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            BỘ XÂY DỰNG                                                    ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 
                                                                  Môn:  ĐÁNH GIÁ MTCL & ĐGTĐMT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Các bước trong quy trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: 
- Xác định phạm vi đánh giá môi trường chiến lược. 
- Xác định các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường. 
- Xác định các bên liên quan và chuẩn bị kế hoạch tham vấn. 
- Phân tích diễn biến môi trường khi không thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch. 
- Đánh giá các mục tiêu và phương án phát triển được đề xuất. 
- Dự báo và đánh giá xu thế diễn biến môi trường khi thực hiện chiến lược, 

quy hoạch và kế hoạch. 
- Đề xuất biện pháp giảm thiểu các tác động xấu và kế hoạch giám sát môi 

trường. 
- Soạn thảo và trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. 
- Thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và tiếp tục đánh giá môi 

trường chiến lược. 
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Tổng điểm câu 1 3,0 đ 
2   

 Sự khác biệt giữa đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi 
trường về đối tượng, mục tiêu và quy trình thực hiện: 

 
  

 Đánh giá tác động môi trường 
+ Đối tượng: những dự án đầu tư 
cụ thể: dự án đầu tư nhà máy, xí 
nghiệp, bệnh viện… 
(0,5 điểm) 

Đánh giá môi trường chiến lược 
+ Đối tượng: những chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội vùng, địa phương,… 
(0,5 điểm) 

+ Mục tiêu: nhận dạng, dự báo, 
phân tích và đánh giá tác động 
môi trường của dự án; đề xuất 
các biện pháp giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đến môi trường. 
(0,5 điểm) 

+ Mục tiêu: nhận dạng, dự báo, đánh 
giá tổng hợp các hậu quả môi trường 
khi thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch nhằm lồng ghép các vấn đề môi 
trường vào quá trình hoạch định chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch… 
(0,5 điểm) 

+ Quy trình thực hiện: tiến hành 
đánh giá tác động môi trường sau 
khi một dự án phát triển đã được 
xác định. 
(0,5 điểm) 

+ Quy trình thực hiện: tiến hành song 
song với quá trình xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch nhằm lồng ghép 
các cân nhắc môi trường vào suốt quá 
trình hoặc bất kỳ thời điểm nào. 
(0,5 điểm) 
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Tổng điểm câu 2 3,0 đ 
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Câu Nội dung Điểm 

3 

Các tác động trong thi công xây dựng mạng lưới giao thông: 
- Ô nhiễm không khí: bụi cát, ùn tắc giao thông, phương tiện giao thông... 

 
0,5  

- Tiếng ồn: máy khoan, máy hàn, đào lấp, phương tiện giao thông,… 0,5  
- Ô nhiễm nguồn nước: nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân; mưa 

cuốn trôi cát đá, dầu mỡ,… 
0,5 

- Ô nhiễm đất: bê tông hóa, xói mòn đất, nước rỉ rác thấm vào đất… 0,5  
- Phá hủy hệ sinh thái trên cạn: chia cắt sinh cảnh các khu bảo tồn thiên 

nhiên, vườn quốc gia do dự án cắt ngang qua,… 
0,5  

- Tai nạn giao thông: gián đoạn các đoạn đường giao thông nông thôn, đô 
thị,… 

0,5  

Các biện pháp giảm thiểu: 
- Xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 
- Trồng nhiều cây xanh gần khu vực thi công. 
- Hạn chế quy hoạch qua vùng có khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. 
- Lên phương án thực hiện những tuyến tránh. 
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Tổng điểm câu 3 4,0 đ 

 


