	các	nhóm	phụ	nữ

•	 Các	bên	phát	triển

•	 Các	cá	nhân,	bao	gồm	các	bộ	trưởng	và	các	thư	ký	thường	trực

Kinh	nghiệm	của	Cộng	hòa	Liên	bang	Tanzania	mô	tả	trong	hộp	4.4	minh	hoạ	cách	thức	
thu	hút	sự	tham	gia		của	các	bên	chính	phủ	và	xã	hội	dân	sự	cũng	như	giới	truyền	thông	
có	thể	tạo	ra	khác	biệt	lớn	trong	việc	đưa	ra	quan	tâm	đối	với	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	
trường	trong	chương	trình	nghị	sự		phát	triển	quốc	gia.

Những	đánh	giá	sơ	bộ	được	tiến	hành	cần	giới	hạn	về	phạm	vi,	mức	độ	chi	tiết	và	khung	
thời	gian,	để	cho	phép	chính	phủ	đạt	được	các	mục	tiêu	tìm	kiếm	các	cơ	hội	và	đưa	ra	luận	
cứ	trong	thời	gian	ngắn.	Sau	đó	trong	nỗ	lực	lồng	ghép,	những	đánh	giá	sơ	bộ	sẽ	được	bổ	
sung	bằng	việc	phân	tích	với	phạm	vi	rộng	hơn	nhằm	gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	chính	
sách	theo	nguyên	tắc	(xem	các	mục	5.1,	5.2	và	5.3).
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Hộp 4.4  Tầm quan trọng về sự tham gia của các bên: Chién lược quốc gia về 
tăng trưởng và giảm đói nghèo, Cộng hòa Liên bang Tanzania

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng và giảm đói nghèo của Cộng hòa Liên bang Tanzania được 
gọi tắt là MKUKUTA theo tiếng Kiswahili, dùng làm khung phát triển quốc gia của nước này. Cơ 
hội chủ yếu để đưa các mối gắn kết đói nghèo-môi trường vào chiến lược MKUKUTA được lấy 
từ báo cáo đánh giá chi tiêu công năm 2004, trong đó nêu bật giá trị kinh tế của môi trường.

Ủng hộ việc lồng ghép đói nghèo-môi trường. Ở Tanzania, những người ủng hộ từng là 
những  người chủ trương thuyết trình chính trị về môi trường và đối tác để hành động. Đầu 
những năm 1990, một nhóm nhiều bênnhững người trí thức cảm thấy phải đưa các vấn đề môi 
trường trực tiếp vào chương trình nghị sự chính trị. Đến 1995, nhóm đã đưa ra một thông báo 
môi trường và dùng thông báo này để vận động hành lang mọi đảng phái chính trị. Một số đảng 
phái công nhận rằng, thông báo có ảnh hưởng đến việc ra đời Bộ Môi trường mới và rất được 
quan tâm trong nội bộ Văn phòng Phó Thổng thống và các cuộc thảo luận chính trị sau đó.

• Giới truyền thông đã thu hút sự quan tâm dành cho các tác động môi trường tiềm tàng 
của các dự án lớn, nhấn mạnh những hệ luỵ hoặc sinh kế của người dân và khuyến khích 
tăng cường tham gia của cộng đồng. Do giới truyền thông mở rộng phạm vi và nâng cao 
chất lượng đưa tin về các mối gắn kết đói nghèo-môi trường, cho nên các mối quan tâm 
môi trường bắt đầu lan rộng trong nhân dân. Ví dụ, giới truyền thông nêu rõ việc khai thác 
gỗ quá mức, làm rõ khả năng dễ bị bần cùng của các cộng đồng địa phương sống lệ thuộc 
vào rừng và những tổn thất về thu nhập quốc gia.

• Văn phòng Phó Tổng thống đã điều phối và ủng hộ các mối quan tâm môi trường ở cấp 
lãnh đạo. Việc tham gia của Văn phòng đã thuyết phục Bộ Tài chính cam kết đưa các vấn 
đề đói nghèo-môi trường vào chương trình nghị sự chính của Chính phủ. Trong quá trình 
chính sách, Văn phòng đã thành lập và chỉ đạo Nhóm công tác ngành môi trường, phù hợp 
với chức năng quyền hạn của mình, để đảm bảo các quá trình chính sách của chinh phủ 
được cung cấp thông tin hợp lý về các vấn đề môi trường.

• Các nghị sĩ được định kỳ thông báo nhằm đảm bảo họ vẫn làm chủ dự án này và vẫn chịu     
trách nhiệm về sự thành công của dự án.

• Các tổ chức địa phương đã tập trung vào môi trường và các mối gắn kết môi trường với 
các sinh kế của dân trong khi đó nhiều tổ chức NGO môi trường được thành lập mà trước 
đây có xu hướng tập trung vào các vấn đề môi trường của riêng họ, đã cam kết với các vấn 
đề phát triển và giảm đói nghèo. Các tổ chức này đã góp phần tăng cường sự quan tâm của 
cộng đồng đối với môi trường và các mối gắn kết của môi trường đối với giảm đói nghèo.

• Một loạt các ngành trong chính phủ cùng tổ chức xã hội dân sự và dân thường được mời 
tham gia đóng góp ý kiến một cách thường xuyên.

• Các quan hệ đối tác với các cơ quan phát triển đã được chính phủ khuyến khích ở mức tối 
đa.

Những bài học rút ra. Từ hoạt động này đúc kết được những những bài học như sau:

• Sử dụng cách tiếp cận dựa vào tham vấn rộng rãi chứng tỏ là có hiệu quả trong việc mở 
rộng việc làm chủ quá trình lồng ghép đói nghèo-môi trường trong mọi tầng lớp xã hội. Việc 
tham gia của các tổ chức xã hội dân sự còn đảm bảo lồng ghép các vấn đề liên quan đến 
giới ở mọi giai đoạn.

• Thành công trong lồng ghép đói nghèo-môi trường tương ứng với khả năng của các bên, 
làm việc một cách có điều phối với các bên khác và với các lợi ích bên ngoài.

• Lồng ghép đói nghèo môi trường hầu như là một quá trình chính trị và thể chế và do vậy, 
không dễ gì đạt được chỉ bằng các biện pháp kỹ thuật hoặc bằng một dự án hay sáng kiến 
đơn lẻ.

Nguồn: Phỏng theo Assey et al. 2007.
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Hướng dẫn thêm: Các câu hỏi và nguồn

Hộp	4.5	trình	bày	một	số	câu	hỏi	mà	các	nước	cần	cố	gắng	giải	quyết	như	một	phần	đánh	
giá	sơ	bộ	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	chính	trị.

Hộp 4.5  Câu hỏi hướng dẫn đánh giá các bối cảnh chính phủ, thể chế và chính 
trị

Các quá trình

• Những cơ hội nào có thể sẽ ảnh hưởng đến các quá trình phát triển của quốc gia và 
ngành? Làm thế nào có thể phát huy đầy đủ tác dụng của các cơ hội để cố gắng gây ảnh 
hướng đến các quá trình phát triển quốc gia trong nỗ lực lồng ghép đói nghèo-môi trường 
sau này?

• Những hợp phần nào của các quá trình quy hoạch phát triển quốc gia và ngành có liên 
quan?

• Thời gian biểu và bố trí công việc ra sao để sửa đổi hoặc dự thảo các quá trình quy hoạch 
phát triển liên quan? Khi nào và bằng cách nào các mục tiêu và ưu tiên được xây dựng hoặc 
sửa đổi, các biện pháp chính sách được xây dựng, dự toán kinh phí và dự thảo ngân sách 
được hoàn tất và khung giám sát được xây dựng?

• Các quá trình quy hoạch quốc gia gắn kết ra sao với các quá trình quy hoạch ngành và địa 
phương?

Các thể chế và các bên

• Các thể chế chính phủ nào đang chỉ đạo các quá trình quy hoạch quốc gia và ngành? 
Công việc của họ được tổ chức ra sao?

• Các cơ chế nào (như nhóm công tác, tham vấn, cơ chế điều phối hỗ trợ phát triển) để thông 
qua đó các cơ quan chính phủ khác tham gia? Vai trò của các bên phi chính phủ ra như 
thế nào? Có cần huy động các bên khác tham gia hay không?

• Các cơ chế hiện có hiệu lực ra sao? Có cần xây dựng thêm hay cải thiện các cơ chế đó 
hay không?

• Bộ môi trường có quyền hạn được tham gia xây dựng chính sách có các liên quan đến môi 
trường do các cơ quan khác của chính phủ (như Bộ nông nghiệp) khởi xướng không?

• Những đối tác phát triển trong nước nào có tiềm năng? Họ có thể đóng góp cho việc lồng 
ghép đói nghèo-môi trường ra sao?

Quản lý nhà nước

• Tình hình quản lý nhà nước và hoạch định chính sách trong nước thế nào và tình hình 
đó có thể ảnh hưởng đến nỗ lực lồng ghép ra sao? Có tình trạng căng thẳng hay xung đột về 
tài nguyên thiên nhiên không? Có tự do báo chí không? Người nghèo có tiếng nói không?

• Các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định có hiệu quả và minh bạch không? Có 
các cơ chế trách nhiệm không? Chất lượng các hệ thống lập pháp và tư pháp ra sao? Làm 
thế nào để cưỡng chế thực thi pháp luật? Chống tham nhũng ra sao?
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Để	tiến	hành	đánh	giá	sơ	bộ	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thê	chế	và	chính	trị,	các	nước	cần	tận	
dụng	các	nguồn	thông	tin	và	các	kết	quả	phân	tích	hiện	có,	bao	gồm	các	nguồn	dưới	đây:

•	 Phân	tích	môi	trường	quốc	gia	của	Ngân	hàng	Thế	giới	là	một	công	cụ	phân	tích	vĩ	mô	
để	phân	tích	thể	chế	và	quản	lý	nhà	nước	nhằm	lồng	ghép	những	cân	nhắc	môi	trường	
với	các	Báo	cáo	Chiến	lược	giảm	đói	nghèo	và	các	chiến	lược	hỗ	trợ	các	nước.

•	 Hồ	sơ	môi	trường	quốc	gia	của	Uỷ	ban	Châu	Âu	bao	gồm	những	đánh	giá	các	khung	
chính	sách,	luật	pháp	và	thể	chế	môi	trường.

•	 Các	chỉ	số	quản	lý	nhà	nước	trên	thế	giới	của	Ngân	hàng	Thế	giới	phát	hành	cho	212	
nước	và	vùng	lãnh	thổ	trong	giai	đoạn	1996–2006;	các	chỉ	số	này	đề	cập	tới	6	tầm	cỡ	
quản	lý	nhà	nước	là:	tiếng	nói	và	trách	nhiệm,	ổn	định	chính	trị	và	không	bạo	lực,	hiệu	
quả	của	chính	phủ,	chất	lượng	điều	hành,	quy	định	pháp	luật	và	chống	tham	nhũng.

•	 Các	cổng	Internet	khác,	như	Hệ	thống	hồ	sơ	môi	trường	quốc	gia	của	UNEP	và	các	hồ	
sơ	quốc	gia	của	Viện	Tài	nguyên	Thế	giới	cũng	cung	cấp	các	thông	tin	hữu	ích	để	hiểu	
rõ	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	chính	trị	của	một	nước.

4.3 Nâng cao nhận thức và xây dựng các đối tác
Đánh	giá	sơ	bộ	tạo	ra	cơ	sở	vững	chắc	để	dựa	vào	đó	nâng	cao	nhận	thức—trong	nội	bộ	các	
bên	chính	phủ	và	phi	chính	phủ,	dân	chúng	và	cộng	đồng	ở	phạm	vi	rộng	hơn.	Mục	tiêu	
ở	đây	là	xây	dựng	sự	đồng	thuận	và	cam	kết	quốc	gia,	cũng	như	đối	tác	về	lồng	gép	đói	
nghèo-môi	trường.

Cách tiếp cận

Cách	tiếp	cận	nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	đối	tác	dựa	trên	việc	chia	sẻ	những	phát	
hiện	của	hai	loại	hình	đánh	giá	sơ	bộ—	đánh	giá	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	và	
đánh	giá	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	chính	trị—như	được	minh	hoạ	bằng	trường	
hợp	của		Bhutan.

Ví dụ:  Bhutan đưa đóng góp của môi trường vào phát triển quốc gia

Sáng kiến đói nghèo-môi trường của UNDP-UNEP (PEI) đã hỗ trợ những nỗ lực đưa các mối 
gắn kết đói nghèo-môi trường vào cả quy hoạch quốc gia lẫn các ngành có tầm quan trọng đối 
với nền kinh tế của Bhutan. Để đạt được mục tiêu này, nhóm công tác Sáng kiến đói nghèo-môi 
trường tham gia cùng các quan chức chủ chốt của chính phủ để tạo ra sự nhận thức về các mối 
liên kết này và mối quan hệ của chúng đối với phát triển kinh tế. Chính phủ đã soạn thảo các 
hướng dẫn và tiến hành các hội thảo như một phần của nỗ lực. Bổ sung cho các hoạt động này, 
Chính phủ Australia đã thực hiện một chương trình xây dựng năng lực, đào tạo một nhóm cán 
bộ của các cơ quan chính phủ được lựa chọn để lồng ghép các khái niệm. Một kết quả quan 
trọng là Uỷ ban Hạnh phúc toàn quốc của Bhutan (một tổ chức quốc gia chịu trách nhiệm về 
quy hoạch và phát triển ở cấp cao nhất) hiện là cơ quan đề xuất mạnh việc lồng ghép, đã đưa 
nhiệm vụ lồng ghép các cân nhắc đói nghèo-môi trường vào toàn bộ kế hoạch phát triển ngành. 
Một chuyên viên cao cấp lưu ý: “ Cho đến nay môi trường đã được coi là một vấn đề ngành ở 
Bhutan, nhưng đáng tiếc là  môi trường không còn được xử sự như vậy.“ 

Nguồn: UNDP-UNEP PEI 2008a.
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Chia sẻ các phát hiện trong những đánh giá sơ bộ

Cần	phổ	biến	rộng	rãi	những	phát	hiện	đánh	giá	trong	nội	bộ	chính	phủ,	kể	cả	người	đứng	
đầu	văn	phòng	nhà	nước,	các	cơ	quan	môi	trường,	tài	chính	và	kế	hoạch,	ngành	và	các	cơ	
quan	địa		phương,	các	đảng	phái	chính	trị	và	quốc	hội,	cơ	quan	thống	kê	quốc	gia	và	hệ	
thống	tư	pháp.

Có	thể	tổ	chức	các	cuộc	hội	thảo	hoặc	tham	vấn	quốc	gia	để	nâng	cao	nhận	thức	cho	các	
đối	tượng	khác	nhau,	bao	gồm	tổ	chức	xã	hội	dân	sự,	giới	học	thuật,	doanh	nghiệp	và	công	
nghiệp,	dân	chúng	và	các	cộng	đồng	địa	phương,	giới	truyền	thông	và	cả	các	bên	của	chính	
phủ.	Một	phương	pháp	nâng	cao	nhận	thức	khác	có	hiệu	quả	là	tổ	chức	các	chuyến	tham	
quan	hiện	trường	để	minh	hoạ	tầm	quan	trọng	của	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường.	
Các	chương	trình	trao	đổi	với	các	nước	có	kinh	nghiệm	thành	công	trong	việc	lồng	ghép	
đói	nghèo-môi	trường	cũng	có	thể	là	cách	tiếp	cận	có	tác	dụng	(xem	mục	5.5).	

Thu hút giới truyền thông

Việc	tham	gia	của	giới	truyền	thông	luôn	luôn	cần	được	quan	tâm	đặc	biệt	và	có	thể	thu	
được	 lợi	 ích	bằng	một	cách	tiếp	cận	cụ	thể	được	thiết	kế	để	nâng	cao	hiểu	biết	của	các	
nhà	báo	về	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	và	khuyến	khích	họ	viết	về	các	vấn	đề	
đói	nghèo-môi	trường.	Các	phương	tiện		thông	tin	đại	chúng	(báo	chí,	đài	phát	thanh	và	
truyền	hình)	có	thể	là	các	công	cụ	hiệu	quả	để	quảng	bá	rộng	rãi	đến	các	đối	tượng,	kể	cả	
các	cộng	đồng	ở	cấp	địa	phương.	Cần	cân	nhắc	đến	khía	cạnh	giới	khi	xây	dựng	các	thông	
điệp	truyền	thông	nhằm	tuyên	truyền	các	thông	điệp	đó	trên	các	kênh	thích	hợp	nhất	và	
nhạy	cảm	về	mặt	văn	hoá.	Các	kinh	nghiệm	quốc	gia	chứng	minh	tầm	quan	trọng	của	giới	
truyền	thông	trong	việc	nâng	cao	nhận	thức	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	(hộp	4.6)	

Hộp 4.6  Đổi mới sự tham gia của giới truyền thông để nâng cao nhận thức:                                  
Chiến dịch của Việt Nam “Không phun sớm”

Chiến dịch “Không phun sớm” của Việt Nam là trường hợp thể hiện sự đổi mới trong việc sử 
dụng các kỹ thuật truyền thông để nâng cao nhận thức các vấn đề liên quan đến môi trường 
và giảm đói nghèo. Năm 1994, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam và Viện 
Nghiên cứu lúa quốc tế đã mở một chiến dịch nhằm đạt được các mức cắt giảm quy mô lớn về 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trồng lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhằm vào 
đối tượng là 2 triệu hộ nông thôn, chiến dịch đã triển khai nâng cao nhận thức của nông dân về 
các vấn đề liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật, kể cả các vấn đề liên quan đến sức khoẻ và 
môi trường. 

Chiến dịch đã sử dụng các tiểu phẩm kịch trên đài phát thanh, tờ rơi và pa-nô kết hợp với các 
hoạt động trên đồng ruộng để khuyến khích trách nhiệm của nông dân  trong việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật. Các đợt điều tra khảo sát sau đó cho thấy, nhờ có chiến dịch việc sử 
dụng thuốc trừ vật hại đã giảm một nửa. Chìa khoá dẫn đến thành công này là việc triển khai 
nghiên cứu định lượng và định tính một cách cặn kẽ trước khi xây dựng các mục tiêu truyền 
thông. Việc nghiên cứu đó đã giúp những người tổ chức chiến dịch xây dựng một cách cẩn thận 
những thông điệp có tính đổi mới và lựa chọn các công cụ truyền thông thích hợp với đối tượng 
truyền thông.

Chiến dịch phát thanh từ đó đã phát triển thành một loạt các vở kịch dài được phát trên 2 hệ 
thống phát thanh. Chiến dịch sử dụng cách tiếp cận giải trí-giáo dục, được áp dụng thành công 
sang các lĩnh vực khác, như nâng cao nhận thức và thay đổi xã hội về HIV/AIDS.

Năm 2003, các đối tác quyết định phát huy thành công này bằng việc mở rộng chiến dịch sang 
cung cấp thông tin giúp nông dân tối ưu hoá việc sử dụng giống và phân bón.

Nguồn: Tính bền vững của truyền thông, UNEP và Futerra 2005.
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Tiếp	theo	việc	tham	gia	ban	đầu	của	giới	truyền	thông,	cần	phải	duy	trì	sự	tham	gia	của	họ	
trong	suốt	nỗ	lực	lồng	ghép	(ví	dụ:	thông	qua	các	cuộc	họp	báo	và	các	chương	trình	phát	
thanh).

Thu hút sự tham gia của các đối 
tác tiềm năng

Một	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường	 thành	công	và	được	duy	 trì,	
đòi	 hỏi	 xây	 dựng	 đối	 tác	 với	 cộng	
đồng	phát	triển,	bao	gồm	các	tổ	chức	
tài	 trợ	quốc	tế,	các	nhà	tài	 trợ	đa	và	
song	phương	và	các	NGO	quốc	tế	và	
trong	nước.	Đối	tác	với	các	bên	phát	
triển	 có	 ý	 nghĩa	 quan	 trọng	 về	 để	
nhận	được	sự	đóng	góp	của	họ	và	tạo	
ra	những	sáng	kiến	chung	cũng	như	
tạo	ra	 lực	đẩy	tài	 trợ	cho	 lồng	ghép	
đói	nghèo-môi	trường	ở	trong	nước.

Để	 xây	 dựng	 được	 các	 đối	 tác	 này,	
điều	hết	sức	quan	trọng	là	không	chỉ	
đơn	giản	cung	cấp	thông	tin	cho	các	
bên	liên	quan	mà	cần	phải	có	các	nỗ	
lực	đặc	biệt	để	duy	trì	 sự	quan	 tâm	
của	 các	 đối	 tác	 tiềm	năng,	 sử	 dụng	
các	lập	luận	có	mục	tiêu	đối	với	các	
đối	tác	cụ	thể		và	các	mối	quan	tâm	cụ	
thể	của	họ	để	đưa	ra	luận	cứ	về	lồng	
ghép	 đói	 nghèo-môi	 trường.	 Thông	
tin	có	được	trong	các	đánh	giá	sơ	bộ	
về	 các	 mối	 gắn	 kết	 đói	 nghèo-môi	
trường	 có	 thể	 hỗ	 trợ	 cho	 nội	 dung	
này.

Hướng dẫn thêm: Các nguồn

Các	nước	quan	tâm	đến	nâng	cao	nhận	thức	và	xây	dựng	các	đối	tác	có	thể	dựa	vào	một	số	
phương	pháp	luận	và	công	cụ	hiện	có,	cũng	như	các	kinh	nghiệm	trước	đây	của	các	nước	
khác.

Một	số	nước	đã	thành	công	trong	việc	sử	dụng	truyền	thông	trên	các	phương	tiện	thông	
tin	đại	chúng	và	các	công	cụ	khác	để	nâng	cao	nhận	thức	các	đối	tượng	khác	nhau.	Các	
phương	pháp	đó	bao	gồm	các	báo	cáo	tóm	tắt	về	chính	sách,	bản	tin	quốc	gia	hay	vùng	và	
các	chương	trình	phát	thanh.

Có	thể	tìm	thêm	hướng	dẫn	khác	trong	Bền vững của truyền thông: Làm thế nào tạo ra các 
chiến dịch truyền thông cộng đồng hiệu quả	(Tính	bền	vững	của	truyền	thông,	UNEP	và	
Futerra	2005),	tài	liệu	hướng	dẫn	dành	cho	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	và	các	chuyên	
gia	 truyền	thông.	Phát	hành	bằng	tiếng	Anh,	Pháp,	Tây	Ban	Nha,	hướng	dẫn	cung	cấp	
nhiều	lời	khuyên,	ý	tưởng	và	các	nghiên	cứu	điển	hình	trên	thế	giới,	có	thể	thích	ứng	các	
nhu	cầu	truyền	thông	cụ	thể	của	các	nước.

Ví dụ: Các bộ cộng tác ngăn chặn suy thoái 
môi trường ở Mozambique

Ở Mozambique, các bộ chịu trách nhiệm về môi 
trường và kế hoạch, cùng đóng góp vào việc giảm 
đói nghèo bằng cách giúp một cộng đồng có thể 
ngăn chặn suy thoái môi trường địa phương. Là 
một phần của sáng kiến PEI hỗ trợ Bộ Kế hoạch và 
Phát triển và Bộ Điều phối các vấn đề môi trường, 
một dự án thí điểm được đề xướng, giải quyết 
các vấn đề môi trường cụ thể do cộng đồng địa 
phương xác định ở thành phố Madal. Trong mùa 
mưa, nhà cửa và đường sá ở đây thường bị cuốn 
trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế. Nhóm 
sáng kiến PEI đã giúp cộng đồng xác định nguyên 
nhân gốc rễ  của vấn đề —xói mòn đất—và sau 
đó, hỗ trợ cộng đồng hành động khắc phục. Bằng 
cách trồng cây và ổn định hai bờ sông, xói mòn 
đất đã giảm đáng kể. Chứng kiến những kết quả 
này, cán bộ điều phối dự án PEI ở Bộ Môi trường 
đã thừa nhận”Các cộng đồng có thể giải quyết các 
vấn đề môi trường của họ bằng các sáng kiến địa 
phương nếu người dân có thông tin và được tập 
huấn hợp lý bởi vì sau đó, họ có thái độ tích cực 
và chủ động và có thể thấy những lợi ích mang lại 
cho sự thịnh vượng của họ.” Một người thụ hưởng 
dự án nhận xét: “Sáng kiến này đã thức tỉnh nhận 
thức của dân làng về bảo vệ môi trường và hiểu 
rõ hơn suy thoái môi trường có thể ảnh hưởng ra 
sao đến việc tạo thu nhập.”
Nguồn: UNDP-UNEP PEI 2008a.
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Liên	quan	đến	các	đối	tác,	Bộ	sách	hướng	dẫn	về	xây	dựng	các	đối	tác	(Tennyson	2003)	tận	
dụng	kinh	nghiệm	của	những	người	từng	đi	đầu	trong	đổi	mới	quan	hệ	đối	tác.	Bộ	sách	
này	đã	tổng	quan	một	cách	xúc	tích	các	cấu	thành	thiết	yếu	để	làm	cho	việc	xây	dựng	mối	
cộng	tác	có	hiệu	quả	và	được	phát	hành	bằng	6	ngôn	ngữ.

4.4 Đánh giá các nhu cầu thể chế và năng lực
Để	thiết	kế	một	sáng	kiến	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	bén	rễ	được	trong	các	năng	lực	
thể	thể	chế	quốc	gia	và	địa	phương,	điều	cấp	thiết	là	phải	đánh	giá	các	nhu	cầu	thể	chế	và	
năng	lực	thông	qua	hoạt	động	đánh	giá	các	nhu	cầu.	Việc	đánh	giá	này	tập	trung	sự	quan	
tâm	vào	các	năng	lực	hiện	có	và	những	mặt	mạnh	và	mặt	yếu	liên	quan	đến	lồng	ghép	đói	
nghèo-môi	trường.	

Mục	tiêu	là	cân	nhắc	các	nhu	cầu	thể	chế	và	năng	lực	trong	sáng	kiến	lồng	ghép	đó	và	đảm	
bảo	có	được	sự	tham	gia	hiệu	quả	của	mọi	bên	ở	cấp	quốc	gia.	Hoạt	động	đánh	giá	các	nhu	
cầu	cần	cân	nhắc	cả	những	thách	thức	trước	mắt	lẫn	những	thách	thức	sẽ	gặp	phải	trong	
các	giai	đoạn	sau	của	nỗ	lực	lồng	ghép.	

Cách tiếp cận

Đánh	giá	các	nhu	cầu	trước	hết	tập	trung	vào	việc	xác	định	mức	độ	hiểu	biết	của	các	bên	
ở	cấp	quốc	gia	về	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	và	đánh	giá	ở	mức	độ	nào	sẽ	đạt	
được	những	hiểu	biết	cơ	bản,	chia	sẻ	được	những	hiểu	biết	để	giúp	các	cơ	quan	chính	phủ	
và	phi	chính	phủ	khác	nhau	hình	thành—và	duy	trì	được	—các	mối	quan	hệ	cộng	tác	cho	
việc	 lồng	ghép	đói	nghèo-môi	 trường	có	kết	quả.	Việc	chia	sẻ	những	hiểu	biết	này	cần	
bao	quát	khía	cạnh	giới	cũng	như	các	các	khía	cạnh	cụ	thể	của	ngành.	Dựa	vào	những	kết	
quả	đó,	hoạt	động	đánh	giá	các	nhu	cầu	thể	chế	và	năng	lực	sau	đó	có	thể	nêu	bật	những	
phương	án	lựa	chọn	để	tăng	cường	và	nâng	cao	hiểu	biết	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	
trong	các	điều	kiện	cụ	thể.	Sau	khi	đánh	giá	các	mức	độ	hiểu	biết	về	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường,	bước	tiếp	theo	của	đánh	giá	là	xem	xét	năng	lực	ở	tất	cả	các	giai	đoạn	
của	một	chu	trình	quy	hoạch.

Việc	đánh	giá	cần	tập	trung	vào	các	năng	lực	và	các	nhu	cầu	ở	cấp	các	cơ	quan—	chủ	yếu	
là	các	bộ	môi	trường,	kế	hoạch,	tài	chính	và	các	bộ	ngành	chủ	chốt	khác—cũng	với	các	cấp	
thể	chế	và	xã	hội	rộng	hơn,	thay	vì	chỉ	tập	trung	ở	cấp	cá	nhân.	Ví	dụ,	năng	lực	của	một	
nước	thích	ứng	với	các	tác	động	biến	đổi	khí	hậu	cần	được	đánh	giá	bằng	cách	rà	soát	các	
năng	lực	của	hàng	loạt	cơ	quan,	mức	độ	thông	tin	và	nguồn	lực	hiện	có,	thiện	chí	chính	trị	
để	giải	quyết	vấn	đề	và	sự	hiểu	biết	các	rủi	ro	tiềm	tàng.	Đồng	thời,	cần	phải	đánh	giá	các	
thể	chế	và	năng	lực	có	liên	quan	đến	các	hoạt	động	trong	tương	lai	của	một	quá	trình	lồng	
ghép	đói	nghèo-môi	trường,	bao	gồm	sự	tham	gia	rộng	rãi	của	các	bên,	phân	tích,	xây	dựng	
tầm	nhìn,	xây	dựng	chính	sách,	tác	nghiệp	quản	lý	và	giám	sát	đói	nghèo-môi	trường.	Các	
khái	niệm	này	được	minh	hoạ	trong	hình	4.2.

Lúc	đầu,	đánh	giá	các	nhu	cầu	cần	dựa	vào	các	đánh	giá	sơ	bộ	về	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	 trường	và	các	bối	cảnh	chính	phủ,	 thể	chế	và	chính	 trị	 (xem	các	mục	4.1	và	
4.2).	Đánh	giá	cũng	cần	dựa	vào	các	nhu	cầu	thể	chế	và	năng	lực	hiện	có,	cũng	như	bất	kỳ	
chương	trình	tăng	cường	năng	lực	thể	chế	hiện	có	với	trọng	tâm	là	môi	trường,	kể	cả	các	
chương	trình	do	các	bên	phát	triển	tiến	hành	như	Quỹ	Môi	trường	toàn	cầu	(GEF),	Ngân	
hàng	Thế	giới,	Uỷ	ban	Châu	Âu	và	Liên	hợp	quốc.	Trên	cơ	sở	kết	quả	của	đánh	giá	ban	
đầu,	có	thể	sẽ	tiến	hành	thêm	những	đánh	giá	có	mục	tiêu	nếu	cần	thiết,	với	những	quan	
tâm	đặc	biệt	đến	các	cơ	quan	môi	trường,	tài	chính	và	kế	hoạch.	Những	người	ủng	hộ	đói	
nghèo-môi	trường	có	thể	chọn	phương	án	tự	đánh	giá,	có	thể	tiến	hành	độc	lập	hoặc	nếu	
không,	thì	tìm	kiếm	sự	hỗ	trợ	từ	bên	ngoài	để	đánh	giá	các	nhu	cầu	thể	chế	và	năng	lực	của	
họ	từ	các	tổ	chức	chuyên	môn	hoá	trong	lĩnh	vực	này.
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Hướng dẫn thêm: các nguồn

Một	số	phương	pháp	luận	và	công	cụ	được	chứng	minh	là	có	hiệu	quả	trong	đánh	giá	năng	
lực	ở	cấp	cơ	quan	và	có	thể	sử	dụng	làm	các	nguồn	tham	khảo	khi	thiết	kế	một	hoạt	động	
đánh	giá	phù	hợp	nhất	đối	với	một	nước.

• Sách hướng dẫn người sử dụng- Phương pháp luận đánh giá năng lực của UNDP	cung	
cấp	cho	những	người	thực	hiện	có	quan	tâm,	các	thông	tin	tổng	quan	về	cách	tiếp	cận	
của	UNDP	trong	phát	triển	năng	lực	và	đánh	giá	năng	lực	cũng	như	hướng	dẫn	từng	
bước	triển	khai	một	hoạt	động	đánh	giá	năng	lực,	có	sử	dụng	khung	và	công	cụ	hỗ	trợ	
đánh	giá	năng	lực	của	UNDP	(UNDP	2007).

• Bộ công cụ nguồn lực tự đánh giá năng lực quốc gia	giới	thiệu	cách	tiếp	cận	từng	bước	
cho	các	nhóm	quốc	gia	triển	khai	hoạt	động	tự	đánh	giá	năng	lực	quốc	gia	của	nước	
mình,	có	sử	dụng	nhiều	công	cụ.	Hướng	dẫn	này	được	phát	triển	để	hỗ	trợ	các	nhóm	
dự	án	triển	khai	các	hoạt	động	tự	đánh	giá	năng	lực	quốc	gia	với	sự	hỗ	trợ	của	GEF,	
nhưng	lại	có	mức	độ	tiện	ích	rộng	lớn	hơn.	Bộ	công	cụ	này	cung	cấp	một	cơ	sở	khung	
gồm	các	bước,	nhiệm	vụ	và	công	cụ	khả	dĩ		để	các	nước	có	thể	thích	ứng	với	các	ưu	tiên	
và	nguồn	lực	của	từng	nước	(Chương	trình	hỗ	trợ	toàn	cầu	GEF,	2005).

• Nhóm đặc trách về quản lý nhà nước và phát triển năng lực quản lý tài nguyên và môi 
trường của OECD	đang	phát	triển	một	phương	pháp	luận	mới	về	đánh	giá	năng	lực.	
Công	cụ	này	giúp	xác	định	một	vài	thông	số	đánh	giá	năng	lực	của	các	cơ	quan	chính	
phủ	triển	khai	các	nhiệm	vụ	quản	lý	môi	trường	chủ	yếu,	bao	gồm	các	điều	kiện	tiên	
quyết	về	hoạch	định	chính	sách,	pháp	lý	và	tổ	chức;	năng	lực	phân	tích	vấn	đề	và	hoạch	
định	chính	sách	dựa	trên	bằng	chứng;	năng	lực	quy	hoạch	chiến	lược	và	xây	dựng	luật;	
năng	lực	thực	hiện	chính	sách;	năng	lực	tạo	thuận	lợi	cho	việc	hợp	tác	và	tham	gia	của	
cộng	đồng;	năng	lực	cung	cấp	các	dịch	vụ	và	quản	lý	cơ	sở	hạ	tầng	môi	trường;	và	năng	
lực	tổ	chức	thực	hiện	các	chứng	năng	quản	lý	hành	chính	(OECD	2008b).

Phát triển năng lực: Đạt 
được, tăng cường, gắn kết, 
làm chủ, thích ứng và duy 

trì các năng lực chính

Cải thiện các thể chế, 
thông tin và quản lý 

nhà nước

Hình 4.2  Các tầm cỡ của việc phát triển năng lực

Bốn cấp năng lực 
cơ bảnThách thức đặt ra

Cải thiện đầu tư quản 
lý môi trường

Hỗ trợ quyền lợi về môi 
trường và các quyền 

của người nghèo

Cá nhân

Tổ chức

Các ngành và hệ  
thống khác

Mở rộng hơn, tạo thuận 
lợi cho môi trường 

Tham gia rộng
rãi của các bên

Phân tích và đưa 
ra tầm nhìn

Xây dựng chính 
sách/chiến lược

Quản lý tài chính
 và các hoạt động

Giám sát và
hiểu biết

Các năng lực
kỹ thuật cụ thể

ĐÓI NGHÈO-
MÔI TRƯỜNG 
ĐƯỢC LỒNG 

GHÉP
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4.5 Thiết lập các cơ chế làm việc để duy trì lồng ghép
Mục	tiêu	của	hoạt	động	này	là	giúp	các	cơ	quan	môi	trường	và	các	bộ	tài	chính	và	kế	hoạch	
có	khả	năng	phối	hợp	một	cách	có	hiệu	quả	với	nhau	và	với	các	bộ	ngành	chủ	chốt,	các	cơ	
quan	địa	phương,	các	bên	phi	chính	phủ	và	cộng	đồng	phát	triển.

Cách tiếp cận

Hoạt	động	này	bao	gồm	việc	làm	rõ	các	vai	trò	và	trách	nhiệm	của	các	cơ	quan	và	các	bên	
khác	nhau	của	chính	phủ,	cũng	như	xác	định	cách	thức	quản	lý	và	thể	chế	và	để	tiếp	tục	
triển	khai	nỗ	lực	này.

Bố trí thể chế ở các cấp chính sách và kỹ thuật

Các	bên	liên	quan	thuộc	chính	phủ	trước	hết	cần	xác	định	các	thể	chế	cần	thiết	để	triển	khai	
nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	và	quyết	định	(các)	cơ	quan	nào	sẽ	chủ	trì	chương	
trình	này.	Nhìn	chung,	bộ	kế	hoạch	hoặc	tài	chính	là	thực	thể	phù	hợp	nhất	để	chủ	trì	nỗ	
lực	này,	có	cộng	tác	chặt	chẽ	với	các	cơ	quan	môi	trường.

Chính	phủ	cũng	có	thể	thành	lập	một	ban	chỉ	đạo—gồm	các	đại	diện	cấp	cao	từ	các	cơ	quan	
môi	trường,	các	bộ	kế	hoạch	và	tài	chính,	các	bộ	ngành,	các	cơ	quan	địa	phương,	các	bên	
thuộc	khu	vực	phi	chính	phủ—để	chỉ	đạo	có	tính	chiến	lược	và	chính	sách	quá	trình	này.	
Chức	năng	này	có	thể	giao	cho	một	cơ	chế	hiện	có,	như	một	nhóm	công	tác	ngành	môi	trường	
hoặc	các	nhóm	tương	tự.	Mặt	hạn	chế	của	cách	tiếp	cận	này	là	các	tổ	chức	hiện	có	có	thể	chỉ	
quan	tâm	ở	diện	hẹp	và	không	hình	dung	nổi	các	cách	tiếp	cận	rộng	lớn	hơn	với	nhiều	bên	
tham	gia,	là	đặc	trưng	của	phương	thức	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	hiện	hành.

Ở	cấp	kỹ	thuật,	chính	phủ	có	thể	thành	lập	một	ban	kỹ	thuật	hoặc	nhóm	đặc	trách	kỹ	thuật	
chịu	trách	nhiệm	triển	khai	các	hoạt	động	và	nhiệm	vụ	trong	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-
môi	 trường.	Các	phương	 thức	 tác	nghiệp	 (tần	 suất	 các	 cuộc	họp,	 các	điều	khoản	 tham	
chiếu,	thành	phần,	các	động	lực	thúc	đẩy	sự	tham	gia)	đối	với	ban	hoặc	nhóm	kỹ	thuật	này	
cần	được	xác	định	rõ	ngay	từ	đầu.	Các	ban	này	sau	đó	có	thể	sắp	xếp	trong	các	bộ	phận	
công	tác	sao	cho	các	ban	đó	sẽ	đóng	góp	được	cho	quá	trình	quy	hoạch	quốc	gia,	như	thành	
lập	các	nhóm	công	tác	theo	chuyên	đề,	các	cuộc	họp	với	các	bên	liên	quan,	các	cơ	chế	điều	
phối	các	nhà	tài	trợ,	soạn	thảo	các	báo	cáo	công	tác	hoặc	báo	cáo	tóm	tắt	về	chính	sách	hoặc	
liên	lạc	với	nhóm	dự	thảo	chính	sách	và	chiến	lược	phát	triển	quốc	gia.

Ví dụ: Các bên phi chính phủ tham gia các ban và nhóm công tác

Argentina. Nước này đã triển khai quá trình xây dựng kế hoạch tiêu thụ và sản xuất bền vững, 
dựa vào đó tạo ra cơ sở để lồng ghép vấn đề này. Lúc đầu, ba nhóm công tác của chính phủ, 
công nghiệp, các NGO và viện trường được thành lập nhằm giúp xác định các lĩnh vực ưu 
tiên. Từ các nhóm công tác đó, một ban cố vấn được thành lập để chỉ đạo việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch trên ở trong nước. Sau đó, ban cố vấn này được thể chế hoá bằng một 
nghị quyết do Bộ Môi trường ký; Từ đó Argentina đã thành lập một Cục Tiêu thụ và Sản xuất 
bền vững trực thuộc Bộ Môi trường.
Mauritius. Khi xây dựng chương trình quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền vững của mình, 
Mauritius thừa nhận vai trò quan trọng của giới truyền thông trong việc thúc đẩy quản lý môi 
trường. Các nhà báo thường xuyên đề cập đến các vấn đề môi trường trên hai tờ báo đại 
chúng nhất ở Mauritius, là một phần của các ban cố vấn hoặc các nhóm công tác trong quá 
trình hình thành chương trình này. Việc huy động sự tham gia của các nhà báo đã đem lại kết 
quả là, các nhà báo định kỳ phát hành theo chủ đề này, từ đó góp phần làm cho vấn đề này 
trở thành mối quan tâm của cả nước. Giới báo chí còn tham gia tích cực trong việc thúc đẩy 
các hoạt động thí điểm.
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Khung quản lý

Chính	phủ,	cộng	tác	chặt	chẽ	với	các	
bên	phát	triển,	sẽ	thiết	kế	một	khung	
quản	lý	chung	(xem	hình	4.3	về	ví	dụ	
của	Malawi).	 Khung	 này	 có	 thể	 bao	
gồm	sự	tham	gia	của	cơ	quan	chỉ	đạo	
của	chính	phủ,	nguồn	nhân	lực	dành	
cho	 nỗ	 lực	 lồng	 ghép	 (như	 người	
chịu	trách	nhiệm,	nhóm	thành	lập)	và	
nguồn	 tài	 chính	 (như	 ngân	 sách,	 cơ	
chế	trách	nhiệm,	các	nguồn	vốn	cấp).	
Các	nội	dung	khác	như	tổ	chức	thực	
hiện	 các	vấn	đề	khác,	 báo	 cáo,	giám	
sát,	đánh	giá	và	cơ	hội	sử	dụng	hỗ	trợ	
kỹ	thuật,	cũng	có	thể	được	quy	định	
cụ	thể	trong	khung	quản	lý	này.

Vấn	đề	cốt	yếu	là	phân	bố	đủ	nguồn	
nhân	lực	cho	hoạt	độnghàng	ngày	của	
những	nỗ	lực	lồng	ghép.	Kinh	nghiệm	
cho	 thấy,	 một	 sáng	 kiến	 lồng	 ghép	
thành	 công	 thường	 cần	 một	 nhóm	
công	tác	3	người	đặt	 tại	các	cơ	quan	
chủ	trì	của	chính	phủ—bao	gồm	một	
cán	bộ	quản	lý	hay	điều	phối,	một	cố	
vấn	kỹ	thuật	(quốc	tế	hoặc	quốc	gia)	
và	một	 trợ	 lý	hành	chính—là	những	
người	được	đặc	trách	cho	nỗ	lực	lồng	
ghép,	 làm	 theo	 chế	 độ	 đầy	 đủ	 thời	
gian.

Những	cơ	chế	làm	việc	khác	nhau	đó	giúp	bổ	sung	hoặc	tăng	cường	cho	các	thể	chế	và	các	
năng	lực	hiện	có	và	các	quá	trình	có	liên	quan.	Sau	này	trong	nỗ	lực	lồng	ghép,	có	thể	đúc	
kết	các	bài	học	để	chính	thức	hoá	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	thành	một	phương	
thức	chuẩn	trong	các	quy	trình,	phương	thức,	thủ	tục	và	hệ	thống	quản	lý	và	thể		chế	(xem	
mục	6.4).

Kế hoạch công tác

(Các)	cơ	quan	chủ	trì	của	chính	phủ	và	các	cơ	quan	đối	tác	cần	cùng	nhau	đánh	giá	và	thảo	
luận	những	phát	hiện	chủ	yếu	của	các	đánh	giá	và	các	hoạt	động	được	tiến	hành	lúc	đầu	
và	và	ảnh	hưởng	của	các	phát	hiện	đó	đối	với	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	của	
quốc	gia.	Các	cơ	quan	cần	thống	nhất	về	các	kết	quả	môi	trường	vì	người	nghèo	và	những	
cơ	hội,	cũng	như	thống	nhất	các	kết	quả	ngắn	hạn,	các	hoạt	động,	trách	nhiệm	thời	gian	
biểu	và	ngân	sách		cho	phần	việc	còn	lại	của	nỗ	lực	lồng	ghép.	Kế	hoạch	công	tác	cần	xem	
xét	mọi	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	hiện	có	trong	nước,	cũng	như		các	bên	đối	
tác	có	thể	tham	gia	và	phản	ánh	các	vấn	đề	ưu	tiên	về	môi	trường	và	phát	triển,	kể	cả	giảm	
đói	nghèo,	tạo	thu	nhập	và	tăng	trưởng	bền	vững.

Hình 4.3 Cấu trúc quản lý chương trình trong 
Sáng kiến đói nghèo-môi trường của Malawi 

Ban chỉ đạo
Ban tài nguyên 

thiên nhiên

Nhóm đặc trách
Bộ kế hoạch kinh tế(chủ trì); 
Văn phòng Tổng thống và 
Chính phủ; UNDP-UNEP; 

các giám đốc liên quan (đất 
đai, nông nghiệp, tài chính, 
năng lượng) chính quyền 

địa phương……

Đơn vị hỗ trợ chương 
trình, Bộ Kế hoạch 

kinh tế
Cán bộ quản lý dự án; 
Cố vấn kỹ thuật quốc 
tế; Trợ lý hành chính- 

tài chính

Bộ Kế hoạch 
kinh tế

UNDP Malawi
(Hỗ trợ 

quản lý tài 
chính và

thực hiện)

UNDP-UNEP
PEI

Nairobi
(hỗ trợ kỹ thuật)

Nguồn: UNDP-UNEP PEI Malawi 2008.
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Hướng dẫn thêm: Các câu hỏi

Việc	sắp	xếp	thể	chế	và	tổ	chức	quản	lý	được	hình	thành,	phần	lớn	tuỳ	thuộc	vào	hoàn	cảnh	
của	quốc	gia,	bao	gồm	các	bối	cảnh	chính	phủ,	thể	chế	và	chính	trị,	các	bên	liên	quanvà	các	
nguồn	vốn	cấp.	Lời	giải	cho	các	câu	hỏi	hướng	dẫn	đánh	giá	các	bối	cảnh	chính	phủ	thể	chế	
và	chính	trị	được	đưa	ra	trong	hộp	4.5	sẽ	hỗ	trợ	đưa	ra	khung	tổ	chức	thể	chế	và	quản	lý.	

Ngoài	ra,	(các)	cơ	quan	chủ	trì	của	chính	phủ	cần	trả	lời	các	câu	hỏi	đưa	ra	trong	hộp	4.7.

Hộp 4.7  Câu hỏi hướng dẫn thành lập các cơ chế làm việc

Tổ chức thể chế

• Việc tổ chức thể chế và công việc của các quá trình quy hoạch phát triển quốc gia(như 
các nhóm công tác, tham vấn, các cơ chế điều phối hỗ trợ phát triển) có thoả đáng đối với 
nhiệm vụ lồng ghép đói nghèo-môi trường  không? Có nhu cầu phát triển thêm, bổ sung 
hoặc cải thiện việc tổ chức công việc phục vụ mục đích đó không? bằng cách nào? Ví dụ, cơ 
quan nào sẽ là bộ phận của ban chỉ đạo hoặc ban kỹ thuật lồng ghép đói nghèo-môi trường 
và các phương thức tác nghiệp của một ban như vậy cần gồm có các phương thức nào?

• Có nhu cầu vận động thêm các bên khác ngoài các bên hiện đang tham gia quá trình quy 
hoạch phát triển quốc gia không? Những bên nào?

• Những bộ phận mới nào cần có để góp phần và gây ảnh hưởng các quá trình quy hoạch 
phát triển quốc gia (ví dụ: các nhóm công tác chuyên đề, các cuộc họp của các bên liên 
quan, các cơ chế hỗ trợ phát triển, soạn thảo các báo cáo công tác hoặc báo cáo tóm tắt 
chính sách, liên lạc với nhóm dự thảo báo cáo hoặc chiến lược phát triển quốc gia)?

Khung quản lý

• (Các) cơ quan nào của chính phủ sẽ chủ trì nỗ lực này? Ai chịu trách nhiệm? Cách tổ 
chức và điều phối công việc hàng ngày ra sao?

• Việc tổ chức quản lý nào là cần thiết để triển khai thành công nỗ lực lồng ghép đói nghèo-
môi trường lâu dài (ví dụ: nguồn nhân lực, huy động tài chính và nguồn lực, giám sát và 
đánh giá)?

Kế hoạch công tác

• Các kết quả môi trường vì người nghèo nào? và chú ý đến các vấn đề môi trường và 
phát triển nào?

• Các cơ hội , các kết quả đầu ra và các hoạt động nào? Ai chịu trách nhiệm đối với từng 
hoạt động? Khung thời gian thế nào?

• Ngân sách ra sao?

Nguồn: Tính bền vững của truyền thông, UNEP và Futerra, 2005.
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Bảng 4.2  Tóm lược:  “Tìm kiếm các cơ hội và đưa ra luận cứ” bao quát những 
gì?

Thành tựu Ví dụ

Nhận thức toàn diện và hiểu biết chung về các 
mối gắn kết đói nghèo – môi trường

Đóng góp của ngành môi trường (như lâm-ngư • 
nghiệp và du lịch) đối với tăng trưởng kinh tế
Phân tích các mối gắn kết đói nghèo-môi • 
trường của ngành (xem ví dụ  Borchers và 
Annecke 2005)
Mức thu nhập của người nghèo liên quan trực • 
tiếp đến môi trường

Nhận thức toàn diện và hiểu biết chung về các bối
cảnh chính phủ, thể chế và chính trị

Vẽ bản đồ hoặc báo cáo về chính phủ, thể • 
chế và chính trị (xem ví dụ UNDP-UNEP PEI 
Rwanda 2006b)

Những cơ hội lồng ghép với quá trình quy hoạch Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo (PRSP)• 
Chính sách năng lượng quốc gia• 
Đánh giá chi tiêu công• 

Sự đồng thuận và làm chủ nỗ lực đói nghèo-môi 
trường

Bộ kế hoạch giữ vai trò chỉ đạo nỗ lực lồng• 
ghép đói nghèo-môi trường• 

Đặt nỗ lực đói nghèo-môi trường vào các sáng 
kiến liên quan

Nỗ lực đói nghèo-môi trường được các chương• 
trình hiện có của nhà tài trợ trong nước, hỗ trợ• 

Khởi xướng hợp tác và các mối cộng tác cấp
quốc gia

Nhóm đặc trách liên bộ chịu trách nhiệm triển • 
khai các hoạt động và nhiệm vụ có trong nỗ lực 
lồng ghép đói nghèo-môi trường

Những người ủng hộ đói nghèo-môi trường
Hiểu rõ các nhu cầu thể chế và năng lực

Người đứng đầu Văn phòng nhà nước• 
Các thư ký thường trực các bộ ngành• 

Báo cáo tự đánh giá năng lực• 

Sắp xếp thể chế và tổ chức quản lý một sáng kiến 
lồng ghép

Các nguồn nhân lực và tài chính được phân bổ • 
cho nỗ lực

Tham gia của các bên liên quan và cộng đồng 
phát
triển

Lồng ghép đói nghèo-môi trường là một phần • 
chương trình nghị sự của nhóm điều phối nhà • 
tài trợ
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Chủ đề
•	 Giải	thích	cách	thu	thập	các	chứng	cứ	cụ	thể	trong	nước	thông	qua	đánh	

giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	và	phân	tích	kinh	tế	(mục	5.1	và	mục	5.2)
•	 Mô	tả	cách	thức	có	thể	lồng	ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	với	

một	quá	trình	chính	sách,	tập	trung	vào	cơ	hội	được	xác	định	(mục	5.3)
•	 Nêu	bật	việc	xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	cho	các	biện	pháp	chính	sách	

liên	quan	(mục	5.4)
•	 Tóm	 lược	các	cấu	 thành	 liên	quan	đến	 tăng	cường	 thể	chế	và	năng	 lực	

(mục	5.5)

Các thông điệp chính
•	 Sử	dụng	các	chứng	cứ	cụ	thể	trong	nước	để	xác	định	các	ưu	tiên	và	xây	

dựng	lập	luận	để	tham	gia	có	hiệu	quả	trong	một	quá	trình	chính	sách
•	 Thích	ứng	với	 khung	 thời	 gian	và	 các	phương	 thức	 của	một	quá	 trình	

chính	sách	và	tham	gia	cùng	các	nhóm	công	tác,	nhà	tài	trợ	và	các	bên	liên	
quan	khác

•	 Đảm	bảo	văn	bản	chính	sách	đưa	ra	các	mục	tiêu	và	chỉ	tiêu	dựa	trên	các	
mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	và	các	chiến	lược	thực	hiện	hỗ	trợ	các	
chỉ	tiêu	đó

•	 Xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	cho	các	biện	pháp	chính	sách	có	được	từ	các	
văn	bản	chính	sách	để	gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách

•	 Tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	thông	qua	việc	xây	dựng	năng	lực	
chiến	thuật	và	đào	tạo	thông	qua	thực	hành	trong	suốt	nỗ	lực	lồng	ghép

Chương 5

Lồng ghép các mối gắn kết 
đói nghèo-môi trường
với các quá trình chính sách
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5.1 Sử dụng đánh giá tổng hợp hệ sinh thái để thu thập chứng cứ cụ 
thể trong nước
Những	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	làm	cầu	nối	giữa	khoa	học	và	chính	sách	bằng	cách	
tạo	ra	các	thông	tin	khoa	học	về	những	hậu	quả	của	việc	thay	đổi	hệ	sinh	thái	đối	với	sự	
thịnh	vượng	của	con	người	dưới	hình	thức	có	liên	quan	trực	tiếp	đến	hoạch	định	và	thực	
hiện	chính	sách.

Sự	thích	hợp	của	chính	sách	đạt	được	thông	qua	việc	đảm	bảo	phạm	vi	và	trọng	tâm	của	
một	hoạt	động	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	được	xác	định,	có	tham	vấn	chặt	chẽ	với	các	
nhà	hoạch	định	chính	sách	liên	quan.	Độ	tin	cậy	về	khoa	học	được	đảm	bảo	bằng	cách	thu	
hút	các	nhà	khoa	học	thuộc	nhiều	ngành	chuyên	môn	tham	gia	và	những	phát	hiện	trong	
đánh	giá	phải	được	thẩm	định	kỹ	lưỡng.

Hộp	5.1	Gải	thích	thêm	tính	hữu	ích	của	các	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái.

Hộp 5.1  Vì sao lại cần những đánh giá tổng hợp hệ sinh thái?

Những đánh giá tổng hợp hệ sinh thái có thể thực hiện các chức năng hữu ích sau:

• Xác định các ưu tiên hành động và phân tích sự đánh đổi, chứng minh có thể đạt được 
các lợi ích ở một số dịch vụ bằng cái giá tổn thất ở các dịch vụ khác

• Thấy trước được khả năng xảy ra các hậu quả của quyết định, ảnh hưởng xấu đến các 
hệ sinh thái

• Xác định các phương án lựa chọn ứng phó để đạt được các mục tiêu phát triển con 
người và tính bền vững

• Tạo ra cơ sở khung và nguồn cung cấp các công cụ đánh giá, quy hoạch và quản lý 
• Làm mốc quy chiều cho những đánh giá sau này và hướng dẫn nghiên cứu  tương lai
Nguồn: UNEP và UNU 2006.

Cách tiếp cận
Đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ	đưa	ra	một	cơ	sở	khung	để	chứng	minh	các	mối	gắn	
kết	giữa	các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái	với	sức	khoẻ	và	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	và	để	định	
lượng	các	giá	trị	của	các	dịch	vụ	đó	theo	điều	kiện	tiền	tệ	ở	những	dịch	vụ	có	thể.	Các	nhà	
hoạch	định	chính	sách	được	trang	bị	các	dữ	liệu	cứng	về	giá	trị	một	cánh	rừng,	một	diện	
tích	đất	ngập	nước	hoặc	một	vùng	chứa	nước	chẳng	hạn,	có	thể	sẽ	thiết	kế	tốt	hơn	các	chính	
sách	và	phương	thức,	phản	ánh	giá	trị	đầy	đủ	của	thiên	nhiên	và	các	dịch	vụ	của	thiên	
nhiên	(MA	2007).	

Cách	tiếp	cận	hoàn	chỉnh	nhất	đối	với	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	là	dựa	vào	phương	
pháp	luận	tổng	quát	của	Đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ	để	tiến	hành	những	đánh	giá	
đa	quy	mô.	Dưới	đây	là	những	bước	chủ	yếu:

Đánh giá các điều kiện và xu thế các hệ sinh thái và các dịch vụ do các hệ sinh thái tạo • 
ra.	Hoạt	động	này	đòi	hỏi	phải	phân	tích	điều	kiện,	phân	bố	địa	lý	và	các	xu	thế	cung	và	
cầu	đối	với	các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái;	năng	lực	các	hệ	sinh	thái	cung	cấp	các	dịch	vụ	đó;	
và	các	tác	độngcủa	những	thay	đổi	của	các	hệ	sinh	thái	đến	việc	cung	cấp	các	dịch	vụ.
Xây dựng các kịch bản tương lai.• 	Những	kịch	bản	đáng	tin	cậy	dùng	cho	lĩnh	vực	đánh	
giá	trong	tương	lai,	tạo	ra	những	cốt	chuyện	định	tính	được	hỗ	trợ	bằng	các	mô	hình	
định	lượng,	để	minh	hoạ	những	hậu	quả	của	các	thay	đổi	về	động	lực,	về	các	dịch	vụ	
hệ	sinh	thái	và	sự	thịnh	vượng	của	con		người	có	thể	xảy	ra.
Cân nhắc các phương án lựa chọn ứng phó. • Các	hành	động	trước	đây	và	hiện	nay	
được	đánh	giá	nhằm	tạo	ra	một	loạt	các	phương	án	thực	tiễn	và	những	lựa	chọn	để	cải	
thiện	công	tác	quản	lý	các	hệ	sinh	thái	vì	sự	thịnh	vượng	của	con	người	và	tăng	trưởng	
kinh	tế	vì	người	nghèo.
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Một	số	nguyên	tắc	chủ	yếu	của	khung	Đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ	và	kinh	nghiệm	
trong	nước	sẽ	định	hình	việc	thiết	kế	những	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái.

Con người là trung tâm.• 	Tuy	đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ	thừa	nhận,	rằng	các	
hệ	sinh	thái	có	giá	trị	nội	tại,	nhưng	việc	đánh	giá	lại	tập	trung	khai	thác	tối	đa	sự	thịnh	
vượng	của	con	người	ở	hiện	 tại	và	 theo	 thời	gian.	Việc	đánh	giá	này	 liên	quan	đến	
những	tác	động	đối	với	các	nhóm	người	khác	nhau	(như	khác	nhau	về	tuổi	tác,	giới	
tính	và	vị	trí	địa	lý)	và	chứng	minh	giữa	con	người	và	các	hệ	sinh	thái	tồn	tại	mối	tương	
tác	động.	Điều	kiện	của	con	người	làm	thay	đổi	các	hệ	sinh	thái	và	những	thay	đổi	của	
các	hệ	sinh	thái	gây	ra	những	thay	đổi	về	sự	thịnh	vượng	của	con	người.	Hộp	5.2	trình	
bày	các	ví	dụ	về	các	hệ	sinh	thái	và	các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái	bị	ảnh	hưởng	bởi	biến	đổi	
khí	hậu	do	chính	con	người	gây	ra.

Hộp 5.2  Biến đổi khí hậu ảnh hưởng ra sao đến các dịch vụ hệ sinh thái?

Các hệ sinh thái và các dịch vụ hệ sinh thái bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gồm có:

Các hệ sinh thái biển và ven biển:•  thuỷ sản, điều hoà khí hậu, bảo vệ trước bão/lụt, giao 
thông, tuần hoàn nước ngọt và dinh dưỡng, du lịch, giá trị văn hoá

Rừng và đất rừng:•  thụ phấn, thức ăn, gỗ, điều hoà nước, chống xói mòn, thuốc  chữa 
bệnh, du lịch, giá trị văn hoá

Các vùng đất khô:•  giữ ẩm trong đất, tuần hoàn dinh dưỡng, thức ăn, sợi, thụ phấn,  nước 
ngọt, điều hoà nước và khí hậu, du lịch, giá trị văn hoá

Các hệ sinh thái núi:•  nước ngọt, thức ăn, dược thảo, điều hoà tai biến tự nhiên và khí hậu, 
chăn thả động vật, du lịch, giá trị văn hoá 

Các hệ sinh thái canh tác:•  lương thực, sợi, nhiên liệu, thụ phấn, tuần hoàn dinh dưỡng, 
kiểm soát vật hại, nước ngọt

Nguồn: WRI 2008.

Đánh giá tổng hợp.• 	Đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	bao	gồm	những	phân	tích	hiện	
trạng	 lẫn	 tiềm	năng	 tương	 lai	 của	 các	dịch	vụ	hệ	 sinh	 thái	 theo	 các	 khía	 cạnh	môi	
trường,	xã	hội	và	kinh	tế.	Đánh	giá	cung	cấp	thông	tin	về	một	loạt	yếu	tố,	cách	thức	mà	
các	yếu	tố	đó	tương	tác	ra	sao	để	ảnh	hưởng	đến	hệ	sinh	thái,	cũng	như	toàn	bộ	chuỗi	
các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái	bị	ảnh	hưởng	thế	nào	bởi	những	thay	đổi	về	hệ	sinh	thái	đó.
Đa ngành.• 	Đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	được	tiến	hành	tốt	nhất	là	do	một	nhóm	
các	chuyên	gia	liên	ngành,	bao	gồm	các	chuyên	gia	môi	trường,	các	nhà	xã	hội	học,	các	
chuyên	gia	giới,	các	nhà	kinh	tế	và	các	nhà	khoa	học	chính	trị.	Những	chuyên	môn	này	
có	thể	có	các	cách	nhìn	và	hiểu	biết	khác	nhau	về	các	mối	tương	tác	giữa	các	hệ	sinh	
thái	và	sự	thịnh	vượng	của	con	người,	do	vậy	sẽ	tăng	cường	đánh	giá	toàn	diện	và	các	
kết	quả	đánh	giá.
Tham gia rộng rãi.• 	Đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	tốt	nhất	được	triển	khai	thông	qua		
cách	tiếp	cận	tham	gia	rộng	rãi,	phối	hợp	chặt	chẽ	với	các	nhà	ra	quyết	định	và	các	bên		
mà	công	việc	của	họ	chịu	ảnh	hưởng	của	các	kết	quả	đánh	giá.	Việc	lựa	chọn	các	vấn	
đề	và	loại	tri	thức	để	đưa	vào	đánh	giá	có	thể	có	xu	hướng	đáp	ứng	các	bên	liên	quan	
bằng	cái	giá	của	các	bên	khác.	Do	vậy,	phải	tăng	cường	tính	tiện	dụng	của	một	đánh	
giá	bằng	cách	nhận	dạng	và	giải	quyết	bất	kỳ	sự	thiên	vị	có	tính	cơ	cấu	nào	trong	khâu	
thiết	kế	đánh	giá.
Dựa vào tri thức.• 	Việc	đưa	vào	một	cách	hiệu	quả	các	loại	tri	thức	khác	nhau	trong	một	
đánh	giá,	có	thể	vừa	hoàn	chỉnh	được	những	phát	hiện	của	đánh	giá,	vừa	giúp	nâng	
cao	khả	năng	chấp	nhận	của	các	bên	liên	quan,	là	những	bên	có	thể	mang	đến	các	tri	
thức	quan	trọng	về	lĩnh	vực	đánh	giá	tự	nhiên	và	các	điều	kiện	tự	nhiên	(như	dân	bản	
địa,	các	cộng	đồng	bị	bần	cùng,	phụ	nữ).
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Đa quy mô. • Các	nỗ	lực	cần	tập	trung	vào	cả	quy	mô	không	gian	lẫn	quy	mô	thời	gian	
để	bao	quát	các	quá	trình	tự	nhiên	liên	quan	đến	vấn	đề	được	xem	xét	và	huy	động	sự	
tham	gia	của	bên	có	thể	ảnh	hưởng	đến	thay	đổi	ở	quy	mô	đó.	Đơn	vị	cơ	bản	cần	quan	
tâm	là	bản	thân	hệ	sinh	thái	(ví	dụ:	lưu	vực	sông,	tính	hoang	dã,	đường	di	cư).	Các	
thông	tin	cụ	thể	của	hiện	trường	không	thể	lúc	nào	cũng	tổng	hợp	hợp	được	để	phân	
tích	các	xu	thế	quốc	gia	hay	toàn	cầu.	Tuy	nhiên,	việc	triển	khai	đánh	giá	ở	nhiều	quy	
mô	không	gian,	từ	địa	phương	đến	cấp	quốc	gia	hay	khu	vực,	sẽ	cung	cấp	hiểu	biết	sâu	
về	các	xu	thế	và	các	quá	trình	một	cách	rộng	hơn.	Về	tầm	cỡ	thời	gian,	có	thể	sử	dụng	
các	dự	báo	và	kịch	bản	biến	đổi	khí	hậu	(hộp	5.3)	để	có	thông	tin	cho	đánh	giá.

Hộp 5.3  Mô hình hoá biến đổi khí hậu

Từ lâu, cộng đồng phát triển đã làm việc về các dự báo và kịch bản biến đổi khí hậu.Một số các 
mô hình kịch bản khí hậu chính đang được sử dụng là Mô hình khí hậu toàn cầu, Mô hình thống 
kê quy mô giảm (DownScaling), PRECIS (Cung cấp dữ liệu khí hậu khu vực cho các nghiên 
cứu tác động) Hệ thống mô hình hoá khí hậu khu vực và MAGICC/SCENGEN (Mô hình đánh 
giá biến đổi khí hậu do khí nhà kính gây ra/

Công cụ xây dựng kịch bản khí hậu khu vực). Cộng đồng phát triển đã dành nhiều nỗ lực cho 
việc tăng cường các thể chế và năng lực.Ví dụ, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh đã triển 
khai đào tạo có mục tiêu về mô hình hoá biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển. Việc 
tăng cường các thể chế và năng lực mô hình hoá biến đổi khí hậu, cung cấp thông tin cho các 
hoạt động đánh giá tổng hợp hệ sinh thái bằng các kịch bản khí hậu và hỗ trợ duy trì việc lồng 
ghép đóinghèo-môi trường bằng các tri thức khoa học.

Tính thích hợp của chính sách.• 	Khu	vực	địa	lý	để	tiến	hành	đánh	giá	cần	xác	định	một	
cách	cẩn	thận,	nên	là	khu	vực	có	ý	nghĩa	quan	trọng	đối	với	các	nhà	hoạch	định	chính	
sách	tham	gia	quá	trình	lồng	ghép.	Để	có	được	các	kết	quả	chính	xác	nhất	từ	đánh	giá	
tổng	hợp	hệ	sinh	thái,	khu	vực	được	chọn	phải	là	khu	vực	có	sẵn	các	thông	tin	và	dữ	
liệu	quan	trọng	về	khu	vực.	Chức	năng	chính	của	đánh	giá	là	tổng	hợp	các	thông	tin	
hiện	có	bằng	cách	kết	hợp	các	nguồn	dữ	liệu	khác	nhau—chính	thức	hay	không	chính	
thức,	định	tính	hay	định	lượng.	Cuối	cùng,	eo	hẹp	về	ngân	sách	cũng	có	thể	hạn	chế	
phạm	vi	của	khu	vực	được	đánh	giá.
Kịp thời.• 	Do	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	sẽ	đưa	ra	các	chứng	cứ	cụ	thể	trong	nước,	
có	thể	sử	dụng	để	truyền	thông,	nâng	cao	nhận	thức	và	thuyết	phục	các	nhà	hoạch	định	
chính	sách	về	tầm	quan	trọng	của	việc	quản	lý	môi	trường	bền	vững,	việc	đánh	giá	cần	
được	triển	khai	trước	khi	xây	dựng	và	thực	hiện	quá	trình	chính	sách	mà	nỗ	lực	lồng	
ghép	cố	gắng	gây	ảnh	hưởng	đến	(xem	mục	5.3).	Tuy	nhiên,	thông	tin	do	đánh	giá	tạo	
ra,	có	thể	sử	dụng	vào	bất	kỳ	thời	điểm	nào	để	gây	ảnh	hưởng	đến	các	quá	trình	quy	
hoạch	đang	thực	hiện	hoặc	trong	tương	lai	(ví	dụ:	quá	trình	chính	sách,	quá	trình	dự	
thảo	ngân	sách	hoặc	quá	trình	quy		hoạch	địa	phương).

Hướng dẫn thêm: Các nguồn và ví dụ

Đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	là	tổng	hợp	các	thông	tin	hiện	có.	Điểm	bắt	đầu	lô	gíc	là	
các	tư	liệu	hiện	có,	bao	gồm	các	công	trình	đánh	giá	sâu,	khoa	học	và	bán	khoa	học.	Cơ	sở	
dữ	liệu	do	các	cơ	quan	chính	phủ	hoặc	các	viện	nghiên	cứu	lưu	giữ	như	Trung	tâm	nghiên	
cứu	Nông-lâm	thế	giới	và	Nhóm	tư	vấn	về	nghiên	cứu	nông	nghiệp	quốc	tế,	là	nơi	lưu	giữ	
nhiều	thông	tin	chưa	xuất	mới	ngoài	hiện	trường,	tận	dụng	các	mô	hình	và	khai	thác	tri	
thức	địa	phương.	Các	khung	phân	tích	giới,	tạo	ra	các	công	cụ	từng	bước	phân	tích	hoạt	
động,	truy	cập	và	kiểm	soát	các	hồ	sơ	về	nam	giới	và	phụ	nữ,	có	thể	sẽ	hữu	ích	trong	việc	
thu	thập	các	dữ	liệu	mới	và	phân	tích	các	dữ	liệu	hiện	có.	Để	có	hướng	dẫn	thêm,	những	
người	thực	hiện	có	thể	tham	khảo	các	nguồn	tài	nguyên	thông	tin	dưới	đây:
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•	 Các	hệ	sinh	thái	và	sự	thịnh	vượng	của	con	người:	Tiến	hành	và	sử	dụng	các	đánh	giá	tổng	hợp	
–	tài	liệu	đào	tạo	(UNEP	và	UNU	2006),	phát	hành	bằng	tiếng	Anh,	Pháp,	Bồ	Đào	Nha	

•	 Đánh	giá	hệ	sinh	thái	thiên	niên	kỷ:	Bộ	công	cụ	để	hiểu	và	hành	động	(MA	2007)	
•	 Các	hệ	sinh	thái	và	sự	thịnh	vượng	của	con	người:	Tổng	hợp	(MA	2005)
•	 Các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái:	Tài	liệu	hướng	dẫn	các	nhà	ra	quyết	định	(WRI	2008)
•	 Sách	hướng	dẫn	đánh	giá	thiên	niên	kỷ	(UNEP-WCMC,	sắp	phát	hành	năm	2009).

Hộp	5.4	minh	hoạ	cách	tiếp	cận	đánh	giá	tổng	hợp	hệ	sinh	thái	được	áp	dụng	ở	Trinidad	
và	Tobago.

Hộp 5.4  Đánh giá dãy núi phía Bắc, Trinidad và Tobago

Thông tin tổng quát. Dãy núi phía Bắc là một hệ sinh thái phức hợp, chiếm xấp xỉ 25% diện 
tích đất Trinidad. Các vùng chứa nước là các khu vực đóng góp quan trọng nhất cho cấp nước 
ngọt và giúp kiểm soát ngập lụt các vùng đất thấp dưới chân núi. Dãy núi cung cấp các khoảng 
không để làm nhà và sản xuất nông nghiệp; có tầm quan trọng đối với du lịch sinh thái và giải 
trí; tạo ra các cơ hội cho nghề cá nước ngọt và biển/ven biển quy mô nhỏ; các cảng an toàn; 
góp phần điều hoà khí hậu tại địa phương; và các hoạt động kinh tế khác thông qua thu hoạch 
gỗ, săn bắn động vật hoang dã và sản xuất hàng hoá từ lâm sản ngoài gỗ.

Động cơ thay đổi. Trong nhiều động cơ dẫn đến thay đổi hệ sinh thái dãy núi phía Bắc có đô 
thị hoá, nâng cấp nhà, đốt nương làm rãy và các phương thức nông nghiệp và khai khẩn đất 
đai không bền vững, cũng như nhu cầu ngày càng tăng về các hoạt động giải trí. Việc gia tăng 
ttính đa dạng của các mẫu hình thời tiết dẫn đến thay đổi các dịch vụ điều hoà dòng chảy. Khai 
mỏ, nông nghiệp và lâm nghiệp không được kiểm soát, đã góp phần gây ra suy thoái dãy núi. 
Những đe doạ khác là cháy rừng, gia tăng sử dụng đất không bền vững cho các mục đích giải 
trí, phân vùng và chính sách hạn chế.Trên toàn bộ đảo, nguồn tài nguyên nước ngọt bị đe doạ 
do phá rừng và ô nhiễm. Cơ sở hạ tầng phân phối nước hư hỏng là nguyên nhân chính thất 
thoát tới 50–60% nguồn nước cấp trước khi đến người tiêu dùng.

Cách tiếp cận đánh giá. Việc đánh giá dựa vào các tư liệu khoa học đã công bố, có bổ sung  
phần chuyên môn và các viễn cảnh của cộng đồng. Đánh giá được tổ chức thành 3 hợp phần, 
rà soát các tài nguyên rừng, nước ngọt và ven biển. Đa dạng sinh học và sử dụng đất là các 
chủ đề xuyên suốt được đánh giá ở tất cả các phụ hệ. Giá trị tiện nghi của các phụ hệ được 
cân nhắc trong quá trình đánh giá và ở nhiều quy mô.

Phương án lựa chọn ứng phó. Các dự báo cho thấy, chuyển đổi, suy thoái và suy giảm các 
dịch vụ hệ sinh thái sẽ tiếp diễn trừ phi thực hiện các biện pháp chính sách phù hợp để theo 
dõi các động lực thay đổi hệ sinh thái. Đánh giá kiến nghị rà soát và thực hiện các chính sách 
hiện có và xây dựng các chính sách quản lý bền vững mới, trong đó có: 
• Phân vùng sườn phía Đông của dãy núi phía Bắc phục vụ mục đích bảo tồn
• Sửa đổi các mức giới hạn đường đồng mức và độ dốc trong xây dựng nhà ở phần phía 

Tây
• Các kế hoạch phát triển cơ sở vật chất khu vực địa phương tương thích với kế hoạch tổng 

thể dãy núi phía Bắc
• Các đề xuất hành động hành pháp và lập pháp đối với các khu vực nhạy cảm môi trường 

và các loài
• Thu phí người sử dụng và phạt tiền vì không tuân thủ để tạo thu nhập đối với các địa điểm 

tiện nghi cụ thể
• Các quá trình ra quyết định đa phương có nhiều bên liên quan
• Khuyến khích giám sát, đánh giá và nghiên cứu học thuật trong vùng
Nguồn: Cơ quan Quản lý môi trường Trinidad và Tobago 2005.
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5.2 Sử dụng các phân tích kinh tế để thu thập chứng cứ cụ thể trong 
nước
Mục	đích	của	hoạt	động	này	là—thông	qua	phân	tích	kinh	tế—chứng	minh	tầm	quan	trọng	
của	môi	trường	đối	với	tăng	trưởng	kinh	tế	vì	người	nghèo,	sự	thịnh	vượng	của	con	người	
và	đạt	được	các	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ,	nhằm	ảnh	hưởng	đến	các	quá	trình	chính	
sách	và	dự	thảo	ngân	sách.

Những	lý	lẽ	về	kinh	tế	là	những	lý	lẽ	mạnh	mẽ	nhất	thuyết	phục	các	nhà	ra	quyết	định	về	
tầm	quan	trọng	của	tính	bền	vững	môi	trường	đối	với	việc	đạt	được	các	ưu	tiên	phát	triển.	
Các	hoạt	động	phân	tích	kinh	tế	định	lượng	đóng	góp	của	môi	trường	đối	với	nền	kinh	tế	
đất	nước	thông	qua	các	khoản	tiền	thu,	tạo	việc	làm	và	sử	dụng	các	nguồn	tài	nguyên	trực	
tiếp	và	gián	tiếp	của	người	dân.	Bằng	cách	chứng	minh	nhiều	giá	trị	của	môi	trường,	quy	
bằng	tiền	và	bằng	các	lợi	ích	khác	không	phải	tiền,	phân	tích	kinh	tế	có	thể	giúp	thuyết	
phục	các	nhà	ra	quyết	định,	rằng	quản	lý	bền	vững	môi	trường	chắc	chắn	giúp	họ	đạt	được	
các	mục	tiêu	phát	triển.

Cách tiếp cận
Có	thể	chứng	minh	sự	đóng	góp	của	môi	trường	bằng	cách	diễn	giải	các	dữ	liệu	hiện	có,	
theo	các	cách	mới	(như	vì	sao	quản	lý	lưu	vực	và	vùng	chứa	nước	lại	quan	trọng	đối	với	
thuỷ	điện)	và	bằng	cách	thu	thập	và	phân	tích	các	dữ	liệu	mới	(như	sự	phụ	thuộc	vào	tài	
nguyên	thiên	nhiên	của	các	hộ	nghèo,	chi	phí	của	các	tác	động	liên	quan	đến	thay	đổi	khí	
hậu).	Có	thể	nêu	bật	các	giá	trị	thị	trường	chính	thức	của	các	nguồn	tài	nguyên	(như	giá	
trị	thuỷ	sản	hay	các	sản	phẩm	bền	vững	đối	với	các	nước	nhất	định),	cùng	các	giá	trị	thị	
trường	phi	chính	thức	(như	tầm	quan	trọng	của	thức	ăn	cây	bụi	đối	với	các	nền	kinh	tế	địa	
phương	ở	các	nơi	thuộc	Châu	Phi).

Cần	có	những	nỗ	lực	đặc	biệt	để	chứng	minh	ý	nghĩa	quan	trọng	về	kinh	tế	của	các	dịch	
vụ	hệ	sinh	thái	mà	không	chảy	thẳng	ra	thị	trường,	như	giá	trị	của	thảm	thực	vật	ven	biển	
ngăn	chặn	lũ	lụt	của	các	cơn	bão.	Có	thể	sử	dụng	các	kỹ	thuật	kinh	tế	như	tính	toán	các	giá	
trị	được	gọi	là	phi	thị	trường,	từ	đó	làm	sáng	tỏ	giá	trị	“vô	hình”	của	các	dịch	vụ	hệ	sinh	
thái	và	chi	phí	liên	quan	đến	suy	thoái	các	hệ	sinh	thái.

Có	thể	hữu	ích	khi	gắn	kết	các	yếu	tố	môi	trường	với	các	chỉ	số	kinh	tế	mà	các	nhà	ra	quyết	
định	quen	dùng,	như	tổng	sản	phẩm	trong	nước	(GDP),	thu	nhập	xuất	khẩu,	tỷ	lệ	sinh	và	
tỷ	lệ	tử	vong,	các	dữ	liệu	về	tác	động	sức	khoẻ.	Một	khi	chứng	minh	được	các	mối	quan	hệ	
đó,	thì	các	mối	quan	hệ	này	giúp	lý	giải	các	quyết	định	về	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	với	việc	hoạch	định	chính	sách	và	dự	thảo	ngân	sách.

Các chỉ số kinh tế chủ yếu và các mối gắn kết đói nghèo-môi trường 

Các	mối	gắn	kết	giữa	đói	nghèo,	môi	trường	và	các	chỉ	số	chủ	yếu	về	kinh	tế	và	sự	thịnh	
vượng	của	con	người	có	thể	chứng	minh	được	ở	các	cấp	độ	khác	nhau.

GDP và tăng trưởng GDP.• 	Việc	diễn	đạt	sự	đóng	góp	của	môi	trường	cho	nền	kinh	tế	
quốc	gia	tính	theo	GDP	có	thể	tiến	hành	được	bằng	cách	sử	dụng	các	dữ	liệu	không	
chính	thức	để	chỉ	giá	trị	thực	của	tài	nguyên	thiên	nhiên,	cũng	như	sử	dụng	các	cách	
tiếp	cận	tinh	vi	hơn	để	tính	giá	trị	các	huỷ	hoại	môi	trường	và	cạn	kiệt	tài	nguyên	thiên	
nhiên	khi	tính	mức	tiết	kiệm	thực	của	một	nền	kinh	tế	(tức	là,	khấu	trừ	các	giá	trị	này	
từ	tổng	mức	tiết	kiệm)	(Hamilton	2000).	Ví	dụ,	khai	thác	gỗ	tạo	ra	các	khoản	thu	trước	
mắt,	nhưng	cứ	khai	thác	một	cách	không	bền	vững,	các	dòng	tiền	thu	chắc	chắn	giảm	
và	cuối	cùng,	thì	chấm	dứt	do	cạn	kiệt	tài	nguyên	rừng	của	đất	nước.	Ngoài	ra,	các	chi	
phí	của	các	cách	tiếp	cận	suy	thoái	môi	trường	đã	giúp	đưa	ra	được	luận	cứ	về	quản	lý	
bền	vững	tài	nguyên	thiên	nhiên	ở	Trung	Đông	và	Bắc	Phi	(Sarraf	2004),	Ghana	(World	
Bank	2007a),	Nigeria	(DFID	2004b)	và	các	nơi	khác.
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Các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền sản xuất.• 	Sự	đóng	góp	của	môi	trường	cho	nền	kinh	
tế	quốc	gia	còn	có	thể	diễn	đạt	theo	các	chỉ	số	kinh	tễ	vĩ	mô	của	nền	sản	xuất—ví	dụ		
bằng	cách	chứng	minh	mức	xuất	khẩu	của	các	ngành	liên	quan	đến	môi	trường	như	
du	lịch.

Việc làm.• 	Chứng	minh	số	việc	 làm	 tạo	 ra	 từ	các	hoạt	động	nhất	định	dựa	vào	môi	
trường	là	cách	khác	để	sử	dụng	các	lập	luận	kinh	tế.	Nhiều	hoạt	động	kinh	tế	dựa	vào	
tài	nguyên	thiên	nhiên	trên	cơ	sở	không	chính	thức,	bán	thời	gian,	có	tính	mùa	vụ	hoặc	
tự	cung	tự	cấp.	Do	vậy,	những	nguồn	việc	làm	này	thường	bị	đánh	giá	thấp	trong	số	
liệu	kinh	tế	quốc	gia	và	thậm	chí	có	thể	không	xuất	hiện	trong	nhiều	đánh	giá	chính	
thức	về	việc	làm.

Ví dụ: Môi trường và việc làm
• Ở Braxin, điều tra nông nghiệp gần đây nhất cho thấy, cứ 8 héc-ta canh tác của các 

tiểu nông tạo ra một việc làm, trong khi các trang trại cơ khí hoá quy mô lớn tính trung 
bình, cứ 67 ha chỉ tạo được một việc làm. Ở Braxin, việc làm trong nhiên liệu sinh học 
hay sinh khối theo ước tính, tới nửa triệu (Renner, Sweeney và Kubit 2008).

• Ở Trung Quốc, việc làm trong nhiệt lượng mặt trời ước tính đến 600,000 và nhiên liệu 
sinh học/sinh khối là 226,000 việc làm (Renner, Sweeney and Kubit 2008).

• Tại Ấn Độ, Thay bếp nấu truyền thống bằng các công nghệ bếp nấu sinh khối tiên tiến 
ở 9 triệu hộ gia đình có thể tạo ra 150,000 việc làm, không kể việc làm có được từ thu 
gom sinh khối và các nông trại sinh khối. Ở New Delhi, việc đưa vào sử dụng 6,100 xe 
buýt chạy bằng khí nén tự nhiên năm 2009, chắc sẽ tạo ra 18,000 việc làm mới (Renner, 
Sweeney và Kubit 2008).

• Khoảng 23% của hơn 130,000 hộ nông thôn ở Papua New Guinea kiếm thu nhập bằng 
đánh bắt cá. Trên các đảo Thái Bình Dương này, số lượng lớn phụ nữ thu được các lợi 
ích kinh tế từ đánh bắt cá trực tiếp hoặc gián tiếp làm các việc liên quan như bán cá, 
xuất khẩu và tiếp thị (ADB 2001).

Ví dụ: Môi trường và GDP

• Ở Căm-pu-chia, nghề cá tạo ra 10% GDP (ADB 2000).
• Tại Ghana, chi phí quốc gia do suy thoái môi trường ước tính 9.6% GDP (World Bank 

2007a).
• Ở Tunisi, tổng chi phí thiệt hại môi trường tương đương 2.7% GDP, trong khi ở  Ai Cập, 

chi phí này lên tới 5.4% GDP (Sarraf 2004).
• Ở Tây Phi, nghề cá có thể chiếm tới 15–17% GDP quốc gia và tới 25–30% khoản thu 

từ xuất khẩu (OECD 2008a).

Các khoản thu nhà nước.• 	Các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	là	các	nguồn	của	cải	quan				
trọng	và	nếu	được	quản	lý	đúng	quy	cách,	có	thể	tạo	ra	các	khoản	thu	từ	thuế	ở	các	
nước	có	thu	nhập	thấp.	Thật	không	may,	tiềm	năng	của	khoản	thu	này	có	thể	vẫn	chưa	
được	nhận	ra	do	các	biện	pháp	kích	thích	thị	trường	kém	cỏi,	trợ	cấp	không	thoả	đáng	
đối	với	việc	khai	thác	tài	nguyên	(ví	dụ;	các	khoản	vay	chi	phí	thấp	dành	cho	ngành	
công	nghiệp	gỗ	của	Indonesia),	các	loại	thuế	sử	dụng	tài	nguyên	thấp	giả	tạo,	thiếu	
cưỡng	chế	(ví	dụ:	trốn	thuế	về	các	thu	hoạch	hợp	pháp	hay	bất	hợp	pháp)	hoặc	các	
chính	sách	mâu	thuẫn.	Do	vậy,	cải	thiện	quản	lý	môi	trường	có	thể	là	một	nguồn	quan	
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trọng	bổ	sung	các	khoản	thu	của	chính	phủ	và	các	khoản	thu	này	có	thể	trực	tiếp	dành	
cho	giảm	đói	nghèo	cùng	các	nguồn	thu	khác	(xem	mục	6.2).

Các khoản chi tiêu nhà nước.• 	Mất	các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái	hoặc	tài	nguyên	thiên	nhiên	
có	thể	hiểu	là	cần	bổ	sung	các	khoản	chi	tiêu	công.	Thường	thì	tổn	thất	tài	nguyên	thiên	
nhiên	được	coi	có	các	tác	động	hạn	chế,	bởi	vì	nhiều	tác	động	loại	này	không	có	giá	
đầy	đủ	ngoài	thị	trường.	Sử	dụng	các	kỹ	thuật	kinh	tế	để	định	lượng	các	giá	trị	phi	thị	
trường	có	thể	chứng	minh	được	nhu	cầu	cải	thiện	công	tác	quản	lý	môi	trường	(hộp	
5.5).	Có	thể	sử	dụng	các	kỹ	thuật	khác	nhau—như	phân	tích	chi	phí-lợi	ích,	phân	tích	
chi	phí-hiệu	quả	và	tỷ	lệ	hoàn	vốn	—	để	đánh	giá	các	khoản	đầu	tư	tiềm	năng	và	xác	
định	các	khoản	đầu	tư	tốt	nhất	(xem	mục	5.4).

Hộp 5.5  Các ví dụ về tỷ lệ lợi ích-chi phí cao của việc chi tiêu nhà nước cho 
môi trường

Benin. Các khoản đầu tư cho chương trình kiểm soát sinh vật triển khai đầu những năm 1990 
nhằm ngăn chặn sự lan tràn của cây dạ hương lan nước, một thực vật lạ xâm hại (không phải 
bản địa), đã thu được những phân thưởng lớn. Vào đỉnh điểm lan tràn thực vật này, sinh kế của 
khoảng 200,000 người bị ảnh hưởng xấu, giảm thu nhập từ đánh bắt cá và thương mại ước 
tính hàng năm tới 84 triệu $ (SIWI 2005). Chương trình kiểm soát này và kết quả giảm thiệt hại 
về môi trường do cây dạ hương lan nước gây ra, đem lại mức thu nhập tăng hàng năm hơn 30 
triệu $. Với kinh phí bỏ ra cho chương trình nhỉnh hơn 2 triệu $ (giá trị ròng hiện tại) thì tỷ lệ lợi 
ích – chi phí của khoản đầu tư này quả là rất lớn (NORAD 2007).

Indonesia. Một nghiên cứu phân tích các lợi ích và chi phí bảo tồn rạn san hô so sánh với 
phương thức hiện có ở Indonesia cho thấy, tỷ lệ hoàn vốn đáng kể đối với bảo tồn, khoảng từ 
1.5 trên hơn 50 tuỳ theo cách can thiệp (Cesar 1996).

Madagascar. đầu tư vào chế độ quản lý mới để giải quyết khai thác quá mức nghề nuôi tôm ở 
Madagascar đã được thưởng hậu hĩnh. Một chương trình mới về cấp giấy phép dài hạn, có thể 
chuyển nhượng, được thành lập năm 2000 và xem ra đang phát huy tác dụng. Tỷ lệ lợi ích-chi 
phí của biện pháp can thiệp này được ước tính là 1.5 (Rojat, Rojaosafara và Chaboud 2004).

Sri Lanka. Phân tích kinh tế đã chứng minh, giá trị đầu tư vào bảo vệ vùng đất ngập nước ở 
Muthurajawala, nằm về phía Bắc thủ đô Colombo, vượt 8 triệu $ một năm, hoặc khoảng 2,600$ 
/ha/năm. Sự giảm dần của lũ chiếm 2/3 những lợi ích đó, trong đó các lợi ích còn lại bao gồm 
xử lý nước thải công nghiệp (22%); các lợi ích cho sản xuất nông nghiệp và nghề cá hạ lưu 
(7%); và các lợi ích về củi, đánh bắt cá, vui chơi giải trí, xử lý nước thải sinh hoạt và cấp nước 
ngọt (4%). Hơn 30,000 người—hầu hết là các cư dân nghèo sống ổ chuột và các hộ ngư 
dân—thụ hưởng các dịch vụ này (Emerton và Bos 2004).

Uganda. Đầm lầy Nakivubo gần thủ đô Kampala, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái khác nhau, 
bao gồm lọc nước thải và giữ dinh dưỡng. Các nghiên cứu lượng giá kinh tế cho thấy, giá trị 
của các dịch vụ đó tổng cộng từ 1 đến 1.75 triệu $ năm, trong khi chi phí hàng năm duy trì 
năng lực  của vùng đất ngập nước này để cung các dịch vụ đó chỉ có 235,000$. Do vậy, các 
khoản đầu tư để đảm bảo các dịch vụ của vùng đất ngập nước đó có lợi nhuận cao, tiết kiệm 
đáng kể kinh phí của chính phủ trong các khoản đầu tư giảm thiểu ô nhiễm chất thải và nước 
thay thế và tạo ra lý lẽ vững chắc phản đối việc tiêu thoát nước vùng đất ngập nước quý giá 
này (Emerton vàBos 2004).
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Sinh kế cho người nghèo.• 	Ngày	càng	có	nhiều	chứng	cứ	cho	thấy,	các	hộ	nghèo	dựa	
vào	các	nguồn	tài	nguyên	thiến	nhiên	để	kiếm	sinh	kế	không	giống	nhau.	Phụ	nữ	đặc	
biệt	lệ	thuộc	vào	tài	nguyên	thiên	nhiên	để	có	thu	nhập	và	tự	cung	tự	cấp.	Các	cuộc	
điều	tra	thu	nhập	hộ	gia	đình	được	các	nước	thường	xuyên	tiến	hành,	theo	cácchuẩn	
nghèo,có	thể	tạo	ra	một	nguồn	rất	nhiều	dữ	liệu	và	thông	tin	về	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo	và	môi	trường.	Ví	dụ,	biết	được	các	hộ	gia	đình,	phụ	nữ	và	nam	giới	phải	mất	
bao	nhiêu	thời	gian	đi	kiếm	củi	và	lấy	nước	là	các	thông	tin	rất	hữu	ích.

Ví dụ: Đóng góp của môi trường cho sinh kế

• Ở Ấn Độ, các nguồn tài nguyên thiên nhiên mỗi năm cung cấp đến 5 tỷ $ cho các hộ 
nghèo —hay gấp đôi số tiền viện trợ mà Ấn Độ nhận được (Beck vàNesmith 2001).

• Ước tính hơn 1 tỷ người ở các nước nghèo phụ thuộc vào rừng để sinh kế (IUCN 
2007).

• Hơn 90% người dân sống ở mức cực nghèo phụ thuộc vào rừng để có được một  
phần sinh kế nào đó. Tuy nhiên, độ che phủ rừng toàn cầu đã giảm ít nhất 20% kể từ 
thời kỳ tiền nông nghiệp (World Bank 2004b; UNDP et al. 2000).

Sức khoẻ người nghèo.• 	Các	yếu	tố	môi	trường,	như	các	bệnh	đường	nước	và	ô	nhiễm	
không	khí	trong	nhà—một	số	có	thể	còn	trở	nên	trầm	trọng	do	biến	đổi	khí	hậu—	là	
những	nguyên	nhân	chủ	yếu	gây	tử	vong	cho	hàng	triệu	trẻ	em	mỗi	năm	và	giữ	vai	trò	
chính	gây	huỷ	hoại	sức	khoẻ	người	mẹ.	Việc	định	lượng	gánh	nặng	bệnh	tật	liên	quan	
đến	môi	trường—tức	là	số	bệnh	tật	do	các	rủi	ro	môi	trường	gây	ra—cần	trở	thành	
một	lĩnh	vực	không	thể	tách	rời	của	hoạt	động	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Sử	
dụng	chỉ	số	các	năm	sống	có	điều	chỉnh	theo	ốm	đau,	để	kết	hợp	các	gánh	nặng	do	tử	
vong	và	ốm	đau	vào	cùng	một	chỉ	số	duy	nhất,	cho	phép	so	sánh	các	tác	động	đến	sức	
khoẻ	của	nhiều	yếu	tố	rủi	ro	môi	trường	và	phi	môi	trường	khác	nhau	(Prüss-Üstün	và	
Corvalan	2006).	Chỉ	số	này	còn	giúp	có	khả	năng	quy	gánh	nặng	bệnh	tật	liên	quan	đến	
môi	trường	bằng	tiền,	như	tổng	chi	phí	do	mất	năng	suất,	điều	trị	y	tế	bổ	sung	và	v.v…,	
mà	nền	kinh	tế	quốc	gia	phải	gánh	chịu.

Sự thích ứng của người nghèo • 
trước các rủi ro môi trường và biến 
đổi khí hậu.	Khí	hậu	và	thời	tiết	có	
các	 tác	 động	mạnh	 trực	 tiếp	 hoặc	
gián	 tiếp	 đến	 đời	 sống	 con	 người	
và	 sinh	kế,	 và	 các	hiện	 tượng	 thời	
tiết	cực	đoạn,	như	mưa	to,	ngập	lụt,	
bão	tố	có	thể	có	các	tác	động	khốc	
liệt.	Thay	đổi	các	điều	kiện	khí	hậu	
còn	 ảnh	 hưởng	 đến	 phương	 thức	
tự	cung	tự	cấp	của	người	dân,	như	
chăn	nuôi,	 trồng	 trọt	 và	 cơ	 hội	 sử	
dụng	các	dịch	vụ	cơ	bản,	cũng	như	
ảnh	 hưởng	 đến	 các	 bệnh	 truyền	
theo	 đường	 nước	 và	 vật	 chủ	 như	
muỗi	 (Prüss-	 Üstün	 và	 Corvalan	
2006).	 Định	 lượng	 giá	 trị	 của	môi	
trường	 bằng	 các	 điều	 kiện	 tiền	 tệ	
và	phi	tiền	tệ	liên	quan	đến	sự	thích	
ứng	 trước	 các	 rủi	 ro	 khí	 hậu	hoặc	

Ví dụ: Những rủi ro môi trường

• Xấp xỉ 600,000 người chết trên toàn thế 
giới do các vụ thiên tai liên quan đến thời 
tiết trong những năm 1990. Trong số đó, 
khoảng 95% ở các nước nghèo.

• Ở Châu Âu, nhiệt độ cao bất thường 
vào mùa hè năm 2003 liên quan đến hơn 
35,000 ca tử vong dôi ra so với các năm 
trước.

• Ở Venezuela, các trận lũ lụt ở trong và 
xung quanh Caracas vào tháng 12 năm 
1999 làm chết khoảng 30,000 người, trong 
đó nhiều người ở các khu phố nghèo nàn 
trên sườn dốc trơ trụi.

Nguồn: Prüss-Üstün và Corvalan 2006.
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các	rủi	ro	khác,	có	thể	giúp	thuyết	phục	các	nhà	ra	quyết	định	về	tầm	quan	trọng	của	
việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	(như	tác	động	đến	sức	khoẻ,	nông	nghiệp,	huỷ	
hoại	cơ	sở	hạ	tầng),	như	được	minh	hoạ	trong	hộp	5.6.

Hộp 5.6  Ước tính giá trị các dịch vụ phòng hộ ven biển do các hệ sinh thái rừng 
ngập mặn cung cấp: Ví dụ của Orissa, Ấn Độ

Giáo sư Saudamini Das thuộc đại học Delhi đã nghiên cứu vai trò phòng hộ của rừng  ngập 
mặn, tránh tử vong và ngập lụt do các trận bão nhiệt đới gây ra. Bà kết luận là,  nếu tất cả các 
cánh rừng ngập mặn có trong năm 1950 vẫn còn nguyên vẹn trong thời gian cơn siêu bão 
nhiệt đới tàn phá bang Orissa của Ấn Độ tháng 10 năm 1995, thì khoảng 92% trong gần 10,000 
người chết có thể tránh được. Hơn nữa, không có rừng ngập mặn hiện hữu, số người chết do 
trận bão năm 1995 có thể cao hơn 54%.

Giáo sư Das ước tính giá trị kinh tế của các dịch vụ phòng hộ trong trận siêu bão đó vào 
khoảng 1.8 triệu rupees (43,000$) một héc-ta. Tính xác xuất các trận bão rất khốc  liệt ở Orissa 
trong 3 thập kỷ qua, Bà đã tính giá trị của một héc-ta đất có rừng ngập mặn nguyên vẹn vào 
khoảng 360,000 rupees (8,600$), trong khi đó 1 héc-ta đất sau khi phát quang rừng ngập mặn 
bán với giá  200,000 rupees (5,000$) ngoài thị trường. Chi phí tái tạo 1 héc-ta rừng ngập mặn 
vào khoảng 4,500 rupees (110$), trong khi kinh phí xây dựng nơi tránh bão ở bang Orissa là 
3 triệu rupees (71,000$).

Nguồn: SANDEE 2007.

Các nguyên tắc chính

Cách	 tiếp	 cận	 tiến	hành	phân	 tích	kinh	 tế	nhằm	 thuyết	phục	 các	nhà	 ra	quyết	định	về	
tầm	quan	trọng	của	việc	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	được	đúc	rút	
bằng	một	số	nguyên	tắc	chủ	yếu	từ	các	kỹ	năng	và	kinh	nghiệm	phân	tích	kinh	tế	và	môi	
trường.

Bắt đầu từ việc gây ảnh hưởng đến quá trình và đánh giá các chỉ số kinh tế.• 	Điểm	
khởi	đầu	là	phải	hiểu	thấu	đáo	quá	trình	sẽ	bị	ảnh	hưởng.	Việc	này	đòi	hỏi	các	nhà	kinh	
tế,	những	người	am	hiểu	quá	trình	tăng	trưởng,	tài	chính	công	và	việc	làm—và	cách	
thức	có	thể	gắn	kết	môi	trường	với	những	vấn	đề	đó.	Thường	thì	có	thể	sử	dụng	các	
cách	tiếp	cận	đơn	giản,	rút	ra	từ	các	dữ	liệu	và	thông	tin	hiện	có,	như	các	đánh	giá	về	
đói	nghèo	có	sự	tham	gia,	các	đánh	giá	chi	tiêu	công	và	chứng	từ	thuế.

Thu hút các nhà ra quyết định và chuyên gia chuyên ngành khác nhau tham gia. • 
Thành	lập	các	nhóm	đa	ngành—nên	bao	gồm	các	nhà	kinh	tế,	môi	trường,	chuyên	gia	
giới,	chuyên	gia	chính	sách,	phụ	nữ	và	nam	giới	của	các	cộng	đồng	địa	phương.

Sử dụng các công cụ quen thuộc. • Thành	công	có	khả	năng	hơn	khi	sử	dụng	các	công	
cụ	được	xây	dựng	từ	các	công	cụ	quen	thuộc	đối	với	các	nhà	ra	quyết	định	khi	tham	
gia	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia,	như	các	đánh	giá	đói	nghèo	hộ	gia	đình,	lượng	giá	
kinh	tế,	phân	tích	chi	phí-lợi	ích	hoặc	phân	tích	chi	phí-	hiệu	quả.	Nói	chung,	các	mô	
hình	đơn	giản	hơn	thì	thích	hợp	hơn	các	mô	hình	phức	tạp	hơn,	ít	nhất	cho	đến	khi	tiến	
hành	phân	tích	cơ	bản	hơn.	

Đảm bảo sử dụng môi trường được bền vững. • Một	số	công	trình	phân	tích	giả	định	
rằng	việc	sử	dụng	môi	trường	hiện	tại	và	theo	kế	hoạch	là	bền	vững—ví	dụ,	người	dân	
thụ	hưởng	các	lâm	sản	thì	không	huỷ	hoại	rừng,	hay	có	thể	đánh	thuế	người	khai	thác	
gỗ	bất	hợp	pháp	bằng	mức	thu	hoạch	hiện	tại	của	họ.	Giả	định	này	thường	là	sai	lầm.	
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Cần	phải	thận	trọng	để	đảm	bảo	các	phân	tích	dựa	trên	việc	sử	dụng	các	dịch	vụ	hệ	
sinh	thái	một	cách	thực	sự	bền	vững.

Không cường điệu các mối gắn kết đói nghèo-môi trường tích cực.• 	Tuy	giá	trị	của	
các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	tích	cực	thường	bị	đánh	giá	thấp,	nhưng	cũng	
không	nên	thổi	phồng	tầm	quan	trọng	của	các	mối	gắn	kết	đó.	Các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	là	phức	hợp	và	các	mối	quan	hệ	nhân	-quả	đơn	giản	là	hiếm	có.	Đôi	
khi	có	những	cộng	năng	hiển	nhiên,	nhưng	sự	đánh	đổi	thường	là	những	kết	quả	thực	
tế	hơn.	Ở	một	vài	tình	huống,	sự	phụ	thuộc	vào	các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	bị	suy	
thoái,	có	thể	là	cạm	bẫy	đói	nghèo	đối	với	người	nghèo.	Trong	các	trường	hợp	này,	cách	
ứng	phó	 tốt	 nhất	 có	 thể	 là	 các	 biện	pháp	
giảm	bớt	sự	phụ	thuộc	đó,	như	hỗ	trợ	di	cư	
cùng	với	giúp	đỡ	những	người	ở	lại.	Đây	
chính	là	sự	quan	tâm	của	người	nghèo	và	
việc	cường	điệu	các	yêu	sách	về	môi	trường	
có	thể	trở	nên	phản	tác	dụng.

Đưa vào toàn bộ tính phức hợp của các • 
mối gắn kết giữa môi trường và kinh tế.    

Các	mối	 gắn	 kết	 là	 phức	 tạp	 và	 thay	 đổi	
theo	thời	gian.	Các	tác	động	có	thể	là	tích	
cực	và	tiêu	cực,	ngắn	và	dài	hạn,	vĩ	mô	và	vi	
mô.	Ví	dụ,	khi	tiến	hành	các	phân	tích	kinh	
tế,	điều	quan	trọng	là	nắm	bắt	được	đầy	đủ	
phạm	vi	của	các	lợi	ích	kinh	tế	đạt	được	hay	
dự	tính	được.		Mặc	dù,	việc	đánh	giá	các	tác	
động	trước	mắt	là	ưu	tiên	hàng	đầu,	nhưng	
cũng	 cần	 cân	nhắc	 các	 tác	động	 tiếp	 theo	
(đôi	khi	gọi	là	tác	động	thứ	cấp	và	tam	cấp	theo	thứ	tự)

Cân nhắc việc trình bày các kết quả theo không gian.• 	Các	dữ	liệu	bóc	tách	ở	cấp	địa	
phương	có	thể	trình	bày	một	cách	thực	tế	bằng	các	bản	đồ,	gắn	kết	tình	hình	KT-XH	
với	tình	trạng	môi	trường	và	các	hệ	sinh	thái	theo	không	gian.	Sau	đó	có	thể	sử	dụng	
những	thông	tin	này	để	xác	định	các	mục	tiêu	và	chỉ	tiêu	chính	sách	tốt	hơn;	cung	cấp	
thông	tin	về	phát	triển,	dự	toán	kinh	phí	và	sắp	xếp	ưu	tiên	các	biện	pháp	chính	sách;	
gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách;	và	giám	sát	việc	thực	hiện	các	biện	
pháp	đó.	Mặc	dù	những	bản	đồ	chỉ	trình	bày	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường,	
ít	khi	được	sử	dụng,	nhưng	các	kết	quả	của	các	bản	đồ	đói	nghèo	gợi	ra	được	những	
triển	vọng	đáng	quan	tâm	về	các	công	cụ	để	gây	ảnh	hưởng	đến	quy	hoạch	pháp	triển	
quốc	gia.	Ví	dụ,	Chiến	lược	tăng	cường	tăng	trưởng	và	giảm	đói	nghèo	của	Nicaragua	
hoàn	toàn	dựa	vào	các	bản	đồ	đói	nghèo	để	phân	bổ	1.1	tỷ	$	vốn	kinh	phí	trong	5	năm	
(Henninger	và	Snel	2002).

Hướng dẫn thêm: Các bước

Trong	bối	cảnh	của	một	sáng	kiến	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường,	cách	tiếp	cận	từng	
bước	trong	phân	tích	kinh	tế	có	thể	phát	huy	tác	dụng	(bảng	5.1).

Ví dụ: Những rủi ro môi trường

Giảm khả năng có củi là một tác động 
tức thì của phá rừng. Khan hiếm củi có 
thể dẫn đến giảm số học sinh nữ đến 
trường vì các em buộc phải làm việc 
nhiều giờ hơn và đi xa nhà hơn để giúp 
lấy củi. Khan hiếm củi còn có thể làm 
cho trẻ ốm đau và suy dinh dưỡng tồi 
tệ, nếu các hộ gia đình ứng phó bằng 
cách giảm thời gian đun nước và nấu 
ăn, hậu quả là nước không an toàn và 
khẩu phần ăn ít dinh dưỡng.
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Bảng 5.1  Các bước chính trong xác định và sử dụng chứng cứ kinh tế cụ thể trong 
nước
 Bước Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo – môi trường
1. Xác 
định các 
mục tiêu 
phân tích

• Xác định giả thuyết và các mục tiêu rõ ràng của công tác phân tích
• Xác định các kết quả mong đợi và quyết định cách thức sử dụng các kết quả để 

gây ảnh hưởng các quá trình chính sách hoặc dự thảo ngân sách

2.  Xác 
định phạm 
vi và thời 
hạn phân 
tích

• Tập trung vào cách thức mà việc sử dụng bền vững môi trường sẽ góp phần đạt 
được các ưu tiên phát triển; ví dụ, nếu an ninh lương thực là một ưu tiên, phân 
tích kinh tế cần nêu được các cách mà nền nông nghiệp bền vững môi trường có 
thể giúp đạt được an ninh lương thực

• Đảm bảo phân tích có cân nhắc các thị trường phi chính thức
• Đảm bảo đưa vào những cân nhắc về giới
• Kịp thời; thời hạn mang tính quyết định vì việc phân tích nhằm mục đích gây ảnh 

hưởng quá trình chính sách hoặc dự thảo ngân sách
3.  Quyết 
định chọn 
cách tiếp 
cận

• Quyết định chọn các cách tiếp cận thích hợp trên cơ sở các mục tiêu và phạm 
vi phân tích và khả năng sẵn có các nguồn lực (như phân tích hệ sinh thái, cách 
tiếp cận chi phí- lợi ích, lượng giá kinh tế, phân tích vòng đời sản phẩm hoặc các 
nghiên cứu điển hình)

4. Thiết kế 
phân tích

• Kiểm kê các dữ liệu và tư liệu hiện có để xác định những lỗ hổng thông tin và 
thu thập các thông tin còn sót nếu cần qua (điều tra hiện trường, phỏng vấn hay 
nghiên cứu điển hình)

• Xác định giá trị toàn bộ hoặc các lợi ích của tài nguyên thiên nhiên liên quan đến 
các ưu tiênquốc gia (như tăng trưởng kinh tế, GDP, việc làm, xuất khẩu, thu nhập 
gia đình, giảm nghèo)

• Đánh giá các xu thế và thay đổi của tài nguyên thiên nhiên theo thời gian bằng 
các kịch bản sử dụng tài nguyên khác nhau của các ngành cụ thể (như nông-lâm 
nghiệp, nước)

• Đo lường các chi phí suy thoái môi trường theo các kịch bản khác nhau
• Khái toán kinh phí cần có cho các biện pháp chính sách để cải thiện hoặc duy trì 

các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các lợi ích mà tài nguyên thiên nhiên mang lại
• Phân tích các lợi ích và chi phí cho các ngành, kịch bản, biện pháp chính sách và các 

nguồn tài nguyên khác nhau, trình bày theo mối liên quan với các ưu tiên quốc gia

5.  Triển 
khai phân 
tích

• Thành lập các nhóm đa ngành để triển khai nghiên cứu; đảm bảo sự tham gia của 
nhiều bên khác nhau (như về giới, hiện trạng KT-XH, ví trị)

• Sử dụng quy trình phân tích kinh tế làm công cụ để tăng cường các thể chế và 
năng lực (ví dụ: chính phủ, các viện nghiên cứu và xã hội dân sự) để triển khai các 
phân tích kinh tế và duy trì sự làm chủ nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu; các 
ví dụ về các cách tiếp cận xây dựngnăng lực gồm có:

• Cách tiếp cận kết nghĩa (hợp tác giữa các tổ chức quốc gia và các tổ chức tương 
tự ở các nước khác hoặc các tổ chức quốc tế)

• Đào tạo chính quy và đào tạo theo cách thức vừa học vừa làm (xem mục 5.5)

6.  Phát 
triển các 
luận cứ và 
chuyển tải 
các thông 
điệp

• Xác định những thông điệp chính và hình thành các lập luận có sức thuyết phục
• Quyết định chọn cách tốt nhất (về hình thức, thời hạn, hoàn cảnh) trình bày các 

kết quả nghiên cứu
• Trình bày tóm lược những chứng cứ thu thập được (có lẽ từ 2-4 trang) và các 

thông điệp chính giải thích rõ các kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng đến một quá 
trình chính sách liên quan; một báo cáo chỉ xác định các mối gắn kết giữa các ưu 
tiên môi trường và phát triển là chưa đủ

• Không chờ đến khi có các kết quả đầy đủ mới trình bày chứng cứ; có thể trình bày 
các chứng  cứ về các mối gắn kết có tính chất phức tạp hơn ở giai đoạn sau
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5.3 Sử dụng các phân tích kinh tế để thu thập chứng cứ cụ thể trong 
nước
Mục	tiêu	của	hoạt	động	này	là	đảm	bảo	lồng	ghép	tối	ưu	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	
với	chính	sách	bao	trùm	của	quốc	gia	hoặc	ngành,	nhằm	tạo	ra	các	cơ	hội	để	gây	ảnh	hưởng	
có	hiệu	quả	đến	việc	thực	hiện	chính	sách—ví	dụ	thông	qua	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	và	
các	biện	pháp	chính	sách	ở	cấp	ngành	
hoặc	cấp	địa	phương	(xem	chương	6).	
Ngắn	hạn	hơn,	việc	gây	ảnh	hưởng	đến	
một	quá	trình	chính	sách	chuyển	thành	
việc	 nâng	 cao	 nhận	 thức	 về	 sự	 đóng	
góp	của	môi	trường	cho	sự	thịnh	vượng	
của	 con	người	 và	 tăng	 trưởng	kinh	 tế	
vì	 người	 nghèo;cải	 thiện	 hợp	 tác	 giữa	
các	cơ	quan	tài	chính,	kế	hoạch,	ngành	
và	 địa	 phương;	 và	 đưa	 vào	 các	 mục	
tiêu,	chỉ	tiêu	liên	quan	đến	đói	nghèo-
môi	trường	và	các	chiến	lược	thực	hiện	
trong	các	văn	bản	chính	sách.

Cách tiếp cận
Cách	 tiếp	 cận	gây	ảnh	hưởng	đến	 các	
quá	 trình	 chính	 sách	 vừa	 là	 quá	 trình	
định	hướng	vừa	là	quá	trình	phân	tích	
chính	sách.	Cách	tiếp	cận	này	tận	dụng	
những	 hoạt	 động	 trước	 đây,	 nhất	 là	
những	 đánh	 giá	 sơ	 bộ	 (xem	 các	 mục	
4.1	và	4.2)	và	thu	thập	chứng	cứ	cụ	thể	
trong	nước	(xem	các	mục	5.1	và	5.2).

Khớp nối với quá trình thể chế và chính sách

Để	thuyết	phục	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	đưa	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường		
vào	công	việc	của	họ,	điều	cần	thiết	là	phải	hiểu	công	việc	của	họ,	bao	gồm	các	bước	và	thủ	
tục	liên	quan	và	tạo	ra	cơ	hội	cho	người	dân	được	tham	gia.

Hiểu rõ bối cảnh và quá trình một chính sách.• 	Ngoài	việc	hiểu	thấu	đáo	toàn	bộ	bối	
cảnh	và	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	(xem	các	mục	4.1	và	4.2),	có	được	nhận	
thức	tốt	về	quy	trình	chính	sách	có	mục	tiêu,	cũng	có	tính	chất	quyết	định.	Các	thông	
tin	này	bao	gồm	thời	gian	biểu,	lộ	trình	hay	các	bước	trong	quy	trình,	vai	trò	của	các	bên	
khác	nhau	và	các	sản	phẩm	đầu	ra	
theo	dự	định.	Có	được	thông	tin	về	
các	mục	tiêu	của	ngành,	đóng	góp	
vào	các	ưu	tiên	dài	hạn	của	quốc	gia	
cũng	hết	sức	quan	trọng.

Trở thành một phần của quá trình.•  
Gây	 ảnh	 hưởng	 quá	 trình	 chính	
sách	đòi	hỏi	phải	có	một	“ghế	trong	
cuộc	họp”.	Tham	gia	vào	quá	trình	
càng	sớm	thì	cơ	hội	gây	ảnh	hưởng	
đến	kết	quả	càng	nhiều.	Hơn	nữa,	
một	điểm	quan	trọng	là	đạt	được	sự	
nhất	trí	giữa	các	bên	chính	phủ	có	
liên	quan	(cơ	quan	chủ	trì	quá	trình	

Ví dụ: Các vấn đề đói nghèo-môi trường 
trong Kế hoạch hành động xoá đói nghèo 
của Uganda

Các vấn đề đói nghèo-môi trường được lồng 
ghép trong Kế hoạch hành động xoá đói nghèo 
của Uganda bao gồm các vấn đề sau:
• Năng lượng, củi và phá rừng
• Xói mòn đất canh tác, hoá chất nông 

nghiệp, quản lý tổng hợp sâu, vật hại và 
phân 

• Quyền sử dụng đất
• Sức khoẻ môi trường
• Giáo dục và nhận thức
• Giao thông
• Đất ngập nước

Nguồn: MFPED 2004.

Ví dụ: Các cách trở thành một phần quá 
trình

• Có cơ hội tiếp cận các nhóm làm việc và 
nhóm dự thảo để đưa ra luận cứ về môi 
trường

• Có cơ hội tiếp cận các cơ quan ngành và 
địa phương khi soạn thảo những đóng 
góp của họ 

• Có cơ hội tiếp cận nhóm công tác môi 
trường xây dựng nội dung môi trường
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chính	sách,	ngành	và	các	cơ	quan	địa	phương	khác	tham	gia)	về	cách	thức	làm	cho	việc	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	phù	hợp	với	thời	gian	biểu	và	lộ	trình	của	một	quá	
trình	chính	sách	có	mục	tiêu,	là	rất	quan	trọng.	Quá	trình	đó	hoạt	động	ra	sao	và	cơ	hội	
lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	được	thoả	thuận	đến	đâu,	sẽ	quyết	định	phạm	vi	của	
nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	và	quy	mô	thời	gian	có	thể	tiến	hành	nỗ	lực	
lồng	ghép.

Trách nhiệm và làm chủ quá trình. • Cơ	quan	chủ	trì	quá	trình	chính	sách	cần	có	trách	
nhiệm	và	làm	chủ	đối	với	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Điều	đó	có	nghĩa	là,	
thông	điệp	này	phải	có	được	từ	các	cơ	quan	như	kế	hoạch	hoặc	tài	chính,	chứ	không	chỉ	
từ	các	bên	môi	trường.	Sau	đó,	cơ	quan	chủ	trì	có	thể	thu	xếp	các	công	việc	cần	thiết	và	
yêu	cầu	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	để	ngành	và	các	cơ	quan	địa	
phương	chấp	hành	thực	hiện.

Ủng hộ lồng ghép đói nghèo-môi trường.• 	Các	quá	 trình	 chính	 sách	 liên	quan	đên	
nhiều	bên	và	nhiều	cơ	chế,	như	các	nhóm	công	tác,	các	nhóm	dự	thảo.	Những	người	
ủng	hộ	 cần	 tham	gia	 trong	 từng	 cơ	 chế	đó	và	phối	hợp	với	những	cá	nhân	 có	ảnh	
hưởng.	Việc	phối	hợp	này	cần	thực	hiện	ở	cả	cấp	chính	sách	cấp	cao	lẫn	cấp	kỹ	thuật,	
để	thuyết	phục	và	ủng	hộ	các	bên	khác	nhau	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	
trường	với	công	việc	của	họ.	Xây	dựng	các	đối	tác	với	các	bên	chính	phủ,	phi	chính	phủ	
và	phát	triển,	có	thể	là	phương	tiện	giúp	huy	động	nhiều	người	ủng	hộ	và	đảm	bảo	việc	
lồng	ghép	thành	công	(xem	chương	3).

Ví dụ: Biến các quan chức cấp cao thành những người ủng hộ ở Kenya

Hai chuyến thăm đặc biệt đến phía Bắc khô hạn của Kenya của các quan chức chính 
phủ và cơ quan viện trợ đã giúp chuyển hoá các nhà ra quyết định trước đây coi nhẹ 
các vấn đề liên quan đến đất khô hạn, thành những người hăng hái ủng hộ lồng ghép 
các nhu cầu và quan tâm của các cộng đồng chăn thả gia súc sống ở các khu vực này 
với chiến lược giảm đói nghèo của Kenya. Hầu hết số quan chức này, kể cả trưởng ban 
thường trực Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo, chưa bao giờ đặt chân đến vùng này. 
Các chuyến thăm đã giúp các nhà ra quyết định về tài chính nâng cao hiểu biết về phạm 
vi của đói nghèo-môi trường liên quan đến các vấn đề mà các cộng đồng chăn thả gia 
súc gặp phải và mối quan tâm của họ về các vấn đề đất khô hạn nói chung. Các chuyến 
thăm do Nhóm chuyên đề những người chăn cừu tổ chức, có cộng tác với Ban thường 
trực Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo. 

Nguồn: UNDP, UNEP và GM 2007.

Các cơ chế điều phối.• 	Cộng	tác	và	điều	phối	các	bên	liên	quan	với	các	vấn	đề	xuyên	
suốt	khác,	như	giới	hoặc	HIV/AID,	có	tác	dụng	tạo	ra	những	cộng	năng	và	tránh	được	
tình	trạng	cạnh	tranh.	Ngoài	ra,	các	cơ	quan	chuyên	môn	giải	quyết	các	vấn	đề	phức	
tạp,	như	biến	đổi	khí	hậu	cần	cộng	tác	chặt	chẽ	với	quá	trình	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường.

Xác định đối tượng truyền thông. • Vấn	đề	quan	trọng	là	biết	được	đối	tượng	truyền	
thông	và	các	lý	lẽ	có	thể	dễ	thuyết	phục	họ	nhất	và	từ	đó,	xây	dựng	các	thông	điệp.	
Truyền	thông	có	hiệu	quả	cần	phải	có	thông	điệp	rõ	ràng,	súc	tích	và	thường	xuyên	
nhắc	lại	thông	điệp	đó	(kể	cả	khi	gặp	gỡ	từng	người,	trình	bày	và	tham	gia	các	nhóm	
công	tác	ngành).	Các	báo	cáo	ngắn	gọn	dành	riêng	cho	đối	tượng	cụ	thể,	như	nhóm	
công	tác	ngành,	có	nhiều	khả	năng	dễ	tiếp	thu	thông	điệp	hơn	so	với	các	báo	cáo	dài.	
Công	việc	truyền	thông,	các	đợt	tập	huấn	ngắn	và	tham	quan	hiện	trường	về	các	vấn	đề	
đói	nghèo-môi	trường,	cũng	có	thể	trở	thành	một	phần	của	nỗ	lực	này.
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Ấp dụng phân tích chính sách

Trục	thứ	hai	của	cách	tiếp	cận	này	bao	gồm	việc	áp	dụng	phân	tích	chính	sách	có	tính	chiến	
thuật	để	gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	chính	sách	và	tăng	mức	ưu	tiên	dành	cho	các	vấn	đề	
đói	nghèo-môi	trường.

Thích ứng công tác phân tích với quá trình.• 	Các	kết	quả	có	chứng	cứ	cụ	thể	trong	
nước	(xem	các	mục	5.1	và	5.2)	và	những	đánh	giá	hay	nghiên	cứu	hiện	có,	cần	được	
điều	chỉnh	cho	phù	hợp	với	các	mục	đích	vận	động	hoặc	sử	dụng	như	những	đóng	góp	
cho	quá	trình	này.	Có	thể	cần	đến	phân	tích	thêm	để	chứng	minh	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	đóng	góp	ra	sao	cho	các	mục	tiêu	tổng	thể	của	chính	sách,	từ	đó	đưa	
ra	chỉ	tiêu	cụ	thể	hoặc	các	chiến	lược	thực	hiện	để	đưa	vào	văn	bản	chính	sách.	Trong	
cả	hai	trường	hợp,	công	tác	phân	tích	cần	được	gắn	kết	với	quá	trình	chính	sách	và	bối	
cảnh	của	quá	trình	này.	Thường	thì	không	thể	tiến	hành	các	phân	tích	phức	tạp,	nhưng	
các	lý	lẽ	phân	tích	đơn	giản	hoặc	các	ví	dụ	cụ	thể	lại	có	thể	có	hiệu	quả	nhất.

	 Trên	thực	tế,	công	tác	phân	tích	này	thường	tiến	hành	dưới	dạng	 tham vấn với các 
chuyên gia,	bao	gồm	các	cuộc	hội	thảo	của	các	chuyên	gia	và	các	bên	liên	quan	khác	để	
thảo	luận	mức	độ	thích	hợp	của	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	đối	với	một	quá	trình	
xây	dựng	chính	sách	và	thảo	luận	tập	thể	về	các	mục	tiêu	và	chiến	lược	thực	hiện	phù	
hợp	để	đưa	vào	văn	bản	chính	sách.	Những	cuộc	tham	vấn	dựa	trên	các	kết	quả	công	
việc	thực	hiện	trước	đây	và	hỗ	trợ	việc	chuẩn	bị	việc	triển	khai	quá	trình	chính	sách	của	
ngành	môi	trường.

	 Xét	về	thời	gian	và	sự	sẵn	sàng	bắt	đầu,	cách	tiếp	cận	có	thể	dài	hơn	và	phức	tạp	hơn,	
các	bên	có	quan	tâm	có	thể	triển	khai	đánh	giá	môi	trường	chiến	lược	hoặc	sử	dụng	việc 
ra quyết định phát triển bền vững có lồng ghép.

 Đánh giá môi trường chiến lược	đề	cập	đến	một	loạt	cách	tiếp	cận	phân	tích	và	có	sự	
tham	gia,	nhằm	lồng	ghép	các	quan	tâm	về	môi	trường	với	các	chính	sách,	kế	hoạch	và	
chương	trình	và	đánh	giá	các	mối	gắn	kết	chồng	chéo	của	môi	trường	với	những	cân	
nhắc	về	KT-XH	(OECD	2006a).	Được	sử	dụng	trong	bối	cảnh	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường,	việc	đánh	giá	có	thể	có	tác	dụng	để	đánh	giá	một	cách	hệ	thống	một	quá	trình	
hay	văn	bản	chính	sách	để	xác	định	khả	năng	đóng	góp	của	đói	nghèo-môi	trường	và	
sau	đó	hoàn	chỉnh	các	ưu	tiên	tương	ứng	(hộp	5.7).

 Ra quyết định phát triển bền vững có lồng ghép	là	một	quá	trình	kết	hợp	các	mục	tiêu	
chính	của	phát	triển	bền	vững,	phát	triển	kinh	tế,	giảm	đói	nghèo	và	bảo	vệ	môi	trường	
với	các	hành	động	chính	sách.	Ra	quyết	định	phát	triển	bền	vững	có	lồng	ghép	còn	đi	
xa	hơn	việc	đánh	giá	và	định	giá	bằng	cách	mở	rộng	toàn	bộ	quá	trình	từ	lập	chương	
trình	nghị	sự,	xây	dựng	chính	sách,	ra	quyết	định,	thực	hiện	và	đánh	giá	(UNEP	2008a).	
Khi	điều	kiện	cho	phép,	có	thể	áp	dụng	các	cấu	thành	liên	quan	của	khung	ra	quyết	
định	cho	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.

Gắn kết cách tiếp cận phân tích với khung chính sách. • Cách	tiếp	cận	phân	tích	cần	
được	gắn	kết	với	cấu	trúc	của	một	văn	bản	chính	sách.	Ví	dụ,	một	văn	bản	chính	sách	
có	thể	được	xây	dựng	xung	quanh	các	mục	tiêu	hay	các	trụ	cột	(như:	tăng	trưởng	bền	
vững	quản	lý	nhà	nước	hợp	lý,	giảm	nhẹ	tính	dễ	tổn	thương)	hoặc	dựa	vào	các	chương	
trình	ưu	tiên	của	ngành.	Văn	bản	chính	sách	đó	còn	có	thể	đưa	vào	các	vấn	đề	xuyên	
suốt	và	có	thể	trình	bày	các	chiến	lược	hay	chỉ	tiêu	thực	hiện.
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Hộp 5.7  Sử dụng đánh giá môi trường chiến lược để đưa các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường vào các quá trình chiến lược giam đói nghèo của Ghana

Thông tin tổng quát và các mục tiêu. Mặc dù Chiến lược giảm đói nghèo của Ghana được 
ban hành tháng 2 năm 2002 đã xác định suy thoái môi trường là một trong những nguyên nhân 
gây ra đói nghèo, nhưng chiến lược này hầu như coi môi trường chỉ là vấn đề ngành. Hơn 
thế, nhiều chính sách đề ra trong chiến lược dựa vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên theo các cách có tiềm năng huỷ hoại môi trường  đáng kể.

Chính phủ nước này quyết định tiến hành đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) như một 
phần của nỗ lực lồng ghép đói nghèo-môi trường để sửa đổi Chiến lược giảm đói-nghèo. 
Công tác đánh giá nhằm đánh giá các rủi ro môi trường và các cơ hội liên quan chặt chẽ đến 
các chính sách của chiến lược và xác định các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng, quản lý 
môi trường hợp lý là cơ sở cho tăng trưởng bền vững vì người nghèo và giảm đói nghèo ở 
Ghana.

Cách tiếp cận.  Công tác đánh giá bắt đầu từ tháng 5 năm 2003 và có 2 cấu thành: đánh giá 
từ trên xuống, có sự đóng góp của 23 bộ; và tìm hiểu từ dưới lên ở các cấp huyện và vùng. 
Các bộ được làm quen với các quy trình ĐMC và được hướng dẫn cách lồng ghép môi trường 
với việc xây dựng chính sách.

Các kết quả.  Hướng dẫn quy hoạch được sửa đổi để lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-
môi trường ở các cấp ngành và huyện. Việc sử dụng ĐMC được coi trọng hơn để cải thiện 
các quá trình này và theo đó, các chính sách đã được cụ thể hoá thành các khoản ngân sách, 
chương trình và hoạt động. Việc đánh giá còn thay đổi thái độ ứng xử của các công chức chịu 
trách nhiệm về lập kế hoạch và dự thảo ngân sách, khuyến khích họ theo đuổi các cơ hội 
được-được khi lồng ghép môi trường với  các chính sách, kế hoạch và chương trình. Chiến 
lược giảm đói nghèo, 2006–2009 được dự thảo có sự đóng góp trực tiếp của nhóm đánh 
giá.

Nguồn: OECD 2006a.

Hình	5.1	minh	họa	cách	thức	có	thể	đưa	các	vấn	đề	môi	trường	vào	một	văn	bản	chính	sách	
ở	4	cấp:

1.	 Gắn	kết	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	với	các	mục	tiêu	hoặc	trụ	cột	chính	của	văn	
bảnvà	tán	thành	môi	trường	là	một	mục	tiêu	hay	trụ	cột	trong	văn	bản	đó	hoặc	là	một	
cấu	thành	chính	của	một	mục	tiêu	hay	trụ	cột	khác	(như	tạo	thu	nhập	hay	tăng	trưởng	
kinh	tế)

2.	 Nắm	bắt	một	loạt	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	có	liên	quan	với	các	vấn	đề	
đan	xen

3.	 Lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đó	với	các	chiến	lược	thực	hiện	ưu	tiên	của	ngành

4.	 Làm	việc	với	các	ngành	để	xác	định	các	chỉ	tiêu	liên	quan	và	đảm	bảo	các	chỉ	tiêu	đói	
nghèo-môi	trường	được	đưa	vào	khung	giám	sát	(xem	mục	6.1)

Môi	trường	được	coi	là	một	vấn	đề	đan	xen	trong	văn	bản	chính	sách.	Điểm	mạnh	của	cách	
tiếp	cận	này	là	ở	chỗ,	các	vấn	đề	môi	trường	được	hiểu	là	có	liên	quan	đến	mọi	khâu	của	
một	chính	sách.	Tuy	nhiên,	việc	xếp	môi	trường	là	vấn	đề	đan	xen	có	thể	hiểu	là	không	có	
được	một	chương	hoặc	mục	riêng	về	môi	trường	trong	văn	bản	chính	sách.	Trong	trường	
hợp	này,	môi	trường	có	thể	trở	thành	“vô	hình”	và	có	thể	không	được	ưu	tiên	trong	quá	
trình	dự	thảo	và	thực	hiện		ngân	sách	(xem	chương	6).
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Lý	tưởng	là,	cấu	trúc	một	văn	bản	chính	sách	cần	được	thiết	kế	sao	cho	có	thể	nhìn	nhận	
việc	cải	thiện	quản	lý	môi	trường	vừa	là	vấn	đề	đan	xen	vừa	là	mục	tiêu	có	thể	nhận	dạng	
theo	quyền	lợi	riêng	của	môi	trường.

Hướng dẫn thêm: Các bước và ví dụ

Khi	gây	ảnh	hưởng	một	quá	 trình	chính	sách,	 các	 công	cụ	quan	 trọng	nhất	 là	 cái	nhìn	
chiến	lược,	linh	hoạt	mang	tính	chiến	thuật	và	kiên	trì	tham	gia.	Các	hộp	5.8	và	5.9	trình	
bày	 những	 kinh	 nghiệm	 cụ	 thể	 trong	 lồng	 ghép	 đói	 nghèo-môi	 trường	 ở	 	 Rwanda	 và	
Bangladesh.		Bảng	5.2	đưa	ra	ví	dụ	về	các	cơ	hội	khác	nhau	để	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường	với	một	quá	trình	chính	sách.	

Việc	lồng	ghép	thành	công	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	với	văn	bản	chính	sách	sẽ	mở	
ra	con	đường	thực	hiện	các	biện	pháp	ngân	sách	và	chính	sách	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	
và	địa	phương.	Ngay	cả	sau	khi	đã	đưa	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	vào	một	văn	
bản	chính	sách,	thì	công	việc	chưa	thể	kết	thúc;	mà	vẫn	phải	tiếp	tục	phối	kết	hợp	với	mọi	
bên	chủ	chốt	để	đảm	bảo	duy	trì	lâu	dài	động	lực	được	tạo	ra,	thông	qua	quá	trình	chính	
sách	(xem	mục	5.4	và	chương	6).

 

Mục tiêu Xác định mối gắn kết 
đói nghèo-môi trường

Tăng trưởng Quản lý

Chỉ tiêu đưa vào các chỉ tiêu
trong khung giám sát

Lâm nghiệp Nước Y tế

Chiến lược
thực hiện

Gây ảnh hưởng các 
chiến lược ưu tiên

Phát triển
con người

Tạo thu
nhập

Tăng sức
dẻo dai

Vấn đề đan xen Nắm bắt các mối gắn kết
đói nghèo-môi trườngGiảm đói nghèo, môi trường, giới…

Nông nghiệp
Môi 

trường     Nước Y tế Nănglượng

Hình  5.1  Gắn kết cách tiếp cận phân tích với toàn bộ khung chính sách

Nông nghiệp Nănglượng
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Hộp 5.8  Lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với Quá trình Chiến 
lược Phát triển kinh tế và Giảm đói nghèo của Rwanda

Thông tin tổng quát. Tháng 1 năm 2006, Rwanda tiến hành xây dựng Báo cáo Chiến lược 
giảm đói nghèo (PRSP) lần thứ hai, Chiến lược Phát triển kinh tế và giảm đói nghèo (EDPRS). 
Số lớn các bên liên quan—gồm các bên phát triển, xã hội dân sự và các nhóm có quan tâm 
khác—được mời tham gia từ đầu quá trình này. Môi trường được xác định là vấn đề đan xen 
để lồng ghép vào chiến lược EDPRS dù trước đó, môi trường đã nhận được nhiều quan tâm 
từ cấp chính trị cao nhất. Tuy nhiên, năng lực trong ngành môi trường hoàn toàn thấp và phải 
cần đến nhiều hỗ trợ kỹ thuật để lồng ghép thành công đói nghèo-môi trường.

Những người ủng hộ đói nghèo-môi trường tham gia quá trình. Trong suốt quá trình xây 
dựng, một nhóm của Rwanda với sự giúp đỡ của sáng kiến PEI, UNDP-UNEP đã hỗ trợ tất 
cả các ngành tham gia. Công việc này đòi hỏi sự tham gia trong việc xây dựng và thẩm định 
các khung lôgíc của tất cả các ngành, là nền tảng của chiến lược EDPRS, góp phần cho quá 
trình dự thảo, xây dựng các phần của các chương được chọn, tham gia các cuộc thảo luận về 
giám sát, đánh giá và thẩm định một số dự thảo chiến lược EDPRS. Đóng góp chính là gửi các 
báo cáo tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách để làm luận cứ về ý nghĩa quan trọng của 
môi trường đối với sự thịnh vượng của con người và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh của 
Rwandan. Quá trình này rất tập trung, đòi hỏi trao đổi liên tục với các ngành và các nhà hoạch 
định chính sách. Những người ủng hộ sáng kiến PEI thường xuyên phải báo báo cáo cùng một 
lúc ở một số cuộc họp. Việc nhắc lại nhiều lần các thông điệp cùng nội dung ở các bối cảnh 
khác nhau, chuẩn bị các công cụ cụ thể của ngành và tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ tay đôi để 
phổ biến các thông điệp, tỏ ra rất hiệu quả.

Vai trò chính của các bộ kế hoạch và tài chính.  Các bộ này chủ trì nhóm công tác về các 
vấn đề đan xen, được dùng như một diễn đàn quan trọng để đưa ra luận cứ đối với các vấn đề 
đói nghèo –môi trường nổi bật nhất trong chiến lược EDPRS.

Tận dụng các chứng cứ cụ thể trong nước.  Nhiều dữ liệu sử dụng, được thu thập cụ thể 
cho hoạt động này thông qua các đánh giá, gồm đánh giá tổng hợp hệ sinh thái và phân tích 
chi phí kinh tế của suy thoái môi trường (xem các mục 5.1 và 5.2). Từ phân tích kinh tế này, 
2 loại thông tin có ảnh hưởng cụ thể: ước tính chi phí đối với chính phủ về việc sử dụng dầu 
diesel phát điện (65,000$ ngày) do suy thoái vùng đất ngập nước Rugezi, dẫn đến thiếu điện 
từ nguồn thuỷ điện (EIU 2006); và ước tính các tổn thất cho nền kinh tế quốc gia do xói mòn 
đất, được lượng giá ở mức gần 2% GDP.

Kết quả.  Trong dự thảo cuối cùng của chiến lược EDPRS, môi trường vừa là mục tiêu theo 
đúng quyền lợi riêng của nó, vừa là vấn đề đan xen. Chiến lược đã đưa vào một số ưu tiên và 
hoạt động môi trường cho các ngành, như loại bỏ thuế nhập khẩu liên quan đến năng lượng 
tái tạo và hiệu suất năng lượng, tập trung vào du lịch sinh thái giá cao và các biện pháp bảo 
tồn đất trồng (ví dụ, các công nghệ ruộng bậc thang và nông lâm kết hợp để sử dụng đất bền 
vững) và các kỹ thuật thu và lấy nước cho nông nghiệp.

Nỗ lực lồng ghép thành công này còn được chuyển hoá thành tăng ngân sách đáng kể  cho 
ngành môi trường để đảm bảo thực hiện các biện pháp chính sách, kể cả việc xây dựng các 
kế hoạch phát triển cấp huyện.
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Hộp 5.9  Lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với quá trình soạn 
thảo Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo ở Bangladesh

Thông tin tổng quát. Việc soạn thảo Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo (PRSP) thứ  nhất 
của Bangladesh là một quá trình kéo dài, bắt đầu từ việc báo cáo PRSP tạm thời  năm 2002 
và kết thúc bằng báo cáo PRSP cuối cùng năm 2005. Trong thời gian đó chỉ có Cơ quan Phát 
triển quốc tế (DFID) của Vương quốc Anh hỗ trợ kỹ thuật để sơ bộ lồng  ghép môi trường và 
sau đó, kết hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Canada và Ngân hàng thế giới.

Thời hạn hỗ trợ kỹ thuật. Thậm chí khi chưa được cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đến tận 
tháng 11 năm 2002, là thời điểm sau khi xuất bản dự thảo cuối cùng của báo cáo  PRSP tạm 
thời, thì sự hỗ trợ quốc tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra luận cứ về lồng ghép 
đói nghèo-môi trường và trong việc ra quyết định liên quan đến hình  thức mà các vấn đề đói 
nghèo-môi trường cần được trình bày trong báo cáo PRSP.

Tầm quan trọng của các mối quan hệ cá nhân và thể chế.  Sáng kiến này bắt đầu bằng sự 
ủng hộ chung của thư ký thường trực chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường trong chính 
phủ Bangladesh và cố vấn môi trường thường trú của DFID. Hành động đầu tiên của họ là thu 
xếp một cuộc hội thảo để nói rõ mong muốn những người đứng đầu các cơ quan trong chính 
phủ ủng hộ và thúc đẩy nỗ lực lồng ghép đói nghèo-môi trường.

Ứng phó với các hoàn cảnh thay đổi.  Việc ra đi của hai quan chức nói trên cuối cùng làm 
mất đi động lực. Hơn nữa, nhận thức phát triển trong các giới quan chức chính phủ coi vấn đề 
này là sáng kiến xuất phát từ nhà tài trợ. Sau khi xuất bản báo cáo PRSP tạm thời, trách nhiệm 
soạn thảo báo cáo PRSP được chuyển giao từ Cục các quan hệ  nước ngoài sang cho Tổng 
cục kinh tế. Việc chuyển giao nhiệm vụ đã làm cho quá trình bị đứt quãng một thời gian đáng 
kể, với một nhóm tác giả mới và sự thay đổi trong toàn bộ cách tiếp cận về văn bản.

Ý nghĩa quan trọng của các bên tham gia.  Sáng kiến này đã đưa ra một loạt các hoạt  động 
được thiết kết để gắn chặt sự tham gia giữa những nguời đề xuất cách tiếp cận đói nghèo-môi 
trường, nhóm dự thảo và các cơ quan chính phủ. Những hoạt động này bao gồm việc thành 
lập một nhóm các chuyên gia địa phương, các cuộc tham vấn, soạn thảo báo cáo và cuối cùng, 
là trình báo cáo tóm lược cho Bộ Môi trường.

Kết quả. Kết quả của nỗ lực đáng kể này thật thất vọng. Trong các văn bản báo cáo  PRSP 
cuối cùng, môi trường bị rút lại chỉ còn là chiến lược hỗ trợ, dự thảo đầu tiên của báo cáo trình 
bày các mối quan tâm về môi trường đơn giản chỉ là các vấn đề “xanh” và  “nâu” về bảo tồn và 
ô nhiễm. Với sự đại diện của các nhà tài trợ được tăng cường, tình hình đã có những cải thiện. 
Nhìn lại quá trình, thật khó có thể làm cho mọi người hiểu được thông điệp cơ bản là, sinh kế 
của người nghèo Bangladesh hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị 
suy thoái do quản lý không thoả đáng và rất dễ tổn thương trước các tai biến tự nhiên và biến 
đổi khí hậu.

Kết quả này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sử dụng khái niệm “các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường” thay vì chỉ dùng “môi trường” ngay từ bước đầu tiên của một sáng kiến 
lồng ghép.

Nguồn: Paul Driver, chuyên gia tư vấn độc lập, 2008.
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Bảng 5.2  Lồng ghép đói nghèo-môi trường trong quá trình xây dựng chính sách

 Bước Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo-môi trường

1. Hiểu rõ quá trình 
chính sách

• Nâng cao hiểu biết toàn diện quá trình chính sách (ví dụ, dòng thời gian, 
lộ trình, các bước trong quá trình, các bên và các kết quả đầu ra dự định)

2.  Trở thành một 
phần của quá trình

• Cố gắng có một “ghế trong cuộc họp” bằng cách tham gia sớm với các 
bên chính phủ và phát triển trong quá trình soạn thảo chính sách

• Nắm các cơ hội giới thiệu tầm quan trọng của các mối gắn kết đói nghèo-
môi trường và nói về tầm quan trọng của việc thừa nhận các mối gắn kết 
đó trong văn bản chính sách

• Tìm kiếm khả năng cung cấp kinh phí của nhà tài trợ, đặc biệt cho việc 
lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường với quá trình chính sách

3.  Thành lập các 
ban và đóng góp 
đề cương văn bản 
chính sách

• Xác định các bên chủ chốt trong việc soạn thảo đề cương văn bản chính 
sách (ví dụ: cơ quan chính phủ chỉ đạo, ban dự thảo và các ban cố vấn 
khác) và phối hợp với họ để gây ảnh hưởng đến cấu trúc của văn bản 
chính sách và quá trình dự thảo

• Làm việc với những người ủng hộ lồng ghép của các cơ quan chủ chốt
• Bố trí làm việc với các cơ quan lành đạo về các vấn đề cần thiết để nêu 

rõ các mối gắn kết đói nghèo-môi trường; có thể xếp môi trường là một 
vấn đề đan xen hoặc ngành theo quyền lợi riêng của môi trường

• Xây dựng các cơ chế hợp tác và điều phối với các bên công tác về các 
vấn đề đan xen (như giới, HIV/AIDS)

4. Gây ảnh hưởng 
chính sách, tổ chức 
hội thảo

• Sử dụng cơ hội để công bố tầm quan trọng của việc lồng ghép đói 
nghèo-môi trường với văn bản chính sách để chính phủ và các bên khác 
chấp thuận; sử dụng giới truyền thông hiệu quả để có thể tăng cường nỗ 
lực này

• Xác định các bên phi chính phủ và khả năng tham gia của họ trong quá trình; 
đảm bảo các nhóm khác nhau (về tuổi, mức độ kinh tế, giới) tham gia hội thảo

5.  Làm việc với các 
ngành và các cơ 
quan chính phủ khác 
để soạn thảo những 
đóng góp

• Làm việc với các bên và các cơ quan chính phủ khác để xác định ưu tiên 
và đóng góp của họ cho quá trình

• Liên tục tham gia với (tất cả) các ngành liên quan để đảm bảo tầm quan 
trọng của các mối gắn kết đói nghèo-môi trường được chuyển thành các 
chỉ tiêu và chiến lược thực hiện cụ thể và được đưa vào văn bản đóng 
góp của họ

6.  Định hình các 
cuộc tham vấn cộng 
đồng ở cấp huyện

• Nâng cao nhận thức các vấn đề đói nghèo-môi trường
• Giúp các cộng đồng xác định các mối gắn kết đói nghèo-môi trường có 

liên quan đến hạnh phúc và sinh kế của họ

7.  Đóng góp cho dự 
thảo văn bản chính 
sách

• Tham gia trực tiếp với nhóm dự thảo để đảm bảo các mối gắn kết đói 
nghèo-môi trường được hiểu và trình bày và lồng ghép hợp lý trong  văn 
bản chính sách bằng cách đánh giá và góp ý cho các bản thảo văn bản

8.  Tham gia tham 
vấn cộng đồng và 
đánh giá các cuộc 
hội thảo về dự thảo 
văn bản chính sách

• Củng cố các mối gắn kết đói nghèo-môi trường ở các cuộc tham vấn 
cộng đồng và hội thảo đánh giá, để các cơ quan chính phủ chấp nhận 
đưa vào

• Tân dụng các mối cộng tác với các bên phi chính phủ và giới truyền thôn

9.  Đóng góp sửa đổi 
cuối cùng dự thảo 
văn bản chính sách

• Tham gia cùng nhóm dự thảo để việc sửa đổi văn bản chính sách cân 
nhắc đúng các mối gắn kết đói nghèo-môi trường

10.  Tận dụng sự 
kiện/hội thảo công 
bố chính sách

• Thúc đẩy các hành động tương lai trên cơ sở các vấn đề đói nghèo-môi 
trường được nêu trong văn bản chính sách
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5.4 Xây dựng và dự toán kinh phí các biện pháp chính sách
Các	văn	bản	chính	sách	gồm	có	các	mục	tiêu,	chỉ	tiêu	và—thông	thường—có	các	chiến	lược		
thực	hiện	để	đạt	được	các	mục	tiêu	và	chỉ	tiêu	đó.	Hoạt	động	tiếp	theo	là	xây	dựng	và	dự	
thảo	kinh	phí	cho	các	biện	pháp	chính	sách	cụ	thể,	nhằm	hỗ	trợ	các	mục	tiêu,	chỉ	tiêu	và	
chiến	lược	thực	hiện	để	có	thể	đưa	vào	ngân	sách	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	và	có	thể	
xác	định	các	nguồn	cấp	kinh	phí	thực	hiện	(xem	mục	6.2).

Trong	bối	cảnh	này,	các biện pháp	ở	đây	cần	được	hiểu	là	các	hành	động	can	thiệp	cụ	thể,		
hỗ	trợ	việc	thực	hiện	các	văn	bản	chính	sách	cũng	như	hỗ	trợ	các	cải	cách	rộng	lớn	hơn	của		
ngành	hoặc	nhà	nước,	để	giải	quyết	các	vấn	đề,	như	quyền	sử	dụng	và	sở	hữu	đất	đai	và	
sự	tham	gia	của	công	dân	trong	quá	trình	ra	quyết	định.	Hiện	có	hàng	loạt	các	biện	pháp	
chính	sách	cho	các	chính	phủ	áp	dụng,	từ	các	quy	định	cho	đến	các	công	cụ	dựa	vào	thị	
trường	như	minh	họa	trong	bảng	5.3.

Bảng 5.3  Các biện pháp chính sách môi trường theo nhóm loại
Quy định
mệnh lệnh-
kiểm soát

Cung cấp 
trực  tiếp 
của chính 
phủ

Tham gia 
của khu vực 
côngvà tư 
nhân

Sử dụng thị 
trường

Tạo ra thị 
trường

• Tiêu chuẩn
• Cấm
• Giấy phép 

và cô-ta
• Phân vùng
• Trách nhiệm
• Bồi thường 

pháp lý
• Điều tiết linh 

hoạt

• Hạ tầng môi  
trường

• Khu công 
nghiệp sinh 
thái

• Vườn quốc 
gia, khu bảo 
tồn và cơ sở 
giải trí

• Phục hồi hệ 
sinh thái

• Tham gia của 
cộng  đồng

• Phân cấp
• Công khai 

thông tin
• Dán nhãn sinh 

thái
• Thoả thuận tự 

nguyện
• Mối cộng tác 

nhà nước-tư 
nhân

• Loại bỏ trợ 
cấp vô lý

• Thuế và phí 
môi trường

• Phí người 
sử dụng

• Hệ thống ký 
quỹ

• Trợ cấp có 
mục tiêu Tự 
quan trắc 
(như bộ tiêu 
chuẩn ISO 
14000)

• Quyền sở hữu
• Giấy phép và 

quyền nhượng 
lại

• Chương trình bồi  
thường

• Mua sắm xanh
• Quỹ đầu tư môi 

trường
• Vốn sơ khởi và 

kích thích kinh tế
• Chỉ trả dịch vụ 

hệ sinh thái

Nguồn: UNEP 2007a.

Lưu ý: ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế.

Không	có	các	biện	pháp	chính	sách	ưu	tiên	và	dự	toán	kinh	phí	là	một	trong	những	lý	do		
chính	làm	cho	các	ưu	tiên	môi	trường	không	được	thể	hiện	rõ	trong	ngân	sách	của	chính	
phủ	và	đẫn	đến	không	được	thực	hiện.	Nếu	muốn	thuyết	phục	những	người	ra	quyết	định	
quy	định	các	biện	pháp	cụ	thể	để	giải	quyết	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường,	họ	cần	phải	
hiểu	các	hoạt	động	đó	tốn	bao	nhiêu	tiền	và	chi	phí-hiệu	quả	của	các	hoạt	động	đó	ra	sao.

Cách tiếp cận

Cách	tiếp	cận	xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	các	biện	pháp	chính	sách	đòi	hỏi	phải	làm	việc	
với	các	bên	của	chính	phủ	và	phi	chính	phủ	ở	các	cấp	và	hiểu	rõ	các	loại	vấn	đề	liên	quan	
đến	chi	phí.
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Làm việc với các bên liên quan ở các cấp

Dù	có	coi	quản	lý	môi	trường	như	một	mục	tiêu	riêng	hay	chỉ	là	một	vấn	đề	đan	xen	trong	
văn	bản	chính	sách,	thì	vẫn	cần	xác	định	việc	dự	thảo	ngân	sách	và	cấp	kinh	phí	cho	các	
biện	pháp	đói	nghèo-môi	trường.	Do	vậy,	việc	xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	cho	các	biện	
pháp	chính	sách	cần	được	điều	phối	chặt	chẽ	với	các	chuyên	gia	ngân	sách	và	tài	chính	của	
các	bộ	tài	chính	và	kế	hoạch,	các	bộ	ngành	và	các	cơ	quan	địa	phương	để	đảm	bảo	sao	cho	
các	biện	pháp	đó	được	gắn	kết	và	được	đưa	vào	các	cấp	dự	thảo	ngân	sách	trong	giai	đoạn	
tiếp	theo	(xem	mục	6.2).	Ngoài	ra,	một	số	lĩnh	vực	chính	sách,	như	nước	và	vệ	sinh,	các	vấn	
đề	đô	thị	và	quản	lý	tài	nguyên	thiên	nhiên	là	thuộc	trách	nhiệm	của	các	cơ	quan	ngành	
và	địa	phương.	Do	vậy,	các	cơ	quan	này	có	vai	trò	trung	tâm	khi	tiến	hành	xây	dựng	và	dự	
toán	các	biện	pháp	chính	sách.

Ví dụ: Các biện pháp chính sách

• Quản lý đất và tài nguyên thiên nhiên bền vững: cải cách ruộng đất toàn quốc; sửa 
đổi quyền sử dụng đất, kiểm soát và chia sẻ lợi ích đất đai, rừng hay tài nguyên thiên 
nhiên; thiết lập hệ thống quản lý và luật pháp quản lý đất đai; quản lý dựa vào cộng đồng, 
tái trồng rừng

• Nông nghiệp bền vững: ruộng bậc thang; xen canh; sử dụng phân bón hiệu quả hơn; 
tưới hiệu quả hơn và thu gom nước mưa; cải thiện kho tàng và vận chuyển

• Quản lý thiên tai: các hệ thống cảnh báo sớm; các chương trình quản lý rủi ro; các 
chương trình sẵn sàng ứng cứu có tham gia rộng rãi; các kế hoạch bảo hiểm vì người 
nghèo

• Thích ứng biến đổi khí hậu: tăng cường năng lực dự báo khí hậu; các hệ chăn thả gia 
súc thay thế; trồng rừng sử dụng loài thích ứng; quản lý tổng hợp vùng ven biển

• Năng lượng bền vững: tạo năng lượng tái tạo; các biện pháp hiệu suất năng  lượng; 
các giải pháp giao thông thay thế bền vững

Cần	đưa	các	bên	phi	chính	phủ	và	bên	phát	triển	có	kinh	nghiệm	về	kinh	tế	và	dự	toán	kinh	
phí		tham	gia	chương	trình	này.	Ví	dụ,	có	thể	rất	thuận	lợi	nếu	làm	việc	với	các	nhà	kinh	tế	
ở	các	trường	đại	học	hoặc	các	tổ	chức	nghiên	cứu	trong	nước.

Doanh	nghiệp	 và	 công	nghiệp	 cũng	 có	 vai	 trò	 quan	 trọng.	 Trước	 hết,	 nhiều	nguồn	 tài	
nguyên	thiên	nhiên	(như	thuỷ	sản	hoặc	nước)	tuy	là	hàng	hoá	công	và	có	thể	rất	khó	xác	
định	các	quyền	sở	hữu	các	tài	nguyên	này,	nhưng	một	số	dịch	vụ—như	nước	sạch,	vệ	sinh	
và	quản	lý	chất	thải—có	thể	do	các	bên	tư	nhân	cung	cấp	như	một	số	nước	công	nghiệp	đã	
làm.

Thứ	hai,	ngay	cả	khi	các	dịch	vụ	này	được	nhà	nước	cung	cấp	tốt	nhất	(nhưng	do	các	thất	
bại	thị	trường	hoặc	vì	các	lý	do	về	quyền	sử	dụng	công	bằng	các	dịch	vụ	cơ	bản)	thì	doanh	
nghiệp	và	công	nghiệp	vẫn	là	đối	tượng	của	các	biện	pháp	chính	sách	để	xây	dựng	các	biện	
pháp	kích	thích	kinh	tế	và	điều	tiết	(ví	dụ:	lệnh	cấm,	các	tiêu	chuẩn	và	giấy	phép	chuyển	
nhượng	và	các	quyền	đánh	bắt	cá	hoặc	phát	thải)	để	giải	quyết	các	vấn	đề	nhất	định	về	đói	
nghèo-môi	trường	(xem	bảng	5.3	và	mục	6.2).
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Về	phương	diện	có	sự	tham	gia	của	nhiều	bên	liên	quan,	rõ	ràng	quá	trình	xây	dựng	và	dự			
toán	kinh	phí	các	biện	pháp	chính	sách	sẽ	thụ	hưởng	cách	tiếp	cận	có	sự	tham	gia,	là	cách	
tiếp	cận	có	thể	giúp	hình	thành	các	mối	gắn	kết	với	các	quá	trình	chính	sách	và	dự	thảo	
ngân	sách,	gắn	kết	giữa	các	đối	tác	và	các	đối	tượng.

Hiểu rõ các nhóm liên quan đến chi phí 

Khi	xây	dựng	và	dự	toán	kinh	phí	các	biện	pháp	chính	sách,	điều	quan	trọng	phải	hiểu	rõ	
các	loại	chi	phí	khác	nhau,	bao	gồm	chi	phí	quá	độ,	chính	sách,	vốn	cơ	bản	và	tác	nghiệp.

Đối với các biện pháp cải cách • (như	phân	cấp,	loại	bỏ	trợ	cấp	vô	lý),	hầu	hết	các	chi	phí	
tài	chính	này	đều	là	các	khoản	chi	phí	quá	độ	và	tác	nghiệp.	Các	khoản	chi	phí	này	có	
thể	bao	gồm	chi	phí	đào	tạo	cán	bộ,	tuyển	dụng	và	tiền	lương	của	cán	bộ	mới	và	các	loại	
chi	phí	cưỡng	chế	và	giám	sát	cải	cách.	Tuy	những	cải	cách	loại	này	có	chi	phí	tài	chính,	
nhưng	thách	thức	chính	vẫn	là	các	chi	phí	xây	dựng	động	lực	chính	trị	để		thay	đổi	.

Đối với các biện pháp quản lý• 	như	các	khu	bảo	tồn,	kiểm	soát	hoặc	quy	định	bảo	tồn,		
các	khoản	chi	phí	chính	gồm	chi	phí	tác	nghiệp	để	trả	lương	công	chức	và	các	chi	phí		
thường	xuyên	khác	(như	đi	lại	và	giám	sát).	Ngân	sách	dành	cho	đào	tạo	và	các	hoạt	
động	năng	lực	có	thể	cũng	liên	quan.

Đ•	 ối với các biện pháp cơ sở hạ tầng, như	các	phương	tiện	cấp	nước,	vệ	sinh	và	chất	
thải,	thì	các	chi	phí	này	rõ	ràng	thuộc	các	khoản	chi	phí	vốn	cơ	bản	và	tác	nghiệp.	Thậm	
chí,	nếu	các	khoản	chi	phí	vốn	cơ	bản	và	tác	nghiệp	của	các	dịch	vụ	trên	có	thể		do	
người	sử	dụng	dịch	vụ	trang	trải	một	phần	(như	trả	phí	sử	dụng	nước)	thì	chính	phủ	
vẫn	phải	đầu	tư	cơ	bản.

Chỉ	tập	trung	vào	các	nhu	cầu	đầu	tư	có	thể	dẫn	đến	xét	đoán	kết	quả	theo	các	khía	cạnh	
tài	chính.	Tài	chính	có	ý	nghĩa	thiết	yếu	và	thiếu	đầu	tư	từng	làm	cho	môi	trường	phải	thiệt	
thòi.	Tuy	nhiên,	các	khoản	đầu	tư	chi	phí	tương	đối	thấp	lại	có	thể	mang	lại	những	lợi	ích	
cao	như	lĩnh	vực	cấp	nước	và	vệ	sinh.	Ví	dụ,	các	khoản	đầu	tư	vào	việc	nâng	tỷ	lệ	được	
sử	dụng	các	dịch	vụ	cấp	nước	và	điều	kiện	vệ	sinh	đã	có	được	các	tỷ	lệ	hoàn	vốn	cao,	với	
tỷ	lệ	lợi	ích-chi	phí	vào	khoảng	từ	4	đến	14;		tỷ	lệ	hoàn	vốn	cao	làm	cho	các	khoản	đầu	tư	
trong	các	lĩnh	vực	này	trở	nên	cực	kỳ	hấp	dẫn	xét	theo	triển	vọng	đầu	tư	xã	hội	(PEP	2005;	
Hutton	và	Haller	2004).

Hướng dẫn thêm: Các bước và ví dụ

Cần	xác	định,	xây	dựng,	ưu	tiên	và	lựa	chọn	các	biện	pháp	dựa	vào	tính	chi	phí	-	hiệu	quả,	
các	tỷ	lệ	lợi	ích-chi	phí	và	các	vấn	đề	liên	can	ủng	hộ	người	nghèo.	Cách	tiếp	cận	5	bước	
được	đề	xuất	trong	bảng	5.4	và	ví	dụ	về	các	bước	tiến	hành	dự	toán	kinh	phí	các	biện	pháp	
chính	sách	để	đánh	giá	chất	lượng	nước	được	trình	bày	trong	hộp	5.10.

Dự	án	Thiên	niên	kỷ	của	LHQ	đã	xây	dựng	một	tập	hợp	những	bài	trình	bày	và	các	công	cụ	
khái	toán	để	hỗ	trợ	phương	pháp	luận	đánh	giá	các	nhu	cầu	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	
kỷ	(UNDP	n.d.).	Các	ngành	được	đề	cập	đến,	gồm	y	tế,	giáo	dục,	năng	lượng,	giới,	nước	và	
vệ	sinh.	Các	tài	liệu	trình	bày	tổng	quan	hoạt	động	quy	hoạch	dựa	vào	các	Mục	tiêu	phát	
triển	thiên	niên	kỷ	và	đề	cập	một	số	nhất	định	các	lĩnh	vực	chuyên	đề.	Mỗi	công	cụ	lập	dự	
toán	đi	kèm	với	hướng	dẫn	và	được	thiết	kế	theo	các	nhu	cầu	cụ	thể	trong	nước.
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Bảng 5.4  Lồng ghép đói nghèo-môi trường trong quá trình xây 
dựng chính sách
 Bước Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo-môi trường
1. Xác định các biện 
pháp (khi soạn thảo 
văn bản chính sách)

• Đề xuất các biện pháp dựa vào các mục tiêu, chỉ tiêu và các 
chiến lược thực hiện đã xác định trong văn bản chính sách

• Đưa vào các biện pháp chính sách chung trong văn bản chính 
sách

2.  Xây dựng các 
biện pháp (sau soạn 
thảo  thảo văn bản 
chính sách)

• Xác định các thuộc tính cụ thể của các biện pháp chính sách
• Xác định các mục tiêu của các biện pháp chính sách
• Xác định phạm vi, khung thời gian, vùng địa lý

3.  Dự toán kinh phí  
các biện pháp • Dự toán kinh phí cho từng biện pháp trên cơ sở các thuộc tính 

đã xác định ở bước trước; ví dụ khung thời gian của một biện 
pháp có khả  năng tính được các yếu tố như ảnh hưởng lạm 
phát hoặc tiền mất giá

• Tìm hiểu chi phí cho các biện pháp tương tự là bao nhiêu để 
duyệt ước toán chi phí

• Đặt mức chênh lệch chi phí dự toán
• Đánh giá năng lực hấp thụ của cơ quan thực hiện

4. Ưu tiên biện pháp • Cân nhắc những vấn đề liên can vì người nghèo, các tỷ lệ lợi 
ích-chi phí và tính chi phí -hiệu quả

• Cân nhắc các biện pháp/các hoạt động hiện có và đã quy hoạch 
củacác bên chính phủ và phát triển, để xác định các cơ hội cộng 
tác và tránh chồng chéo; tận dụng các cuộc họp điều phối nhà 
tài trợ để tạo thuận lợi cho bước này

5.  Lựa chọn các 
biện    pháp • Chọn các hành động can thiệp thích hợp nhất (như cải cách 

chính sách, khu vực công hoặc cơ sở hạ tầng) và có khả năng 
thành công nhất

• Luôn nhớ đến tính chi phí-hiệu quả, tỷ lệ lợi ích-chi phí và các 
vấn đề liên can vì người nghèo

• Đề cập đến các biện pháp can thiệp trong phụ lục báo cáo PRSP, 
chiến lược Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và văn bản chính 
sách tương tự

• Mô tả các chi tiết cụ thể của biện pháp can thiệp theo các mức 
đã xây dựng trong các chiến lược hay kế hoạch của ngành và 
các tài liệu khác, như văn bản chương trình

• Xây dựng kế hoạch tiếp theo để phục vụ dự thảo ngân sách và 
quá trình thực hiện
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5.5 Tăng cường các thể chế và năng lực: Vừa học vừa làm
Hoạt	động	này	nhằm	tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	một	cách	chiến	thuật,	nhằm	bồi	
dưỡng	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	dài	hạn.
Cách tiếp cận
Cách	tiếp	cận	tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	bao	gồm	việc	tận	dụng	các	bước	khác	
nhau	trong	một	quá	trình	lồng	ghép,	để	nâng	cao	mức	nhận	thức	và	cung	cấp	kinh	nghiệm	
thực	tiễn	cho	các	bên	có	quan	tâm.

Khi triển khai thực hiện, điều quan trọng là chọn các đối tượng là các cơ quan có trách 
nhiệm về quá trình chính sách chính đề cập đến đói nghèo và môi trường và đảm bảo các 
biện pháp chính sách sẽ được áp dụng một khi hoàn thành quá trình chính sách. 

Có thể sử dụng một loạt các cách tiếp cận thích ứng với từng bối cảnh cụ thể để thúc đẩy 
các cơ hội được tạo ra trong suốt quá trình. Nói chung nên kết hợp các cách tiếp cận khác 
nhau. Ví dụ, hỗ trợ kỹ thuật có thể bổ sung bằng các chuyến tham quan trao đổi (hộp 5.11) 
hoặc bắt đầu bằng đào tạo chính quy (hộp 5.12) và sau đó là học và hướng dẫn qua công 
việc. Hỗ trợ kỹ thuật có thể tận dụng cả các nhóm công tác đa ngành lẫn hình thức kết nghĩa 
(hợp tác giữa các tổ chức trong nước với các tổ chức tương tự ở nước khác) để cải thiện chất 
lượng, nội  dung và quyền sở hữu của quốc gia, cũng như có được cơ hội sử dụng chuyên 
môn đương đại.

Hộp 5.10  Quy trình dự toán một hành động can thiệp đánh giá chất lượng 
nước

Xác định hành động can thiệp khả dĩ để cải thiện chất lượng nước. Ví dụ, bảo vệ vùng 
chứa nước đầu nguồn để giảm thiểu các tải lượng dinh dưỡng và ô nhiễm, các hệ thống xử 
lý nước thải và quan trắc chất lượng nước theo các tiêu chuẩn.

Xác dịnh phạm vi, khung thời gian và mức độ can thiệp theo địa lý. Xây dựng cácchỉ tiêu 
định lượng về mức độ can thiệp của từng biện pháp sẽ giúp đảm bảo thực hiện được biện 
pháp đó. Ví dụ, các nước có thể xác định tỷ lệ nước thải đô thị phải qua xử lý để đáp ứng các 
tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng nước và sự thịnh vượng của con người.

Ước tính chi phí.  Toàn bộ nguồn lực cần thiết được ước tính bằng cách trả lời các câu hỏi 
dưới đây:

• Chi phí bảo vệ các vùng chứa nước bao nhiêu?

• Lượng nước thải đô thị cần phải qua xử lý để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng 
nước là bao nhiêu? Chi phí một đơn vị xử lý nước thải bao nhiêu?

• Tần xuất quan trắc chất lượng nước thế nào? Chi phí quan trắc hết bao nhiêu?

Trả lời những câu hỏi trên có thể giúp ước toán được tổng nhu cầu nguồn lực tài chính và 
phân bổ các nguồn lực đó theo thời gian. Ví dụ, nếu xây dựng các tiêu chuẩn chất  lượng và 
xây dựng năng lực để cưỡng chế thực thi các tiêu chuẩn đó đòi hỏi chi phí ban đầu lớn, thì 
sẽ cần có nhiều nguồn lực hơn (đối với một số khu vực can thiệp được chọn) khi bắt đầu một 
dự án.

Kiểm tra và thảo luận các kết quả.  Có thể xét duyệt các khái toán bằng cách kiểm tra các kết 
quả của hoạt động dự toán kinh phí so với những dự toán của các nước khác có các điều kiện 
KT-XH và môi trường tương tự. Việc kiểm tra còn giúp diễn giải mức chênh lệch của dự toán 
chi phí. Cuối cùng, cần phải bàn đến năng lực hấp thụ của cơ quan thực hiện biện pháp.
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Vấn đề cốt yếu là phân bổ đủ nhân lực cần cho công việc hàng ngày để điều phối sáng kiến 
lồng ghép. Một nhóm gồm một cán bộ quản lý, một cố vấn kỹ thuật (quốc tế hoặc quốc gia)  
và một trợ lý hành chính là những người chuyên trách, làm việc theo chế độ đủ thời gian cho 
nỗ lực lồng ghép, chứng minh là có kết quả đối với nhiệm vụ này trong bối cảnh của sáng 
kiến PEI. Vấn đề có tính quyết định là, nhóm này phải là  bộ phận không thể tách rời của 
một thực thể chính phủ chỉ đạo nỗ lực lồng ghép như Bộ tài chính hoặc kế hoạch. 

Việc đưa vào nhóm một cố vấn kỹ thuật đã đem lại các kết quả rất tích cực ở Kenya, Rwanda 
và CH Liên bang Tanzania. Cố vấn kỹ thuật đóng góp cho việc tăng cường thể chế và năng 
lực theo một số cách, trong đó có các cách sau:

Hộp 5.11  Tham quan trao đổi: Cộng hoà Liên bang Tanzania đến Uganda; Uganda 
đến Rwanda

Hợp tác Nam-Nam dưới dạng các chuyến tham quan khảo sát đã mang lại các triển vọng mới 
và học hỏi cho những người tham gia. Các quan chức Tanzania tìm kiếm kinh nghiệm của 
Ugandan về cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng chiến lược giảm đói nghèo của nước 
mình (MKUKUTA).

Các quan chức này đã thăm Uganda để học hỏi cách nước này sửa đổi Kế hoạch Xoá đói 
nghèo, nhất là vai trò của Nhóm Môi trường và Tài nguyên. Cộng hòa Liên bang Tanzania đã 
tận dụng kinh nghiệm này khi thành lập Nhóm Công tác môi trường của nước mình.

Sau đó, một đoàn của Uganda đến công tác ở Rwanda để học hỏi kinh nghiệm của Rwanda 
về lồng ghép các vấn đề đói nghèo-môi trường với các quá trình quy hoạch phát triển quốc gia. 
Gần đây, Rwanda đã xây dựng xong Chiến lược Phát triển kinh tế và Giảm đói nghèo, trong đó 
đã lồng ghép rất thành công các mối gắn kết đói nghèo-môi trường. Vào thời điểm tham quan, 
Uganda bắt đầu quá trình kiểm điểm Kế hoạch Hành động xoá đói nghèo. Dưới đây là một số 
nhận xét chính về chuyến tham quan khảo sát:

• Khi môi trường được coi là một ngành riêng và một vấn đề đan xen trong chiến lược quy 
hoạch quốc gia, thì sẽ có cơ sở chắn chắn để lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi 
trường trong toàn chiến lược.

• Vai trò tích cực trong công việc của Bộ Tài chính và Quy hoạch kinh tế, bộ chỉ đạo quá trình 
EDPRS, có ý nghĩa quyết định trong việc lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường 
với kế hoạch của tất cả các ngành.

• Quá trình này đòi hỏi kiên trì tham gia của các cán bộ kỹ thuật môi trường ở các giai đoạn 
khác nhau, kể cả nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực các ngành.

• Sự ủng hộ chính trị cấp cao, các thể chế mạnh và văn hoá ứng xử tuân thủ pháp luật ở 
Rwanda trở thành phương tiện thúc đẩy các phương thức bền vững về môi trường như 
bằng chứng về việc cưỡng chế thành công lệnh cấm sử dụng túi nilông.

Nguồn: UNDP, UNEP và GM 2007; Chính phủ Uganda 2008.
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•	 Đào	tạo	trong	công	việc	đối	với	về	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường

•	 Tao	ra	những	đóng	góp	không	thiên	vị	về	hoạch	định	chính	sách	cho	quá	trình,	kể	cả	
các	thông	điệp	và	truyền	thông	có	mục	tiêu

•	 Chia	sẻ	tri	thức	về	các	công	cụ	phân	tích	cụ	thể	có	liên	quan	đến	các	vấn	đề	đói	nghèo-
môi	trường

Mặc	dù	việc	luân	chuyển	nhân	viên	có	thể	là	một	vấn	đề	ngắn	hạn,	nhưng	việc	thành	lập	
nhóm	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	là	một	bước	cần	thiết	để	tăng	cường	thể	chế và 
năng lực dài hạn.

Bảng	5.5	trình	bày	một	số	loại	cách	tiếp	cận	đảm	bảo	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực.

Hộp 5.12  Vai trò của đào tạo chính quy trong việc gây ảnh hưởng 
đến các quá trình chính sách : Burkina Faso và Kenya

Burkina Faso. Burkina Faso thuê một nhóm Đại học Harvard đào tạo các thành viên của các 
nhóm công tác môi trường và tài nguyên về thương lượng trong bước chuẩn bị tham gia quá 
trình soạn thảo Chiến lược Giảm đói nghèo.

Kenya. Ở Kenya, các tổ chức gồm OXFAM, Viện trợ hành động và Chương trình quản lý tài 
nguyên đất khô hạn, đã tài trợ cho các thành viên của Nhóm chuyên đề những  người chăn 
cừu thuộc quá trình Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo (PRSP), tham gia khoá đào tạo đặc 
biệt về quá trình PRSP tại Viện Nghiên cứu phát triển Vương quốc Anh. Khoá đào tạo đã cung 
cấp cho nhóm sự tự tin và các kiến thức cần thiết để hiểu   rõ và giải quyết các thách thức về 
kỹ thuật và chuyên môn trong xây dựng báo cáo PRSP. Hơn nữa, việc đặt Chương trình Quản 
lý tài nguyên đất khô hạn một cách chiến lược trong Văn phòng Tổng thống Kenya, đã giúp  
những người  tham gia chương trình có khả năng tiếp cận các cơ quan hoạch định chính sách 
chủ chốt của chính phủ.

Nguồn: UNDP, UNEP và GM 2007.
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Bảng 5.5  Các cách tiếp cận tăng cường thể chế và năng lực: Vừa học vừa làm
Cách 
tiếp cận

Thách thức Cơ hội

Đào tạo 
trong công 
việc

• Luân chuyển nhân viên cao
• Nhân viên có nhiều ưu tiên và 

nhiệm vụ
• Nhiều có nghĩa là hạn chế triển 

khai cải cách hành chính trong 
khi có thể cần cải cách  toàn hệ 
thống của khu vực nhà nước

• Thành lập nhóm chuyên trách lồng ghép đói nghèo-
• môi trường mang lại nhiều lợi ích
• Các hệ thống quản lý chất lượng hay môi trường tập 

trung vào vừa học vừa làm (như ISO 9000 và 14000) có 
thể cải thiện liên tục việc lồng ghép đói nghèo-môi trường

• Có thể áp dụng cho mọi loại kỹ năng và năng lực

Các nhóm 
đa ngành 
(như môi 
trường, xã 
hội học, 
kinh tế học, 
giới, chính 
trị học)

• Các chuyên ngành khác nhau 
thường không “có tiếng nói 
chung”

• Cạnh tranh có thể xảy ra giữa 
các chuyên ngành khác nhau

• Các nhóm liên ngành có thể mất 
nhiều thời gian và nguồn lực để 
thành lập và quản lý

• Thu hút các nhà ra quyết định tham gia thiết kế, thực hiện 
và chia sẻ các kết quả đánh giá tổng hợp hệ sinh thái và 
phân tích kinh tế, cải thiện chất lượng và ảnh hưởng của 
các nghiên cứu đó

• Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các bên công tác về 
các vến đề đan xen khác, như giới hay HIV/AIDS, cho 
phép qúa trình học hỏi nhan hơn

• Các nhóm liên ngành tăng cường các kỹ năng cá nhân
• Các nhóm liên ngành cải thiện chất lượng nghiên cứu

Làm việc 
với các bên 
phi chính 
phủ kể cả 
các cộng 
đồng

• Một số bên có thể thiếu năng lực 
cơ bản để tham gia quá trình

• Thu hút sự tham gia của các 
nhóm khác nhau ở cấp cộng 
đồng đòi hỏi thời gian và nguồn 
lực

• Các nhóm liên ngành cải thiện chất lượng nghiên cứu
• Thu hút các bên phi chính phủ  (như giới học thuật và các 

viện nghiên cứu) tham gia thiết kế, thực hiện và chia sẻ 
các kết quả đánh giá tổng hợp hệ sinh thái và phân tích 
kinh tế, cải thiện nội dung và chất lượng các nghiên cứu 
đó

• Đúc rút kinh nghiệm và tri thức của các dân tộc bản 
địa các cộng đồng bần hàn, phụ nữ và các công dân, 
tạo điều kiện có khả năng cân nhắc tốt hơn tầm cỡ đói  
nghèo và cải thiện quốc gia làm chủ quá trình

Kết nghĩa • Có thể mất nhiều thời gian hơn 
để thiết lập và quản lý

• Có thể dẫn đến căng thẳng giữa 
các tổ chức cộng tác

• Cho phép hợp tác Nam-Nam hoặc Bắc-Nam
• Có thể dẫn đến các mối cộng tác dài hạn
• Tạo cơ hội tiếp cận chuyên môn đương đại của thế giới
• Tăng cường các kỹ năng giữa các cá nhân

Đào tạo  
chính quy

• Thường thiếu tính liên tục và  
hướng dẫn để hoàn tất

• Có thể chỉ về lý thuyết và không 
áp dụng được các khái niệm 
trong các trường hợp thực tế, 
liên quan đến người được đào 
tạo

• Rất phù hợp với các môn kỹ thuật như đánh giá tổng
• hợp hệ sinh thái hoặc biến dổi khí hậu

Tham quan 
trao đổi

• Có thể thiếu tính liên tục và 
hướng dẫn sau khi tham quan

• Cho phép hợp tác Nam-Nam
• Tăng cường các kỹ năng giữa các cá nhân

Hỗ trợ
kỹ thuật

• Có thể thiếu tính liên tục và 
hướng dẫn sau khi hoàn thành

• Tạo cơ hội tiếp cận chuyên môn đương đại của thế giới
• Chuyên gia kỹ thuật có thể mang lại triển vọng hoạch 

định chính sách không thiên vị cho nỗ lực lồng ghép
• Củng cố cách học kèm cặp theo công việc

Lưu ý: ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế.
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Hướng dẫn thêm: Các cơ hội chủ yếu

Bảng	5.6	trình	bày	tóm	tắt	các	cơ	hội	chủ	yếu	để	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực	trong	khi	
tiếp	tục	thảo	luận	các	hoạt	động	của	một	nỗ	lực	lồng	ghép.

Bảng 5.2  Lồng ghép đói nghèo-môi trường trong quá trình xây dựng chính sách

 Bước Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo-môi trường

1. Thu thập chứng 
cứ cụ thể trong 
nước thông qua các 
đánh giá tổng hợp 
hệ sinh thái (xem 
mục 5.1)

• Thu hút các nhà ra quyết định và các bên phi chính phủ (như giới học 
thuật và các viện nghiên cứu) tham gia thiết kế, thực hiện và chia sẻ các 
kết quả đánh giá tổng hợp hệ sinh thái

• Khuyến khích cách tiếp cận kết nghĩa với các bên chính phủ và NGO 
quốc tế (như giới học thuật, NGO và các viện nghiên cứu)

• Đúc rút kinh nghiệm và tri thức của các dân tộc bản địa, các cộng đồng 
bần hàn, phụ nữ và các công dân

• Thúc đẩy nhóm liên ngành tập hợp nhiều chuyên gia về các lĩnh vực 
môi trường, xã hội học, kinh tế học, giới và chính trị học

• Chia sẻ các kết quả với các uỷ ban liên quan của chính phủ và các thực 
thể độc lập về quy hoạch, như hiệu quả thực hiện của chính phủ

2.  Thu thập chứng 
cứ cụ thể trong 
nước thông qua các 
phân tích kinh tế 
(xem mục 5.2)

• Thu hút các nhà ra quyết định và các bên phi chính phủ (như giới học 
thuật và các viện nghiên cứu) tham gia thiết kế, thực hiện và chia sẻ các 
kết quả phân tích kinh tế

• Khuyến khích cách tiếp cận kết nghĩa với các bên chính phủ và NGO 
quốc tế (như giới học thuật, NGO và các viện nghiên cứu)

• Nâng cao hiểu biết về các loại hình phân tích kinh tế hiện có và các ảnh 
hưởng của các phân tích đó

• Nâng cao nhận thức về đóng góp của môi trường cho hạnh phúc con 
người và tăng trưởng kinh tế vì người nghèo

3.  Gây ảnh hưởng 
đến quá  trình chính 
sách (xem mục 5.3)

• Nâng cao nhận thức về các vấn đề đói nghèo-môi trường, kể cả các kết 
quả đánh giá tổng hợp hệ sinh thái và phân tích kinh tế

• Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các bên công tác về 
các vấn đề đan xen khác, như giới hoặc HIV/AIDS

• Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các bên phát triển, các 
ngành và các bên liên quan, kể cả xã hội dân sự “canh gác”

• Tăng cường năng lực về phản biện và truyền thông (ví dụ dự thảo báo 
cáo tóm tắt chính sách, các kỹ năng trình bày)

• Bổ sung kinh nghiệm sử dụng đánh giá môi trường chiến lược và hoạch 
định chính sách lồng ghép vì phát triển bền vững

4. Xây dựng và dự 
toán kinh phí các 
biện pháp chính 
sách (xem mục 5.4)

• Nâng cao hiểu biết về các loại hình biện pháp chính sách hiện có và 
cách  lựa chọn các biện pháp thích hợp nhất

• Nâng cao hiểu biết các phương pháp luận và công cụ dự toán kinh phí 
trong khi vẫn đảm bảo quan tâm đến định lượng các lợi ích có thể một 
cách công bằng

• Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các bên phát triển, các 
ngành và các bên liên quan khác
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Bảng 5.7  Tóm lược:  “Lồng ghép với các quá trình chính sách” bao quát những gì?

 Thành tựu Ví dụ

Chứng cứ cụ thể trong nước được xây dựng 
thông qua đánh giá tổng hợp hệ sinh thái

• Các lợi ích của thiên nhiên ở Kenya:  Atlas các hệ 
sinh thái và hạnh phúc con người (WRI 2007)

Chứng cứ kinh tế cụ thể trong nước, chứng 
minh sự đóng góp của môi trường cho hạnh 
phúc con người tăng trưởng kinh tế vì người 
nghèo

• Phân tích kinh tế công tác quản lý tài nguyên 
thiên nhiên ở Rwanda (UNDP-UNEP PEI Rwanda 
2006a)

Nhận thức và hiểu biết sâu các vấn đề đói 
nghèo-môi trường ở các cấp

• Bản tin đói nghèo và môi trường (Chính phủ CH 
Liên bang Tanzania 2005b, 2006)

Cộng tác và các mối cộng tác ở cấp quốc gia
• Nỗ lực lồng ghép do các bộ kế hoạch và môi trường 

đồng chủ trì  

Các bên môi trường trở thành một phần đầy 
đủ của quá trình chính sách

• Nhóm công tác ngành môi trường là một phần của 
quá trình chính sách

Các vấn đề đói nghèo-môi trường được lồng 
ghép trong các văn bản chính sách

• Lồng ghép tính bền vững với PRSP: Trường hợp 
Uganda (DFID 2000)

Các biện pháp chính sách được xây dựng và 
dự toán kinh phí

• Cải cách tài chính cho môi trường để chuẩn bị tiến 
hành lồng ghép

Các biện pháp chính sách được xây dựng và 
dự toán kinh phí

• Cải cách tài chính cho môi trường để chuẩn bị tiến 
hành lồng ghép

Các thể chế và năng lực được tăng cường 
thông qua vừa học vừa làm và xây dựng 
năng lực chiến thuật

• Trao đổi giữa các nước (ví dụ Uganda và Rwanda, 
Uganda và CH Liên bang Tanzania)

Thu hút sự tham gia của các bên liên quan và 
các bên phát triển

• Giới truyền thông đưa tin về vấn đề lồng ghép

• Các bên phi chính phủ chính thức là một phần của 
quá trình chính sách

• Cộng tác với các viện nghiên cứu quốc gia về lồng 
ghép đói nghèo-môi trường
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Chủ đề
•	 Giải	 quyết	 việc	 lồng	 ghép	 các	 vấn	đề	đói	 nghèo-	môi	 trường	 trong	 hệ	

thống	giám	sát	quốc	gia	(mục	6.1)
•	 Giải	thích	cách	thức	tham	gia	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	và	có	cơ	hội	sử	

dụng	các	phương	án	cấp	tài	chính	(mục	6.2)
•	 Đề	xuất	các	phương	thức	hỗ	trợ	việc	thực	hiện	các	biện	pháp	chính	sách	

(mục	6.3)
•	 Thảo	luận	việc	chính	thức	hoá	lồng	ghép	thành	phương	thức	chuẩn	(mục	

6.4)

Các thông điệp chính
•	 Tối	 ưu	 hoá	 lồng	 ghép	 đói	 nghèo-môi	 trường	 có	 được	 từ	 việc	 gây	 ảnh	

hưởng	đến	quá	trình	hoạch	định	chính	sách
•	 Thiết	kế	các	chỉ	số	trên	cơ	sở	các	chỉ	tiêu	được	đưa	vào	các	văn	bản	chính	

sách	để	tích	hợp	trong	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia
•	 Tăng	cường	thu	thập	và	quản	trị	dữ	liệu
•	 Đảm	bảo	các	biện	pháp	chính	sách	đói	nghèo-	môi	trường	được	cấp	kinh	

phí
•	 Cộng	tác	với	các	tổ	chức	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	để	tăng	cường	

việc	thực	hiện	các	biện	pháp	chính	sách
•	 Gắn	chặt	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	trong	các	quy	trình,	phương	

thức,	thủ	tục	và	hệ	thống	của	chính	phủ	và	quản	lý	hành	chính	để	hỗ	trợ	
công	tác	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia	trong	tương	lai

Chương 6

Đáp ứng thách thức  
thực hiện
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6.1 Đưa các vấn đề đói nghèo-môi trường vào hệ thống giám sát 
quốc gia
Hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	giúp	theo	dõi	tiến	độ	đạt	được	so	với	các	mục	tiêu	của	các	văn	
bản	chính	sách	và	việc	thực	hiện	các	chiến	lược	và	các	biện	pháp	chính	sách;	hệ	thống	còn	
giúp	xác	định	ở	chỗ	nào	và	các	kiểu	hành	động	sửa	chữa	nào	có	thể	cần	đến.	Hệ	thống	giám	
sát	có	thể	bao	trùm	các	ngành	như	nông	nghiệp	hay	y	tế,	hoặc	bao	trùm	các	vấn	đề	đan	xen	
như	đói	nghèo.

Mục	tiêu	bao	trùm	của	việc	lồng	ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	trong	hệ	thống	
giám	giám	sát	là	tăng	cường	các	cơ	hội	thực	hiện	có	hiệu	quả	các	cấu	thành	đói	nghèo-môi	
trường	của	các	văn	bản	chính	sách	và	các	chiến	lược,	biện	pháp	có	liên	quan,	bằng	cách	tạo	
thuận	lợi	cho	các	hoạt	động	dưới	đây:

Định kỳ gám sát và báo cáo.• 	Nếu	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	được	đưa	vào	hệ	
thống	giám	sát	quốc	gia,	thì	việc	theo	dõi	tiến	độ	đạt	được	các	mục	tiêu,	chỉ	tiêu	và	các	
chiến	lược	thực	hiện	được	đưa	vào	trong	các	văn	bản	chính	sách	(như	PRSP	hoặc	chiến	
lược	ngành)	trở	nên	dễ	dàng	hơn.	Việc	đưa	vào	các	vấn	đề	như	vậy	trong	hệ	thống	giám	
sát		còn	giúp	duy	trì	và	cải	thiện	hiểu	biết	về	các	mối	gắn	kết	giữa	đói	nghèo	và	môi	
trường	và	cách	thức	có	thể	đo	lường	các	vấn	đề	đó	(xem	mục	4.2).	Nỗ	lực	này	còn	tập	
trung	vào	việc	lồng	ghép	các	mối	quan	tâm	đói	nghèo	với	việc	lập	báo	cáo	định	kỳ	tình	
trạng	môi	trường—là	thông	tin	mà	luật	pháp	quốc	gia	có	thể	quy	định.

Cung cấp thông tin cho quá trình chính sách.• 	Giám	sát	 các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	
trường	 cho	phép	 các	nhà	hoạch	định	 chính	 sách	và	những	người	 thực	hiện,	 chứng	
minh	được	ảnh	hưởng	của	các	biện	pháp	chính	sách	đang	triển	khai,	chia	sẻ	các	bài	học,	
tiến	hành	điều	chỉnh	các	chính	sách	và	hướng	dẫn	phân	bổ	ngân	sách	và	các	nguồn	lực.	
Việc	giám	sát	còn	góp	phần	khớp	nối	tốt	hơn	các	chính	sách	và	các	biện	pháp	về	các	
vấn	đề	đói	nghèo	và	môi	trường,	cũng	như	xác	định	những	vấn	đề	phát	sinh	cần	giải	
quyết	trong	các	văn	bản	chính	sách	tương	lai	và	các	biện	pháp	thực	hiện	liên	quan.	Ví	
dụ,	giám	sát	các	hành	động	can	thiệp	thích	ứng	với	khí	hậu	và	năng	lực	để	cung	cấp	
thông	tin	chính	sách	trong	tương	lai	ngày	càng	trở	nên	thích	hợp	ở	nhiều	nước.

Cách tiếp cận

Cách	tiếp	cận	của	hoạt	động	này	bao	gồm	các	hoạt	động	giám	sát	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	
trường	trong	khung	hệ	thống	quốc	gia	hiện	có,	xây	dựng	các	chỉ	số	đói	nghèo-môi	trường	
và	làm	việc	chặt	chẽ	với	cơ	quan	thống	kê	quốc	gia	và	các	cơ	quan	khác	tham	gia	vào	giám	
sát.

Giám sát đói nghèo-môi trường là một phần của hệ thống giám sát quốc gia.• 	Cần	phải	
giám	sát	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	và	các	ảnh	hưởng	của	chính	sách	như	một	
phần	của	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	được	xây	dựng	để	đánh	giá	hiệu	quả	thực	hiện	
các	chiến	lược	thực	hiện	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương,	trong	đó	có	các	chiến	lược	liên	
quan	đến	đói	nghèo	và	các	mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ.	Việc	thúc	đẩy	các	mối	gắn	
kết	giữa	hoạch	định	chính	sách	và	các	quá	trình	giám	sát	có	ý	nghĩa	quyết	định	đối	với	
việc	cải	thiện	cả	hai	lĩnh	vực	này	trong	quy	hoạch	phát	triển	quốc	gia.

Các chỉ số đói nghèo-môi trường.• 	Các	chỉ	số	thích	hợp	và	tác	nghiệp	là	phươngtiện	
chủ	yếu	để	lồng	ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	với	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia.	
Những	chỉ	số	đó	thường	được	phát	triển	thông	qua	nghiên	cứu	mở	rộng	và	các	cuộc	
tham	vấn,	được	sử	dụng	để	đo	lường	tiến	độ	về	phạm	vi	đói	nghèo-môi	trường	của	
một	chính	sách.
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Ví dụ: Các chỉ số đói nghèo-môi trường

•	 Tỷ	lệ	%	các	hộ	gia	đình	và	cơ	sở	công	nghiệp	sử	dụng	củi	làm	nguồn	năng	lượng
•	 Tỷ	lệ	%	đóng	góp	của	các	nguồn	năng	lượng	tái	tạo	cho	việc	cấp	năng	lượng	quốc	gia
•	 Số	hộ	gia	đình	thụ	hưởng	các	nguồn	năng	lượng	tái	tạo	quy	mô	nhỏ	của	địa	phương
•	 Tỷ	lệ	%	các	cộng	đồng	địa	phương	sống	xung	quanh	các	vùng	đất	ngập	nước	quan	trọng,	tham	

gia	vào	du	lịch	sinh	thái	hoặc	các	hoạt	động	giải	trí	khác
•	 Số	hộ	gia	đình	hưởng	lợi	từ	quyền	sử	dụng	các	nguồn	tài	nguyên	sinh	vật	có	thể	buôn	bán
•	 Tỷ	lệ	%	hộ	nghèo	sống	cách	nguồn	nước	an	toàn	đang	hoạt	động	trong	30	phút
•	 Số	người	bị	ảnh	hưởng	bởi	các	rủi	ro	môi	trường	và	thiên	tai	(như	lũ	lụt,	hạn	hán	và	các	sự	kiện	

liên	quan	đến	khí	hậu)

Điều phối và tăng cường cơ quan thống kê quốc gia và các cơ quan liên quan.• 	Lồng	
ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-	môi	trường	với	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	đòi	hỏi	phải	làm	
việc	với	các	bên	khác	nhau.	Thông	thường,	cơ	quan	thống	kê	quốc	gia	chịu	trách	nhiệm	
thu	thập	và	phân	tích	toàn	bộ	dữ	liệu	để	đáp	ứng	các	nhu	cầu	được	xác	định	và	nhận	
dạng	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương.	Các	bộ	giáo	dục,	nước	và	y	tế,	mỗi	bộ	
có	thể	có	các	hệ	thống	giám	sát	và	thông	tin	chuyên	ngành	và	có	thể	thường	xuyên	thu	
thập	dữ	liệu	ở	địa	phương.	Các	tổ	chức	môi	trường	(như	viện	khí	tượng	quốc	gia)	có	
thể	thu	thập	các	dữ	liệu	liên	quan	về	tình	trạng	môi	trường	và	các	vấn	đề	mới	phát	sinh,	
như	biến	đổi	khí	hậu.	Việc	phân	chia	trách	nhiệm	để	giám	sát	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	
trường	nêu	bật	vai	trò	quan	trọng	của	cơ	chế	điều	phối	nhằm	tránh	trùng	lặp,	củng	cố	
và	bổ	sung	cho	nhau	trong	các	hệ	thống	hiện	có	như	các	hoạt	động	điều	tra	và	thống	
kê	định	kỳ.

	 Về	vấn	đề	này,	cần	phải	tăng	cường	năng	lực	hiện	có,	cải	thiện	điều	phối	và	ưu	tiên	chia	
sẻ	thông	tin	giữa	cơ	quan	thống	kê	quốc	gia,	các	bộ	ngành	kế	hoạch	và	các	cơ	quan	thu	
thập	thông	tin	khác—kể	cả	các	cơ	quan	môi	trường,	xã	hội	dân	sự	và	các	cơ	quan	học	
thuật.

Hướng dẫn thêm: Các bước và ví dụ

Cần	phải	tiến	hành	một	số	bước	để	đảm	bảo	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	được	lồng	
ghép	trong	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia;	các	bước	đó	cần	thích	ứng	với	hoàn	cảnh	quốc	gia.

Xem xét tư liệu và kinh nghiệm của các nước khác.• 	Việc	xem	xét	tư	liệu	giúp	xác	định	
những	vấn	đề	cần	cân	nhắc	trong	việc	đưa	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	vào	
một	hệ	thống	giám	sát.	Việc	xem	xét	còn	phát	hiện	ra	được	các	chỉ	số	tiềm	tàng	có	thể	
đã	sử	dụng	trong	các	hệ	thống	thu	thập	dữ	liệu	thường	xuyên	và	định	kỳ	hiện	có.

Tổ chức tham vấn.• 	Các	cuộc	tham	vấn	ở	các	giai	đoạn	khác	nhau	của	một	quá	trình	cần	
có	sự	tham	gia	của	cả	những	người	tạo	ra	dữ	liệu	lẫn	người	sử	dụng	dữ	liệu	để	đánh	
giá	và	đưa	ra	nhu	cầu	dữ	liệu,	phân	tích	và	thúc	đẩy	các	mối	gắn	kết	giữa	nhà	hoạch	
định	chính	sách	và	người	cung	cấp	thông	tin.

Phân tích các ưu tiên quốc gia. • Các	ưu	tiên	quốc	gia	và	các	mục	tiêu,	chỉ	tiêu	và	cá	
chiến	lược	thực	hiện	về	đói	nghèo-môi	trường	có	trong	văn	bản	chính	sách,	phải	được	
xác	định	để	sao	cho	việc	lồng	ghép	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	trong	hệ	thống	
giám	sát	quốc	gia	được	gắn	kết	chặt	chẽ	và	cung	cấp	thông	tin	cho	công	tác	hoạch	định	
chính	sách	và	phân	bổ	ngân	sách	trong	tương	lai	(xem	các	mục	5.3	và	6.2).
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Phân tích các hệ thống giám sát hiện có.• 	Các	hệ	thống	giám	sát	đói	nghèo	thường	bỏ	
qua	các	mối	gắn	kết	với	môi	trường,	trong	khi	đó	các	hệ	thống	quan	trắc	môi	trường	
có	xu	hướng	không	cân	nhắc	đến	những	tác	động	của	thay	đổi	môi	trường	đối	với	đói	
nghèo.	Đánh	giá	các	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	và	các	hệ	thống	thu	thập	và	quản	trị	
dữ		liệu	liên	quan,	sẽ	cung	cấp	các	thông	tin	thiết	yếu	cho	việc	lồng	ghép.	Vấn	đề	này	
đòi	hỏi	phải	tiến	hành	phân	tích	khả	năng	sẵn	có,	chất	lượng	và	mức	độ	xác	đáng	của	
các	bộ	dữ	liệu	hiện	có	để	giám	sát	đói	nghèo-môi	trường	(ví	dụ	bóc	tách	theo	giới);	chất	
lượng	và	mức	độ	xác	đáng	của	các	chỉ	số	đói	nghèo	và	chỉ	số	môi	trường	hiện	có;	vai	
trò	và	trách	nhiệm;	các	tổ	chức	cung	cấp	dữ	liệu	tiềm	năng	cho	hoạt	động	giám	sát	đói	
nghèo-môi	trường.
Xác định và đánh giá các chỉ số về đói nghèo-môi trường.• 	Cần	tiến	hành	xác	định	các	
chỉ	số		có	sự	tham	gia	và	tận	dụng	các	kết	quả	của	các	bước	trước	(xem	chương	5).	Như	
trình	bày	ở	trên,	các	chỉ	số	này	cần	được	gắn	kết	đầy	đủ	với	các	văn	bản	như	Báo	cáo	
Chiến	lược	giảm	đói	nghèo	(PRSP)	để	hình	thành	một	khung	phục	vụ	việc	thực	hiện	
chính	sách.	Các	chỉ	số	cần	được	đo	lường	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	để	
đảm	bảo	nắm	bắt	được	các	ảnh	hưởng	khác	nhau.
Lựa chọn bộ chỉ số chính.• 	Ở	giai	đoạn	này	có	thể	có	hàng	loạt	chỉ	số	đói	nghèo-	môi		
trường.	Số	lượng	các	chỉ	số	này	cần	thu	hẹp	để	chọn	ra	một	số	ít	các	chỉ	số	có	tính	chiến		
lược	nhằm	giúp	có	thể	giám	sát	một	cách	thực	sự	và	thông	tin	hiệu	quả	cho	các	quá	
trình	chính	sách	tương	lai.	Các	tiêu	chí	ở	hộp	6.1	có	thể	giúp	lựa	chọn	các	chỉ	số	này.

Hộp 6.1  Các tiêu chí lựa chọn chỉ số đói nghèo-môi trường

Có thể đo lường, khách quan và tin cậy được.• 	Các	chỉ	số	cần	có	khả	năng	để	diễn	đạt	định	
lượng.	Việc	tính	toán	các	chỉ	số	cần	được	lặp	đi	lặp	lai	với	các	kết	quả	tương	đồng.	Dữ	liệu	cần	
có	chất	lượng	tốt	và	sẵn	sàng	cung	cấp.	Cần	hoàn	chỉnh	các	hệ	thống	thu	thập	dữ	liệu	hiện	
có.
Có thể so sánh và nhạy cảm đối với những thay đổi.• 	Các	chỉ	số	cần	tạo	điều	kiện	cho	việc	
đánh	giá	sự	khác	nhau	giữa	các	hoàn	cảnh	và	quy	mô	thời	gian	và	phát	hiện	những	biến	đổi,	
sau	đó	là	tầm	quan	trọng	của	việc	thu	thập	dữ	liệu	thường	kỳ.
Các chính sách thích hợp. • Các	chỉ	số	phải	có	tác	dụng	đối	với	hoạch	định	chính	sách.	Các	
chỉ	số	cần	phải	gắn	kết	với	các	ưu	tiên	quốc	gia,	các	văn	kiện	chính	sách	và	các	nhu	cầu	khác	
của	nhà	hoạch	định	chính	sách.
Đa mục đích.• 	Các	chỉ	số	cần	phải	thích	hợp	với	nhiều	bên	khác	nhau	hoặc	các	vấn	đề	phát	
triển	kể	cả	các	vấn	đề	của	ngành,	các	Mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	và	các	hiệp	định	môi	
trường	đa	phương.
Nhạy cảm giới.• 	Các	chỉ	số	cần	phải	nhạy	cảm	giới	và	dữ	liệu	này	cần	được	bóc	tách	theo	giới	
để	có	thể	triển	khai	thêm	các	phân	tích	về	triển	vọng	giới.
Thân thiện với người sử dụng. • Các	chỉ	số	cần	phải	dễ	hiểu,	dễ	diễn	giải	và	dễ	truyền	thông.	
Cần	giới	hạn	số	lượng	và	cấu	trúc	các	chỉ	số	theo	khung	lôgíc.
Chi phí-hiệu quả.• 	Các	chỉ	số	cần	được	đo	lường	với	chi	phí	chấp	nhận	được.	Cần	xem	xét	các	
cân	nhắc	về	công	tác	quản	trị	và	phân	tích	dữ	liệu	trong	tương	lai	để	lựa	chọn	các	chỉ	số.	Các	
chỉ	số	về	tính	đại	diện	(như	sự	hiện	diện	loài	cá	nhất	định	dùng	để	đo	lường	chất	lượng	nước)	
có	thể	có	tác	dụng.
Phụ thuộc vào bối cảnh, thời gian và không gian.• 	Các	chỉ	số	có	các	giá	trị	về	tính	xác	thực	
được	xây	dựng	trong	các	chỉ	số.	Thường	thì	vấn	đề	này	chỉ	giới	hạn	phạm	vi	của	các	chỉ	số	
theo	địa	lý	(như	địa	phương,	quốc	gia	hay	quốc	tế).
Có thể kết hợp.• 	Cần	phải	có	khả	năng	kết	hợp	được	các	phép	đo	của	một	chỉ	số	từ	2	hay	nhiều	
khu	vực	địa	lý	để	tạo	ra	các	giá	trị	vùng	hoặc	quốc	gia.

Nguồn:	Phỏng	theo	UNDP-UNEP	PEI	2008b;	UNEP	2008b;	Chính	phủ	CH	Liên	bang	Tanzania	2005a.



C
hư

ơ
ng 6. Đ

áp ứ
ng thách thứ

c thự
c hiện

79

Tích hợp các chỉ số đói nghèo- môi trường với hệ thống giám sát.• 	Có	nhiều	cách	để	
tích	hợp	các	chỉ	số	này	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương—ví	dụ,	trong	đánh	giá	
định	kỳ	các	hệ	thống	giám	sát	đói	nghèo	quốc	gia	hoặc	việc	thực	hiện	mục	tiêu	phát	
triển	thiên	niên	kỷ,	cũng	như	các	hệ	thống	điều	tra	dân	số	hoặc	giám	sát	dữ	liệu	thường	
kỳ.	Quá	trình	này	bao	gồm	việc	tăng	cường	các	hệ	thống	giám	sát	để	nắm	bắt,	phân	tích	
và	phổ	biến	các	thông	tin	về	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường.	Quá	trình	này	còn	có	
nghĩa	là	xây	dựng	các	dữ	liệu	nền	cho	các	chỉ	số	mới	về	các	vấn	đề	này	(hộp	6.2).

Hộp 6.2  Tích hợp và giám sát các chỉ số đói nghèo-môi trường trong khung Chiến 
lược EDPRS của Rwanda 

Thông tin tổng quát.	Các	cơ	quan	môi	trường	của	Rwanda	đã	điều	phối	việc	xây	dựng	các	chỉ	số	
đói	nghèo-môi	trường	và	chiến	lược	giám	sát	các	chỉ	số	trong	Chiến	lược	Phát	triển	kinh	tế	và	Giảm	
đói	nghèo	(EDPRS)	quốc	gia.

Cách tiếp cận.	Quá	trình	xây	dựng	gồm	các	bước	sau:

•	 Rà	soát	các	tư	liệu	về	các	kết	quả	điều	tra	hiện	có	trong	nước
•	 Tham	gia	các	cuộc	họp,	hội	thảo	của	nhóm	công	tác	ngành	về	EDPRS
•	 Phỏng	vấn	nhân	viên	kỹ	thuật	ở	các	ngành	và	các	bộ
•	 Xác	định	các	mối	gắn	đói	nghèo-môi	trường
•	 Xây	dựng	các	tiêu	chí	lựa	chọn—khả	năng	đo	lường	được,	tính	khả	thi	trong	việc	xây	dựng	các	

mức	nền
•	 Xây	dựng	danh	mục	các	chỉ	số	đã	được	đánh	giá	về	mức	độ	xác	đáng	với	chính	sách	theo	các	

vấn	đề	ưu	tiên
•	 Nhóm	loại	các	chỉ	số	đó	và	xác	định	các	nguồn	dữ	liệu	và	khả	năng	sẵn	có	dữ	liệu
•	 Lựa	chọn	các	chỉ	số	để	đưa	vào	hệ	thống	giám	sát	EDPRS

Kết quả và con đường phía trước.	Nỗ	lực	này	đã	làm	cho	các	nhà	ra	quyết	định	thừa	nhận,	các	chỉ	
số	đói	nghèo-môi	trường	là	cần	thiết.	Tuy	vậy,	quá	trình	không	dừng	ở	đó.	Các	chỉ	số	là	một	công	cụ	
được	cải	tiến	liên	tục	bằng	các	bài	học	thực	tế.	Các	chỉ	số	nhằm	giúp	đưa	ra	các	thông	điệp	để	gây	
ảnh	hưởng	đến	việc	hoạch	định	chính	sách	ở	các	ngành	liên	quan.	Do	vậy,	khả	năng	gây	ảnh	hưởng	
mạnh	mẽ	cũng	quan	trọng	như	chất	lượng	của	các	chỉ	số.	Đây	chính	là	thách	thức	phía	trước.

Tăng cường các thể chế và năng lực.• 	Các		cơ	quan	và	cá	nhân	cần	biết	cách	xây	dựng	
và	sử	dụng	các	chỉ	số	đói	nghèo-môi	trường,	cũng	như	biết	cách	thu	thập,	phân	tích	và	
quản	trị	dữ	liệu	(sửa	đổi	các	điều	tra	khảo	sát,	lưu	giữ	và	quản	trị	dữ	liệu	và	hệ	thông	
tin	địa	lý).	Làm	việc	với	Cục	Thống	kê	LHQ,	các	viện	nghiên	cứu	và	trường	đại	học,	có	
thể	là	bước	khởi	đầu	tốt	theo	hướng	này.	Một	phần	của	nỗ	lực	này	là	việc	tư	liệu	hoá	
quá	trình	tích	hợp	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	hệ	thống	giám	sát.

Thường xuyên phổ biến các kết quả phân tích.• 	Việc	 tích	hợp	 các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	trong	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	là	một	quá	trình	lặp	đi	lặp	lại.	Nỗ	
lực	này	nhằm	cung	cấp	thông	tin	cho	các	nhà	hoạch	định	chính	sách	và	người	thực	hiện	
về	các	mối	gắn	kết,	các	xu	thể	và	các	ảnh	hưởng	của	các	biện	pháp	chính	sách	để	cần	
thiết	có	những	điều	chỉnh	các	chính	sách	và	ngân	sách.	Cần	phải	tiếp	tục	giao	lưu	với	
một	loạt	các	bên	để	duy	trì	nhận	thức	và	có	được	phản	hồi.

Thường xuyên đánh giá hệ thống giám sát.• 	Tập	hợp	các	ý	kiến	phản	hồi	của	người	
sử	dụng	và	người	tạo	ra	dữ	liệu,	sẽ	tạo	điều	kiện	cho	việc	đánh	giá	định	kỳ	các	nhu	
cầu,	các	chỉ	số,	các	nguồn	dữ	liệu	và	các	lỗ	hổng	dữ	liệu	để	dần	dần	cải	thiện	tầm	cỡ	
đói	nghèo-môi	trường	của	hệ	thống	giám	sát	quốc	gia	trên	cơ	sở	tiến	triển	các	nhu	cầu,	
hoàn	cảnh	và	phương	tiện	(	như	công	nghệ	và	các	nguồn	lực	tài	chính).
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6.2 Dự thảo ngân sách và cấp kinh phí cho các biện pháp chính sách 
đói nghèo-môi trường
Nhiều	biện	pháp	đói	nghèo-	môi	trường	được	cấp	kinh	phí	không	đủ	và	dựa	vào	các	nhà	
tài	trợ	bên	ngoài.	Việc	dự	thảo	ngân	sách	và	cấp	kinh	phí	cho	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường	nhằm	đảm	bảo	cấp	kinh	phí	cần	thiết	để	thực	hiện	các	chiến	lược	và	đạt	được	các	
mục	tiêu	đề	ra	trong	các	văn	bản	chính	sách,	với	mục	tiêu	là	huy	động	các	nguồn	lực	tài	
chính	trong	nước.
Các	biện	pháp	đói	nghèo-môi	trường	cần	có	đầu	tư	từ	các	khu	vực	nhà	nước	và	tư	nhân.	
Tuy	đã	có	những	ví	dụ	về	việc	tạo	thị	trường	để	qua	đó,	doanh	nghiệp	và	công	nghiệp	có	
thể	tài	trợ	cho	các	hành	động	can	thiệp,	nhưng	do	những	thất	bại	của	thị	trường,	cho	nên	
khu	vực	tư	nhân	vẫn	chưa	giải	quyết	nhiều	vấn	đề	môi	trường.	Do	vậy,	việc	cấp	kinh	phí	
của	nhà	nước	vẫn	là	trung	tâm	đối	với	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	
Các	cơ	chế	chính	cho	việc	chi	 tiêu	công	là	các	nguồn	ngân	sách	quốc	gia,	ngành	và	địa	
phương.	Các	nguồn	cấp	kinh	phí	gồm	các	khoản	tiền	 thu	từ	thuế	và	phi	 thuế,	như	phí	
người	sử	dụng,	lệ	phí	cấp	phép	về	tài	nguyên	nhiên	nhiên	và	phí	chỗ	đỗ	xe.

Cách tiếp cận
Cách	tiếp	cận	của	hoạt	động	này	bao	gồm	việc	tham	gia	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	ở	các	
cấp	khác	nhau	và	việc	cải	thiện	sự	đóng	góp	của	môi	trường	đối	với	các	khoản	tài	chính	công.

Tham gia quá trình dự thảo ngân sách

Tham	gia	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	đòi	hỏi	phải	hiểu	biết	quá	trình	này;	điều	phối	với	
các	quá	trình	chính	sách	có	liên	quan;	cũng	như	làm	việc	với	xã	hội	dân	sự,	các	nhà	tài	trợ	
và	các	cơ	quan	ngành	và	địa	phương.

Hiểu rõ và trở thành một phần của quá trình.• 	Như	khi	gây	ảnh	hưởng	đến	quá	trình	
hoạch	định	chính	sách	(xem	mục	5.3),	việc	tham	gia	trong	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách												
cần	phải	có	hiểu	biết	và	cần	phải	trở	thành	một	phần	của	quá	trình	đó	ở	các	giai	đoạn	
và	các	cấp	khác	nhau	trong	khi	vẫn	tận	dụng	các	công	cụ	liên	quan.	Quá	trình	dự	thảo		
ngân	sách	diễn	ra	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	(hình	6.1).	Ở	một	số	nước,	
như	Uganda,	quá	trình	này	bắt	đầu	từ	cấp	huyện	hoặc	xã,	có	tác	dụng	nắm	bắt	được	
các	ưu	tiên	cấp	bách.	Ở	các	nước	khác	như	Eritrea,	ngân	sách	được	quyết	ở	cấp	chính	
phủ	và	sau	đó	phân	bổ	vốn	kinh	phí;	các	bộ	có	ngân	sách	riêng,	đóng	góp	vào	toàn	bộ	

 Hình 6.1  Các công cụ lập kế hoạch và dự thảo ngân sách ở Uganda

QUỐC GIA Kế hoạch hành động
xoá đói nghèo

 

NGÀNH

ĐỊA PHƯƠNG

Các kế hoạch 
chiến lược ngành

Các kế hoạch phát triển

Khung chi tiêu trung hạn, báo cáo khung 
ngân sách quốc gia; thông tin tổng quát

về ngân sách; ngân sách hàng năm

Khung chi tiêu trung hạn của ngành
và các báo cáo khung ngân sách ngành

Các báo cáo khung ngân sách, ngân sách
 hàng năm và các kế hoạch công tác

NGÂN SÁCHCHIẾN LƯỢC/KẾ HOẠCH

Nguồn: Wilhelm và Krause 2007.
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ngân	sách.	Quy	trình	dự	thảo	ngân	sách	của	một	nước	có	thể	sử	dụng	khung	chi	tiêu	
trung	hạn	3	hoặc	5	năm;	việc	tham	gia	của	các	bên	môi	trường	trong	khung	này	có	thể	
gặt	hái	được	những	phần	thưởng	có	ý	nghĩa	quan	trọng	(hộp	6.3).	Việc	tham	gia	cần	
tuân	thủ	lịch	ngân	sách	và	các	thông	lệ	dự	thảo	ngân	sách,	cũng	như	phải	tuân	thủ	các	
tiêu	chuẩn	của	bộ	tài	chính	hay	kế	hoạch.	Việc	tham	gia	cần	thực	hiện	thông	qua	các	
cơ	chế	làm	việc	của	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách,	như	các	nhóm	cố	vấn	cho	các	uỷ	ban	
ngân	sách	khác	nhau.	Có	thể	áp	dụng	các	bài	học	đúc	kết	từ	các	quá	trình	dự	thảo	ngân	
sách	về	giới	trong	nỗ	lực	dự	thảo	ngân	sách	đói	nghèo-môi	trường.

Hộp 6.3  Động cơ thúc đẩy các cơ quan môi trường tham gia quá trình khung            chi 
tiêu trung hạn

•	 Khả	năng	dự	báo	ngân	sách	lớn	hơn,	cho	phép	các	cơ	quan	lập	kế	hoạch	các	chương	trình	
nhiều	năm	chắc	chắn	hơn

•	 Cải	thiện	công	tác	quy	hoạch	và	quản	lý	chiến	lược	thông	qua	việc	xây	dựng	ưu	tiên	và	soạn	
thảo	tốt	hơn	các	chương	trình	cấp	kinh	phí	nhiều	năm,	để	có	được	các	ưu	tiên

•	 Hệ	thống	các	chỉ	số	xây	dựng	chỉ	tiêu	và	hiệu	quả	thực	hiện	tốt	hơn	để	áp	dụng	các	thủ	tục	giám	
sát	tin	cậy

•	 Lập	kế	hoạch	cấp	kinh	phí	được	cải	thiện	và	chính	xác	hơn:	có	triển	vọng	cấp	ngân

•	 sách	trung	hạn,	đặc	biệt	có	lợi	cho	các	hành	động	môi	trường,	thường	có	tính	chất	dài	hạn

•	 Nhu	cầu	có	các	công	cụ	kinh	tế	và	tài	chính	tốt	ngày	càng	tăng	để	soạn	thảo	các	chương	trình	có	
dự	toán	hợp	lý,	vì	các	cơ	quan	môi	trường	cần	chứng	minh	một	cách	thuyết	phục	việc	sử	dụng	
các	nguồn	lực	hiện	có

Nguồn: Petkova	và	Bird	2008.

Điều phối với các chương trình chính sách liên quan.• 	Điều	phối	với	những	chương	
trình	chính	sách	có	ý	nghĩa	quyết	định	và	phức	tạp,	đòi	hỏi	sự	tham	gia	của	cơ	quan	và	
các	bên	tham	gia	các	sáng	kiến	khác	nhau	trong	quá	trình	quy	hoạch	và	dự	thảo	ngân	
sách.	Hình	6.2	khái	niệm	hoá	các	mẫu	hình	đặc	trưng	về	mức	độ	làm	chủ	các	quá	trình	
Báo	cáo	Chiến	lược	giảm	đói	nghèo	(PRSP)	và	dự	thảo	ngân	sách.	Mặc	dù	tình	hình	có	
khác	nhau	giữa	các	nước,	nhưng	nói	chung	bộ	kế	hoạch	có	mức	độ	làm	chủ	cao	quá	
trình	PRSP,	trong	khi	bộ	tài	chính	và	xã	hội	dân	sự	có	mức	độ	làm	chủ	tương	đối	ít	hơn.	
Ngược	lại,	bộ	tài	chính	lại	làm	chủ	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách	ở	mức	cao,	trong	khi	
bộ	kế	hoạch	chỉ	có	vai	trò	nhỏ	hơn.	Quốc	hội	làm	chủ	quá	trình	ngân	sách	ở	mức	vừa	
phải,	trong	khi	sức	gây	ảnh	hưởng	của	xã	hội	dân	sự	lại	tương	đối	yếu	hơn.	Ở	nước	nào	
các	bộ	kế	hoạch	và	tài	chính	là	các	thực	thể	thể	chể	tách	riêng,	thì	sẽ	không	có	động	cơ		
tự	thúc	đẩy	điều	phối	chặt	chẽ	giữa	hai	cơ	quan	này.	Đồng	thời,	do	quốc	hội	và	chính	
phủ	có	xu	hướng	giảm	mức	độ	làm	chủ	quá	trình	PRSP,	thì	hai	cơ	quan	này	có	ít	khả	
năng	tập	trung	vào	các	ưu	tiên	của	quá	trình	PRSP	khi	xét	duyệt	ngân	sách	(Wilhelm	và	
Krause	2007).	Như	đối	với	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	ở	cấp	chính	sách	(xem	
mục	5.3),	vấn	đề	cấp	bách	là	tham	gia	với	các	bên	chủ	chốt	chỉ	đạo	việc	dự	thảo	ngân	
sách	và	dùng	ngôn	ngữ	của	họ.	Các	phân	tích	kinh	tế	mà	đối	tượng	là	các	ngành	hoặc	
các	vấn	đề	cụ	thể	(xem	mục	5.2)	có	thể	giúp	xây	dựng	các	lý	lẽ	và	tăng	cường	chứng	
cứ	với	các	cơ	quan	ngành	và	địa	phương	và	bộ	tài	chính.	Việc	dự	toán	kinh	phí	cho	các	
biện	pháp	chính	sách	được	làm	sớm	hơn	trong	quá	trình	này	(xem	mục	5.4)	sẽ	tạo	ra	
các	cấu	thành	hữu	ích	trong	bối	cảnh	dự	thảo	ngân	sách.	Đồng	thời,	việc	đảm	bảo	làm	
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chủ	công	tác	hoạch	định	chính	
sách	 ở	 mức	 cao	 là	 trung	 tâm	
của	việc	lồng		ghép	thành	công	
đói	 nghèo-môi	 trường	với	 quá	
trình	dự	thảo	ngân	sách.	Lưu	ý	
là,	nếu	môi	 trường	được	coi	 là	
một	vấn	đề	đan	xen	 trong	Báo	
cáo	Chiến	lược	giảm	đói	nghèo	
(PRSP)	 hoặc	 văn	 bản	 chính	
sách	 khác,	 có	 thể	 sẽ	 không	 có	
được	kinh	phí	cấp	riêng	cho	các	
vấn	 đề	 đói	 nghèo-môi	 trường;	
Thay	vào	đó,	việc	cấp	kinh	phí	
cho	 các	 biện	 pháp	 đói	 nghèo-
môi	 	 trường	 có	 thể	 bị	 dàn	 trải	
giữa	các	ngành	và	cơ	quan	địa	
phương.	 Trong	 các	 hoàn	 cảnh	
như	vậy,	vấn	đề	quan	trọng	hơn	
là	làm	việc	chặt	chẽ	với	các	bên	
khác	 nhau—ví	 dụ,	 thông	 qua	
các	nhóm	công	tác	hoặc	với	các	
cơ	 quan	 địa	 phương—để	 đảm	
bảo	 việc	 cấp	 kinh	 phí	 cho	 các	
hành	động	can	thiệp	đói	nghèo-	
môi	 trường	không	bị	 loại	 khỏi	
ngân	sách	quốc	gia.

Ví dụ: Dự thảo ngân sách môi trường ở 
Uganda

Sau	khi	Cơ	quan	Quản	lý	môi	trường	quốc	gia	
Uganda	làm	xong	việc	lồng	ghép	môi	trường	vào	
Báo	cáo	PRSP,	cơ	quan	này	đã	nắm	cơ	hội	đưa	
môi	 trường	vào	ngân	sách	quốc	gia.	Hạn	chót	
hoàn	tất	dự	thảo	ngân	sách	đến	gần.	Giám	đốc	
điều	 hành	 của	Cơ	quan	 đã	 gọi	 điện	 thoại	 cho	
giám	đốc	ngân	sách,	Bộ	Tài	chính,	giải	thích	tầm	
quan	trọng	của	môi	trường	đối	với	phát	triển	và	
cái	 giá	 của	 việc	 không	 hành	 động.	 Giám	 đốc	
ngân	sách	bị	thuyết	phục	và	chấp	nhận	ngay	ý	
tưởng		bổ	sung	hướng	dẫn	đưa	môi	trường	vào	
thông	 tư	yêu	cầu	ngân	sách.	Từ	đó,	giám	đốc	
ngân	 sách	 đã	 thách	 thức	 các	 bên	môi	 trường	
trình	bày	các	đề	xuất	cụ	thể,	chi	tiết	hơn	và	có	
dự	toán	kinh	phí,	dựa	vào	đó	để	các	ngành	và	
các	địa	phương	ưu	tiên	cho	các	hành	động	can	
thiệp	về	môi	trường.	Sự	lãnh	đạo	của	giám	đốc	
ngân	sách	là	cực	kỳ	tích	cực	và	báo	trước	một	
tương	lai	sáng	sủa	cho	các	nỗ	lực	lồng	ghép	ở	
Uganda.

Nguồn:	UNDP-UNEP	PEI	2008a.

  NGÂN SÁCH

Nguồn: Wilhelm và Krause 2007.

PRSP

Quốc hội

XÃ HỘI DÂN SỰ

Các
nhóm 
XHDS

Cử tri

HÀNH PHÁP
Chính trị

Kỹ thuật

Bộ
Kế hoạch

Chính phủ

Ngành
Các bộ & Nhà cung cấp

Quốc hội
HÀNH PHÁP

Chính trị

Kỹ thuật

Chính phủ

Mức làm chủ cao Mức làm chủ vừa Mức làm chủ thấp

Hình 6.2  Bất cân xứng về mức độ làm chủ các quá trình PRSP & ngân sách

Bộ
Kế hoạch

Bộ
Tài Chính

Bộ
Tài Chính

Ngành
Các bộ & Nhà cung cấp

XÃ HỘI DÂN SỰ

Các
nhóm 
XHDS

Cử tri



C
hư

ơ
ng 6. Đ

áp ứ
ng thách thứ

c thự
c hiện

83

Huy động xã hội dân sự  và dân chúng. • Xã	hội	dân	sự	tiêu	biểu	có	vai	trò	tương	đối	
quan	trọng	trong	quá	trình	PRSP	(ví	dụ,	thông	qua	các	đánh	giá	có	sự	tham	gia)	nhưng	
lại	hạn	chế	trong	việc	gây	
ảnh	 hưởng	 về	 ngân	 sách,	
mặc	dù	có	khả	năng	tham	
gia	 	 nhiều	hơn.	Tuy	ngày	
càng	có	nhiều	bằng	chứng	
về	việc	dự	thảo	ngân	sách	
về	 giới	 thường	 xuất	 phát	
từ	 xã	 hội	 dân	 sự,	 nhưng	
cách	tiếp	cận	tương	tự	đối	
với	việc	dự	thảo	ngân	sách	
cho	đói	nghèo-	môi	trường	vẫn	chưa	“cất	cánh”	được.	Nhu	cầu	của	nhà	nước	và	sự	ủng	
hộ		chính	trị	đối	với	các	khoản	đầu	tư	về	môi	trường	vì	người	nghèo,	có	thể	chuyển	
thành	một	nhu	cầu	rõ	ràng	để	giải	quyết	các	vấn	đề	đói	nghèo-	môi	trường—ví	dụ,	khi	
xảy	ra	các	rủi	ro	về	môi	trường	và	thiên	tai,	như	lũ	lụt.
Điều phối và làm việc với các nhà tài trợ.• 	Nhiều	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	chắc	
chắn	sẽ	tiếp	tục	được	các	nhà	tài	trợ	cung	cấp	tài	chính	trung	hạn.	Do	vậy,	cần	phải	tăng	
cường	sự	hỗ	trợ	của	nhà	tài	trợ	bằng	các	phương	thức	hỗ	trợ	đặc	biệt	hoặc	hỗ	trợ	ngân	
sách	chung	cho	cả	Bộ	môi	trường	lẫn	các	Bộ	ngành	để	các	cơ	quan	này	có	thể	lồng	ghép	
các	vấn	đề	đói		nghèo-môi	trường	trong	công	tác	của	họ.	

	 Hỗ	trợ	ngân	sách	và	hỗ	trợ	ngành	là	cách	mà	các	nhà	tài	trợ	hay	dùng	để	giải	ngân	vốn,	
nhưng	sự	hỗ	trợ	kiểu	này	đôi	khi	bị	chỉ	trích	là	làm	cho	các	vấn	đề	môi	trường	bị	lãng	
quên.	Giải	pháp	cho	vấn	đề	này	là	hướng	tới	các	cách	tiếp	cận	cải	tiến	đồng	tài	trợ	đói	
nghèo	môi	trường	để	thúc	
đẩy	 các	 nhóm	nhà	 tài	 trợ	
cải	thiện	việc	hài	hoà	giữa	
nhiều	nguồn	quỹ	toàn	cầu	
từ	bên	ngoài	(như	GEF)	với	
các	nguồn	ngân	sách	quốc	
gia	và	các	nguồn	khác	của	
các	 nhà	 tài	 trợ,	 cũng	 có	
thể	mang	lại	lợi	ích.	Do	sự	
hỗ	 trợ	ngân	 sách	 sẽ	được	
cung	cấp	theo	các	ưu	tiên	
trong	 PRSP	 hay	 	 văn	 bản	
chính	 sách	 tương	 tự,	 cho	
nên	các	vấn	đề	đói	nghèo-
môi	trường	cần	phải	được	
đưa	vào	các	văn	bản	chính	
sách	 (xem	mục	 5.3).	 Hơn	
nữa,	như	ở	CH	Liên	bang	
Tanzania,	 những	 người	
ủng	hộ	cần	phải	 làm	việc	
với	 chính	phủ	và	 các	nhà	
tài	 trợ	 để	 đưa	 các	 chỉ	 số	
đói	nghèo-	môi	trường	(xem	mục	6.1)	vào	trong	các	khung	đánh	giá	ngân	sách	thực	
hiện	của	chính	phủ-	nhà	tài	trợ	liên	quan,	để	đảm	bảo	có	được	sự	quan	tâm	thích	hợp	
với	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	trong	các	cơ	chế	đánh	giá	việc	thực	hiện	cấp	kinh	
phí	này.

Ủng hộ việc cấp kinh phí thích hợp cho các cấp ngành và địa phương.• 	Các	ngành	và	
các	cơ	quan	địa	phương	giữ	vai	trò	chủ	chốt	trong	việc	cung	cấp	các	dịch	vụ	và	quản	

Ví dụ: Đầu tư thích ứng khí hậu ở Việt Nam

Việc	gia	tăng	đáng	kể	các	vụ	thiên	tai	ở	Việt	Nam	
trong	năm	2007	đã	dẫn	đến	quyết	định	của	chính		
phủ,	xây	dựng	ngay	chương	trình	đầu	tư	có	mục	
tiêu	tập	trung	vào	thích	ứng	khí	hậu.

Ví dụ: Đưa môi trường vào khung đánh giá thực 
hiện ở CH Liên bang Tanzania

Ở	CH	Liên	 bang	Tanzania,	 các	 nhà	 tài	 trợ	 hỗ	 trợ	 tài	
chính	trực	tiếp,	xấp	xỉ	600	triệu	$	một	năm,	Vấn	đề	cấp	
thiết	 là	 đảm	bảo	 khoản	 viện	 trợ	này	 có	hợp	phần	 về	
tính	bền	vững	môi	trường.	Chính	phủ	quốc	gia	với	sự	
hỗ	trợ	của	một	số	nhà	tài	trợ,	đã	xây	dựng	các	chỉ	số	
môi	trường	cho	khung	đánh	giá	thực	hiện—công	cụ	để	
đo	lường	hiệu	quả	thực	hiện	nguồn	hỗ	trợ	ngân	sách	
trực	tiếp.	Việc	đưa	vào	các	chỉ	số	đó	đã	giúp	nâng	môi	
trường	lên	tầm	cao	hơn	và	đã	tập	trung	được	sự	quan	
tâm	của	chính	phủ	vào	công	tác	thực	hiện	môi	trường	
của	chính	phủ.	

Nguồn:	Assey	et	al.	2007.



C
hư

ơ
ng

 6
. Đ

áp
 ứ

ng
 th

ác
h 

th
ứ

c 
th

ự
c 

hi
ện

84

lý	môi	trường.	Những	cố	gắng	thúc	đẩy	các	biện	pháp	đói	nghèo-môi	trường	đã	có	
được	kết	quả	khác	nhau,	một	phần	do	nhiều	cơ	quan	địa	phương	thiếu	năng	lực	và	
nguồn	lực	tài	chính	và	có	thể	không	tập	trung	vào	giảm	đói	nghèo.	Nhất	là,	các	cấp	
chính	quyền	địa	phương,	do	thiếu	kinh	phí	có	thể	làm	cho	họ	phải	tận	thu	các	nguồn	tài	
nguyên	thiên	nhiên	ngắn	hạn	để	có	được	các	khoản	tiền	thu	từ	hoạt	động.	Kinh	nghiệm	
của	Namibi	về	khu	bảo	tồn	cho	thấy,	kết	quả	của	các	khu	bảo	tồn	phụ	thuộc	vào	việc	
tăng	cường	khâu	cấp	kinh	phí	(hộp	6.4).

Hộp 6.4  Cấp kinh phí cho các khu bảo tồn của Namibia

Thông tin tổng quát. Các	nghiên	cứu	nêu	bật	du	lịch—đặc	biệt	tập	trung	vào	đời	sống	
hoang	dã—	là	một	trong	những	ngành	công	nghiệp	quan	trọng	nhất	của	Namibia.	Thực	
vậy,	du	khách	nước	ngoài	mua	các	dịch	vụ,	ước	tính	khoảng	3,100	đô	la	Namibia	(N$)	năm	
2003,	chiếm	khoảng	24%	tổng	giá	trị	xuất	khẩu	hàng	hoá	và	dịch	vụ	của	cả	nước.	Mặc	dù	
hệ	thống	các	khu	bảo	tồn	của	Namibia	có	giá	trị	kinh	tế	quan	trọng,	do	tạo	ra	thu	nhập	trực	
tiếp	và	giám	tiếp	thông	qua	các	cơ	sở	du	lịch	và	đời	sống	hoang	dã,	nhưng	việc	quản	lý	du	
lịch	lại	hoàn	toàn	phụ	thuộc	vào	ngân	sách	phân	bổ	rất	hạn	chế	so	với	yêu	cầu.	Thiếu	kinh	
phí	có	nghĩa	là	hệ	thống	khu	bảo	tồn	phải	vật	lộn	để	đạt	được	các	mục	tiêu	bảo	tồn,	cũng	
như	chỉ	được	đầu	tư	ít.

Cách tiếp cận.	Để	tạo	điều	kiện	có	nhiều	dòng	thu	nhập	hơn	nhằm	tăng	cường	quản	lý	khu	
bảo	tồn,	Bộ	Môi	trường	và	Du	lịch	với	sự	hỗ	trợ	của	GEF	và	UNDP,	đã	đánh	giá	các	giá	trị	
kinh	tế	liên	quan	đến	hệ	thống	khu	bảo	tồn,	để	sử	dụng	các	thông	tin	này	làm	cơ	sở	cho	
việc	quy	hoạch	đầu	tư	hệ	thống	các	khu	bảo	tồn	trong	các	thậpkỷ	tới.

Kết quả.	Nghiên	cứu	đã	phát	hiện,	các	vườn	quốc	gia	đóng	góp	từ	1	đến	2	tỷ	N$cho	nền	
kinh	tế	quốc	gia.	Việc	chứng	minh	đóng	góp	kinh	tế	của	các	vườn	quốc	gia	đdẫn	đến	tăng	
kinh	phí	thường	xuyên		từ	50	lên	110	triệu	N$.	Ngược	lại,	mức	tăng	kinh	phí	này	chắc	sẽ	
tạo	ra	tỷ	lệ	hoàn	vốn	là	23	%.

Nghiên	cứu	đã	nêu	bật	nhu	cầu	phải	hiểu	rõ	các	chi	phí	thực,	đóng	góp	kinh	tế	và	các		dòng	
tiền	thu	tiềm	tàng	cho	các	vườn	quốc	gia.	Nghiên	cứu	còn	chứng	minh	sự	sống	còn	và	
thành	công	của	hệ	thống	các	khu	bảo	tồn		ngày	càng	phụ	thuộc	vào	việc	tăng	cấp	kinh	phí.	
Việc	cấp	kinh	phí	bao	gồm	các	khoản	tiền	viện	trợ	quốc	tế,	kinh	phí	do	chính	phủ	cấp	và	
các	khoản	thu	khác	do	hiểu	biết	hơn	giá	trị	sử	dụng	trực	tiếp	hiện	có	và	tiềm	tàng.	Nghiên	
cứu	kết	luận,	xây	dựng	các	biện	pháp	kích	thích—tức	là	giữ	lại	các	khoản	tiền	thu	được	
cho	cơ	quan	quản	lý	vườn—	có	ý	nghĩa	quyết	định.

Nguồn:	Turpie	et	al.	2004.

Hiểu rõ đóng góp của môi trường cho nền tài chính công

Như	trường	hợp	của	Namibia	chứng	minh	(hộp	6.4),	việc	lượng	giá	đóng	góp	kinh	tế	của	
các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	và	các	chi	phí	thay	thế	của	tài	nguyên	khi	bị	cạn	kiệt	có	
thể	cung	cấp	thông	tin	cho	các	quá	trình	hoạch	định	chính	sách,	dự	thảo	ngân	sách	và	cấp	
kinh	phí	cho	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	(xem	mục	5.2).	Việc	lượng	giá	đó	còn	giúp	
hạn	chế	cạn	kiệt	các	nguồn	tài	nguyên	và	tăng	các	khoản	thu.	Lượng	giá	thành	công	đòi	hỏi	
phải	tăng	cường	năng	lực	của	các	cơ	quan	môi	trường,	kế	hoạch,	tài	chính,	ngành	và	các	cơ	
quan	địa	phương	để	theo	dõi	và	dự	báo	sự	đóng	góp	này	và	có	thể	cải	thiện	sự	đóng	góp	
đó	thế	nào—ví	dụ,	thông	qua	đánh	giá	chi	tiêu	công	và	hạch	toán	môi	trường	(hộp	6.5).
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Hộp 6.5  Các chứng cứ dẫn đến ngân sách nhiều hơn cho các cơ quan môi 
trường

Cămpuchia.	Tổng	cục	Thuỷ	sản	có	thể	chứng	minh	thuỷ	sản	đóng	góp	10%	GDP.	Hoạt	
động	phân	tích	này	là	phương	tiện	thuyết	phục	Bộ	Tài	chính	chấp	thuận	cho	nghề	cá	được	
chính	phủ	cấp	kinh	phí	nhiều	hơn	và	ưu	tiên	cao	hơn	trong	các	cuộc	đối	thoại	với	các	nhà	
tài	trợ	(ADB	2000).	

Pakistan. Các	chứng	cứ	trình	bày	với	chính	phủ	đã	chứng	minh	các	lợi	ích	từ	việc	cải	thiện	
điều	kiện	vệ	sinh	và	nước	sạch	so	với	chi	phí	cung	cấp	dịch	vụ	thấp	hơn.	Chính	phủ	ngay	
lập	tức	đồng	ý	tăng	đầu	tư	cho	cấp	nước	và	vệ	sinh.

CH Liên bang Tanzania.	Bộ	Tài	chính	tăng	ngân	sách	phân	bổ	cho	môi	trường	từ	hơn	1	
triệu		(2005–06)	lên	5.7	triệu	shilling	(2006–07)	do	chứng	cứ	chắc	chắn	từ	đánh	giá	chi	tiêu	
công,	chứng	minh,	môi	trường	mất	khoảng	1	triệu	đôla	mỗi	năm.	Khoản	đầu	tư	bổ	sung	
cho	môi	trường	là	thích	đáng,	dựa	vào	chứng	cứ	đóng	góp	cao	của	môi	trường	đối	với	thu	
nhập	và	sinh	kế	hộ	gia	đình	(UNDP,	UNEP	và	GM 2007;	Assey	et	al.	2007).

Tăng các khoản thu từ môi trường

Ngành	môi	trường	có	thể	đóng	góp	tốt	hơn	cho	các	nền	tài	chính	công,	bằng	cách	tăng	các	
khoản	tiền	thu	thông	qua	các	cơ	chế	thị	trường	và	quản	lý	môi	trường	bền	vững.Các	cơ	
quan	môi	trường	cần	làm	việc	để	tăng	các	khoản	tiền	thu	mà	họ	tạo	ra	để	hỗ	trợ	ngành	môi	
trường	và	các	ngành	ưu	tiên	phát	triển	khác,	như	y	tế	và	giáo	dục	trong	khi	vẫn	đảm	bảo	
quản	lý	bền	vững	các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên.	Ở	một	số	trường	hợp,	các	cơ	quan	môi	
trường	có	khả	năng	thu	các	loại	thuế	và	phí	của	cơ	quan	mình	để	có	thể	tái	đầu	tư	cải	thiện	
công	tác	quản	lý.	Ở	nhiều	khu	bảo	tồn,	một	tỷ	lệ	tiền	thu	từ	vé	tham	quan	được	chuyển	cho	
ban	quản	lý	vườn.	Ở	một	số	nước	Châu	Phi	giàu	thuỷ	sản	xa	bờ,	tỷ	lệ	lệ	phí	cấp	phép	do	các	
đội	tàu	đánh	bắt	nước	ngoài	trả,	được	dành	riêng	cho	công	tác	kiểm	soát	nghề	cá.	Những	
loại	phí	người	sử	dụng	đó	tạo	ra	một	loại	hình	cải cách tài chính cho môi trường. 

Những	cải	cách	tài	chính	cho	môi	trường	đòi	hỏi	một	loạt	các	công	cụ	đánh	thuế	và	định	
giá	để	có	thể	giúp	các	nước	tăng	các	khoản	thu	trong	khi	lại	tạo	ra	các	biện	pháp	kích	thích	
tạo	ra	các	lợi	ích	môi	trường	và	hỗ	trợ	các	nỗ	lực	giảm	đói	nghèo—ví	dụ,	bằng	việc	cấp	tài	
chính	phát	triển	cơ	sở	hạ	tầng	để	cải	thiện	cơ	hội	sử	dụng	các	dịch	vụ	nước,	vệ	sinh	và	năng	
lượng	cho	người	nghèo.	Do	vậy,	những	cải	cách	tài	chính	về	môi	trường	có	thể	được	coi	là	
các	biện	pháp	chính	sách	(xem	các	mục	5.4	và	6.3),	bởi	lẽ	những	cải	cách	này	đã	ảnh	hưởng	
đến	cách	mà	môi	trường	được	quản	lý.

Chính	phủ	có	 thể	 tạo	ra các cơ chế thị trường	để	có	 thể	góp	phần	 tăng	các	khoản	 thu,	
chuyển	thành	các	khoản	đầu	tư		mà	nhẽ	ra	phải	cần	đến	chi	tiêu	công	(như	các	cơ	sở	năng	
lượng	tái	tạo)	hoặc	tạo	ra	các	biện	pháp	kích	thích	quản	lý	môi	trường	bền	vững.	Chi	trả	các	
dịch	vụ	hệ	sinh	thái	và	việc	mua	bán	các-bon	là	2	ví	dụ	về	các	cơ	chế		như	vậy.	

Chi trả các dịch vụ hệ sinh thái,	còn	được	gọi	là	chi	trả	các	dịch	vụ	môi	trường,	để	chỉ	một	
loạt	những	thoả	thuận	thông	qua	đó,	những	người	hưởng	lợi	các	dịch	vụ	hệ	sinh	thái	sẽ	
bồi	thường	cho	các	bên	cung	cấp	các	dịch	vụ	đó.	Cách	thức	chi	trả	có	thể	là	sự	thu	xếp	thị	
trường	giữa	những	người	sẵn	lòng	mua	và	bán,	có	thể	là	việc	thu	xếp	giữa	thực	thể	tư	nhân	
hoặc	nhà	nước	có	quy	mô	lớn,	hoặc	việc	chi	trả	có	thể	do	chính	phủ	đề	ra	(WWF	2008).
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Ví dụ: Chi trả các dịch vụ hệ sinh thái

Châu Phi.• 	Các	công	ty	du	lịch	trả	tiền	cho	các	cộng	đồng	địa	phương	bảo	vệ	động	
vật	hoang	dã.

Hoa Kỳ.• 	Một	phần	hoá	đơn	tiền	nước	của	các	hộ	ở	New	York	được	công	ty	cấp	nước	
bồi	thường	cho	nông	dân	về	các	dịch	vụ	bảo	vệ	xung	quanh	lưu	vực	nước.	

Costa Rica. • Chính	phủ	dùng	một	phần	tiền	thuế	năng	lượng	để	bồi	thường	nông	
dân	về	các	dịch	vụ	bảo	tồn	rừng	của	họ.

Cơ chế phát triển sạch (CDM)	theo	Nghị	định	thư	Kyoto	kèm	theo	Công	ước	khung	LHQ	
về	biến	đổi	khí	hậu	cho	phép	các	nước	công	nghiệp	hoá	có	cam	kết	cắt	giảm	phát	thải,	đầu	
tư	vào	các	dự	án	có	thể	cắt	giảm	phát	thải	ở	các	nước	đang	phát	triển,	như	một	giải	pháp	
thay	thế	đối	với	việc	cắt	giảm	phát	thải	tốn	kém	hơn	ở	chính	các	nước	công	nghiệp	hoá.	
Trên	thực	tế,	cách	làm	này	có	nghĩa	là,	các	nước	công	nghiệp	hoá	tài	trợ	các	khoản	đầu	tư	
vào	lĩnh	vực	năng	lượng	tái	tạo	(như	năng	lượng	gió,	thuỷ	điện,	sinh	khối),	cải	thiện	các	
quy	trình	sản	xuất	công	nghiệp	và	hiệu	suất	năng	lượng,	cải	thiện	quản	lý	chất	thải	(khí	bãi	
rác)	hoặc	nông	nghiệp	ở	các	nước	đang	phát	triển.

Về	bản	chất,	CDM	hoàn	toàn	mang	tính	thương	mại,	gồm	các	hợp	đồng	giữa	các	thực	thể	
gây	ô	nhiễm	và	các	thực	thể	có	thể	tạo	ra	các	mức	bù	vào	phát	thải	chi	phí	thấp	hơn.Kết	quả	
là,	các	bên	tham	gia	CDM	không	còn	cách	nào	khác	là	phải	tìm	cách	tạo	ra	những	chứng	chỉ	
các-bon	một	cách	chi	phí-	hiệu	quả	nhất,	thường	tập	trung	vào	các	quá	trình	công	nghiệp	
quy	mô	lớn	hoặc	các	phương	thức	tăng	cường	các-bon	khác.	Do	đó,	người	nghèo	chỉ	có	
ít	phương	cách	thụ	hưởng	trực	tiếp	từ		CDM.	Ngoài	ra,	các	quy	định,	thủ	tục	và	phương	
pháp	luận	của	CDM	phức	tạp,	(do	vậy)	hạn	chế	sự	tham	gia	(nhiều	hơn)	của	một	số	ít	các	
nước	tương	đối	tiên	tiến.	

Năm	2006,	chỉ	có	5	nước	có	thu	nhập	trung	bình	và	nền	kinh	tế		mới	trỗi	dậy,	thụ	hưởng	
hơn	90%	dự	án	CDM	(UNDP	2006).	Tuy	CDM	là	cơ	chế	mua	bán	các-bon	được	chính	thức	
thừa	nhận	giữa	các	nước	công	nghiệp	hoá	và	các	nước	đang	phát	triển,	nhưng	còn	có	các	
phương	tiện	khác	có	thể	giúp	các	nước	đang	phát	triển	tích	luỹ	các	chứng	chỉ	cô	lập	các-
bon.	Xét	toàn	bộ	các	cơ	hội	được	cấp	kinh	phí	về	biến	đổi	khí	hậu	đang	gia	tăng,	cần	phải	
tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	để	hiểu	rõ	và	tương	tác	với	với	các	tổ	chức	toàn	cầu	
tham	gia	quá	trình	này.	

Cách chia sẻ các khoản tiền thu giữa	các	cấp	khác	nhau	của	chính	phủ	nảy	sinh	các	vấn	đề.	
Việc	dành	các	khoản	tiền	thu	từ	thuế	ô	nhiễm	hoặc	thuế	tài	nguyên	cho	các	ngành	hoặc	các	
cơ	quan	địa	phương	tham	gia	thu	thuế,	có	thể	kích	thích	nỗ	lực	thu	thuế,	sự	ủng	hộ	các	loại	
thuế	của	dân	chúng	và	khả	năng	dự	báo	cấp	kinh	phí	cho	các	cơ	quan	đó.	Mặt	khác,	việc	
dành	riêng	các	khoản	tiền	thu	lại	làm	nảy	sinh	các	vấn	đề	về	bình	đẳng,	hiệu	quả	phân	bổ	
nguồn	lực	giữa	các	ngành	và	các	vùng,	và	giảm	tầm	quan	trọng	của	các	vấn	đề	môi	trường	
trong	quá	trình	ngân	sách	truyền	thống	(OECD	2007).

Thậm	chí,	nếu	các	khoản	tiền	thu	do	các	cơ	quan	môi	trường	thu,	được	nộp	cho	kho	bạc,	
thì	việc	đó	có	thể	giúp	yêu	cầu	mức	phân	bổ	ngân	sách	cao	hơn	cho	ngành	môi	trường	
(hộp	6.6)	hoặc	thuyết	phúc	các	nhà	ra	quyết	định	đầu	tư	cho	các	biện	pháp	đói	nghèo-môi	
trường	dài	hạn.
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Giải quyết vấn đề trốn thuế và tham nhũng

Các	nỗ	lực	giảm	bớt	tình	trạng	trốn	thuế	và	tham	nhũng	có	thể	tăng	đáng	kể	việc	cấp	kinh	
phí	cho	các	biện	pháp	đói	nghèo-	môi	trường	như	được	minh	hoạ	qua	các	ví	dụ	dưới	đây.	
Vấn	đề	giảm	trốn	thuế	và	tham	nhũng	đòi	hỏi	phải	cưỡng	chế	mạnh	hơn	đối	với	các	công	
ty	khai	thác	các	nguồn	tài	nguyên	thiên	nhiên	và	trong	nội	bộ	chính	phủ.	Việc	tham	gia	của	
các	bên	hưởng	lợi—theo	đó	các	biện	pháp	được	cấp	kinh	phí	một	phần	bằng	những	đóng	
góp	của	người	dân—có	thể	giảm	nhẹ	được	tham	nhũng	và	làm	cho	chi	phí	giảm.	Quản	lý	
rừng	tập	thể	là	phương	thức	phổ	biến	ở	nhiều	nơi	trên	thế	giới,	theo	đó	các	nhóm	người	sử	
dụng	địa	phương	nhận	được	một	phần	các	lợi	ích	từ	gỗ	và	các	lâm	sản	ngoài	gỗ.	Tương	tự,	
quản	lý	tập	thể	nghề	cá	cũng	đang	phát	triển,	với	những	thành	công	ở	Căm-pu-chia	và	các	
cố	gắng	thử	nghiệm	ở	Bangladesh.

Hộp 6.6  Tăng các khoản thu dẫn đén ngân sách nhiều hơn cho các cơ quan 
môi trường

Bangladesh.	Với	việc	tăng	thu	phí	cấp	phép	và	tiền	phạt	các	doanh	nghiệp	công	nghiệp	để	
kiểm	soát	ô	nhiễm,	Cục	Môi	trường	đã	tăng	khoản	tiền	thu	cao	hơn	mức	quy	định	năm	2007.	
Trên	cơ	sở	kết	quả	này,	Cục	Môi	trường	đã	thuyết	phục	ngành	tài	chính	phân	bổ	quỹ	lương	
cho	1,000	nhân	viên	mới	bổ	sung.

Sri Lanka.  Bằng	cách	quản	lý	rừng	trồng	có	lợi	nhuận	hơn,	Cục	Lâm	nghiệp	có	thể	giảm	nhu	
cầu	đáng	kể	các	khoản	thu	từ	dân.	Khả	năng	tạo	ra	nguồn	thu	này	đã	giúp	Cục	có	được	ngân	
sách	phân	bổ	từ	ngân	khố	ở	mức	cao	hơn	.

Ví dụ: Tổn thất tài chính do trốn thuế và tham nhũng

Toàn cầu.	Trên	toàn	thế	giới,	các	ước	tính	cho	thấy,	các	hoạt	động	khai	thác	gỗ	bất	hợp	pháp	
chiếm	1/10	tổng	thương	mại	gỗ	toàn	cầu,	tương	ứng	với	các	sản	phẩm	có	giá	trị	ít	nhất	là	15	
tỷ	$	mỗi	năm	(Brack	2006).	Tương	tự,	giá	trị	đánh	bắt	cá	bất	hợp	pháp,	không	được	báo	cáo	
và	không	được	kiểm	soát	ở	các	nước	đang	phát	triển,	ước	tính	từ	4.2	tỷ	đến	9.5	tỷ	$	(MRAG	
2005).

Căm-pu-chia.	Hối	lộ	các	quan	chức	chính	phủ	trong	các	Cục	Lâm	nghiệp	và	Đất	đai	năm	
1997	ước	tính	tới	200	triệu	$	năm;	khoản	tiền	thu	chính	thức	từ	các	hoạt	động	hợp	pháp	về	
rừng	chỉ	được	15	triệu	$	(UNDP	et	al.	2003).

Indonesia. Nghiên	cứu	cho	thấy,	khai	thác	gỗ	bất	hợp	pháp	ở	Đông	Kalimantan	gây	tổn	thất	
100	triệu	$	mỗi	năm	cho	khoản	thu	từ	thuế	(CIFOR	2006).

Papua New Guinea. Ngành	công	nghiệp	cá	ngừ	giàu	có	Thái	Bình	Dương	rất	dễ	xảy	ra	trốn	
thuế.	Ở	Papua	New	Guinea,	cái	giá	đánh	bắt	bất	hợp	pháp,	không	được	báo	cáo	và	không	
kiểm	soát	được,	là	hơn	30	triệu	$	mỗi	năm	(MRAG	2005).	

Hướng dẫn thêm: Các cơ hội chủ yếu

Bảng	6.1	đưa	ra	các	hướng	dẫn	về	việc	tham	gia	vào	quá	trình	dự	thảo	ngân	sách.
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Bảng 6.1  Đưa đói nghèo-môi trường vào quá trình ngân sách
Cơ hội Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo-môi trường

Báo	cáo	
thực	hiện	
ngân	sách	
của	(các)
năm	tài	
chính	
trước

•	 Đánh	giá	và	kiểm	điểm	các	khoản	phân	bổ	ngân	sách	hiện	có	và	mức	chi	tiêu	cho	
các	biện	pháp	đói	nghèo-môi	trường	ở	bộ	chủ	trì,	các	ngành	và	các	cơ	quan	địa	
phương

•	 Dùng	các	kết	quả	đánh	giá	độc	lập	về	chi	tiêu	công	cho	môi	trường	hoặc	các	phân	
tích	kinh	tế	khác	để	cung	cấp	thông	tin	cho	việc	đánh	giá	toàn	bộ	chi	tiêu	công

•	 Kiểm	tra	xem	đã	thực	sự	nhận	được	ngân	sách	cấp	theo	kế	hoạch	cho	các	biện	
pháp	đói	nghèo-môi	trường	chưa	và	đã	thực	hiện	các	biện	pháp	theo	kế	hoạch	
chưa

•	 So	sánh	các	khoản	chi	tiêu	với	các	yêu	cầu	tài	chính	ban	đầu	để	xác	định	khiếm	
khuyết	trong	cấp	kinh	phí	

•	 Làm	việc	chặt	chẽ	với	các	ngành	và	các	bên	địa	phương;	tổ	chức	các	nhóm	công	
tác/cuộc	họp	tham	vấn	để	thảo	luận	và	soạn	thảo	các	báo	cáo	nhân	sách	ngành	
và	địa	phương	để	cân	nhắc	các	biện	pháp	và	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường

Thông	tư	
yêu	cầu	
và	hướng	
dẫn	ngân	
sách

•	 Tích	hợp	những	hướng	dẫn	về	dự	 thảo	ngân	sách	đói	nghèo-	môi	 trường	với	
thông	tư	yêu	cầu	ngân	sách	do	Bộ	Tài	chính	gửi;	nếu	cần,	tích	hợp	các	mã	ngân	
sách	mới	đối	với	các	khoản	chi	tiêu	liên	quan	đến	môi	trường	trong	các	văn	bản	
này

Dự	thảo	
ngân	sách	
ngành	
và	địa	
phương

•	 Hỗ	trợ	dự	thảo	ngân	sách	cho	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường,	kể	cả	đánh	giá	
các	khoản	thu	từ	tài	nguyên	ở	từng	cấp

•	 Đảm	bảo	các	cơ	quan	địa	phương	được	thụ	hưởng	từ	việc	cấp	kinh	phí	thoả	đáng	
để	tránh	thu	hoạch	quá	mức	tài	nguyên	địa	phương

Sửa	đổi
các	khoản	
ngân
sách	trình

•	 Các	ngành	và	cơ	quan	địa	phương	trình	dự	thảo	ngân	sách	cho	Bộ	Tài	chính,	
để	thảo	luận	ngân	sách	với	các	bộ	khác;	đảm	bảo	hiểu	đúng	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-môi	trường	ở	mọi	cấp	sao	cho	các	cơ	quan	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	
có	thể	đưa	vào	ngân	sách	các	khoản	kinh	phí	giải	quyết	các	ưu	tiên	đó

Lựa	chọn	
các	ngành	
hoặc	
chương	
trình	ưu	
tiên	và	
phân	bổ	
ngân	sách

•	 Khuyến	khích	việc	đưa	các	biện	pháp	đói	nghèo-môi	trường	vào	ngân	sách	của	
các	ngành	và	chương	trình	ưu	tiên;	các	lĩnh	vực	ưu	tiên	cần	được	phân	bổ	nguồn	
lực	và	có	thể	được	bảo	vệ	đặc	biệt	không	bị	cắt	ngân	sách	theo	giải	ngân	trong	
năm	(Wilhelm	và	Krause	2007);	các	hoạt	động	trong	các	lĩnh	vực	ưu	tiên	được	
theo	dõi	chặt	chẽ	khi	thực	hiện

•	 Đảm	bảo	tăng	phân	bổ	ngân	sách	cho	bản	thân	ngành	môi	trường;	không	có	đóng	
góp	nhiều	hơn	của	ngành	môi	trường	và	hỗ	trợ	kỹ	thuật,	chắc	chắn	việc	lồng	ghép	
đói	nghèo-môi	trường	sẽ	không	bền	vững

Thảo	luận	
và	duyệt		
ở	quốc	hội

•	 Khuyến	khích	tính	minh	bach	và	công	khai	thông	tin	tài	chính	cho	quốc	hội	và	dân	
chúng;	khuyến	khích	kiểm	tra	việc	thực	hiện	ngân	sách,	các	kết	quả	và	các	khoản	
phân	bổ	ngân	sách	mới

Thực	hiện	
ngân	sách	
và	quản	lý	
chi	tiêu

•	 Một	khi	đã	phân	bổ	các	nguồn	kinh	phí,	thì	áp	dụng	các	phương	thức	tốt	về	quản	
lý	chi	tiêu

•	 Kiểm	tra	xem	các	khoản	chi	tiêu	công	có	đạt	được	kết	quả	dự	định	không	và	có	
đóng	góp	gì	cho	chiến	 lược	gắn	kết	để	đạt	được	các	mục	 tiêu	đói	nghèo-môi	
trường

Hệ	thống	
giám	sát	
và	báo	
cáo	ngân	
sách

•	 Đảm	bảo	sao	cho	hệ	thống	giám	sát	thực	hiện	ngân	sách	đưa	vào	các	chỉ	số	để	
giám	sát	tiến	độ	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường

•	 Làm	cho	các	chỉ	số	đơn	giản	nhưng	được	xây	dựng	theo	các	nhu	cầu	của	người	
sử				dụng	để	có	thể	tạo	điều	kiện	cho	họ	báo	cáo,	ra	quyết	định	trong	tương	lai	
hoặc	có	các		biện	pháp	điều	chỉnh	trong	các	quá	trình	hoạch	định	chính	sách	và	
dự	thảo	ngân	sách
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6.3 Hỗ trợ các biện pháp chính sách ở các cấp quốc gia, ngành và 
địa phương
Để	các	nỗ	lực	lồng	ghép	được	tiến	hành	trong	các	quá	trình	chính	sách	và	dự	thảo	ngân	
sách,	tạo	ra	các	kết	quả,	vấn	đề	cần	thiết	là	hỗ	trợ	việc	thực	hiện	các	biện	pháp	đã	được	xác	
định	trước	đó	và	được	cấp	kinh	phí	(xem	mục	5.4).	

Mục	tiêu	chính	của	việc	hỗ	trợ	các	biện	pháp	chính	sách	là	đảm	bảo	sao	cho	các	biện	pháp	
đó	được	thực	hiện	có	hiệu	quả	và	đảm	bảo	ngân	sách	phân	bổ	cho	các	vấn	đề	đói	nghèo-
môi	trường	được	thực	hiện.	Mục	tiêu	có	liên	quan	khác	là	các	biện	pháp	chính	sách	đó	
được	lồng	ghép	và	có	khả	năng	triển	khai	thông	qua	các	chương	trình	và	hoạt	động	quốc	
gia,	ngành	và	địa	phương	có	liên	quan.	Mục	tiêu	cuối	cùng	là	đảm	bảo	các	bài	học	được	
đúc	rút	từ	hoạt	động	giám	sát	và	đánh	giá.

Cách tiếp cận
Cách	tiếp	cận	của	hoạt	động	này	gồm	có	cung	cấp	hỗ	trợ	kỹ	thuật	và	tham	gia	với	các	bên	
chính	phủ	và	phát	triển	ở	các	cấp	quốc	gia,	ngành	và	địa	phương	trong	các	giai	đoạn	thực	
hiện	khác	nhau,	như	mô	tả	dưới	đây:

Lập kế hoạch triển khai các biện pháp chính sách.• 	bao	gồm	xác	định	kế	hoạch	thực	
hiện,	phân	công	vai	trò,	xây	dựng	các	mối	cộng	tác	và	đánh	giá	các	biện	pháp	chính	
sách	(hộp	6.7)

Hộp 6.7  Đánh giá môi trường chiến lược du lịch của  Mexico

Thông tin tổng quát.	Du	lịch	chiếm	xấp	xỉ	9%	GDP	của	Mexico.	Du	lịch	là	nguồn	thu	ngoại	tệ	lớn	
thứ	ba	của	nước	này	(10,800	triệu	$	năm),	thu	hút	hơn	52	triệu	du	khách	trong	nước	và	20	triệu	du	
khách	quốc	tế	năm	2004.	Tuy	nhiên,	nếu	không	gắn	kết	với	quy	hoạch	và	đầu	tư	bền	vững,	 tăng	
trưởng	du	lịch	có	thể	đe	doạ	chính	các	nguồn	tài	nguyên	mà	du	lịch	dựa	vào.	Trong	cuộc	điều	tra	du	
lịch	năm	2002,	chất	lượng	môi	trường—một	trong	các	yếu	tố	quyết	định	để	lựa	chọn	các	điểm	đến	
du	lịch—nhận	được	điểm	thấp	nhất.	Kế	hoạch	phát	triển	quốc	gia	Mexico	giai	đoạn	2001–2006	nhấn	
mạnh	nhu	cầu	phát	triển	kinh	tế	với	chất	lượng	con	người	và	cuộc	sống.

Cách tiếp cận.  Quá	trình	đánh	giá	môi	trường	chiến	lược	ngành	du	lịch	được	khởi	xướng	để	xây	
dựng	và	thực	hiện	chính	sách	bên	vững	quốc	gia.	Để	dảm	bảo	có	sự	tham	gia	rộng	rãi	và	cam	kết	
của	các	ngành,	một	Nhóm	công	tác	kỹ	thuật	liên	ngành	được	thành	lập,	thu	hút	các	đại	diện	của	các	
ngành	du	lịch,	môi	trường,	lâm	nghiệp,	nước	và	phát	triển	đô	thị	và	các	bộ	nội	vụ	và	tài	chính,	tham	
gia.	Nhóm	đã	xây	dựng	các	ưu	tiên	ngành,	kế	hoạch	hành	động	để	thực	hiện	và	các	chỉ	số	giám	sát	
trung	hạn.	Từ	đó,	nhóm	công	tác	này	đã	được	thể	chế	hoá	thành	Uỷ	ban	Du	lịch	liên	ngành.

Các lợi ích chính.  Một	số	lợi	ích	được	thừa	nhận	qua	đánh	giá:
•	 Đánh	giá	đã	đưa	ra	bằng	chứng	về	môi	trường	để	ủng	hộ	các	quyết	định	có	thông	tin.	Đánh	giá	

đã	xác	định	được	những	ưu	tiên	và	hạn	chế	về	môi	trường	có	liên	quan	đến	các	kịch	bản	tăng	
trưởng	khác	nhau,	cũng	như	các	ưu	tiên	nhất	quán	với	việc	tối	ưu	hoá	các	lợi	ích	từ	du	lịch	mà	
không	khai	thác	quá	mức	môi	trường.

•	 Cách	tiếp	cận	đã	chuyển	thành	sự	tham	gia	của	tất	cả	các	ngành	và	các	bên	liên	quan.	Nhóm		
công	tác	đã	giúp	các	bên	có	quyền	hạn	khác	nhau	về	tài	nguyên	và	các	vấn	đề	khác,	có	thể	đưa	
ra	các	cam	kết	lâu	dài	và	đi	đến	các	thoả	thuận	có	triển	vọng	dài	hạn.

•	 Những	phát	hiện	của	công	tác	phân	tích	này	cung	cấp	thông	tin	cho	chính	sách	phát	triển	du	lịch	
bền	vững.

Nguồn:	World	Bank	2005,	trích	từ	OECD	2006b.
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Thực hiện các biện pháp chính sách,• 	bao	gồm	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bên	liên	
quan,	nâng	cao	nhận	thức	và	tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực	(cho	chương	trình,	
quản	lý	tài	chính	và	môi	trường	chẳng	hạn)
Giám sát và đánh giá các biện pháp chính sách• ,	bao	gồm	các	hoạt	động	tiếp	theo	về	
tài	chính	và	các	bài	học	đúc	kết	(hộp	6.8)
Mở rộng quy mô của các biện pháp chính sách,• 	bao	gồm	nhân	rộng	và	mở	rộng	các	
biện	pháp	thành	công

Hộp 6.8  Đánh giá các biện pháp chính sách: các công cụ kinh tế nhằm vào năng 
lượng, nước và nông nghiệp vì lợi ích của người nghèo ở Uganda

Thông tin tổng quát.	Uganda	bắt	đầu	đánh	giá	Kế	hoạch	hành	động	xoá	đói	nghèo	và	xây	dựng	
một	kế	hoạch	tiếp	theo,	gọi	là	Kế	hoạch	5	năm	phát	triển	quốc	gia.	Là	một	bộ	phận	của	quá	trình	
xây	dựng	kế	hoạch	này,	các	nhóm	công	tác	ngành	đã	được	yêu	cầu	đưa	ra	chứng	cứ	để	gây	ảnh	
hưởng	đến	việc	lựa	chọn	các	hành	động	ưu	tiên.	Nhóm	công	tác	ngành	tài	nguyên	môi	trường	đã	
triển	khai	nghiên	cứu	việc	sử	dụng	các	công	cụ	kinh	tế	cho	công	tác	quản	lý	môi	trường.

Trường hợp 1: Khuyến khích các nguồn năng lượng thay thế để thắp sáng và nấu bếp.  Từ	
năm	2006–07,	Bộ	Tài	chính	đã	miễn	thuế	giá	trị	gia	tăng	đối	với	khí	hoá	lỏng	dầu	mỏ	(gas)	để	tăng	
khả	năng	cung	ứng	gas	làm	nguồn	thay	thế	cho	thắp	sáng	và	nấu	ăn.	Tuy	chính	sách	này	có	mục	
tiêu	giúp	người	nghèo,	nhưng	chỉ	có	2.3%	số	dân	nông	thôn	sử	dụng	điện,	gas	hoặc	nến	để	nấu	ăn,	
do	đó	các	cơ	hội	trợ	giá	giúp	người	nghèo	là	thấp.	Ngoài	ra,	Cơ	quan	Thu	thuế	Uganda	còn	thất	thu	
3.4	tỷ	shilling	Uganda	(2.1	triệu	$)	trong	một	năm.	Tiếp	theo	đánh	giá	này,	đã	có	kiến	nghị	áp	dụng	
lại	loại	thuế	này	và	sử	dụng	khoản	tiền	thu	để	cấp	kinh	phí	cho	các	hoạt	động,	như	trồng	cây	là	cách	
có	lợi	cho	môi	trường	và	người	nghèo.

Trường hợp 2: Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền để giảm ô nhiễm nước.  Năm	
1998,	Chính	phủ	áp	dụng	phí	xả	thải	nước	thải	có	các	mức	từ	0	đến	13	triệu	shilling		Uganda	(0	đến	
7,000$)	tương	ứng	với	tải	lượng	nhu	cầu	ô	xy	sinh	học.	Các	mức	phí	này	nhằm	khuyến	khích	đầu	
tư	vào	các	công	nghệ	ít	ô	nhiễm.	Tuy	nhiên,	văn	bản	quy	định	chỉ	nêu	các	công	ty	có	thể	đăng	ký	
giấy	phép	xả	thải.	Hậu	quả	là,	mặc	dù	tăng	trưởng	kinh	tế	nhưng	chỉ	có	27	trong	khoảng	200	doanh	
nghiệp	xác	định	lúc	đầu,	là	có	đăng	ký.	Do	vậy,	cần	sửa	đổi	văn	bản	quy	định	để	bắt	buộc	tất	cả	các	
cơ	sở	gây	ô	nhiễm	nước	lớn	phải	đăng	ký	giấy	phép	xả	thải.

Trường hợp 3: Sửa đổi các biện pháp khuyến khích không thành công để nâng cao năng 
suất nông nghiệp vì người nghèo. 
Từ	năm	2005–06,	để	khuyến	khích	các	cơ	quan	tài	chính	cho	ngành	nông	nghiệp	vay	tiền,	Bộ	Tài	
chính	đã	miễn	trừ	tiền	lãi	mà	các	cơ	quan	này	thu	từ	các	khoản	cho	người	làm	nông	nghiệp	vay.	Từ	
năm	2006-07,	để	khuyến	khích	thêm	các	ngân	hàng,	Bộ	trưởng	tài	chính	còn	đề	xuất	khấu	trừ	thuế	
đối	với	các	khoản	chi	tiêu,	thất	thoát	nợ	và	nợ	khó	đòi,	xảy	ra	đối	với	các	khoản	vay	của	ngành	nông	
nghiệp.	Xét	về	triển	vọng	môi	trường,	không	có	chứng	cứ	nào	về	tác	động	của	cách	cho	vay	này.	
Hơn	thế,	chỉ	có	1.8%	số	hộ	nông	thôn	vay	tiền	từ	các	nguồn	chính	thức	và	4.5%	vay	từ	các	nguồn	
bán	chính	thức.	Xét	về	số	tiểu	nông	tự	cung	tự	cấp	chiếm	70%	là	người	nghèo,	thì	chính	sách	này	
rất	có	khả	năng	ảnh	hưởng	đáng	kể	đến	đói	nghèo.	Do	vậy,	cần	phải	thu	thập	dữ	liệu	về	sử	dụng	
cụ	thể	các	khoản	vay	nông	nghiệp	để	có	thể	giám	sát	ảnh	hưởng	này.	Có	thể	đưa	ra	chứng	cứ	để	
chuyển	một	số	mục	giảm	thuế	sang	cho	các	cơ	quan	tín	dụng	nhỏ	có	nhiều	khả	năng	cho	người	
nghèo	nông	thôn	vay	tiền.	Cần	giám	sát	các	mục	giảm	thuế	mà	các	ngân	hàng	yêu	cầu	đối	với	các	
mục	chi	tiêu	và	thất	thoát	trong	nông	nghiệp.

Nguồn:	UNDP-UNEP	PEI	Uganda	2008
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Hướng dẫn thêm: Các bước và ví dụ

Bảng	6.2	trình	bày	các	bước	trong	quá	trình	thực	hiện	biện	pháp	chính	sách	và	các	hành	
động	sẽ	tiến	hành	để	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	trong	quá	trình	này.	Những	bước	
này	cần	được	thích	ứng	với	bối	cảnh	cụ	thể;	tuỳ	theo	các	hoàn	cảnh,	có	thể	đồng	thời	làm	
các	bước	hoặc	theo	thứ	tự	khác	nhau.

Bảng 6.2  Các bước chính trong thực hiện các biện pháp chính sách
Cơ hội Kiến nghị những hành động lồng ghép đói nghèo-môi trường
1.		Xây	dựng	
và	thực	hiện	
kế		hoạch

•	 Xây	dựng	biện	pháp	phù	hợp	với	các	ưu	tiên	quốc	gia,	ngành	và	đói	nghèo-
môi	trường	được	xác	định	trong	văn	bản	chính	sách	có	rủi	ro	(xem	mục	5.4)

•	 Đánh	giá	các	hợp	phần	môi	trường	và	đói	nghèo	của	biện	pháp	chính	sách,	
như	thông	qua	đánh	giá	môi	trường	chiến	lược	hoặc	các	loại	phân	tích	khác

•	 Đưa	vào	các	thông	tin	về	biện	pháp,	các	mục	tiêu,	 thời	hạn,	phạm	vi,	các	
nhiệm	vụ,	các	bên	liên	quan,	các	đối	tác,	giám	sát	và	đánh	giá

2.		Phân	công	
rõ	ràng	các	vai	
trò

•	 Hiểu	rõ	các	quy	trình	xây	dựng	thể	chế	và	ra	quyết	định
•	 	Đưa	vào	các	nhiệm	vụ	cụ	thể,	như	lập	báo	cáo	hay	nghiên	cứu	và	đảm	bảo	

các	kết	quả

3.		Xây	dựng	
mối	cộng	tác

•	 Làm	việc	với	các	đối	tác	có	thể	cung	cấp	hướng	dẫn,	tư	vấn	và	hỗ	trợ	kỹ	thuật	
trong	quá	trình	thực	hiện

•	 Điều	phối	các	sáng	kiến	hay	dự	án	có	các	mục	tiêu	tương	đồng

4.		Thu	hút
các	bên	tham	
gia,	nâng	cao	
nhận	thức	và	
tăng		cường	
thể	chế	và	
năng	lực

•	 Tham	gia	cùng	các	bên	liên	quan	để	nâng	cao	chất	 lượng,	nhất	trí	và	làm	
chủ

•	 Nâng	cao	nhận	thức	thông	qua	các	chiến	dịch	truyền	thông	để	mở	rộng	đến	
tầng	lớp	những	người	bị	ảnh	hưởng	bởi	biện	pháp	chính	sách

•	 Sử	dụng	các	nguồn	lực	thể	chế,	con	người	và	kỹ	thuật	có	tính	bền	vững	lâu	dài
•	 Cung	cấp	hỗ	trợ	kỹ	thuật	cho	chương	trình	và	quản	lý	tài	chính

5.		Giám	sát •	 Giám	sát	và	thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	về	tiến	độ	thực	hiện	ra	sao,	kể	cả	theo	
dõi	các	khoản	chi	tiêu

•	 Tiến	hành	kiểm	điểm	hoặc	đánh	giá	giữa	kỳ	có	sự	giúp	đỡ	của	nhân	viên,	
người	thực	hiện	và	các	bên	tham	gia	thực	hiện;	sử	dụng	những	phát	hiện	và	
kiến	nghị	để	gây	ảnh	hưởng	những	bên	thực	hiện	còn	lại

•	 Sử	dụng	định	mức	làm	phương	tiện	khuyến	khích	các	cơ	quan	địa	phương	
tôn	trọng	các	chính	sách	và	hướng	dẫn	của	ngành	và	cải	thiện	việc	cung	cấp	
dịch	vụ

6.		Đánh	giá	và
thu	thập	các	
bài	học

•	 Đánh	giá	các	lợi	ích	của	biện	pháp	đối	với	giảm	đói	nghèo	và	môi	trường	và	
phản	hồi	các	bài	học	cho	các	quá	trình	liên	quan,	kể	cả	hoạch	định	chính	sách	
và	dự	thảo	ngân	sách

•	 Sử	dụng	người	đánh	giá	bên	ngoài	nêu	các	vấn	đề	mà	người	trong	cuộc	dễ	
bỏ	sót

•	 Chia	sẻ	các	bài	học	học	được	với	người	xây	dựng	và	thực	hiện	biện	pháp;	
sử	dụng	các	bài	học	kinh	nghiệm	để	gây	ảnh	hưởng	cách	triển	khai	các	hoạt	
động	can	thiệp	sau	này

•	 Sử	dụng	kiểm	toán	để	nâng	cao	trách	nhiệm

7.		Nhân	rộng	
sự	can	thiệp

•	 Mở	rộng	quy	mô	hay	nhân	rộng	các	biện	pháp	thành	công	ở	một	lĩnh	vực	hay	
ngành	bằng	cách	cộng	tác	với	ngành	khác	và	các	cơ	quan	địa	phương

Nguồn:	Kojoo	2006;	ODI	2004;	OECD,	EUWI	và	WSP	2007.
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Hộp	6.9	trình	bày	một	sáng	kiến	hỗ	trợ	việc	xây	dựng	các	kế	hoạch	hành	động	môi	trường	
cấp	huyện	ở	Kenya.	Sáng	kiến	nêu	bật	tầm	quan	trọng	của	việc	xây	dựng	mối	cộng	tác,	
tham	gia	của	các	bên	liên	quan,	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực,	rút	ra	bài	học	và	tận	dụng	
các	cơ	hội	nhân	rộng	nỗ	lực	này.

Hộp 6.9  Kenya: Lồng ghép môi trường với quy hoạch phát triển cấp huyện

Nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	của	Kenya	có	sự	hỗ	trợ	xây	dựng	các	kế	hoạch	hành	động	
môi	trường	cấp	huyện	ở	3	trong	số	9	huyện	Thiên	niên	kỷ	(giai	đoạn	kéo	dài	dự	án	Làng	Thiên	niên	
kỷ,	muốn	chứng	minh	nông	thôn	Châu	Phi	có	thể	đạt	được	các	mục	tiêu	phát	triển	thiên	niên	kỷ	thông	
qua	phát	triển	của	cộng	đồng):	Huyện	Bondo	(tỉnh	Nyanza),	Huyện	Bắc	Murang	(tỉnh	miền	Trung)	và	
Huyện	Nam	Meru	(tỉnh	phía	Đông).

Cách tiếp cận.  Các	kế	hoạch	hành	động	được	xây	dựng	phù	hợp	với	các	kế	hoạch	phát	triển	cấp	
huyện	giai	đoạn	2009–2013.	Việc	phát	triển	các	huyện	đưa	vào	những	hoạt	động	sau:

•	 Quy	hoạch	dựa	vào	cộng	đồng,	có	cộng	tác	với	Quỹ	Thiên	nhiên	thế	giới	(WWF)

•	 Đào	tạo	các	thành	viên	hội	đồng	môi	trường	huyện,	các	khoá	bồi	dưỡng	và	đi	hiện		trường

•	 Dự	thảo	các	kế	hoạch	hành	động	môi	trường	dựa	vào	các	kết	quả	trên

•	 Các	chuyến	công	tác	chung	giữa	Bộ	Kế	hoạch	và	Phát	 triển	quốc	gia,	Cơ	quan	quản	 lý	môi	
trường	quốc	gia	và	sáng	kiến	PEI	của	UNDP-UNEP

•	 Hội	thảo	nhóm	các	bên	liên	quan	để	thẩm	định	dự	thảo	kế	hoạch	và	xây	dựng	một	ma	trận	thực	
hiện

•	 Hoàn	tất	các	kế	hoạch	dựa	vào	các	kết	quả	hội	thảo	và	các	ý	kiến	đóng	góp	của	Cơ	quan	quản	
lý	môi	trường	quốc	gia

•	 Dự	thảo	ngân	sách

•	 Phê	duyệt	kế	hoạch	của	Uỷ	ban	điều	hành	huyện

Mặc	dù	một	số	kế	hoạch	hoàn	chỉnh	hơn	các	kế	hoạch	khác,	dự	án	đã	đúc	kết	được	kinh	nghiệm	học	
hỏi	có	giá	trị	và	đang	được	nhân	rộng	sang	các	huyện	khác.

Các bài học rút ra. Trong	số	các	bài	học	rút	ra	gồm	có:

•	 Cách	tiếp	cận	từ	dưới	lên	đang	bị	thách	thức	vì	các	ưu	tiên	dựa	vào	cộng	đồng	chưa	được	đưa	
vào	quá	trình	quy	hoạch	cấp	huyện.

•	 Hỗ	trợ	cộng	đồng	và	tạo	thuận	lợi	quy	hoạch	cấp	huyện	được	thực	hiện	tốt	nhất	thông	qua	các	
bên	địa	phương.

Hơn	nữa,	các	mối	gắn	kết	giữa	môi	trường	và	quy	hoạch	đã	được	tăng	cường	do	có	được	sự	hỗ	trợ	
chung	của	các	cơ	quan	khác	nhau.

Nguồn:	Wasao	2007.
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6.4 Tăng cường các thể chế và năng lực: Chính thức hoá việc lồng 
ghépđói nghèo-môi trường là phương thức chuẩn
Mục	đích	của	hoạt	động	này	là	đảm	bảo	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	sẽ	được	
duy	trì	chắc	chắn	về	lâu	dài	một	khi	hoàn	thành	nỗ	lực	lồng	ghép	ban	đầu.	Mục	tiêu	này	
nhằm	đảm	bảo	việc	lồng	ghép	lâu	dài	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	trong	các	quá	trình	
hoạch	định	chính	sách,	dự	thảo,	thực	hiện	và	giám	sát		ngân	sách.	Cụ	thể	hơn,	mục	tiêu	này	
nhằm	gắn	kết	chặt	chẽ	các	vấn	đề	đói	nghèo-môi	trường	trong	các	hệ	thống	chính	phủ	và	
thể	chế,	cũng	như	nâng	cao	sự	hiểu	biết	của	những	người	công	tác	trong	các	hệ	thống	này	
để	họ	có	thể	cải	thiện	được	hiệu	quả	thực	hiện	của	nhà	nước	và	đạt	được	các	mục	tiêu	đói	
nghèo-môi	trường.

Cách tiếp cận

Cách	tiếp	cận	của	hoạt	động	này	là	dựa	vào	sự	hiểu	biết	chắc	chắn	về	những	gì	đã	làm	cho	
các	sáng	kiến	trước	đây	đạt	kết	quả	hoặc	thất	bại	và	nắm	rõ	các	quá	trình,	phương	thức,	
thủ	tục	và	các	hệ	thống	chính	phủ	và	quản	lý	hành	chính	để	phát	triển	cách	tiếp	cận	dài	hạn	
nhằm	chính	thức	hoá	việc	lồng	ghép	đói	nghèo-	môi	trường	là	một	phương	thức	chuẩn.

Kiểm kê các nỗ lực trước đây

Hoạt	động	bắt	đầu	bằng	việc	kiểm	kê	mọi	nỗ	lực	dành	cho	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực	
kể	từ	khi	khởi	động	sáng	kiến	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường.	Việc	kiểm	kê	này	bao	gồm	
đánh	giá	các	nhu	cầu	về	thể	chế	và	năng	lực	đã	tiến	hành	trong	nỗ	lực	ban	đầu	(xemmục	
4.4)	và	các	kinh	nghiệm,	bài	học	thu	thập	được	thông	qua	những	nhiệm	vụ	được	tiến	hành	
trước	đây	(xem	mục	5.5).

Phân tích các quá trình chính phủ và thể chế, và xây dựng chiến lược

Trên	cơ	sở	các	thông	tin	có	được	qua	quá	trình,	điểm	bắt	đầu	của	chiến	lược	là	triển	khai	
phân	tích	chi	tiết	các	quy	trình,	các	phương	thức,	các	thủ	tục	và	các	hệ	thống	chính	phủ	và	
thể	chế	hằng	ngày	nhằm	tận	dụng	những	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	trước	
đây	và	làm	cho	chương	trình	bền	vững.	Các	cấu	thành	chủ	yếu	để	cân	nhắc	trong	chiếnlược	
này	gồm	các	cấu	thành	sau:

Các cơ hội có tính định kỳ.• 	Các	cơ	hội	có	tính	định	kỳ	hay	các	quá	trình	định	kỳ	gồm	
sửa	đổi	các	văn	bản	chính	sách	như	Báo	cáo	Chiến	lược	giảm	đói	nghèo	(PRSP),	chiến	
lược	phát	triển	quốc	gia	và	các	chiến	lược	hay	kế	hoạch	của	ngành	và	địa	phương.	Việc		
đưa	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	khi	xem	xét	quá	trình	phân	bổ	ngân	sách	
quốc	gia	(ví	dụ,	khung	chi	tiêu	trung	hạn)	cũng	có	ý	nghĩa	quyết	định	đối	với	các	kết	
quả	dài	hạn.
Các cơ chế hợp tác về thể chế.• 	Cần	đưa	vào	các	cơ	chế	tham	gia	dài	hạn	giữa	các	cơ	
quan	môi	trường,	tài	chính,	kế	hoạch	và	các	cơ	quan	ngành	và	địa	phương.	Các	cơ	chế	
này	có	thể	dưới	hình	thức	là	các	
nhóm	công	tác	theo	chuyên	đề,	
hoặc	các	cuộc	họp	của	các	bên	
liên	 quan,	 hoặc	 tận	 dụng	 các	
ban	quản	lý	hay	các	cơ	chế	điều	
phối	nhà	 tài	 trợ,	và	các	cơ	chế	
khác.	Từ	đó	có	thể	tạo	ra	các	cơ	
cấu	mới,	hoặc	 thúc	đẩy	các	cơ	
chế	 hiện	 có.	 Cần	 xác	 định	 các	
phương	thức	hoạt	động	của	các	
cơ	chế	làm	việc	này	(	tần	suất	các	cuộc	họp,	điều	khoản	tham	chiếu,	thành	phần).

Ví dụ: Các cơ chế thể chế

•	 Ở	Malawi,	Uỷ	ban	Công	tác	trung	ương	có	quyền	
hạn	thẩm	định	mọi	chính	sách	mới	để	đảm	bảo	
tính	gắn	kết	giữa	các	chính	sách.

•	 Ở	Uganda,	Cơ	quan	kế	hoạch	quốc	gia	điều		phối	
mọi	quá	trình	quy	hoạch.
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Vai trò, nhân lực, các cơ chế trách nhiệm.• 	Các	tổ	chức	quản	lý	cần	phân	công	vai	trò	
(quyền	lợi	và	trách	nhiệm)	và	phân	bổ	nhân	lực	trong	các	cơ	quan	của	mình	và	cần	phân	
định	các	cơ	chế	chịu	trách	nhiệm	và	khen	thưởng	đối	với	vai	trò	được	giao.	Việc	thành	
lập	hoặc	tăng	cường	các	đơn	vị	và	cán	bộ	môi	trường	ở	các	bộ	ngành	và	các	cơ	quan	địa	
phương	là	trung	tâm	của	quá	trình	lồng	ghép	hiệu	quả	đói	nghèo-môi	trường.	

Các thủ tục và các hệ thống.• 	Việc	lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	
các	thủ	tục	và	hệ	thống	chính	phủ	và	hành	chính,	cùng	như	với	các	cơ	quan	liên	quan	
là	một	bước	cần	thiết	đối	với	các	kết	quả	dài	hạn.

Các cách tiếp cận và công cụ.• 	Nên	sử	dụng	một	cách	có	hệ	thống	các	cách	tiếp	cận	và	
công	cụ	nhất	định	để	giám	sát	tiến	độ	và	nâng	cao	nhận	thức	về	việc	lồng	ghép	đói	
nghèo-	môi	trường.

Hướng dẫn thêm: Các ví dụ

Thành	công	của	hoạt	động	cuối	cùng	này	đến	mức	độ	nào	còn	tuỳ	thuộc	vào	kinh	nghiệm	
và	khả	năng	hấp	thụ	của	quốc	gia	tích	luỹ	được	thông	qua	nỗ	lực	lồng	ghép	đói	nghèo-môi	
trường.	Ngoài	ra,	các	cuộc	cải	cách	trong	khu	vực	công	cũng	có	thể	thích	hợp,	đặc	biệt	là	
xây	dựng	trách	nhiệm	và	các	đối	tác.	Nhiều	bên	phát	triển	tổ	chức	các	chương	trình	đào	tạo	
và	cung	cấp	các	công	cụ	để	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực,	và	các	nước	có	quan	tâm	có	thể	
tận	dụng	các	công	cụ	đó	hoặc	hợp	tác	với	những	đối	tác	đó	về	các	lĩnh	vực	cần	thiết.	Hộp	
6.10	cung	cấp	những	ví	dụ	của	các	nước	đã	sử	dụng	các	quá	trình	phát	triển	quốc	gia	như	
các	cơ	hội	để	tăng	cường	các	thể	chế	và	năng	lực.

Ví dụ: Các cách tiếp cận và công cụ

•	 Các	báo	cáo	công	tác	định	kỳ	hay	các	báo	cáo	tóm	tắt	về	chính	sách
•	 Các	nghiên	cứu	và	các	báo	cáo	của	các	cơ	quan
•	 Các	đợt	kiểm	toán	và	các	chương	trình	giám	sát
•	 Các	công	cụ	truyền	thông
•	 Các	đánh	giá	môi	trường	chiến	lược	và	đánh	giá	tác	động	môi	trường

Ví dụ: Nguồn nhân lực

•	 Ở	CH Liên bang Tanzania,	Đạo	luật	Quản	lý	môi	trường	2004	uỷ	quyền	cho	tất	cả	bộ	
ngành	và	cơ	quan	được	phép	thành	lập	đơn	vị	môi	trường,	mặc	dù	vậy,	chức	năng	này	
vẫn	chưa	được	thực	hiện.

•	 Ở	nhiều nước	có	cán	bộ	môi	trường	làm	việc	ở	cấp	huyện.	Vấn	đề	quan	trọng	là	hỗ	trợ	
họ	điều	phối	được	các	nỗ	lực	của	họ	và	có	được	các	kỹ	năng	và	các	nguồn	lực	cần	thiết.

Ví dụ: Các thủ tục và hệ thống

•	 Các	thông	tư	yêu	cầu	ngân	sách
•	 Các	cuộc	tham	vấn	của	các	bên	liên	quan,	các	đánh	giá	chi	tiết	và	đánh	giá	chi	tiêu
•	 Đào	tạo	nhân	viên
•	 Lập	báo	cáo	và	giám	sát
•	 Các	uỷ	ban	Quốc	hội



C
hư

ơ
ng 6. Đ

áp ứ
ng thách thứ

c thự
c hiện

95

Hộp 6.10  Tăng cường các thể chế và năng lực thông qua các quá trình phát triển quốc 
gia

Ecuador: Đối thoại quốc gia tập hợp sự nhất trí phát triển bền vững.	Dưới	sự	bảo	trợ	của	Đối	
thoại	21,	các	công	cụ	thông	tin	và	truyền	thông	đã	tạo	ra	một	mặt	bằng	chung	để	tập	hợp	các	lực	
lượng	xã	hội,	chính	trị,	chính	phủ	và	kinh	tế	xung	quanh	phát	triển	bền	vững.	Đồng	thời,	mọi	người	
cùng	nhau	xây	dựng	sự	đồng	thuận	về	tình	hình	khủng	hoảng,	xây	dựng	niềm	tin	và	thay	đổi	cách	
suy	nghĩ	đối	đầu	và	đố	kỵ	trước	đây.	Các	cơ	quan	từ	bên	ngoài	có	vai	trò	tạo	thuận	lợi,	sử	dụng	các	
công	cụ	hỗ	trợ	linh	hoạt	và	thích	ứng,	tận	dụng	các	phương	thức	của	các	cơ	quan	địa	phương	và	
truyền	cảm	niềm	tin	giữa	các	nhóm	khác	nhau.	Kinh	nghiệm	này	có	thể	tạo	ra	mô	hình	nhân	rộng	ở	
các	nhà	nước	mỏng	manh	khác	hoặc	trong	các	tình	huống	sau	khủng	hoảng.

Kenya: Chính sách môi trường tăng cường lồng ghép.  Việc	soạn	thảo	Chính	sách	sách	môi	
trường	năm	2008	do	một	ban	chỉ	đạo	quốc	gia	 tiến	hành,	gồm	các	chuyên	gia	về	môi	 trường	và	
phát	triển.	Quá	trình	đã	thu	hút	sự	tham	gia	của	các	bên	liên	quan,	từ	chính	phủ,	xã	hội	dân	sự,	các	
cộng	đồng	đến	các	chính	trị	gia	thông	qua	các	lực	lượng	đặc	trách	và	các	cuộc	tham	vấn.	Chính	
sách	này	nhằm	tăng	cường	các	mối	gắn	kết	giữa	ngành	môi	trường	và	phát	triển	quốc	gia.	Việc	thực	
hiện	sẽ	phụ	thuộc	vào	các	kế	hoạch	và	ngân	sách	ngành.	Do	vậy,	cách	tiếp	cận	ở	đây	tập	trung	vào	
tăng	cường	các	cơ	quan	môi	trường	để	tham	gia	cùng	các	bên,	kể	cả	các	cơ	quan	tài	chính	và	kế	
hoạch.

Mozambique: Ngân sách cần thiết hỗ trợ tái thiết sau lũ lụt.  Sau	các	trận	lũ	lụt	và	bão	nhiệt	đới	
các	năm	2000	và	2001,	Chính	phủ	đã	thành	lập	chương	trình	tái	thiết	sau	lũ	lụt,	thể	hiện	vai	trò	lãnh	
đạo	và	khả	năng	tập	hợp	cộng	đồng	quốc	tế	và	triển	khai	thực	hiện	có	hiệu	quả	và	minh	bạch.	Cam	
kết	mạnh	mẽ	của	chính	phủ	đã	khuyến	khích	các	nhà	tài	trợ	cam	kết	các	nguồn	lực	đáng	kể	và	làm	
việc	thông	qua	toàn	bộ	hệ	thống	quốc	gia,	kể	cả	ngân	sách.	Cam	kết	sau	đó	giúp	tăng	cường	trách	
nhiệm	và	minh	bạch	trong	khi	tránh	được	các	thủ	tục	cấp	kinh	phí	phức	tạp.	Tiếp	đến,	nhóm	công	tác	
của	quốc	hội	còn	đảm	bảo,	chính	phủ	không	chỉ	chịu	trách	nhiệm	với	các	đối	tác	bên	ngoài	mà	còn	
chịu	trách	nhiệm	trước	những	nhà	lập	pháp.

Nam Phi: Phụ nữ phân tích ngân sách và quốc hội tư vấn. Sáng	kiến	Ngân	sách	của	phụ	nữ	phân	
tích	các	khoản	ngân	sách	phân	bổ	cho	các	ngành	và	đánh	giá	xem	liệu	những	khoản	được	phân	bổ	
có	đủ	đáp	ứng	cam	kết	chính	sách	không.	Sáng	kiến	hợp	tác	này	có	sự	tham	gia	của	quốc	hội	và	các	
tổ	chức	xã	hội	dân	sự.	Sáng	kiến	có	hợp	phần	quan	trọng	là	phản	biện,	nhất	là	phản	biện	về	giới.	
Ngoài	việc	chứng	minh	cách	mà	loại	cộng	tác	này	có	thể	nâng	cao	được	trách	nhiệm	và	tính	minh	
bạch	về	chi	tiêu	công,	sáng	kiến	còn	chứng	minh	chuyên	môn	của	xã	hội	dân	sự	có	thể	bổ	sung	cho	
các	năng	lực	của	khu	vực	công—cũng	như	tăng	cường	toàn	bộ	quá	trình	xây	dựng	chính	sách.

CHLB Tanzania: Các biện pháp khuyến khích bền vững cho cán bộhỗ trợ việc cung cấp dịch 
vụ. Chính	phủ	và	các	nhà	tài	trợ	đã	cùng	nhau	thể	chế	hoá	hệ	thống	các	biện	pháp	kích	thích	trong	
hoạt	động	dịch	vụ	công.	Đề	án	Tăng	lương	nhanh	có	chọn	lọc,	là	một	phần	của	Chương	trình	Cải	
cách	dịch	vụ	công,	đưa	ra	một	giải	pháp	đối	với	các	vấn	đề	kích	thích	lương	trong	bối	cảnh	cải	cách	
tiền	lương	rộng	hơn.	Nhằm	giải	quyết	các	cơ	cấu	lương	không	có	tính	cạnh	tranh,	động	cơ	thúc	đẩy	
thấp	và	phát	triển	năng	lực,	đề	án	đã	tập	trung	vào	đối	tượng	là	nhân	viên	có	ảnh	hưởng	nhiều	nhất	
đến	cung	cấp	dịch	vụ.	Đề	án	đã	tạo	ra	cơ	hội	cho	các	nhà	tài	trợ	hài	hoà	các	phương	thức	của	họ	
xung	quanh	các	hệ	thống	quốc	gia	và	cố	gắng	giảm	thiểu	các	méo	mó	trên	thị	trường	lao	động	trong	
nước.

Nguồn:	Lopes	và	Theisohn	2003;	UNDP-UNEP	PEI	n.d
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Bảng 6.3  Tóm lược:  “Đáp ứng thách thức thực hiện” bao quát những 
vấn đề gì?

Thành tựu Ví dụ

Các	chỉ	số	đói	nghèo-môi	
trường •	 Các	 chỉ	 số	 về	 các	mối	 gắn	 kết	 đói	 nghèo-môi	 trường	 của	

CHLB	Tanzania	(Chính	phủ	Tanzania	2005a)

Lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	
nghèo-	môi	trường	trong	hệ	
thống	giám	sát,	kể	cả	thu	thập	
và	quản	trị	dữ	liệu

•	 Các	chỉ	số	đói	nghèo-	môi	trường	của	Rwanda	và	Chiến	lược	
giám	sát	các	chỉ	số	đó	 trong	khung	EDPRS	(UNDP-UNEP	
PEI	Rwanda	2007a)

Dự	thảo	ngân	sách	và	cấp	kinh	
phí	cho	các	vấn	đề	đói	nghèo	–	
môi	trường	

•	 Đưa	các	vấn	đề	môi	 trường	vào	các	Báo	cáo	khung	ngân	
sách	của	Uganda:	Sách	hướng	dẫn	người	sử	dụng	(UNDP-
UNEP	PEI	Uganda	2007)

•	 Tăng	khoản	thu	từ	ngành	môi	trường

•	 Các	biện	pháp	chính	sách	về	đói	nghèo-	môi	trường	được	
ghi	ngân	sách	và	cấp	kinh	phí	ở	các	cấp

•	 Thực	 hiện	 ngân	 sách	 cho	 việc	 lồng	 ghép	 đói	 nghèo-môi	
trường	theo	kế	hoạch

Các	biện	pháp	chính	sách	thiết	
thực	về	các	vấn	đề		đói	nghèo-	
môi	trường

•	 Chình	sách	nông	nghiệp
•	 Các	 kế	 hoạch	 cấp	 huyện	 lồng	 ghép	 các	 mối	 gắn	 kết	 đói	

nghèo-môi	trường
•	 Nhân	rộng	các	biện	pháp	chính	sách	thành	công

Chính	thức	hoá	việc	lồng	
ghép	đói	nghèo-	môi	trường	
là	phương	thức	chuẩn	trong	
các	phương	thức,	thủ	tụ		và	hệ	
thống	chính	phủ	và	hành	chính

•	 Hướng	dẫn	lồng	ghép	môi	trường	với	Chiến	lược	phát	triển	
kinh	 tế	và	giảm	đói	nghèo	của	Rwanda	(UNDP-UNEP	PEI	
Rwanda	2007b)

•	 Các	quyền	hạn,	lập	báo	cáo	và	giám	sát,	đào	tạo,	thông	tư	
yêu	cầu	ngân	sách

•	 Chiến	lược	tăng	cường	thể	chế	và	năng	lực	dài	hạn

Sự	tham	gia	của	các	bên	liên	
quan	và	cộng	đồng	phát	triển •	 Các	 cơ	 quan	 địa	 phương,	 khu	 vực	 tư	 nhân,	 và	 các	 cộng	

đồng	địa	phương
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Dựa vào kinh nghiệm có được cho đến nay, việc lồng ghép thành công đói 
nghèo-môi trường đòi hỏi phải có cách tiếp cận chương trình bền vững, 
thích ứng với các hoàn cảnh quốc gia. Khung đề xuất ở đây bao gồm 3 hợp 

phần, từng hợp phần có một tập hợp các hoạt động để có thể sử dụng một loạt chiến 
thuật, phương pháp luận và công cụ cho các hoạt động đó:

•	 Tìm	kiếm	các	cơ	hội	và	đưa	ra	luận	cứ	 liên quan đến việc chuẩn bị cho quá trình 
lồng ghép, tức là hiểu rõ các mối gắn kết đói nghèo-môi trường và các bối cảnh 
chính phủ, thể chế và chính trị để xác định các kết quả môi trường vì người nghèo 
và tập trung vào các kết quả này, để tìm kiếm các cơ hội trong quy hoạch phát 
triển nhằm đưa ra luận cứ để lồng ghép đói nghèo-môi trường.

•	 Lồng	ghép	các	mối	gắn	kết	đói	nghèo-môi	trường	với	các	quá	trình	chính	sách	
tập trung vào việc đưa các vấn đề đói nghèo-môi trường vào quá trình chính sách 
đang thực hiện, như Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo hoặc chiến lược ngành 
dựa trên chứng cứ cụ thể trong nước.

•	 Đáp	ứng	 thách	 thức	 thực	hiện nhằm đảm bảo việc lồng ghép đói nghèo-môi 
trường với việc dự thảo, thực hiện và giám sát ngân sách cũng như chính thức 
hoá quá trình lồng ghép đói nghèo- môi trường thành phương thức chuẩn.

Cách tiếp cận chương trình được kiến nghị trong cuốn sách hướng dẫn này cần được 
nhìn nhận như một mô hình linh hoạt, giúp hướng dẫn lựa chọn các hoạt động, các 
chiến thuật, các phương pháp luận và các công cụ triển khai để giải quyết tình hình 
cụ thể trong nước.

Chương 7

Kết luận và  
Con đường phía trước
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Cách tiếp cận này còn đưa ra một khung công tác hiện tại và tương lai linh hoạt về lĩnh vực lồng 
ghép đói nghèo-môi trường . Cộng tác chặt chẽ với các đối tác của mình, UNDP và UNEP có kế 
hoạch phát huy cuốn sách hướng dẫn này và các tài liệu hướng dẫn khác, trong ba lĩnh vực:

Công	tác	phân	tích•	  để có thể hỗ trợ việc lồng ghép đói nghèo- môi trường, như các đánh giá 
nhu cầu về thể chế và năng lực, các đánh giá tổng hợp hệ sinh thái, các phân tích kinh tế, các 
đánh giá môi trường chiến lược, dự toán kinh phí và dự thảo ngân sách

Lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	theo	triển	vọng	của	vấn	đề	môi	trường	cụ	thể•	   như biến 
đổi khí hậu, quản lý hợp lý hoá chất, quản lý đất đai bền vững, tiêu thụ và sản xuất bền vững 
và quản lý tài nguyên nước

Lồng	ghép	đói	nghèo-môi	trường	nhằm	vào	các	ngành	phát	triển	ưu	tiên•	  như y tế, nông 
nghiệp, nghề cá, quản lý đất đai, lâm nghiệp, nước và vệ sinh, giao thông và năng lượng, phát 
triển công nghiệp, thương mại và giáo dục

Do ngày càng có nhiều nước triển khai các nỗ lực lồng ghép các mối gắn kết đói nghèo-môi trường 
với quy hoạch phát triển quốc gia, rất nhiều kinh nghiệm và bài học được đúc kết về lồng ghép đói 
nghèo-môi trường chắc chắn tích luỹ nhanh và theo cấp số mũ. Để các thông tin được lưu hành, 
UNDP và UNEP có kế hoạch cập nhật cuốn sách hướng dẫn này và cung cấp các tài liệu hướng 
dẫn và hỗ trợ kỹ thuật liên quan. Để có sự gắn kết với các tài liệu liên quan do nhóm sáng kiến PEI 
của UNDP-UNEP xuất bản, xin truy nhập địa chỉ www.unpei.org.

Lồng ghép các mối quan tâm đói nghèo-môi trường vào trung tâm quy hoạch và thực hiện phát 
triển đòi hỏi thời gian và nỗ lực lâu dài. Nhưng những người ủng hộ ở nhiều nước đang đạt được 
tiến bộ quan trọng: các cơ quan môi trường điển hình hoạt động bên ngoài của phát triểnđã tìm ra 
được những cơ hội thâm nhập các quá trình hoạch định chính sách quốc gia, sự đóng góp của môi 
trường đã được tích hợp một cách có hệ thống với các Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo (PRSP), 
các lý lẽ kinh tế đã được sử dụng để thuyếtphục các nhà ra quyết định tăng mức đầu tư  và các 
cơ quan của các ngành chủ chốt đã đưa vào các mối gắn kết đói nghèo-môi trường như một hệ số 
trong các chương trình của ngành mình ở cấp địa phương.

Bằng cách tiếp tục công tác này, những người thực hiện có thể giúp đảm bảo cho môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên được quản lý theo con đường giảm bớt đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế bền vững, cũng như giúp hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
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Các chữ và cụm từ viết tắt

CDM Cơ chế phát triển sạch
EDPRS Chiến lược Phát triển kinh tế và Giảm đói nghèo (Rwanda)
GDP Tổng sản phẩm trong nước
GEF Quỹ Môi trường toàn cầu
MDG Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ
MKUKUTA Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng và Giảm đói nghèo (Mkakati wa

Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini) (Cộng hoa Liên bang 
Tanzania)

NGO Tổ chức phi chính phủ
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế
PEI Sáng kiến Đói nghèo-Môi trường
PRSP Báo cáo Chiến lược Giảm đói nghèo
UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
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Giải thích thuật ngữ

Tỷ lệ lợi ích- chi phí là tỷ lệ các lợi ích được khấu trừ trên các chi phí được khấu trừ của 
một hoạt động, dự án, chương trình hay một biện pháp chính sách. Nếu tỷ lệ này bằng 1 
hoặc lớn hơn, thì giá trị hiện tại của các lợi ích lớn hơn giá trị hiện tại của các chi phí; như 
vậy hoạt động, dự án, chương tình hay biện pháp chính sách đó tạo ra các lợi ích ròng, tức 
là mang lại lợi ích (Dixon và Sherman 1991). Xem phân tích chi phí – lợi ích).

Giá trị di sản là lợi ích cá nhân hay lợi ích xã hội mà thế hệ hiện tại nhận được từ việc để lại 
một nguồn tài nguyên cho các thế hệ tương lai để hưởng hay sử dụng. Các giá trị di sản là 
một trong những lý do giải thích vì sao các thế hệ hiện tại bảo vệ các khu thiên nhiên hay 
các loài cho các thế hệ tương lai (Dixon và Sherman 1991). 

Dự thảo ngân sách là một quá trình quyết định cần phải dành bao nhiêu tiền cho chi tiêu 
công trong các năm hoặc năm tới và cách chi tiêu như thế nào. Quá trình dự thảo ngân 
sách rất khác nhau giữa các nước và bao gồm các bước kiểm tra ngân sách, soạn thảo, 
trình, phân bổ, phê duyệt, thực hiện, giám sát và báo cáo ngân sách (Economist 2009). Xem 
khung chi tiêu trung hạn.

Đánh giá năng lực là phân tích các năng lực hiện có dựa trên các năng lực mong muốn 
trong tương lai, để có được hiểu biết về các nguồn và các nhu cầu năng lực, từ đó đi đến 
xây dựng các chiến lược phát triển năng lực (UNDP 2007). Xem tăng cường năng lực và 
thể chế.

Buôn bán các-bon là cách tiếp cận dựa vào thị trường để đạt được các mục tiêu môi trường, 
cho phép những ai (nước) cắt giảm phát thải khí nhà kính dưới các mức yêu cầu được sử 
dụng hoặc bán các mức cắt giảm dôi ra để bù vào các mức phát thải ở một nguồn khác ở 
trong hay ngoài nước. Nói chung, việc mua bán này có thể diễn ra ở các cấp nội bộ công ty, 
trong nước và quốc tế. Báo cáo Đánh giá lần thứ 2 của Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi 
khí hậu (IPCC) đã áp dụng quy ước sử dụng “các giấy phép” đối với các hệ thống buôn 
bán trong nước và “các cô-ta” đối với hệ thống buôn bán quốc tế. Việc buôn bán các mức 
phát thải theo Điều 17 của NĐT Kyoto là hệ thống cô-ta có thể buôn bán, chuyển nhượng 
trên cơ sở các số lượng chỉ định được tính từ các cam kết cắt giảm và giảm thiểu phát thải 
đã được liệt kê trong Phụ lục B của NĐT Kyoto (IPCC 1995; UNFCCC 1998). Xem Cơ chế 
phát triển sạch.

Người ủng hộ (đói nghèo-môi trường) là người thực hiện thực tế với vai trò ủng hộ việc 
lồng ghép các cân nhắc đối nghèo-môi trường với quá trình quy hoạch phát triển ở các cấp 
quốc gia, ngành và tỉnh. Những người ủng hộ gồm có các nhà ra quyết định và quan chức 
chính phủ cấp cao đóng vai trò là các đại sứ cho việc lồng ghép đói nghèo-môi trường
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Xã hội dân sự  là các bộ phận dân sự và xã hội tự nguyện của một xã hội.  Năm 1992 tại  Hội 
nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển, chính phủ các nước đã thống nhất định 
nghĩa về các nhóm xã hội dân sự quan trọng là: nông dân, phụ nữ, cộng đồng khoa học và 
công nghệ, trẻ em và thanh niên, các dân tộc bản địa và các cộng đồng của họ, công nhân và 
nghiệp đoàn, kinh doanh và công nghiệp, các tổ chức ngoài chính phủ và các chính quyền 
cơ sở. Từ đó đến nay, khái niệm xã hội dân sự tiếp tục tiến  hoá với nhiều quan điểm khác 
nhau về định nghĩa. Liên quan đến lĩnh vực môi trường, xã hội dân sự có thể được nhóm 
loại theo các nhóm hoạt động như: cung cấp dịch vụ, đại diện quyền  lợi, vận động và đóng 
góp chính sách, xây dựng năng lực và các chức năng xã hội  (UNEP 2004). Xem bên phi 
chính phủ và bên liên quan.

Cơ chế Phát triển sạch là một cơ chế theo quy quy định của NĐT Kyoto, cho phép các 
nước công nghiệp có cam kết cắt giảm khí nhà kính, đầu tư  vào các dự án giảm thiểu phát 
thải ở các nước đang phát triển như một giải pháp thay thế cho việc cắt giảm phát thải tốn 
kém hơn ở chính các nước công nghiệp. Trong thực tế, cách làm này có nghĩa là, các nước 
công nghiệp tài trợ các khoản đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (ví dụ, năng lượng 
gió, thuỷ điện và năng lượng sinh khối), cải thiện các quy trình sản xuất và hiệu suất năng 
lượng, cải thiện quản lý chất thải (ví dụ, khí bãi rác) hay nông nghiệp ở các nước đang phát 
triển. (UNFCCC 2008a). Xem buôn bán các-bon.

Biến đổi khí hậu là mức biến đổi đáng kể theo số liệu thống kê về trạng thái tính trung 
bình hoặc về tính dễ biến đổi của khí hậu, diễn ra liên tục trong một giai đoạn kéo dài 
(thường là mấy thập kỷ hoặc dài hơn). Công ước Khung LHQ về biến đổi khí hậu, ở Điều 
1, định nghĩa biến đổi khí hậu là “sự thay đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra 
trực tiếp hoặc gián tiếp làm biến đổi thành phần khí quyển toàn cầu và bổ sung vào khả 
năng dễ biến đổi tự nhiên của khí hậu quan sát được trong các khoảng thời gian so sánh.” 
Do vậy, Công ước phân biệt giữa biến đổi khí hậu có nguyên nhân là các hoạt động của con 
người làm biến đổi thành phần khí quyển với tính dễ biến đổi của khí hậu là do các nguyên 
nhân tự nhiên (IPCC 2009). 

Thích ứng với biến đổi khí hậu  là sự điều chỉnh các hệ thống tự nhiên và các hệ thống con 
người theo các yếu tố kích thích thực tế hoặc dự kiến của khí hậu hoặc các hiệu ứng của 
các yếu tổ kích thích đó, nhằm làm dịu bớt sự gây hại hoặc tận dụng các cơ hội có lợi. Có 
thể phân biệt các loại hình thích ứng khác nhau, như thích ứng theo dự đoán, thích ứng tự 
phát hay được lập kế hoạch (IPCC 2009).

Giảm nhẹ đối với biến đổi khí hậu là bất kỳ hành động can thiệp nào của con người để 
giảm thiểu các nguồn hoặc tăng cường các bể chứa các khí nhà kính (IPCC 2009).

Phân tích chi phí-lợi ích là phân tích so sánh giá trị hiện tại của dòng các lợi ích và các chi 
phí kinh tế của một hoạt động, dự án, chương trình hay một biện pháp chính sách trong 
một khoảng thời gian xác định (đường thời gian). Ranh giới phân tích cũng được xác định 
để chỉ ra những tác động nào được đưa vào nghiên cứu đó. Các kết quả của một phân tích 
chi phí-lợi ích thường được trình bày bằng giá trị ròng hiện tại, tỷ lệ lợi ích-chi phí hoặc tỷ 
lệ hoàn vốn nội tại, là tỷ lệ chiết khấu mà giá trị hiện tại của các lợi ích đúng bằng với giá 
trị hiện tại của các chi phí. Nếu tỷ lệ hoàn vốn nội tại cao hơn chi phí vốn hoặc lãi suất được 
xác định trước, thì dự án, chương trình hay biện pháp chính sách đó là có lợi  (Dixon 2008; 
Dixon và Sherman 1991). Xem Phân tích kinh tế

Phân tích chi phí-tính hiệu quả là  kỹ thuật phân tích nhằm đánh giá các lợi ích và tập 
trung vào các biện pháp để đạt được một mục tiêu với chi phí ít nhất. Cách tiếp cận này 
thường được sử dụng cho các dự án, chương trình và chính sách xã hội hoặc môi trường 
trong đó, các lợi ích của việc đạt được một mục tiêu là khó xác định giá trị hoặc khó nhận 
dạng (Dixon 2008; Dixon và Sherman 1991). Xem Phân tích kinh tế.
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Lập chi phí/ khái toán là một quá trình đánh giá bằng các ước toán, các mô hình toán và 
các dự báo về các nhu cầu trong tương lai, việc triển khai thực hiện một biện pháp chính 
sách cụ thể hay việc đạt được một mục tiêu hay chỉ tiêu bằng một loạt biện pháp chính sách 
sẽ tốn kém bao nhiêu.

Phân tích kinh tế là một quá trình nghiên cứu và hiểu biết khái quát các xu thế, hiện tượng 
và thông tin về bản chất có ý nghĩa kinh tế . Phân tích kinh tế có thể định lượng sự đóng 
góp của môi trường cho nền kinh tế một nước, thông các khoản tiền thu, tạo việc làm và sử 
dụng các nguồn tài nguyên gián tiếp hay trực tiếp của con người. Bằng việc chứng minh 
nhiều giá trị của môi trường, diễn đạt theo các điều kiện tiền tệ và khái quát phi tiền tệ, 
phân tích kinh tế có thể giúp, thuyết phục các nhà ra quyết định chủ chốt về quản lý bền 
vững môi trường sẽ giúp họ đạt được các mục tiêu phát triển, như giảm đói nghèo, an ninh 
lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu  và các biện pháp khác vì hạnh phúc con người . 
Xem phân tích chi phí – lợi ích, phân tích chi phí – hiệu quả and lượng giá môi trường.

Phát triển kinh tế là sự thay đổi và tái cơ cấu định tính trong nền kinh tế của một nước, 
có gắn với tiến bộ công nghệ và xã hội. Chỉ số chính của phát triển kinh tế là gia tăng tổng 
sản lượng trong nước (GDP) tính trên đầu người (hoặc tổng sản lượng quốc gia trên đầu 
người, GNP) để phản ánh mức tăng năng suất kinh tế, sức khoẻ và hạnh phúc về vật chất 
tính trung bình của người dân một nước. Phát triển kinh tế gắn chặt với tăng trường kinh 
tế (World Bank 2004a).

Hệ sinh thái là một tổ hợp động của các quần xã thực vật, động vật và vi sinh vật và môi 
trường vô sinh của các quần xã đó, tương tác với nhau như một đơn vị chức năng (MA 
2005). Các hệ sinh thái không có ranh giới cố định; thay vào đó, các thông số của các hệ sinh 
thái được đặt ra để xem xét vấn để khoa học, quản lý hoặc chính sách. Tuỳ theo mục đích 
phân tích, một cái hồ duy nhất, một khu vực chứa nước hoặc toàn bộ vùng , có thể là một 
hệ sinh thái (WRI 2005).

Các dịch vụ hệ sinh thái là những lợi ích mà con người có được từ các hệ sinh thái, bao 
gồm:

Các dịch vụ cung cấp. là những sản phẩm có được từ các hệ sinh thái, như các tài • 
nguyên di truyền, lương thực và sợi, cũng như nước ngọt

Các dịch vụ điều tiết. là những lợi ích có được từ sự điều hoà của các quá trình hệ sinh • 
thái, như điều hoà khí hậu, nước và một số bệnh của con người

Các dịch vụ văn hoá  là những lợi ích phi vật thể mà con người có được từ các hệ sinh • 
thái thông qua quá trình làm phong phú tinh thần, tư duy, giải trí và thưởng thức thẩm 
mỹ, kể cả như các hệ tri thức, các quan hệ xã hội và các giá trị thẩm mỹ

Các dịch vụ hỗ trợ là các dịch vụ cần thiết để hỗ trợ sự sản xuất của tất các dịch vụ hệ • 
sinh thái khác, như tạo ra sinh khối, tạo ra ô-xy khí quyển, hình thành và duy trì đất 
trồng, quay vòng dinh dưỡng, quay vòng nước và tạo ra sinh cảnh

Loài người, tuy được bảo vệ trước những thay đổi về môi trường bằng sự văn minh và 
công nghệ, song về cơ bản  vẫn phụ thuộc vào dòng các dịch vụ của hệ sinh thái (MA 2005). 
Xem môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Cơ hội là thời cơ để gây ảnh hưởng đến các nhà ra quyết định nhằm  cân hắc các vấn đề 
đói nghèo-môi trường trong một quá trình có rủi ro. Các cơ hội có tính khả thi bao gồm 
việc xây dựng hay sửa đổi  một báo cáo chiến lược giảm đối nghèo (PRSP), một quy hoạch 
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phát triển quốc gia, một chiến lược phát triển quốc gia trên cơ sở các Mục tiêu Phát triển 
thiên niên kỷ (MDG) hoặc các quá trình thực hiện có liên quan. Việc xây dựng và sửa đổi 
các chiến lược hay các quy hoạch ngành, như quy hoạch ngành nông nghiệp, tạo ra một cơ 
hội khác. Tương tự như vậy, việc bắt đầu một quá trình phân bổ ngân sách quốc gia (ví dụ 
đánh giá chi tiêu trung hạn) hay bắt đầu triển khai các quá trình tham vấn quốc gia có liên 
quan, có thể tạo ra các cơ hội tuyệt vời để lồng ghép đói nghèo-môi trường.

Môi trường gồm các cấu thành hữu sinh (đa dạng sinh học) và vô sinh của thế giới tự 
nhiên và các mối tương tác giữa 
chúng với nhau để hỗ trự sự sống 
trên trái đất. Môi trường cung cấp 
các hàng hoá (xem tài nguyên thiên 
nhiên) và các dịch vụ (xem các dịch 
vụ hệ sinh thái) để sử dụng sản xuất 
lương thực, thu hoạch các sản phẩm 
hoang dã, năng lượng và nguyên 
liệu. Môi trường cũng là đối tượng 
nhận và tái chế một phần các sản 
phẩm chất thải từ một nền kinh tế 
và là một nguồn quan trọng phục vụ 
giải trí, cái đẹp, các giá trị tinh thần 
và các tiện nghi khác  (DFID et al. 2002). Mặt khác, môi trường là chủ thể của các tai biến 
môi trường, như thiên tai, lũ lụt và hạn hán và suy thoái môi trường (như xói mòn đất 
trồng, phá rừng).

Hạch toán môi trường là vệc xem xét giá trị của môi trường trong cả hạch toán của quốc 
gia lẫn hạch toán công ty. Công tác hạch toán quốc gia để chỉ các phép tính bằng vật chất 
và bằng tiền các tài sản môi trường và các chi phí cạn kiệt và suy thoái của các tài sản môi 
trường đó. Công tác kế toán công ty thường nói đến các kiểm toán môi trường, song có 
thể còn gộp cả việc tính toán chi phí của các tác động môi trường do một công ty gây ra 
(OECD 1997).

Cải cách tài chính môi trường là các công cụ đánh thuế và định giá nhằm cải thiện công tác 
quản lý môi trường, bao gồm các thuế khai thác tài nguyên thiên nhiên (như rừng, khoáng 
sản, thuỷ sản), phí và lệ phí người sử dụng (như phí nước, lệ phí đỗ xe ngoài phố lệ phí 
giấy phép hoặc cấp phép về môi trường và tài nguyên thiên nhiên), các thuế hoặc phí  phát 
thải gây ô nhiễm (như ô nhiễm không khí) và những cải cách về trợ cấp (như thuốc bảo vệ 
thực vật, nước, năng lượng).

Đánh giá tác động môi trường là một hoạt động nghiên cứu ể xác định các tác động (tiêu 
cực và tích cực) môi trường có thể xảy ra của một dự án được đề xuất, nhằm đánh giá các 
giải pháp thay thế khả dĩ  và đề ra các kế hoạch giảm thiểu tác động môi trường cho một 
dự án có thể có các tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường (UNEP 2007b).

Lồng ghép môi trường là sự tích hợp các cân nhắc môi trường với các chính sách, chương 
trình và hoạt động để đảm bảo tính bền vững của các chính sách, chương  trình và hoạt 
động đó và tăng cường sự hài hoà giữa các mối quan tâm về môi trường, kinh tế và xã hội 
(European Commission 2007).

Tính bền vững về môi trường là khả năng dài hạn hơn của các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường và các dịch vụ hệ sinh thái, hỗ trợ liên tục và duy trì sức khoẻ và sự 
thịnh vượng của con người. Tính bền vững về môi trường bao quát không chỉ sự thừa nhận 

Tài nguyên thiên nhiên

Các dịch vụ hệ sinh thái

Môi trường
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về những hao tổn về môi trường ngày nay, mà còn duy trì đủ vốn thiên nhiên để đáp ứng 
các nhu cầu tương lai của con người (WRI 2005).

Lượng giá môi trường là một quá trình định giá trị bằng tiền cho các hàng hoá và các dịch 
vụ môi trường không có các giá được chấp nhận, hoặc có giá thị trường bị méo mó. Hiện có 
nhiều kỹ thuật lượng giá và phù hợp với việc giải quyết các vấn đề khác nhau (các kỹ thuật 
dựa vào điều tra khảo sát, những thay đổi về sản xuất, các cách tiếp cận về hưởng thụ và 
các thị trường thay thế) (Dixon 2008; Dixon & Sherman 1991). Xem phân tích kinh tế.

Tiết kiệm thực là tiết kiệm (thu nhập không dùng vào tiêu thụ hiện tại) đạt được một khi 
loại bỏ được sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và những huỷ hoại môi trường  trong tổng 
tiết kiệm của một nước (World Bank 2004a).

Tổng sản phẩm quốc nội là tổng đầu ra cuối cùng của các hàng hoá và dịch vụ được tạo ra 
bên trong đường biên giới của một nước, bất kể quyền sở hữu là thuộc các thực thể trong 
nước hay nước ngoài (Dixon & Sherman 1991).

Đánh giá đói nghèo hộ gia đình là việc thu thập và phân tích các dữ liệu như các yếu tố 
quyết định về đói nghèo. Hiện nay, các yếu tố về môi trường, như cơ hội tiếp cận với nước 
sạch và năng lượng, ngày càng được đưa vào đánh giá đói nghèo hộ gia đình (Brocklesby 
& Hinshelwood 2001).

Tăng cường hoặc phát triển thể chế và năng lực là quá trình mà qua đó, các năng lực của 
các cá nhân, các tổ chức và các xã hội có được, được tăng cường, thích ứng và duy trì theo 
thời gian để thực hiện các chức năng, giải quyết các vấn đề, đề ra và đạt được các mục tiêu 
một cách bền vững. Quá trình này bao gồm xây dựng các mối quan hệ và các giá trị để giúp 
các cá nhân, các tổ chức và các xã hội có khả năng cải thiện hiệu quả thực hiện của họ và 
đạt được các mục tiêu phát triển. Quá trình này đưa vào sự thay đổi trong một Nhà nước, 
một xã hội dân sự hay khu vực tư nhân, cũng như sự thay đổi trong các quá trình để tăng 
cường hợp tác giữa các nhóm khác nhau của xã hội. Phát triển năng lực là một khái niệm 
rộng hơn phát triển tổ chức, bởi vì phát triển năng lực nhấn mạnh đến toàn bộ hệ thống, 
môi trường hay bối cảnh mà trong đó, các cá nhân, các tổ chức và các xã hội hoạt động và 
tương tác với nhau. Xem đánh giá năng lực.

Đánh giá tổng hợp hệ sinh thái là đánh giá điều kiện và các xu thế trong một hệ sinh thái; 
các dịch vụ mà hệ sinh thái đó cung cấp (như nước sạch, thức ăn, lâm sản và kiểm soát lũ); 
cũng như các phương án lựa chọn để phục hồi, bảo tồn hoặc tăng cường sử dụng bền vững 
hệ sinh thái đó thông qua các phương pháp nghiên cứu lồng ghép giữa khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội (MA 2005).

Hoạch định chính sách phát triển bền vững có lồng ghép là một quá trình đưa vào các 
mục tiêu chính của phát triển bền vững —như phát triển kinh tế, giảm đói nghèo và bảo vệ 
môi trường—trong các hành động chính sách. Quá trình hoạch định chính sách phát triển 
bền vững có lồng ghép còn đi xa hơn việc đánh giá và lượng giá bằng cách mở rộng toàn bộ 
quá trình, bao gồm việc lập ra chương trình kế hoạch, xây dựng chính sách, ra quyết định, 
thực hiện và đánh giá (UNEP 2008a).

Sinh kế là vốn liếng (của cải) và các hoạt động cần phải có để làm phương tiện sinh sống. 
Vốn liếng bao gồm các kỹ năng và năng lực cá nhân (vốn con người), đất đai, tiết kiệm, 
trang thiết bị ( tương ứng với vốn thiên nhiên, tài chính và vật chất) và các nhóm hỗ trợ 
chính thức hoặc các mạng lưới phi chính thức để hỗ trợ các hoạt động được triển khai (vốn 
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xã hội). Một sinh kế bền vững khi sinh kế đó có thể đối phó với những căng thẳng và rối 
loạn và phục hồi sau đó, cũng như duy trì được hoặc tăng cường các năng lực của sinh 
kế và vốn liếng (của cải) cho hôm này và mai sau, trong khi không gây xói mòn cơ sở tài 
nguyên thiên nhiên (DFID 2001).

Lồng ghép là một quá trình tích hợp một cách có hệ thống một giá trị, ý tưởng hay một 
chủ đề có lựa chọn trong tất cả phạm vi của một lĩnh vực công việc hay của một hệ thống. 
Việc lồng ghép là một quá trình lặp đi, lặp lại để thay đổi văn hoá và thông lệ của các thể 
chế (cơ quan) (DFID et al. 2002).

Thất bại thị trường là một tình thế trong đó, các kết quả của thị trường không có tính hiệu 
quả. Thất bại thị trường xảy ra khi giá cả không phản ánh đầy đủ các chi phí hoặc các lợi 
ích xã hội thực. Trong trường hợp đó, cách giải quyết bằng thị trường sẽ dẫn đến việc phân 
bổ các tài nguyên một cách không hiệu quả hoặc không chấp nhận được về mặt xã hội. Ví 
dụ, nếu các lợi ích của một khu bảo tồn bị đánh giá thấp, thì chỉ một diện tích nhỏ hơn được 
bảo tồn so với diện tích mong muốn của xã hội (OECD 1997; Dixon & Sherman 1991).

Khung chi tiêu trung hạn là một hệ thống dự thảo ngân sách, gồm: ước tính (từ trên xuống) 
tổng số các nguồn lực hiện có dành cho chi tiêu công trung hạn , phù hợp với tính ổn định 
kinh tế vĩ mô; những ước tính từ dưới lên về chi phí triển khai việc thực hiện các chính 
sách hiện có và mới; cũng như một khung cân đối các chi phí đó với tổng số các nguồn lực. 
Khung này được gọi là “trung hạn” bởi vì, khung này cung cấp các dữ liệu trong tương 
lai, cho một năm tài chính (n+1) và các năm tiếp theo (n+2 và n+3). Khung chi tiêu này là 
một quá trình cuốn chiếu, lặp lại theo từng năm và nhằm giảm bớt sự mất cân đối giữa 
những gì có thể chịu được (vì chi phí thấp)  và những gì là yêu cầu bắt buộc của các bộ 
ngành. Thuật ngữ này được sử dụng khác nhau ơ các nước; Ngoài thuật ngữ  “khung chi 
tiêu trung hạn”, còn có các thuật ngữ khác có thể áp dụng, như khung chi tiêu nhiều năm, 
ngân sách nhiều năm, ngân sách (dự thảo) trước, các ước tính nhiều năm và các ước tính 
trước (Petkova và Bird 2008). Xem dự thảo ngân sách.

Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ là hoạt động đánh giá các hệ sinh thái của trái đất 
trên quy mô toàn cầu và các hậu quả của sự thay đổi hệ sinh thái đến sức khoẻ và sự thịnh 
vượng của con người, được Tổng thư ký LHQ uỷ thác. Từ 2001 đến 2005, công trình đánh 
giá này thu hút công việc của hơn 1,300 chuyên gia trên toàn thế giới. Những phát hiện của 
họ tạo ra việc đánh giá khoa học đương đại về điều kiện và các xu thế của các hệ sinh thái 
của thế giới và các dịch vụ mà các hệ sinh thái này tạo ra, cũng như tạo ra cơ sở khoa học 
để hành động bảo tồn và sử dụng các hệ sinh thái một cách bền vững. Công việc đánh giá 
được hoàn tất năm 2005, với việc xuất bản một báo cáo đánh giá (MA 2005, 2007).

Chương trình hành động thích ứng quốc gia là quá trình dành cho các nước kém phát 
triển, để xác định các hoạt động ưu tiên, nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách và trước mắt 
của các nước này về việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình này có cân nhắc 
đến các chiến lược đối phó hiện có ở cấp cơ sở và tận dụng các chiến lược sẵn có khác, để 
xác định các hoạt động ưu tiên. Quỹ Môi trường toàn cầu là một cơ chế tài chính cho các 
chương trình hành động thích ứng quốc gia (UNFCCC 2008b).

Thông báo quốc gia là một báo cáo quốc gia của các Bên tham gia Công ước Khung LHQ 
về biến đổi khí hậu, trình cho Hội nghị các Bên. Các cấu thành chủ yếu của thông báo quốc 
gia gồm các thông tin về các mức phát thải và loại bỏ các khí nhà kính và các chi tiết của các 
hoạt động thực hiện Công ước. Nói chung, các thông báo quốc gia có chứa các thông tin về 
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các hoàn cảnh quốc gia, đánh giá tính dễ bị tổn thương, các nguồn lực tài chính và chuyển 
giao công nghệ ; cũng như giáo dục, đào tạo và nhận thức. Quỹ Môi trường toàn cầu cung 
cấp hỗ trợ tài chính cho các nước không thuộc Phụ lục I  để xây dựng các thông báo quốc 
gia (UNFCCC 2008c).

Quy hoạch phát triển quốc gia là một quá trình toàn diện, từ soạn thảo một kế hoạch cho 
đến khi thực hiện và qua quá trình đó, sự phát triển kinh tế được tổ chức xung quanh một 
khung gắn kết các mục tiêu và các biện pháp. Trong bối cảnh quy hoạch lồng ghép đói 
nghèo-môi trường, quá trình này bao quát công việc chuẩn bị (ví dụ triển khai các đánh giá 
và thiết lập các cơ chế); hoạch định chính sách (gồm các cải cách công và chính sách); và dự 
thảo, thực hiện và giám sát ngân sách ở các cấp: quốc gia, ngành và tỉnh.

Tài nguyên thiên nhiên là của cải thiên nhiên (kể cả nguyên liệu) có trong thiên nhiên, có 
thể sử dụng để sản xuất kinh tế và tiêu thụ (OECD 1997). Xem môi trường và dịch vụ hệ 
sinh thái.

Giá trị hiện tại ròng là giá trị hiện tại theo ngày của các lợi ích và chi phí của một dự án, 
chương trình hay biện pháp chính sách diễn ra trong một đường thời gian  xác định. Một tỷ 
lệ chiết khấu được sử dụng để khấu trừ các lợi ích và các chi phí tương lai theo tỷ lệ tương 
ứng hiện tại. Giá trị hiện tại ròng được diễn đạt bằng tiền và biểu thị tầm lớn của các lợi ích 
ròng được một dự án tạo ra theo thời gian. Một giá trị hiện tại ròng lớn hơn 0 có hàm ý là, 
các lợi ích ròng là dương (Dixon & Sherman 1991). Xem phân tích chi phí – lợi ích.

Bên phi chính phủ là bất kỳ bên nào không phải là một bộ phận của Chính phủ theo nghĩa 
rộng, bao gồm các đại diện của xã hội dân sự, giới học thuật, doanh nghiệp và công nghiệp, 
quần chúng và các cộng đồng địa phương và giới truyền thông. Xem xã hội dân sự và bên 
liên quan.

Chi trả các dịch vụ hệ sinh thái/ môi trường là bất kỳ một loại hình sắp xếp nào mà qua 
đó, người được thụ hưởng các dịch vụ hệ sinh thái bồi thường cho những người tạo ra các 
dịch vụ đó. Các cơ chế chi trả có thể là sự sắp xếp thị trường giữa những người sẵn sang 
mua và những người sẵn sàng bán với sự trung gian của một thực thể tư nhân hay cộng 
đồng lớn hoặc chính phủ (WWF 2008).

Chính sách là một kế hoạch có tính chiến lược cấp cao, bao quát các mục tiêu, chỉ tiêu và 
các chiến lược thực hiện tổng quát. Các ví dụ về các văn bản chính sách bao gồm các báo 
cáo chiến lược giảm đói nghèo (PRSP), các chiến lược Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 
(MDG) và các chiến lược và kế hoạch ngành và tỉnh.

Biện pháp chính sách là một hành động can thiệp, hỗ trợ các chính sách mới hoặc những 
thay đổi đối với các chính sách hiện có, cũng như hỗ trợ những cải cách ngành chủ yếu 
(như chính sách nông nghiệp) và cải cách công (như sự tham gia vào quá trình ra quyết 
định) nhằm cải thiện quản lý môi trường vì lợi ích của người nghèo. Các biện pháp chính 
sách có thể đưa vào áp dụng ở các cấp quốc gia, ngành và tỉnh.

Đói nghèo là một khái niệm, chỉ sự túng thiếu có nhiều tầm cỡ, bao gồm thiếu thu nhập, 
và các phương tiện vật chất khác; thiếu cơ hội hưởng dụng các dịch vụ xã hội cơ bản, như 
giáo dục, y tế và nước an toàn, thiếu an ninh cá nhân, thiếu được giao quyền để tham gia 
vào quá trình chính trị  và các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống;  và cực kỳ dễ bị tổn 
thương trước các rối loạn bên ngoài (DFID et al. 2002).

Chỉ số đói nghèo-môi trường là một số đo về các mối gắn kết đói nghèo-môi trường, cho 
dù các mối liên kế đó là hiện thân của các mối quan hệ ngẫu nhiên giữa đói nghèo và môi 
trường, hoặc mô tả cách thức mà các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến các sinh kế,  sức 
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khoẻ, sức dẻo dai của người nghèo trước các rủi ro môi trường hoặc phát triển kinh tế rộng 
lớn hơn.

 Mối gắn kết đói nghèo-môi trường là một mối quan hệ khăng khít  tồn tại giữa các yếu 
tố đói nghèo và các yêu tố môi trường, như được thể hiện trong các sinh kế, sự thích ứng 
trước các rủi ro môi trường, sức khoẻ và phát triển kinh tế. Các mối gắn kết đói nghèo-môi 
trường là động lực và cụ thể theo bối cảnh, phản ánh vị trí địa lý, quy mô và các đặc điểm 
về kinh tế, xã hội và văn hoá của các cá nhân, các hộ gia đình và các nhóm xã hội. Giới 
và tuổi của chủ hộ (nữ hay nam, lớn tuổi hay còn trẻ) là các yếu tố chủ yếu chi phối các 
mối gắn kết đói nghèo-môi trường (Brocklesby & Hinshelwood 2001; UNDP & European 
Commission 2000; UNDP-UNEP PEI 2007).

Lồng ghép đói nghèo-môi trường là một quá trình lặp đi lặp lại, tích hợp các mối gắn kết 
đối nghèo-môi trường với các quá trình hoạch định chính sách, dự thảo và thực hiện ngân 
sách ở các cấp quốc gia, ngành và tỉnh. Quá trình này là một nỗ lực trong nhiều năm và của 
nhiều bên liên quan, dựa trên sự đóng góp của môi trường đối với sự thịnh vượng của con 
người, tăng trưởng kinh tế vì người nghèo và việc đạt được các Mục tiêu Phát triển thiên 
niên kỷ. Quá trình này đòi hỏi phải làm việc cùng các bên chính phủ (người đứng đầu cơ 
quan nhà nước, các cơ quan môi trường, tài chính và kế hoạch, các cơ quan ngành và địa 
phương, các đảng chính trị và quốc hội, cơ quan thống kê quốc gia và hệ thống tư pháp), 
các bên phi chính phủ (xã hội dân sự, giới học thuật, doanh nghiệp và công nghiệp, quần 
chúng và các cộng đồng và giới truyền thông) và các bên phát triển.

Giám sát đói nghèo-môi trường là hoạt động đo lường và quan sát liên tục và thường 
xuyên các mối gắn kết đói nghèo-môi trường, ví dụ cảnh báo và  kiểm soát (OECD 1997).

Báo cáo Chiến lược giảm đói nghèo là một văn bản do quốc gia chỉ đạo và viết, để tạo ra 
cơ sở hỗ trợ của Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế, và để xoá nợ theo Sáng kiến Nợ 
của các nước nghèo mắc nợ nhiều. Báo cáo PRSP mô tả các chính sách và các chương trình 
kinh tế vĩ mô, cơ cấu và xã hội của một nước để thúc đẩy tăng trưởng, cũng như các mục 
tiêu, các chính sách, các hành động can thiệp và các chương trình giảm đói nghèo của nước 
đó (UNEP 2007b). Báo cáo PRSP do quốc gia chỉ đạo, mô tả các mục tiêu, chính sách, hành 
động can thiệp và các chương trình quốc gia được coi và các văn bản chính sách.

Người thực hiện là bất kỳ bên liên quan nào, chính phủ hay phi chính phủ, tham gia tích 
cực vào các lĩnh vực môi trường, phát triển và giảm đói nghèo.

Cách tiếp cận theo chương trình là một cách tiếp cận trung hoặc dài hạn bao gồm một tập 
hợp các hoạt động tận dụng lẫn nhau và góp phần vào mục tiêu đạt được những cộng năng 
và các kết quả dài hạn hơn.

Tăng trưởng kinh tế vì người nghèo là tăng trưởng mang lại những lợi ích cho người 
nghèo theo các điều kiện tuyệt đối, có cân nhắc đến tỷ lệ tăng trưởng và mẫu hình phân 
phối (Kraay 2003; World Bank 2007b). Việc không quan tâm đến chất lượng tăng trưởng và 
đặc biệt là sự xói mòn  các của cải môi trường của người nghèo, sẽ làm suy yếu bản thân 
tăng trưởng và tính hiệu quả của tăng trưởng trong giảm đói nghèo, cho dù vẫn có thể gia 
tăng những lợi ích kinh tế ngắn hạn (DFID et al. 2002).

Đánh giá chi tiêu công là đánh giá ngân sách nhà nước, trong bối cảnh các vấn đề của khu 
vực nhà nước nói chung, mà điển hình là phân tích và dự báo các khoản thu thuế; xác định 
mức và thành phần chi tiêu công; đánh giá các khoản phân bổ riêng và liên ngành (nông 
nghiệp, giáo dục, y tế, đường sá); cũng như đánh giá các doanh nghiệp tài chính và phi tài 
chính nhà nước và cơ cấu quản lý nhà nước và thực hiện chức năng của các cơ quan nhà  
nước (World Bank 2007b).
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Bên liên quan là bất kỳ một bên nào tham gia vào một quá trình cụ thể, bao gồm bất kỳ 
nhóm nào hay cá nhân nào có rủi ro gì đó trong quá trình đó. Các bên liên quan gồm các 
bên chính phủ (người đứng đầu cơ quan nhà nước, các cơ quan môi trường, tài chính và kế 
hoạch, các cơ quan ngành và địa phương, các đảng chính trị và quốc hội, cơ quan thống kê 
quốc gia và hệ thống tư pháp), các bên phi chính phủ (xã hội dân sự, giới học thuật, doanh 
nghiệp và công nghiệp, quần chúng và các cộng đồng và giới truyền thông) và các bên phát 
triển;  Xem  xã hội dân sự và bên phi chính phủ.

Đánh giá môi trường chiến lược là bất kỳ loại các cách tiếp cận phân tích và có sự tham 
gia rộng rãi nào, nhằm lồng ghép các cân nhắc môi trường với các chính sách, kế hoạch 
và chương trình, và đánh giá các mối gắn kết lẫn nhau với các cân nhắc về kinh tế và xã 
hội. Nhóm các cách tiếp cận đó sử dụng nhiều loại công cụ, thích ứng và phù hợp với bối 
cảnh hoặc quá trình chính sách đó và được áp dụng  (OECD 2006a). Đánh giá môi trường 
chiến lược áp dụng trong bối cảnh lồng ghép đói nghèo-môi trường cũng có thể có tác 
dụng trong việc đánh giá một cách có hệ thống một quá trình chính sách hay các văn bản 
chính sách để xác định những đóng góp của đói nghèo-môi trường và hoàn chỉnh các ưu 
tiên sau đó.

Sản xuất và tiêu thụ bền vững là hoạt động sản xuất và sử dụng các hàng hoá và các dịch 
vụ, để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn  trong khi giảm 
thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, các vật liệu độc hại, cũng như phát thải chất 
thải và chất ô nhiễm trong một chu kỳ sống sao cho không làm suy yếu khả năng của môi 
trường đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai (Bộ Môi trường Na Uy, 1994).

Phát triển bền vững là phát triển để đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ hiện tại, mà 
không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu riêng của họ 
(Brundtland 1987). Phát triển bền vững bao gồm tính bền vững về kinh tế, môi trường và 
xã hội, mà có thể đạt được bằng cách quản lý hợp lý vốn vật chất, thiên nhiên và con người 
(UNEP 2007b).

 Kết nghĩa là một cơ sở khung mà qua đó, các tổ chức có thể làm việc với các đối tác ở một 
nước khác, hoặc một khu vực khác vì lợi ích chung bằng việc trao đổi trực tiếp các kinh 
nghiệm quốc gia về các phương thức tốt nhất. Kết nghĩa thường được sử dụng như một cơ 
chế để tăng cường thể chế và năng lực, nhằm phát triển  các cơ cấu quản lý hành chính, các 
nguồn nhân lực và các kỹ năng quản lý cần thiết để quản lý hay thực hiện  một hành động 
hoặc một dự án cụ thể.  Kết nghĩa có thể bao gồm các chuyến nghiên cứu khảo sát và trao 
đổi chuyên gia, song cũng có thể tiến hành dưới hình thức “ kết nghĩa điện tử”—trao đổi 
các kinh nghiệm quốc gia trên trang Web (European Commission 2008).
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Kinh nghiệm tiếp tục chứng minh sự đóng góp quan trọng có thể tạo ra từ 
quản lý môi trường tốt hơn trong việc cải thiện các cơ hội sức khoẻ, phúc lợi 
và sinh kế, nhất là đối với người nghèo. Để  tạo ra một mẫu hình thế giới mà 
chúng ta mong muốn, chống đói nghèo, thúc đẩy an ninh và giữ gìn các hệ 
sinh thái mà người nghèo dựa vào để sinh kế, thì tăng trưởng kinh tế vì người 
nghèo và tính bền vững về môi trường cần được đặt chắc chắn vào trung tâm 
của các chính sách, hệ thống và các thể chế cơ bản nhất của chúng ta.

Con đường để làm việc này là thông qua một quy trình được gọi là lồng ghép 
Đói nghèo- Môi trường. Quá trình này chủ yếu nhằm giúp lồng ghép các 
mối liên hệ giữa môi trường và giảm nghèo vào quá trình và thể chế của chính 
phủ, qua đó làm thay đổi chính bản chất của văn hoá và phương thức ra quyết 
định của chính phủ.

Cuốn sách hướng dẫn này được thiết kể để hướng dẫn những người thực 
hiện việc lồng ghép Đói nghèo-Môi trường vào quy hoạch phát triển. Cuốn 
sách hướng dẫn đã đúc kết một khối lượng lớn kinh nghiệm ở cấp quốc gia 
và những bài học mà UNDP và UNEP rút ra từ quá trình làm việc với chính phủ 
các nước—đặc biệt là các bộ kế hoạch, tài chính và môi trường—để hỗ trợ các 
nỗ lực tích hợp mối tương tác phức hợp giữa giảm nghèo và cải thiện quản lý 
môi trường với quy hoạch và ra quyết định của quốc gia.

UNDP-UNEP Poverty-Environment Facility
P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya
Fax: +254 20 762 4525
E-mail: facility.unpei@unpei.org
Website: www.unpei.org
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