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Chi phí xã hội và môi trường do              
phát thải khí nhà kính - Tác động do nước 
biển dâng

 Khu vực ven biển thường xảy ra 
bão, ngập lũ

 Mất các vùng đất ngập nước 
ven biển và xói mòn ven bờ

 Xâm nhập mặn
 Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng 

ven biển
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Chi phí xã hội và môi trường do phát 
thải khí nhà kính - Tác động do hạn hán, lũ lụt

Lò lôt ë Tuyªn Quang 7/2004

Khô hạn ở hồ 
Hume, NSW 

Australia, 2007

Ngập lụt ở 
Bangkok, 2008

Ngập lụt ở New Brunswick, New Jersey USA, 9/1999
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Chi phí xã hội và môi trường do phát 
thải khí nhà kính - Tăng nguy cơ cháy rừng

Cháy rừng ở xã 
Ia Sươm (huyện 
Krongpa, Gia 
Lai), 2005

Cháy rừng ở Kampar, Riau 
province Indonesia, 2009

Mất đa dạng sinh học
Ô nhiễm môi trường
Tác động xã hội: Thiệt hại người, tài 
sản, mất sinh kế,…
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Khó khăn trong xác định chi phí             
xã hội và môi trường

• Chi phí xã hội và môi trường chưa được tính cho 
khung giá 

• Nhiều chi phí xã hội và môi trường lại hình thành 
từ chính công đồng và cũng không được tính trong 
giá hiện thời

• Khó xác định do chi phí xã hội còn bao gồm cả chi 
phí do mất việc làm, mất sinh kế do di dân tái            
định cư,…
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Khó khăn trong xác định chi phí             
xã hội và môi trường

• Ở Việt Nam các thông tin hạn chế về các chi 
phí ảnh hưởng môi trường liên quan đến sản 
xuất và sử dụng năng lượng (phát thải)

• Còn nhiều yếu tố bất định cao về số liệu ước 
tính trong các nghiên cứu 

• Một nghiên cứu chi tiết về chi phí về ảnh hưởng 
sức khoẻ cần được tiến hành để đề ra chính 
sách môi trường cho ngành năng lượng mà và 
các ngành khác.  
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Các vấn đề cần thay đổi về 
đạo đức và ứng xử

Prof. Sivanappan Kumar, AIT 
Ms. Christina Aristanti, Dian Desa

Prof. Tetsuo Tezuka, Kyoto University
Prof. Xi Wenhua, ISEC-UNIDO

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Khai, HUS-VNU
Prof. Nguyen Thi Ha, HUS-VNU
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Các vấn đề cần thay đổi về đạo 
đức và ứng xử
• Khái quát về hành vi, thái độ và đạo đức
• Các áp lực cần thay đổi hành vi trong sử

dụng năng lượng 
• Thay đổi hành vi trong sử dụng năng lượng

– Tiếp cận theo Kinh tế xanh –
Năng suất xanh 

– Lựa chọn nguồn năng lượng thay thế
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Cơ sở hành vi cá nhân trong các                
hoạt động/tổ chức

Các thái độ

Tính cách

Năng lực

Động lực

Nhận thức

Học hỏi

Hành vi cá nhân

Nhóm

Hoạt động/
Tổ chức
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Khung FOAM: Trọng tâm, Cơ hội, Khả
năng và Động lực

• F – Trọng tâm: Các hành vi nghiên cứu; Đối 
tượng nghiên cứu 

• O – Cơ hội: Tiếp cận, sản phẩm, giá trị xã hội
• A – Khả năng: Kiến thức và sự hỗ trợ xã hội
• M – Động lực: Niềm tin/Thái độ; Kết quả     

mong đợi; Mối đe dọa và Các dự định
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FOAM >< KAP
• KAP: K – Kiến thức; A – Thái độ; P – Thực hành
- KAP chỉ cho thấy thực trạng bên ngoài của các vấn đề
- KAP không trả lời được câu hỏi Tại sao?
- Các pháp can thiệp thường chỉ dừng lại ở mức nâng cao nhận thức
• FOAM: F - Tập trung hơn (hành vi & đối tượng);           

O- Chỉ ra các cơ hội để thay đổi hành vi; A - Chỉ ra 
các khả năng để thay đổi hành vi; M - Chỉ ra các 
động lực và rào cản thay đổi hành vi

- FOAM cho thấy thực chất của vấn đề (bản chất bên trong)
- FOAM có thể trả lời câu hỏi Tại sao và nên Như thế nào?
- Các can thiệp tập trung hướng tới thay đổi hành vi 
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Các áp lực - Tại sao phải thay đổi          
hành vi?

• Ô nhiễm môi trường 
• Cạn kiệt tài nguyên
• Biến đổi khí hậu toàn cầu & tác động
• v.v. 

Phát triển bền vững

Làm gì?
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• Nhận thức chưa đầy đủ
• Tài nguyên suy giảm
• Sử dụng các trang thiết bị, vật dụng không hiệu quả             

(về mặt năng lượng): Tiết kiệm 1 đơn vị khí sử dụng =         
Tiết kiệm 3 đơn vị khi sản xuất/tạo ra 

• Quy hoạch chưa phù hợp
• Cường độ năng lượng cao
• Phụ thuộc nhiều vào Tài nguyên không tái tạo
• Chưa chú trọng vào phát triển nguồn tài nguyên tái tạo để 

thay thế cho nguồn không tái tạo

Thực trạng sản xuất/sử dụng năng lượng
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Tại sao phải thay đổi hành vi trong              
sử dụng năng lượng?

• Nâng cao năng suất bằng cách giảm thiểu chất 
thải và nâng cao hiệu quả

• Nâng cao lợi ích kinh tế
• Phòng ngừa chất thải thay thế cho việc xử lý 

chất thải
• Đạt được các tiêu chuẩn về môi trường và cải 

thiện môi trường
• Nâng cao sức khoẻ và điều kiện sống
• Nâng cao chất lượng cuộc sống
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• Hệ thống hồ chứa hoạt động khó khăn hơn
• Hoạt động của hệ thống khai thác dầu khí, khai thác 

than tăng chi phí
• Nhu cầu điện tăng mạnh do nhiệt độ cao hơn/              

nóng hơn
• Giảm phát thải dẫn đến thay đổi công nghệ tăng 
đầu tư

• Các hệ thống chuyển tải chịu áp lực mạnh do các 
đợt nóng tăng

• Tăng yêu cầu khai thác các nguồn năng lượng mới

Ví dụ: Áp lực đối với ngành năng lượng 
Việt nam
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Kinh tế xanh/Năng suất xanh
 Liên quan đến hoạt động sản xuất, phân phối và 
tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ
 Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tuy 
nhiên tạo ra các vấn đề môi trường và áp lực cho 
thế hệ sau (theo UNEP)
 Đầu tư xanh/Năng suất xanh: Quản lý chất thải, 
Công nghệ sạch, Năng lượng tái chế,….
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Chất thải

Quá trình

3R’s

Sản phẩm

Nguyên liệu
thô

Người 
tiêu dùng

Công 
nghiệp

Mô hình          
Kinh tế xanh
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Các giải pháp áp dụng

 Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất 
 SXSH
 Không xả thải
 Khu công nghiệp sinh thái
 Giáo dục về PTBV 
 Nâng cao nhận thức cộng đồng 
 Luật, Chính sách, quy định
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Tăng cường trách nhiệm của          
nhà sản xuất

 Người gây ô nhiễm phải trả phí            
“Polluter Pays Principle” 

 Nhà sản xuất có trách nhiệm đối với     
Tác động môi trường do quá trình      
sản xuất
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Tại sao nhà sản xuất phải có              
trách nhiệm?

 Chỉ có nhà sản xuất mới có thể giảm chi phí cho 
người tiêu thụ qua lựa chọn sản phẩm và tái sử 
dụng, quay vòng hiệu quả

 Chỉ có nhà sản xuất mới có thể quyết định loại 
nhiên nguyên liệu sử dụng 

 Chỉ có nhà sản xuất mới có thể chủ động trong 
đầu tư các công nghệ kiểm soát và giảm thiểu ô 
nhiễm
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Vai trò của cộng đồng trong           
thay đổi hành vi

• Nâng cao nhận thức, hiểu biết và quan tâm đến 
các hoạt động sản xuất và sử dụng bền vững 
năng lượng, các tác động chính đến sức khỏe và 
môi trường

• Cung cấp các thông tin liên quan đến sử dụng 
năng lượng và hỗ trợ trong các hoạt động            
nghiên cứu nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên 
liệu/năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường

• Tham gia thực hiện các chiến dịch, chương trình 
góp phần sử dụng bền vững các nguồn năng 
lượng và bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng
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Công nghiệp 
xanh

Người 
nông dân

IGOs

Chính phủ
Các tổ chức 

xã hội

Công nghiệp

Liên đoàn 
lao độngCộng đồng 

địa phương

Các nhà 
tài trợ

NGOs

Người
tiêu thụ

Các nhà 
nghiên cứu

Trường học/
Đại học

Công ty

Nhiều bên cùng
liên quan … … Cần thiết phải 

Phối hợp 
thực hiện

Sử dụng 
năng 
lượng với 
hiệu quả 
cao hơn ở 
từng gia 
đình , các 
KCN, các 
công trình 
công 
cộng ...
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Thay đổi Ý thức trong sử dụng tiết 
kiệm năng lượng
Sử dụng bóng đèn tiết              
kiệm điện (giảm 80% so với bóng 
tungsten thường, bền hơn 12 lần)

• 1 khách sạn sử dụng 50 bóng 
60Watt tungsten (13.140kWh/năm) 
sẽ tiết kiếm được 2.628kWh  
(>10.000kWh/năm)
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Một số loại bếp tiết kiệm  
nhiên liệu áp dụng ở Việt Nam
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Thay đổi Ý thức trong Khai thác và sử dụng 
nhiên liệu ít gây ô nhiễm 

Sử dụng biogas trong đun nấu 
và phát điện
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Nhiên liệu sinh học biofuels
• 2% giao thông 
• Phát triển toàn cầu
• Sử dụng nông sản thực 

phẩm để sản xuất 
etanol và diezel              
sinh học 

Sử dụng ethanol 
sinh học

Bán xăng sinh học ở Việt Nam
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Phát triển thủy năng

Năng lượng thủy điện Năng lượng thủy triều

Nhà máy thủy điện như ở : Thác Bà, 
Hòa Bình , Trị An , Sơn La ... . Năng 
lượng thủy triều, các dòng hải lưu



VNU University of Science (HUS)
www.hus.vnu.edu.vn

334 Nguyen Trai road, Thanh Xuan , Hanoi120

Khai thác và sử dụng các nguồn năng 
lượng vô tận khác như năng lượng mặt 
trời, năng lượng gió, địa nhiệt ...

Năng lượng mặt trời

Năng lượng địa nhiệt

Năng 
lượng 
gió
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Phát triển năng lượng hạt nhân

Năm 2000, tổng công suất điện nguyên tử trên toàn 
thế giới là đạt khoảng 500 triệu kW
Các nhà máy điện nguyên tử đòi hỏi kĩ thuật cao, 
vốn đầu tư lớn và cần những giải pháp an toàn 
nghiêm ngặt.

Năng lượng được sản sinh 
trong các lò phản ứng hạt nhân   
đã được sử dụng cho mục đích 
hòa bình. Sử dụng trong các 
nhà máy điện nguyên tử
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Sử dụng sinh khối - Củi trấu, rơm rạ, …

Máy ép 
củi 
trấu
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Xin cảm ơn!


