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  1JK͓ ÿ͓QK V͙ 1Ĉ&3  QJj\ 
FͯD7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯTX\ÿ͓QKY͉[͵SK̩WYLSK̩P
KjQKFKtQKWURQJOƭQKYFE̫RY͏P{LWU˱ͥQJ

4X\͇Wÿ͓QKV͙4Ĉ77JQJj\FͯD7Kͯ
W˱ͣQJ&KtQKSKͯSKrGX\͏WĈ͉iQW͝QJWK͋E̫RY͏P{L
WU˱ͥQJ OjQJ QJK͉ ÿ͇Q QăP  Yj ÿ͓QK K˱ͣQJ ÿ͇Q
QăP

  1JK͓ ÿ͓QK V͙ 1Ĉ&3 QJj\ 
FͯD7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯY͉˱XÿmLK͟WUͫE̫RY͏P{L
WU˱ͥQJ

2  4X\͇W ÿ͓QK V͙ 4Ĉ77J QJj\ 
FͯD7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯY͉SKrGX\͏W³.͇KR̩FK[͵
OêWUL͏Wÿ͋FiFF˯VͧJk\{QKL͍PP{LWU˱ͥQJQJKLrP
WU͕QJ´

Từng bước kiểm soát và khắc phục ô nhiễm
từ hoạt động làng nghề
Nhằm tăng cường các hoạt động
BVMT làng nghề, Thủ tướng Chính phủ
đã phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi
trường làng nghề4. Một trong những mục
tiêu trọng tâm của Đề án là ngăn chặn
việc phát sinh các làng nghề ô nhiễm
mới; từng bước khắc phục, cải thiện tình
trạng ô nhiễm môi trường tại các làng
nghề. Theo đó, một trong bốn nhiệm vụ

Cùng với các quy định về kiểm soát
và khắc phục ô nhiễm, các quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
BVMT cũng đã được thắt chặt thông qua
việc nâng mức phạt nặng hơn cũng như
quy định chi tiết hơn đối với từng hành vi
vi phạm. Theo đó, hành vi vi phạm về thải
bụi, khí thải vào môi trường cũng được
quy định rất cụ thể (Điều 15, 16, Nghị định
số 179/2013/NĐ-CP3). Điều này cũng sẽ
góp phần tác động vào ý thức tuân thủ của
các chủ cơ sở sản xuất, giảm thiểu việc phát
thải các chất ô nhiễm từ hoạt động sản xuất
công nghiệp vào môi trường không khí.
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Cùng với các hoạt động kiểm soát,
khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm, Chính
phủ cũng đã có những chính sách ưu đãi,
hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường
trong sản xuất kinh doanh1. Đó là những
chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ về đất
đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt
động bảo vệ môi trường… trong đó bao
gồm việc miễn, giảm thuế, phí đối với các
hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng BVMT
các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; đầu
tư thiết bị xử lý khí thải, nước thải của các
nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh…
Bên cạnh đó, tình hình xử lý các
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐTTg2 cũng cho thấy những kết quả khả
quan. Tính đến nay, đã có 383/439 cơ sở
đã hoàn thành biện pháp xửa lý ô nhiễm
triệt để (đạt 87,2%). Điều này cũng đã góp
phần giảm đáng kể các điểm nóng về ô
nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm
môi trường không khí nói riêng.

phố đã và đang triển khai các chương trình,
dự án về kiểm toán năng lượng, tiết kiệm
năng lượng và sản xuất sạch hơn.
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 7ULӇQ NKDL FiF JLҧL SKiS [DQK
QKҵP JLҧP WKLӇX OѭӧQJ NKt WKҧL KLӋX
ӭQJ QKj NtQK ӭQJ SKy KLӋX TXҧ YӟL
ELӃQÿәLNKtKұX

Với vai trò là cơ quan đầu mối
triển khai Đề án, năm 2013, Bộ TN&MT
đã triển khai một số hoạt động gồm: công
bố Danh mục 47 làng nghề ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng (trong đó có 34/47
làng nghề gây ô nhiễm trực tiếp tới môi
trường không khí) cần xử lý1; chuẩn bị
xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường làng
nghề; tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở
sản xuất tại các làng nghề tái chế, giết mổ
gia súc và làng nghề ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng; xây dựng các Hướng dẫn kỹ
thuật về xử lý nước thải và khí thải cho các
cơ sở thuộc một số loại hình làng nghề.

chủ yếu đặt ra là triển khai các mô hình
công nghệ, các biện pháp kỹ thuật nhằm
định hướng cho việc xử lý ô nhiễm môi
trường làng nghề trên quy mô toàn quốc.
Đề án đưa ra các nhóm giải pháp cần
thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm
cho các Bộ, ngành có liên quan gồm
Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công
Thương... và làm rõ trách nhiệm của các
cấp chính quyền địa phương.

4X\͇Wÿ͓QKV͙4Ĉ77JQJj\SKr
GX\͏WĈ͉iQWUL͋QNKDL1JK͓ÿ͓QKV͙1Ĉ&3
Y͉FKtQKViFKFKLWU̫G͓FKYͭP{LWU˱ͥQJUͳQJ

4X\͇Wÿ͓QKV͙1Ĉ&3QJj\FͯD
7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯY͉FKtQKViFKFKLWU̫G͓FKYͭP{L
WU˱ͥQJUͳQJ

Năm 2010, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng2. Tiếp
đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề
án triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng3. Mục tiêu của chính sách này
nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, huy
động nguồn lực xã hội, đặc biệt của các tổ
chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ
môi trường rừng vào việc bảo vệ và phát
triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo...
Qua thời gian triển khai thực hiện, đến
năm 2012, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
trung ương và địa phương đã thu được
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  4X\͇W ÿ͓QK V͙ 4Ĉ77J QJj\  FͯD
7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯSKrGX\͏W&K˱˯QJWUuQKPͭFWLrX
TX͙F JLD NK̷F SKͭF { QKL͍P Yj F̫L WKL͏Q P{L WU˱ͥQJ
JLDLÿR̩Q±

Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng đóng
vai trò quan trọng đối với vấn đề điều hòa
môi trường không khí, giảm tỷ lệ phát thải
khí nhà kính vào khí quyển. Trong thời
gian qua, nước ta cũng đã có những chính
sách nhằm bảo vệ và phát triển rừng, thu
được những kết quả rất tích cực.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chöông V
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  4X\͇W ÿ͓QK V͙ 4Ĉ77J QJj\  FͯD
7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯSKrGX\͏W³&KL͇QO˱ͫFTX͙FJLD
Y͉WăQJWU˱ͧQJ[DQKWKͥLNǤ±YjW̯PQKuQ
ÿ͇QQăP´

Cùng với tăng trưởng xanh, phát
triển phát thải cácbon thấp là vấn đề căn
bản và cốt lõi của phát triển phát thải thấp.
Năm 2012, Việt Nam cũng là một trong
bốn quốc gia được chọn thực hiện tham
gia dự án thúc đẩy Chiến lược phát triển
Cácbon thấp. Theo Chiến lược, mục tiêu
giai đoạn 2011- 2020, Việt Nam sẽ giảm
cường độ phát thải khí nhà kính 8-10%
so với năm 2010, giảm lượng phát thải khí
nhà kính trong các hoạt động năng lượng
từ 10-20%, tiến tới xây dựng một nền kinh
tế cácbon thấp, phát triển kinh tế bền vững
đi đôi với tăng trưởng xanh.

Hệ thống các quy chuẩn quốc gia
mới đã bổ sung thêm một số thông số đặc
trưng (như bụi PM2,5, Dioxin) trong quy
chuẩn chất lượng không khí xung quanh;
xây dựng quy chuẩn khí thải đối với một
số lĩnh vực đặc thù như sản xuất xi măng,
nhiệt điện, phân bón hóa học, thép, lò đốt
chất thải công nghiệp… Đây là một trong
những bước chuyển đổi và cải thiện đáng
kể đối với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn
của Việt Nam nhằm bám sát và đáp ứng

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi
trường, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật, từ năm 2008, Bộ TN&MT cùng với
các Bộ ngành có liên quan đã tiến hành rà
soát, chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn quốc
gia về môi trường, xây dựng mới các Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
(trong đó bao gồm các quy chuẩn liên
quan đến chất lượng không khí). Nội dung
này đã được đề cập trong phần đề xuất giải
pháp của Báo cáo môi trường quốc gia năm
2007. Có thể đánh giá, đây là một trong số
những giải pháp đề xuất đã được triển khai
thực hiện và mang lại kết quả khá tốt.

 %DQ KjQK FiF 4&91 YӅ P{L
WUѭӡQJNK{QJNKt
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Tháng 9/2012, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về
Tăng trưởng xanh1. Chiến lược đã đề ra
3 nhiệm vụ quan trọng bao gồm: giảm
cường độ phát thải khí nhà kính và thúc
đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng
tái tạo; xanh hóa sản xuất; xanh hóa lối
sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Trên
cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của
Chiến lược, các chương trình, dự án ưu
tiên về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011 –
2015 (ban hành kèm theo Quyết định phê
duyệt Chiến lược) đã và đang được triển
khai theo đúng lộ trình đặt ra.

Tăng trưởng xanh, phát triển phát thải
carbon thấp

1.172 tỷ đồng góp phần quan trọng thực
hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Kết quả thống kê cũng cho thấy, riêng
trong giai đoạn triển khai chính sách này,
số vụ vi phạm trong các lĩnh vực quản lý
và bảo vệ rừng cũng giảm đi đáng kể.

Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí

Chöông V

Chöông V

Ở cấp Trung ương, Bộ TN&MT giao
nhiệm vụ đầu mối quản lý và thực hiện các
chương trình quan trắc môi trường quốc
gia nói chung, môi trường không khí nói
riêng cho Tổng cục Môi trường. Tổng cục
Môi trường đang trực tiếp thực hiện các
chương trình quan trắc môi trường không
khí và nước định kỳ tại 3 vùng kinh tế trọng
điểm Bắc, Trung, Nam. Hệ thống các trạm
quan trắc thuộc Mạng lưới quan trắc môi
trường quốc gia vẫn tiếp tục duy trì các
chương trình quan trắc môi trường (trong
đó có môi trường không khí) định kỳ tại

Trong giai đoạn 2007 – 2012, các
chương trình quan trắc, giám sát chất
lượng môi trường nói chung, môi trường
không khí nói riêng vẫn tiếp tục được duy
trì và đẩy mạnh, cung cấp số liệu kịp thời,
phục vụ các nhà quản lý, hoạch định chính
sách trong việc ban hành các quyết định,
chính sách, chiến lược...

7LӃSWөFGX\WUuYjÿҭ\PҥQKKRҥW
ÿӝQJTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJNK{QJNKt
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Nhằm thắt chặt việc kiểm soát ô
nhiễm môi trường đối với các đô thị đặc
biệt, Luật Thủ đô (Điều 14, khoản 3) cũng
đã có quy định: Bộ TN&MT có trách
nhiệm ban hành quy chuẩn môi trường
đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên
địa bàn Thủ đô nghiêm ngặt hơn so với
quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.
Hiện nay, 05 bộ quy chuẩn kỹ thuật về môi
trường áp dụng trên địa bàn Thủ đô Hà
Nội (trong đó có 02 quy chuẩn về khí thải
công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ; khí
thải công nghiệp sản xuất xi măng) cũng
đã được xây dựng và đang trong giai đoạn
hoàn thiện, chuẩn bị trình ban hành. Theo
đó, các quy chuẩn này đều thắt chặt hơn so
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng
giới hạn cho phép đối với các thông số.

yêu cầu thực tế đặt ra. Hiện nay, hệ thống
quy chuẩn này vẫn đang được tiếp tục xây
dựng bổ sung và rà soát điều chỉnh cho phù
hợp với các yêu cầu trong giai đoạn mới.

4&91%71074X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSVҧQ[XҩWWKpS

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSOӑFKyDGҫXÿӕL
YӟLEөLYjFiFFKҩWY{Fѫ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLOzÿӕWFKҩWWKҧLF{QJQJKLӋS

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅWLӃQJӗQ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSVҧQ[XҩW[LPăQJ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSQKLӋWÿLӋQ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSVҧQ[XҩWSKkQEyQ
KyDKӑF

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSÿӕLYӟLPӝWVӕFKҩW
KӳXFѫ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅNKtWKҧLF{QJQJKLӋSÿӕLYӟLEөLYjFiF
FKҩWY{Fѫ

4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅPӝWVӕFKҩWÿӝFKҥLWURQJNK{QJNKt
[XQJTXDQK

4&91%71074X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅFKҩWOѭӧQJNK{QJNKt[XQJTXDQK

.KXQJ&iF4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDFyOLrQTXDQYӅP{LWUѭӡQJNK{QJNKtÿm
ÿѭӧFEDQKjQK
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  1JK͓ TX\͇W V͙ 147: QJj\  FͯD %DQ
FK̭SKjQK7UXQJ˱˯QJNKyD;,Y͉FKͯÿ͡QJͱQJSKyYͣL
EL͇Qÿ͝LNKtK̵XWăQJF˱ͥQJTX̫QOêWjLQJX\rQYjE̫R
Y͏P{LWU˱ͥQJ

1JK͓TX\͇WV͙14&3QJj\FͯD&KtQK
SKͯY͉P͡WV͙Y̭Qÿ͉F̭SEiFKWURQJOƭQKYF%907

Vấn đề tăng cường năng lực cho hệ
thống quan trắc môi trường nói chung,
quan trắc tự động nói riêng cũng đã được
đề cập trong các văn bản pháp lý quan
trọng như Nghị quyết số 35/NQ-CP1, Nghị
quyết số 24-NQ/TW2... Đặc biệt, trong
năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị

Ngoài ra, các chương trình quan
trắc phát thải (bao gồm phát thải khí) cũng
đã và đang được duy trì tại các KCN và các
cơ sở sản xuất, nhà máy lớn phục vụ công
tác báo cáo định kỳ của KCN và cơ sở sản
xuất đối với các cơ quan quản lý môi trường.
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các đô thị, khu công nghiệp, các nhà máy,
cơ sở sản xuất... Bên cạnh đó, mạng lưới
khí tượng thủy văn cũng đang thực hiện
chương trình quan trắc môi trường không
khí phục vụ công tác giám sát của lĩnh vực
khí tượng thủy văn; một số Bộ ngành khác
cũng triển khai các chương trình quan trắc
môi trường không khí trong phạm vi quản
lý của ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ Giao
thông vận tải...
Ở cấp địa phương, đã có 57/63 tỉnh,
thành phố thành lập Trung tâm Quan
trắc môi trường (trực thuộc Sở TN&MT
hoặc Chi cục BVMT) với chức năng đầu
mối triển khai các chương trình quan trắc
của địa phương, trong đó có chương trình
quan trắc môi trường không khí với tần
suất 3-12 đợt/năm tùy theo kế hoạch và
kinh phí của từng địa phương. Các chương
trình này bước đầu cũng cho thấy những
kết quả tích cực trong công tác giám sát
chất lượng môi trường không khí, phục vụ
công tác quản lý của địa phương.
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  4X\͇W ÿ͓QK V͙ 4Ĉ77J QJj\  FͯD
7Kͯ W˱ͣQJ &KtQK SKͯ Y͉ SKkQ F{QJ QKL͏P Yͭ Fͭ WK͋
WUL͋Q NKDL WKF KL͏Q 1JK͓ TX\͇W V͙ 14&3 QJj\
FͯD&KtQKSKͯY͉P͡WV͙Y̭Qÿ͉F̭SEiFK
WURQJOƭQKYF%907

Ngoài ra, trong những năm gần đây,
các số liệu của các trạm quan trắc không
khí tự động, liên tục của Bộ TN&MT cũng
đã được khai thác, sử dụng với nhiều hình
thức như: sử dụng để tính toán chỉ số chất
lượng không khí, phục vụ xây dựng các
báo cáo đánh giá chất lượng môi trường;
phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học;
sử dụng để công bố thường xuyên và rộng
rãi cho cộng đồng trên các trang thông tin
điện tử…

Tuy nhiên, trong tình hình thực tế
hiện nay, nhiều nội dung của Quyết định
số 16/2007/QĐ-TTg không còn phù hợp.
Chính vì vậy, theo phân công nhiệm vụ
cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính
phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh
vực BVMT3, một trong những nhiệm vụ
phải hoàn thành trong năm 2013 đó là việc
hoàn thiện, trình ban hành Quyết định
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/
QĐ-TTg theo hướng tăng cường năng lực
của các trạm quan trắc môi trường không
khí và môi trường nước. Hiện nay, Quyết
định sửa đổi, bổ sung cho Quyết định số
16/2007/QĐ-TTg đang trong quá trình
thẩm định, chuẩn bị trình ban hành.

về Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc
tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm
2020, đã có nhiều chương trình dự án được
triển khai căn cứ theo nội dung của Quyết
định này. Nhiều địa phương cũng căn cứ
trên Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan
trắc quốc gia để xây dựng Quy hoạch mạng
lưới quan trắc môi trường cho địa phương,
trong đó bao gồm Quy hoạch mạng lưới
quan trắc môi trường không khí.
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  7K{QJ W˱ V͙ 77%7107 QJj\ 
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Sau một thời gian triển khai Quyết
định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007

Ngoài hệ thống trạm quan trắc
không khí tự động liên tục cố định, ở cấp
trung ương và một số địa phương cũng đã
đầu tư xe quan trắc không khí tự động di
động. Hệ thống này cũng đóng một vai trò
quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát
chất lượng không khí đối với các khu vực
không có hệ thống điểm, trạm quan trắc
không khí thường xuyên.

Cũng trong thời gian qua, hệ thống
quan trắc môi trường không khí tự động
liên tục ở cấp quốc gia và địa phương tiếp
tục được tăng cường. Ở cấp Trung ương,
mạng lưới trạm quan trắc không khí tự
động liên tục đã và đang được đầu tư mở
rộng thông qua việc lắp đặt các trạm quan
trắc tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà
Nội, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Việt Trì,
Quảng Ninh... Ở cấp địa phương, ngoài Hà
Nội và TP. Hồ Chí Minh đã có hệ thống
trạm được lắp đặt và vận hành từ giai đoạn
trước, hiện nay, một số địa phương cũng
đã và đang triển khai lắp đặt và vận hành
các trạm quan trắc không khí tự động tại
địa phương, điển hình như Đồng Nai,
Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

Năm 2011, Bộ TN&MT cũng đã
ban hành quy trình kỹ thuật quan trắc
môi trường không khí xung quanh2 nhằm
thống nhất việc xây dựng và thực hiện các
chương trình quan trắc môi trường không
khí ở cấp quốc gia và địa phương.

định số 27/2013/NĐ-CP1 nhằm đẩy mạnh
việc quản lý và đảm bảo năng lực của các
đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động quan
trắc môi trường trên toàn quốc.
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Các chương trình tiết kiệm năng
lượng trong sinh hoạt cũng đã được phát
động và triển khai rộng rãi, thu hút được
sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư ở

Tại các đô thị lớn, nhiều người dân
đã có ý thức bảo vệ môi trường thông
qua việc tắt máy phương tiện giao thông
đường bộ khi dừng chờ đèn đỏ tại các nút
giao thông.. Tại Hà Nội, vấn đề này cũng
đã được triển khai thành những chương
trình tuyên truyền mở rộng đối với người
tham gia giao thông và thu được nhiều kết
quả tích cực.

Trong thời gian qua, sự tham gia
của cộng đồng trong quá trình đánh giá
tác động môi trường của các dự án, nhà
máy, quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quản lý môi trường,…. đã góp phần
đáng kể trong việc củng cố ý thức của các
cơ sở sản xuất trong hoạt động bảo vệ môi
trường. Điển hình như một số vụ việc gần
đây như thép Quán Toan, Shengli, Khatoco
Khánh Hòa… đều có sự tham gia, chia sẻ
thông tin từ phía cộng đồng.

Việc công bố, phổ biến thông tin
về chất lượng môi trường nói chung, môi
trường không khí nói riêng cho cộng đồng
cũng đã được triển khai dưới nhiều hình
thức. Các hình thức công bố, phổ biến

Ở khu vực nông thôn, Chương trình
BVMT trong xây dựng nông thôn mới đã
được triển khai ở nhiều địa phương và thu
được nhiều kết quả tích cực. Người dân tại
các khu vực nông thôn khi được huy động
đều tham gia nhiệt tình đối với các phong
trào về thu gom rác thải sinh hoạt, tham
gia xây dựng và thực hiện nghiêm túc các
quy ước về BVMT. Các cấp Hội Nông dân
tổ chức thường xuyên các cuộc thi, chương
trình giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kiến thức,
kinh nghiệm về: Nguyên nhân và tác hại
của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,
sự suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái
rừng; những lợi ích mang lại từ hệ sinh
thái rừng. Qua đó, hướng mọi người tự
giác hạn chế sử dụng tài nguyên không tái
tạo; tự giác tham gia các hoạt động, phong
trào BVMT...

nhiều vùng miền như Chương trình giờ
trái đất, thay thế việc sử dụng đèn, thiết bị
chiếu sáng sợi đốt bằng đèn compact hoặc
đèn huỳnh quang để tiết kiệm điện...
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6ӵWKDPJLDFӫDFӝQJÿӗQJÿӕL
YӟL YLӋF NLӇP VRiW FKҩW OѭӧQJ NK{QJ
NKtYjF{QJEӕSKәELӃQWK{QJWLQYӅ
FKҩWOѭӧQJNK{QJNKtFKRFӝQJÿӗQJ

Tổng cục Môi trường tổng hợp, 03/2012

7ӯNӃWTXҧQJKLrQFӭXQj\QăP±&kXOҥFEӝ7uQKQJX\ӋQWKӃKӋ[DQKÿmWә
FKӭFWX\rQWUX\ӅQÿӃQQJѭӡLWKDPJLDJLDRWK{QJYӅWiFÿӝQJWtFKFӵFFӫDYLӋFWҳWPi\SKѭѫQJWLӋQ
WKDPJLDJLDRWK{QJNKLGӯQJFKӡÿqQÿӓWҥLFiFQ~WJLDRWK{QJWURQJQӝLWKjQK+j1ӝL&KѭѫQJWUuQK
ÿmQKұQÿѭӧFNKiQKLӅXVӵKѭӣQJӭQJFӫDQJѭӡLGkQYjWKXÿѭӧFQKLӅXNӃWTXҧNKҧTXDQ1KLӅX
QJѭӡLWKDPJLDJLDRWK{QJWҥL+j1ӝLÿmYjÿDQJTXHQGҫQYӟLYLӋFGӯQJ[HFKӡÿqQÿӓVӁWҳWPi\
SKѭѫQJWLӋQ

&iFFKX\rQJLDWKXӝF9LӋQFѫNKtÿӝQJOӵF ĈҥLKӑF%iFKNKRD+j1ӝL ÿmWKӱQJKLӋPWtQKWRiQ
KLӋXTXҧFӫDYLӋFWҳWPi\SKѭѫQJWLӋQ[HPi\ WұSWUXQJYjRGzQJ[H:DYHKLӋQÿDQJSKәELӃQOѭX
WK{QJWҥL+j1ӝL WURQJNKRҧQJWKӡLJLDQQKҩWÿӏQK.ӃWTXҧFKRWKҩ\NKLWҳWPi\[HWURQJWKӡLJLDQ
JLk\WKuOѭӧQJNKtWKҧL&2JLҧPOҫQOѭӧQJK\GURFDUERQJLҧPOҫQOѭӧQJ&2JLҧPOҫQYj
OѭӧQJ[ăQJWLӃWNLӋPÿѭӧFOҫQVRYӟLNKLÿӇ[HFKҥ\FKӃÿӝNK{QJWҧL

.KXQJ7ҳWPi\NKLGӯQJÿqQÿӓJLk\ÿӇEҧRYӋP{LWUѭӡQJ
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Việt Nam là một trong những quốc
gia luôn tham gia tích cực và sớm nhất các
công ước quốc tế về BVMT. Việt Nam đã
phê chuẩn Công ước khung Liên hợp quốc
về Biến đổi khí hậu từ năm 1994 (ngay
sau khi Công ước khung có hiệu lực), phê
chuẩn Nghị định thư Kyoto về cắt giảm
khí nhà kính từ năm 2002. Tháng 10/2013,
Việt Nam đã ký Công ước Minamata về
thủy ngân, tham gia nỗ lực toàn cầu nhằm
giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

'X\WUuYjÿҭ\PҥQKKӧSWiFTXӕF
WӃYӅP{LWUѭӡQJNK{QJNKt
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thông tin cũng được đa dạng hóa trong điều
kiện công nghệ thông tin ngày càng phát
triển như các hình thức công bố thông tin
trực tuyến, bảng điện tử, các trang thông
tin điện tử... Từ năm 2011, Tổng cục Môi
trường đã duy trì việc công bố chất lượng
môi trường không khí của 03 thành phố
Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang thông qua
chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên
trang thông tin điện tử và có những khuyến cáo về mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe
con người1.

Nguồn: Tổng cục Môi trường, năm 2011

ĈӃQQăPQKҵPJLiPViWWuQKKuQKWKӵFWKL&{QJѭӟF6WRFNROPWҥLNKX
YӵFĈ{QJ1DPÈ%ӝ71 079LӋW1DPÿmSKӕLKӧSYӟL%ӝ0{LWUѭӡQJ1KұW%ҧQ
WLӃQKjQKFKѭѫQJWUuQKQJKLrQFӭXJLiPViWQӗQJÿӝPӝWVӕFKҩWKӳXFѭEӅQÿLӇQ
KuQKWURQJP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWҥLYQJNK{QJNKtQӅQӣSKtD%ҳF9LӋW1DP
YQJQ~L7DPĈҧR9uQK3K~F .ӃWTXҧFӫDFKѭѫQJWUuQKQJKLrQFӭXQj\FKR
WKҩ\KjPOѭӧQJFiFFKҩWKӳXFѫWURQJP{LWUѭӡQJNK{QJNKtÿmJLҧPÿiQJ
NӇVRYӟLWKӡLJLDQWUѭӟFNKL9LӋW1DPWKDPJLD&{QJѭӟF6WRFNKROP

1ăP9LӋW1DPÿmSKrFKXҭQ&{QJѭӟF6WRFNKROPYӅTXҧQOêDQ
WRjQJLҧPSKiWWKҧLYjWLӃQWӟLWLrXKӫ\KRjQWRjQFiFFKҩWKӳXFѫNKySKkQ
Kӫ\WURQJP{LWUѭӡQJ

&{QJѭӟF6WRFNKROP

.KXQJ.ӃWTXҧWKӵFKLӋQ
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Luật Bảo vệ môi trường 2005 mới
chỉ đề cập rất ít đến kiểm soát ô nhiễm

Việc xác định mức độ ô nhiễm,
kiểm soát nguồn phát thải khí hoàn toàn
khác biệt và phức tạp hơn so với kiểm soát
ô nhiễm do nước thải hay chất thải rắn.
Tuy nhiên, Việt Nam chưa có các văn bản
quy phạm pháp luật đặc thù, chuyên biệt
cho vấn đề quản lý và kiểm soát ô nhiễm
môi trường không khí.

Thiếu các quy định pháp luật đặc thù cho
môi trường không khí

&iFWKӇFKӃYӅP{LWUѭӡQJNK{QJ
NKt

1+Ӳ1*+Ҥ1&+ӂ

Hiện nay, nước ta cũng chưa có quy
định về giám sát quá trình xử lý khí thải

Đối với văn bản dưới Luật, hiện
chưa có một văn bản quy phạm pháp luật
đặc thù nào cho môi trường không khí...
Thiếu nhiều văn bản pháp luật gắn BVMT
không khí với chính sách sử dụng tiết kiệm
và hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy
xã hội hoá hoạt động BVMT. Năm 2013,
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực BVMT đã được sửa đổi
(Nghị định số 179/2013/NĐ-CP thay thế
cho Nghị định số 117/2009/NĐ-CP) với
các mức phạt được quy định chi tiết hơn
và tăng nặng hơn, tuy nhiên, việc xác định
mức độ vi phạm còn gặp rất nhiều khó
khăn do việc kiểm tra, giám sát phát thải
chưa đáp ứng thực tế cả về nhân lực và thiết
bị kiểm tra. Đến nay, chưa có kết quả thống
kê về tình hình xử phạt vi phạm trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường không khí.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung
năm 2009) cũng có điều khoản quy định
đối với việc xử lý các hành vi phạm tội
trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không
khí (Điều 182). Tuy nhiên, chưa có các tiêu
chí, quy định để xác định thế nào là mức
độ nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm
trọng hay đặc biệt nghiêm trọng nên rất
khó để áp dụng mức phạt phù hợp.

không khí (Điều 83, 84 và 85 về kiểm soát
bụi, khí thải, hạn chế tiếng ồn, độ rung,
ánh sáng, bức xạ trong sản xuất, xây dựng
và giao thông). Mặc dù Luật có quy định về
kiểm soát ô nhiễm không khí nhưng thiếu
các quy định cụ thể trong các văn bản quy
định dưới Luật nên việc triển khai thực
hiện gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề bảo
vệ môi trường không khí và xử phạt những
hành vi gây ra ô nhiễm môi trường không
khí nghiêm trọng còn chưa được đề cập
chi tiết và cụ thể.
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Thông qua việc hợp tác với các Tổ
chức sáng kiến không khí sạch các thành
phố Châu Á (CAI-ASIA), Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam, GIZ. KOICA, DANIDA,... Việt Nam đã huy động sự hỗ trợ của
quốc tế để thực hiện các hoạt động kiểm
soát ô nhiễm môi trường không khí đô thị,
trao đổi kinh nghiệm và cán bộ kiểm soát
ô nhiễm không khí giữa Việt Nam và các
nước Đông Nam Á...

Trong giai đoạn 2009 - 2013, các
dự án, chương trình hợp tác quốc tế song
phương, đa phương nhằm giải quyết các
vấn đề về môi trường không khí, đặc biệt
là không khí đô thị vẫn tiếp túc được thúc
đẩy. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã
hợp tác với Chính phủ Nhật Bản triển khai
các dự án: “Hỗ trợ thu thập thông tin cơ bản
phục vụ cho việc thiết lập khung kế hoạch
Quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí
tại Việt Nam đến năm 2015”, “Quản lý chất
lượng môi trường không khí tại Việt Nam”
và “Tăng cường thể chế quản lý chất lượng
không khí”.

và tác hại của ô nhiễm thủy ngân đối với
sức khỏe con người.
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Mặc dù, hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn về môi trường không khí đã và đang
tiếp tục được rà soát, sửa đổi, tuy nhiên,
hiện nay hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn
chưa đồng bộ, vẫn còn thiếu những quy
chuẩn đặc thù cho một số ngành và tồn tại
một số vấn đề chưa phù hợp với tình hình
thực tế.
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn của
nước ta hiện nay hầu hết được xây dựng
trên cơ sở kế thừa hoặc Việt Nam hóa các
tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế, khu vực

Một trong những nội dung quan
trọng trong quản lý môi trường không khí
là xây dựng và thực thi Kế hoạch quản lý
chất lượng không khí. Vấn đề này đã được
đề xuất trong Báo cáo môi trường quốc
gia 2007, tuy nhiên, cho đến nay, nước ta
vẫn chưa có Kế hoạch quản lý chất lượng
không khí ở cấp Quốc gia cũng như ở cấp
địa phương.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đang triển khai xây dựng Kế hoạch
hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm
môi trường không khí. Tuy nhiên, xét trên
khía cạnh quản lý chất lượng không khí
nói chung, Kế hoạch hành động về kiểm
soát ô nhiễm môi trường không khí mới
chỉ là một nội dung nằm trong Kế hoạch
quản lý chất lượng không khí.
Ở cấp địa phương, từ những năm
2007 - 2008, Chương trình không khí sạch
Việt Nam – Thụy Sỹ đã hỗ trợ cho Hà Nội
xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng
không khí. Tuy nhiên, khi dự án này kết
thúc năm 2009, cùng với việc mở rộng Hà
Nội thì Kế hoạch này không được tiếp tục
nâng cấp và trình ban hành.
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi
trường không khí chưa đáp ứng yêu cầu
thực tế

Thiếu Kế hoạch quản lý chất lượng không khí
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Theo kinh nghiệm của nhiều nước
phát triển và đặc biệt là các nước trong khu
vực Đông Nam Á, một trong những nội
dung quan trọng của quản lý và kiểm soát
ô nhiễm môi trường không khí là xây dựng
và thực thi Luật không khí sạch (hoặc Luật
Kiểm soát ô nhiễm không khí). Việt Nam
cũng đã có một số hoạt động nghiên cứu,
tham khảo tài liệu và kinh nghiệm của các
quốc gia đối với việc xây dựng Luật không
khí sạch nhưng cho đến nay, kết quả thu
được vẫn chỉ mới dừng ở mức độ nghiên
cứu, đánh giá.

Hiện nay, các chính sách pháp luật
về ô nhiễm không khí được quy định trong
rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật
thuộc nhiều ngành khác nhau và không có
hệ thống nên rất khó khăn trong việc thực
thi áp dụng. Nước ta vẫn đang thiếu một
văn bản mang tính chất tổng thể, dài hạn,
xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

Các công cụ kinh tế để BVMT
không khí đến thời điểm này hầu như
chưa có. Mặc dù nước ta đã triển khai
một số nghiên cứu như đề xuất nộp phí
bảo vệ môi trường đối với khí thải, trao
đổi hạn ngạch khí thải công nghiệp… tuy
nhiên các nghiên cứu này còn tản mạn,
thiếu tính hệ thống để có thể trình ban
hành. Mặt khác, để có thể tính toán, lượng
hóa được thực trạng ô nhiễm môi trường
không khí, việc tính toán đánh giá các
nguồn thải khí và xây dựng các hệ số phát
thải khí ô nhiễm cho các lĩnh vực cũng là
một trong những thách thức để áp dụng
các công cụ kinh tế đối với kiểm soát ô
nhiễm không khí.

của doanh nghiệp trong quá trình hoạt
động, chưa triển khai hệ thống giấy phép
khí thải... mà tất cả đều dựa vào các quy
định trong ĐTM và hậu ĐTM.
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Ở cấp Trung ương, nhiều Đề án,
Chương trình các cấp cả do Thủ tướng
Chính phủ hoặc các Bộ, ngành phê duyệt
không được thực hiện đầy đủ. Điển hình
như trong số 36 Chương trình được xây
dựng trong Chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2010, định hướng đến
năm 2020 có tới 22/36 chương trình chưa
được triển khai thực hiện do không có

Trong những năm qua, có thể thấy
rằng, các chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật trong lĩnh vực BVMT đã được
ban hành khá nhiều, tuy nhiên, việc triển
khai thực hiện các quy định là chưa đầy đủ
và nghiêm túc.

Tính hiệu quả, hiệu lực thực thi các chính
sách, văn bản quy phạm pháp luật về không
khí chưa cao

Tại khu vực đô thị, nhiều địa phương
chưa thực hiện nghiêm túc các Chương
trình, Đề án của Chính phủ. Nhiều dự án
mở rộng đường, xây dựng hệ thống tàu/xe
điện trên cao, xe buýt công cộng... còn gặp
nhiều khó khăn về tiến độ cấp vốn, giải
phóng mặt bằng để triển khai đảm bảo tiến
độ. Các quy định của địa phương trong xây
dựng, vận chuyển rác, vệ sinh đường phố...

Ở cấp địa phương, trách nhiệm
của các đơn vị quản lý và thực thi cũng
chưa cao, vẫn đặt lợi ích và phát triển kinh
tế lên trên vấn đề bảo vệ môi trường, vì
vậy, việc triển khai và thực thi các chính
sách, văn bản về BVMT nói chung, BVMT
không khí nói riêng chưa thực sự phát huy
hiệu quả.
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Đối với hoạt động giao thông (nguồn
thải di động), nhiều địa phương chưa thực
hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra
chất lượng xe cũ; chỉ có một số ít các địa
phương (chủ yếu là các tỉnh, thành phố
lớn) triển khai hệ thống xe buýt nhanh, sử
dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Một vấn đề bất cập cần được xem
xét đó là việc quy định các phương pháp
phân tích các chất ô nhiễm theo các tiêu
chuẩn, quy chuẩn đã ban hành. Hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉ quy định
ngưỡng giới hạn cho phép đối với các
thông số môi trường, tuy nhiên hiện nay,
nước ta vẫn đang áp dụng các tiêu chuẩn
cũ quy định cho các phương pháp phân
tích môi trường. Điều này không còn phù
hợp với tình hình thực tế hiện nay vì nhiều
phương pháp được quy định đã quá cũ,
không được cập nhật. Thêm vào đó, việc
bắt buộc áp dụng các phương pháp không
phù hợp với điều kiện trang thiết bị thực tế
tại các trạm quan trắc cũng gây nhiều khó
khăn cho các đơn vị thực hiện.
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Tại khu vực nông thôn, hầu hết các địa
phương đều chưa có được những giải pháp
triệt để đối với vấn đề xử lý chất thải từ hoạt
động trồng trọt (rơm rạ sau thu hoạch; bao
bì các loại phân bón, hóa chất bảo vệ thực
vật...). Ngoài ra, vấn đề thu gom, xử lý rác
thải sinh hoạt cũng tại nhiều vùng nông thôn
cũng chưa đảm bảo vệ sinh cho môi trường
và sức khỏe cộng đồng.

Đối với hoạt động sản xuất công
nghiệp (nguồn thải điểm), hầu như các
địa phương trên cả nước đều chưa chú ý
tới phát triển xanh, cơ cấu phát triển công
nghiệp chưa ưu tiên phát triển sạch. Hiện
nay, nhiều dự án về sản xuất thép, xi măng,
nhiệt điện, hóa chất... vẫn tiếp tục đầu tư
sử dụng các công nghệ lạc hậu, chưa có sự
đầu tư thích đáng đối với công nghệ xử lý
chất thải nên đây vẫn là những ngành vừa
sử dụng năng lượng không hiệu quả và là
nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí.
Công tác kiểm tra sau thẩm định Báo cáo
ĐTM còn yếu, cả về năng lực thanh tra,
kiểm tra cũng như vấn đề đầu tư trang
thiết bị hỗ trợ nên chưa quản lý và kiểm
soát được các nguồn thải này. Ở cấp địa
phương, vấn đề đầu tư cho các thiết bị
quan trắc, giám sát khí thải của các cơ sở
sản xuất vẫn còn thiếu và yếu.

cũng chưa được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đây là những nguyên nhân khiến
môi trường không khí tại hầu hết các khu
vực đô thị vẫn trong tình trạng bị ô nhiễm
bởi bụi từ hoạt động xây dựng, bụi khói từ
phương tiện giao thông, mùi hôi từ rác thải
sinh hoạt.

đủ nguồn lực để thực hiện. Trong số các
chương trình còn lại, hầu hết mặc dù được
triển khai nhưng đều chậm tiến độ so với
lộ trình đặt ra. Ngoài ra, trong quá trình
triển khai thực hiện, cũng thiếu sự đánh
giá thường xuyên về tính khả thi, tính
hiệu quả để rút ra các bài học kinh nghiệm.
Các Chương trình, Đề án khác cũng trong
tình trạng tương tự, hầu hết đều gặp khó
khăn về tiến độ cấp vốn. Thêm vào đó, các
Chương trình, Đề án của các Bộ, ngành
được xây dựng, triển khai nhưng thiếu sự
phối hợp cũng như thiếu người giữ vai trò
đầu mối chỉ huy có đủ thẩm quyền, dẫn đến
kết quả thực hiện không được giám sát và
đánh giá đầy đủ.

Chöông V
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(tiêu chuẩn của WHO, EU, ISO...). Một số
tiêu chuẩn, quy chuẩn được xây dựng và đề
xuất theo kinh nghiệm chuyên gia. Chính
vì vậy, tính phù hợp và tính khả thi của
một số tiêu chuẩn, quy chuẩn với điều kiện
thực tế của Việt Nam cũng đang là vấn đề
cần được xem xét thích đáng.
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Ở cấp địa phương, vấn đề quản lý
môi trường nói chung, môi trường không
khí nói riêng cũng tồn tại những vấn đề
tương tự như ở cấp Trung ương. Năng lực
của cơ quan quản lý môi trường ở nhiều
địa phương cũng chưa đáp ứng yêu cầu,
đặc biệt tại các Sở ban ngành khiến cho
việc quản lý và kiểm soát ô nhiễm không
khí chưa phát huy hiệu quả.

Ở các Bộ, ngành, việc đảm bảo
thực hiện song song nhiệm vụ phát triển
và BVMT của ngành, lĩnh vực cũng khiến
cho công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động quan trắc chưa theo
một quy trình thống nhất, rất nhiều đơn
vị tham gia quan trắc hiện trường với các
phương pháp lấy mẫu và phân tích khác
nhau gây khó khăn cho công tác đánh giá
chất lượng số liệu. Hiện nhiều đơn vị chưa
có đủ năng lực thực hiện quan trắc không
khí nhưng vẫn đảm nhận hoạt động này.
Các thiết bị quan trắc không khí nhiều nơi
yếu kém và lạc hậu, chưa tự động hoá các
khâu lưu trữ, xử lý và trao đổi số liệu. Vấn
đề quan trắc khí thải ống khói và quan trắc
chuyên sâu về không khí còn kém, thiếu
cả ở cấp trung ương và địa phương, số

So với giai đoạn trước năm 2007,
hệ thống quan trắc môi trường nước ta
đã và đang tiếp tục được tăng cường, tuy
nhiên, hiện nay, các chương trình quan
trắc môi trường nói chung, môi trường
không khí nói riêng mới chỉ chủ yếu tập
trung tại các khu vực đô thị, các khu vực
gần khu công nghiệp... thiếu các chương
trình quan trắc tổng thể và định kỳ cho
các khu vực nông thôn, làng nghề. Vấn
đề quan trắc nhằm kiểm soát các nguồn ô
nhiễm không khí xuyên biên giới còn gặp
rất nhiều khó khăn.

Hoạt động quan trắc môi trường
không khí hiện nay vẫn tồn tại tình trạng
phân tán, chồng chéo, chưa có sự đồng
bộ giữa các cơ quan Trung ương và địa
phương. Tại các cơ quan Trung ương, các
Bộ, ngành, địa phương thực hiện chương
trình quan trắc hàng năm của mình nhưng
chưa có sự điều phối, thực hiện thống nhất.

Hoạt động quan trắc môi trường còn nhiều
hạn chế
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Công tác điều phối giữa các Bộ,
ngành, địa phương trong giải quyết các
vấn đề ô nhiễm không khí cũng chưa tốt.
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Đây là vấn đề tồn tại từ nhều năm
trước nhưng đến nay vẫn chưa có những
cải thiện hợp lý về mặt tổ chức. Giữa Bộ
TN&MT và các Bộ, ngành khác vẫn tồn
tại sự chồng chéo về chức năng nhiệm
vụ quản lý môi trường không khí. Thêm
vào đó, quan hệ giữa Bộ TN&MT và các
Bộ, ngành khác là quan hệ ngang cấp
nên Bộ TN&MT khó phát huy được vai
trò đầu mối.

Chồng chéo về chức năng nhiệm vụ về quản
lý môi trường không khí

Đối với các làng nghề, vẫn còn tồn tại
những ngành sản xuất gây ô nhiễm không
khí nặng (như tái chế nhựa, kim loại, chăn
nuôi gia súc, sản xuất giấy...), không tuân
thủ các quy định BVMT về xử lý chất thải,
không thực hiện ĐTM, nhưng vẫn chưa
có giải pháp xử lý triệt để, mặc dù đã có
những quy định về di dời và xử lý ô nhiễm
đối với các loại hình làng nghề này1. Trách
nhiệm của các địa phương cũng chưa thực
sự cao trong công tác quản lý môi trường
làng nghề nên khu vực này vẫn tiếp tục là
điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong
nhiều năm nay.
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Việc đầu tư xây dựng và vận hành
các trạm quan trắc không khí tự động tại
nhiều địa phương chưa theo quy hoạch,
chưa tính đến hiệu quả sử dụng và duy
trì vận hành lâu dài nên sau khi lắp đặt,
một số không được vận hành hoặc chỉ vận
hành khi có yêu cầu.

Trong những năm gần đây, mặc dù
đã được tăng cường nhưng hệ thống trạm
quan trắc không khí tự động liên tục còn
rất thưa, chưa đáp ứng được yêu cầu thực
tế. Tại nhiều địa phương, mặc dù những
năm đầu triển khai lắp đặt và vận hành các
trạm tương đối hiệu quả nhưng sau đó, do
thiếu kinh phí duy trì, bảo dưỡng và hiệu
chuẩn, rất nhiều trạm quan trắc không khí
tự động đã phải dừng hoạt động hoặc hoạt
động cầm chừng, không đủ chuỗi số liệu để
đánh giá, số liệu không đảm bảo độ tin cậy.

Hệ thống quan trắc nói trên cũng chưa
kết nối được với hệ thống dữ liệu của cơ
quan quản lý môi trường nên việc giám
sát, kiểm soát nguồn thải còn gặp nhiều
hạn chế.
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Theo quy định tại quyết định phê
duyệt báo cáo ĐTM, các cơ sở sản xuất
đều phải thực hiện quan trắc môi trường
định kỳ, nhưng hầu hết các cơ sở sản xuất
đều chưa thực hiện giám sát khí thải tại các
ống khói. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ
sở sản xuất được xây dựng trước đây đều
không bố trí vị trí quan trắc, lấy mẫu tại
ống khói. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc
khí thải tự động liên tục mới chỉ thực hiện
được tại các nhà máy lớn trong ngành xi
măng, nhiệt điện, hóa lọc dầu, sản xuất
hóa chất. Một số nhà máy khác có lắp đặt
nhưng với mục đích là theo dõi công nghệ
sản xuất, vì thế thiếu các thông số môi
trường, đặc biệt là các thông số độc hại.

đơn vị có thể thực hiện hoạt động này rất
ít. Tại các địa phương cũng ít thực hiện
chương trình quan trắc khí thải ống khói
nhà máy do còn hạn chế về trang thiết bị.
Hiện nay chỉ có một số tỉnh/thành phố
như Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên,
Đồng Nai, Bình Dương có đầu tư thiết bị
quan trắc khí thải ống khói.
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Tại các đô thị chưa có các giải pháp
công nghệ hữu hiệu nhằm khống chế ô
nhiễm do khí thải giao thông. Hiện tại,
100% xe máy chưa được kiểm soát nguồn
thải. Hiện nay, ở nước ta vẫn đang còn một
khối lượng lớn các xe đang lưu hành có kết
cấu, công nghệ lạc hậu, thiếu các hệ thống
kiểm soát, xử lý khí thải trên xe như hệ
thống phun không khí thứ cấp, hệ thống
phun xăng điện tử, hệ thống thu giữ hơi
xăng, bộ chuyển đổi xúc tác… Việc bảo
dưỡng, sửa chữa các phương tiện đang
lưu hành không gắn liền với kiểm tra khí
thải. Các quy định về kiểm tra chất lượng
phương tiện đã quá niên hạn sử dụng
cũng chưa được thực thi đầy đủ do ý thức

Kiểm soát nguồn thải chưa hiệu quả
Hiện nay, có khá nhiều Chương
trình, Đề án về kiểm soát ô nhiễm không
khí đã được phê duyệt, nhưng phần lớn
đều chưa được triển khai hoặc triển khai
không hiệu quả, chưa được quan tâm đầu
tư về địa phương một cách thỏa đáng.

Các thành phố lớn cũng đã có
chính sách và đang tiếp tục thực hiện việc
quy hoạch, xây dựng và cải tạo hạ tầng
giao thông, tổ chức giao thông, phát triển
giao thông công cộng… để giảm ùn tắc
giao thông, qua đó cũng góp phần giảm
ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, việc sử
dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi
trường (CNG, LPG, xăng sinh học...) mới
đang triển khai hoặc chỉ dừng ở việc thử
nghiệm ở phạm vi nhỏ, chưa thể đánh giá
hiệu quả trong bối cảnh các thành phố
đang phát triển nhanh chóng hiện nay. Tỷ
lệ giao thông công cộng hiện nay ở nước
ta còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5-7% và
phần lớn người dân đô thị vẫn còn sử dụng
phương tiện giao thông cá nhân là chủ yếu.
Nước ta chưa có một chính sách tổng thể,
khả thi để kiểm soát sự gia tăng số lượng
các phương tiện tiện giao thông cá nhân. Vì
vậy, tình trạng ùn tắc giao thông gắn liền ô
nhiễm không khí tại các thành phố lớn sẽ
vẫn tiếp tục gia tăng.

của người tham gia giao thông còn kém.
Nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra
cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.
Những nguyên nhân nêu trên là lý do
khiến ô nhiễm giao thông vẫn chiếm tỷ
trọng lớn so với các nguồn khác trong khu
vực đô thị của Việt Nam.
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Một vấn đề khác đó là quy trình
thực hiện QA/QC trong quan trắc môi
trường còn yếu, thiếu quy định giám sát
hoạt động quan trắc nên các kết quả quan
trắc của các đơn vị thiếu độ tin cậy và
không phản ánh đúng về mức độ ô nhiễm
môi trường không khí. Số liệu quan trắc
môi trường không khí hiện nay còn phân
tán, ít được chia sẻ, khó khăn trong việc
khai thác, sử dụng.

Đối với xe quan trắc không khí tự
động di động, theo thống kê, số lượng xe
hiện có là rất ít, chưa đáp ứng yêu cầu thực
tế. Thêm vào đó, ở cấp địa phương và các
đơn vị nghiên cứu, do chưa có nguồn kinh
phí để duy trì và vận hành thường xuyên
nên các xe này chưa thực sự hoạt động
hiệu quả.
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Hoạt động kiểm kê các nguồn phát
thải khí cũng là một nội dung rất quan
trọng của quản lý môi trường không khí.
Hoạt động này góp phần cung cấp các
thông tin, số liệu về diễn biến, xu hướng
các nguồn gây ô nhiễm không khí, phục
vụ cho việc đề xuất các chính sách, biện
pháp nhằm BVMT không khí. Tuy nhiên,
hoạt động này chưa được triển khai ở quy
mô rộng do còn gặp nhiều khó khăn, việc
kiểm kê nguồn phát thải khí chỉ được
triển khai trong khuôn khổ một vài dự
án thử nghiệm, nghiên cứu ở phạm vi
nhỏ và còn mang tính chất định tính.

Kiểm kê các nguồn phát thải khí chưa được
triển khai ở quy mô rộng

chế, khắc phục tình trạng ô nhiễm bụi tại
các đô thị được triển khai, nhưng vấn đề
này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
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Kiểm soát bụi tại các khu vực đô thị
chưa hiệu quả. Ô nhiễm bụi vẫn đang là
vấn đề nổi cộm tại các thành phố lớn, đặc
biệt là các khu vực tập trung các hoạt động
xây dựng, giao thông... Mặc dù đã có nhiều
giải pháp, chương trình về kiểm soát, hạn

Năng lực kỹ thuật về quản lý chất
lượng không khí, kiểm soát khí thải từ các
nhà máy và các nguồn khác chưa đáp ứng
yêu cầu thực tế. Công tác hậu kiểm ĐTM
còn yếu, công tác thanh tra, kiểm tra chưa
đáp ứng yêu cầu (do thiếu cả về nhân lực
và thiết bị). Công tác thanh tra mới chỉ tập
trung nhiều vào nước thải; thiếu các yêu
cầu bắt buộc về quan trắc, giám sát khí thải
tự động nên mặc dù nhiều dự án, cơ sở sản
xuất vi phạm pháp luật về BVMT hoặc
không tuân thủ theo cam kết trong báo
cáo ĐTM nhưng do không bị phát hiện
nên vẫn sản xuất, hoạt động bình thường.

Hiện trạng xử lý khí thải công nghiệp
của Việt Nam chưa tốt. Hiện nay, công nghệ
xử lý khí thải ở nước ta mới xử lý được các
khí cơ bản như bụi, NOx, SOx, còn các khí
độc hại khác chưa được quan tâm đầu tư
thiết bị xử lý phù hợp. Thực tế hoạt động
cho thấy hiệu suất của hệ thống xử lý khí
thải chưa cao do ý thức bảo vệ môi trường
của chủ doanh nghiệp chưa tốt. Hiệu suất
các thiết bị xử lý còn phụ thuộc nhiều yếu
tố như chi phí đầu tư, chi phí vận hành,
trình độ thiết kế, chế tạo, vận hành. Tỷ lệ
các cơ sở sản xuất có áp dụng công nghệ
xử lý khí thải còn thấp. Nhiều nhà máy
thuộc các ngành công nghiệp gây ô nhiễm
không khí nghiêm trọng nhất chưa có các
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải
(Các nhà máy nhiệt điện Thủ Đức, Hiệp
Phước, Phả Lại, Cẩm Phả…). Rất nhiều
địa phương gặp phải vấn đề mùi từ khí thải
của nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, chế
biến thủy sản... nhưng cũng chưa có những
biện pháp khắc phục, giải quyết triệt để.
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Hiện chỉ có một số chương trình
nghiên cứu khoa học hoặc dự án ở phạm
vi nhỏ về kiểm kê nguồn phát thải khí được
thực hiện. Một số chương trình, dự án đã
và đang được triển khai như: Dự án nâng
cao chất lượng không khí tại các nước
đang phát triển ở Châu Á (Airpet); Dự án
hợp tác với JICA của Tổng cục Môi trường
năm 2009 trong đó có một số hoạt động
như kiểm kê nguồn khí thải công nghiệp,
giao thông, dân sinh; xây dựng phương
pháp luận về kiểm kê khí thải cho một số
ngành như công nghiệp, giao thông, xây
dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải…; Đề
tài nghiên cứu khoa học do Tổng cục Môi
trường chủ trì về xây dựng hệ số phát thải
cho một số ngành công nghiệp điển hình,
phục vụ việc kiểm kê phát thải...; Hà Nội
đã triển khai thực hiện kiểm kê một số
nguồn thải công nghiệp (khí thải, nước
thải)... Tuy nhiên, các kết quả mới dừng lại
ở mức độ thử nghiệm.

Có thể thấy rằng, hầu hết các
chương trình điều tra, kiểm kê nguồn
thải mới chỉ được triển khai ở cấp trung
ương. Ở cấp địa phương, chỉ có một số ít
các hoạt động về kiểm kê nguồn thải được
triển khai. Một trong những nguyên nhân
chính là do năng lực thực hiện của các đơn
vị tham gia còn yếu, thiếu các văn bản quy
phạm pháp luật quy định, hướng dẫn cũng
như thiếu các cơ chế, chế tài cụ thể để có
thể triển khai. Thêm vào đó, tính đáp ứng
của các số liệu đầu vào đối với hoạt động
kiểm kê nguồn thải còn kém.

Từ năm 2009, Bộ Công thương
cũng đã tiến hành thống kê khí nhà kính
của 6 ngành Công nghiệp trong khuôn
khổ chương trình biến đổi khí hậu của Bộ
Công thương (Than, Hóa chất, Giấy, Rượu
Bia – nước có ga, Thép). Đến năm 2010, Bộ
Công Thương đã bước đầu xây dựng cơ sở
dữ liệu phát thải công nghiệp để tiến tới cập
nhật và duy trì hàng năm, đến nay cơ sở dữ
liệu này đang trong quá trình vận hành thử
nghiệm với sự tham gia của khoảng 150 cơ
sở thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty.

Việt Nam cũng chưa xây dựng được
cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng không
khí do việc điều tra thống kê phát thải chưa
được thực hiện bài bản và đầy đủ. Dữ liệu
về khí thải công nghiệp hầu như chưa có,
trong khi đó dữ liệu về phương tiện giao
thông hiện nay chỉ có dữ liệu về các phương
tiện ô tô mới, thiếu số liệu thống kê đầy đủ
về các phương tiện đã qua sử dụng.

Nguyên nhân cơ bản là phương
pháp, quy trình kiểm kê phát thải khí chưa
được xây dựng và thống nhất. Việt Nam
hiện thiếu các hệ số phát thải nguồn tĩnh
và nguồn động, đó là nguyên nhân cơ bản
làm cho các kết quả kiểm kê chưa thực sự
chính xác và trở thành công cụ hữu dụng
để xây dựng chính sách quản lý không khí.
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Trong những năm qua, các kết quả
nghiên cứu từ các chương trình, dự án, đề
tài khoa học và công nghệ về môi trường
nói chung, môi trường không khí nói riêng

Trong những năm qua, kinh phí
dành cho quản lý chất lượng không khí
của Bộ TN&MT phần lớn dành cho công
tác quan trắc không khí, tuy nhiên đây
mới chỉ là một phần trong kiểm soát ô
nhiễm không khí. Kinh phí dành cho xây
dựng chính sách, kiểm kê phát thải, xây
dựng báo cáo, áp dụng các công cụ quản
lý không khí, đánh giá thiệt hại, dự báo ô
nhiễm không khí… hầu như chưa được
cấp để thực hiện. Tương tự như vậy tại hầu
hết các địa phương, nguồn kinh phí chỉ sử
dụng cho hoạt động quan trắc, đánh giá
hiện trạng. Ở một số đơn vị, kinh phí dành
cho quan trắc môi trường đã bị sử dụng sai
mục đích dẫn đến chất lượng số liệu chưa
đạt yêu cầu.
Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học
công nghệ còn yếu

Chi ngân sách cho BVMT đã được
chú trọng trong những năm qua. Năm
2004, chi ngân sách cho BVMT khoảng
2.000 tỷ đồng, đến năm 2013 là khoảng
hơn 9.770 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so
với năm 2004. Tuy nhiên con số thống kê
qua các thời kỳ, nguồn kinh phí dành cho
kiểm soát ô nhiễm không khí chỉ chiếm
một nửa so với quản lý chất thải rắn, 1/10
cho kiểm soát ô nhiễm từ nước thải, điều
đó cho thấy đầu tư cho công tác quản lý
môi trường không khí chưa tương xứng.
Từ năm 2003, Chính phủ đã giao cho Bộ
TN&MT, Bộ Tài chính nghiên cứu, xây
dựng Nghị định về thu phí BVMT đối với
khí thải nhưng hiện nay, Nghị định này
chưa được trình ban hành do thiếu cơ sở
thực tiễn để tính phí.
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Giai đoạn 2001-2006 tổng kinh phí
ODA dành cho môi trường là 209,1 triệu
đô la Mỹ. Tuy nhiên, không có dự án đầu tư
nào trong số dự án đầu tư cho môi trường
đô thị có mục tiêu riêng về cải thiện môi
trường không khí. Trong khi đó, vấn đề xử
lý rác thải và nước thải đô thị mới là hai
trọng tâm được các nhà quản lý quan tâm
và dành vốn đầu tư.

Mặc dù kinh phí đầu tư cho công
tác BVMT ở Việt Nam đã thành một mục
riêng với tỷ lệ 1% chi tổng ngân sách hàng
năm, nhưng tỷ lệ chi cho quản lý và bảo vệ
môi trường không khí so với các nội dung
khác vẫn còn hạn chế và chưa hợp lý.

Đầu tư chưa hiệu quả cũng như chưa đáp
ứng yêu cầu

 &iF KRҥW ÿӝQJ Kӛ WUӧ FKѭD
KLӋXTXҧ

Bên cạnh một số ít các cơ sở sản
xuất kinh doanh có sự đầu tư, quan tâm
đến công tác BVMT, coi đó là mục tiêu
quan trọng để quảng bá thương hiệu,
mở rộng thị trường, còn không ít những
cơ sở sản xuất mới chỉ quan tâm đến lợi
nhuận kinh tế mà chưa quan tâm đầu tư
cho công tác BVMT. Nhiều chủ nguồn thải
chưa quan tâm tới việc đầu tư, lắp đặt hệ
thống xử lý chất thải hoặc có đầu tư lắp
đặt nhưng không hoạt động thường xuyên,
hoặc chỉ hoạt động khi có các đoàn thanh
tra, kiểm tra đến cơ sở. Chính sự thiếu ý
thức của các chủ nguồn thải, cùng với lực
lượng thanh tra, kiểm tra về môi trường
còn thiếu và yếu dẫn tới việc kiểm soát ô
nhiễm môi trường nói chung, môi trường
không khí nói riêng chưa hiệu quả, vẫn còn
nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường
do hoạt động xả thải không tuân thủ các
quy định về BVMT.

 é WKӭF WXkQ WKӫ FiF TX\ ÿӏQK
YӅ EҧR YӋ P{L WUѭӡQJ FӫD FiF FKӫ
QJXӗQWKҧL
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Đối với lĩnh vực sản xuất sạch hơn,
từ năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt Đề
án “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp đến năm 2020”1. Tuy nhiên,
sau một thời gian khá dài triển khai thực
hiện, vẫn còn số lượng lớn doanh nghiệp
chưa tham gia. Một trong những nguyên
nhân chính là do còn một số bất cập từ
chính sách bao gồm:
Thiếu tiếp cận phù hợp: Hiện nay,
các quy định thường đặt ra các yêu cầu quá
cao, buộc giảm thiểu ngay hoặc giải quyết
dứt điểm ô nhiễm tại các doanh nghiệp.

Thị trường cung cấp thiết bị, công
nghệ môi trường nói chung, môi trường
không khí nói riêng, của nước ta chưa phát
triển, chưa có những doanh nghiệp cung
cấp công nghệ xử lý môi trường không
khí, kiểm soát khí thải ngang tầm khu vực
và quốc tế. Hầu hết các thiết bị, máy móc,
công nghệ xử lý khí thải đều phải nhập
khẩu với giá thành cao.

Mặc dù trong hầu hết các chính
sách, chiến lược, văn bản quy phạm pháp
luật về BVMT của nước ta đều nhấn mạnh
về trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp
các ngành, các tổ chức, cộng đồng và mọi
người dân đều có trách nhiệm BVMT, tuy
nhiên vấn đề huy động sự tham gia của
cộng đồng còn nhiều hạn chế. Công tác
tuyên truyền đã được đẩy mạnh với nhiều
hình thức mới (bảng thông tin điện tử tại
các tuyến giao thông, các trang thông tin
điện tử...) nhưng vẫn chưa thực sự đi vào
cộng đồng. Tiềm năng của cộng đồng trong
BVMT chưa được phát huy đầy đủ, sự tham
gia của cộng đồng vào các quá trình đóng
góp ý kiến ra quyết định, hoạch định chính
sách và các hoạt động quản lý môi trường
còn mang nhiều tính hình thức.

Sự tham gia của cộng đồng còn nhiều hạn chế

Lợi ích từ chính sách chưa rõ ràng:
Chưa có cơ chế khuyến khích để các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn,
chưa có sự khác nhau trong chính sách,
giữa doanh nghiệp thực hiện và không
thực hiện, giữa giá phải trả nếu không
thực hiện. Do đó, chưa tạo ra lợi ích làm
động lực thúc đẩy doanh nghiệp hướng
tới sản xuất sạch hơn.

Thực tế cho thấy điều này đã không đem
lại hiệu quả.
Quản lý “cuối đường ống”: Quản lý
môi trường ở nước ta chủ yếu vẫn theo
cách tiếp cận quản lý “cuối đường ống”.
Các tiêu chuẩn, quy định quản lý chủ yếu
để phục vụ cho kiểm soát đầu ra cuối cùng,
kiểm tra và xử phạt cũng chỉ căn cứ kết quả
đầu cuối. Chính vì vậy, lựa chọn của doanh nghiệp thường nghiêng về xử lý cuối
đường ống nhằm đối phó với chính sách
hiện tại.
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Các hoạt động đầu tư cho nghiên
cứu khoa học và công nghệ về môi trường
còn dàn trải, chưa thực sự mang lại hiệu
quả. Hiện nay, Việt Nam chưa có những
đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học
công nghệ cả về chiều rộng và chiều sâu
đối với môi trường không khí nên lĩnh vực
này gần như vẫn còn bị bỏ ngỏ. Số lượng
các nghiên cứu, công trình khoa học về
môi trường không khí được đăng ký sở
hữu trí tuệ, công bố trên các tạp chí quốc
tế còn rất ít.

đã từng bước được chuyển giao, ứng dụng
vào thực tiễn cuộc sống, góp phần tích cực
vào các lĩnh vực trong hoạt động BVMT.
Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn nhiều
hạn chế.
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Xây dựng và ban hành các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi
trường sửa đổi, trong đó chi tiết hóa các

Căn cứ vào những vấn đề nổi cộm
và yêu cầu cấp thiết hiện nay về BVMT
không khí, cần sớm xây dựng và ban hành
Pháp lệnh không khí sạch (hoặc Pháp lệnh
kiểm soát ô nhiễm không khí) và các văn
bản hướng dẫn.

Để hoạt động quản lý và kiểm soát
chất lượng không khí đạt hiệu quả cần
hoàn thiện các cơ chế, chính sách và pháp
luật, đặc biệt cần thiết phải xây dựng các
văn bản quy định riêng đối với môi trường
không khí.

 7LӃS WөF KRjQ WKLӋQ KӋ WKӕQJ
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Việc xây dựng các giải pháp chung,
lựa chọn các giải pháp ưu tiên để giải quyết
vấn đề ô nhiễm không khí cần thực hiện
theo lộ trình chặt chẽ. Chương 6 tập trung
đề cập đến các giải pháp bảo vệ môi trường
không khí nước ta trong thời gian tới.

Ô nhiễm không khí là vấn đề phức
tạp, có nguyên nhân từ nhiều hoạt động
như: xây dựng, sử dụng đất, giao thông,
hoạt động dân sinh, công nghiệp, năng
lượng, nông nghiệp… Do vậy, việc kiểm
soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí
phải dựa trên việc triển khai đồng bộ các
giải pháp.

Đối với hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia, cần tiếp tục xem
xét, điều chỉnh để hoàn thiện các quy
chuẩn đã ban hành cho phù hợp với yêu
cầu thực tế; xây dựng và ban hành quy
chuẩn ngành còn thiếu. Một số nội dung
cần bổ sung, hoàn thiện đối với hệ thống
quy chuẩn quốc gia về môi trường không
khí bao gồm: sửa đổi QCVN về phương

Nội dung của các văn bản quy định
về quản lý chất lượng không khí cần trọng
tâm vào kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm
không khí do các hoạt động phát triển kinh
tế xã hội như sản xuất công nghiệp, hoạt
động giao thông vận tải, xây dựng cơ sở hạ
tầng để từ đó kiểm soát nguyên nhiên liệu,
kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải.
Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn
thiện một số văn bản còn thiếu hoặc quy
định chưa đầy đủ như: quy định rõ chức
năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong công
tác quản lý môi trường không khí, tránh
chồng chéo; xây dựng các quy chế phối hợp
về quản lý chất lượng không khí; nghiên
cứu, đánh giá và đề xuất lồng ghép quy
định bảo vệ môi trường không khí vào kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội; xây dựng
và ban hành các văn bản quy định về kiểm
kê nguồn thải; cơ chế công bố thông tin; kế
hoạch quản lý môi trường không khí; tăng
cường chế tài xử phạt và quy định rõ tiêu
chí đánh giá về mức độ ô nhiễm đối với
các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT
không khí…

điều khoản, trong đó bao gồm các nội dung
về quản lý và bảo vệ môi trường không khí.
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Chöông VI

Vấn đề hoàn thiện chức năng, nhiệm
vụ và tổ chức quản lý môi trường không
khí từ cấp Trung ương đến địa phương
cần tiếp tục được thúc đẩy thực hiện. Tăng
cường vai trò của đơn vị đầu mối quản lý
về môi trường không khí, trách nhiệm của
các đơn vị tham gia quản lý cả ở cấp Trung
ương và địa phương. Theo đó, các Bộ
ngành cần tăng cường trách nhiệm thực
hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm
vụ được giao, cụ thể:
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu
trách nhiệm trước Chính phủ quản lý
thống nhất về bảo vệ môi trường không khí,
xây dựng và trình ban hành các văn bản

7LӃSWөFNLӋQWRjQWәFKӭFTXҧQ
OêQKjQѭӟFYӅP{LWUѭӡQJNK{QJNKt

Ở cấp địa phương, giai đoạn 2007
– 2008, Hà Nội đã được hỗ trợ xây dựng
dự thảo Kế hoạch quản lý chất lượng môi
trường không khí nhưng chưa được hoàn
thiện và trình ban hành. Chính vì vậy, cần
sớm hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch
và đưa vào thực thi trong thực tế để làm
mô hình mẫu cho các đô thị khác tham
khảo kinh nghiệm và xây dựng các Kế
hoạch tương tự.

Theo kinh nghiệm của nhiều quốc
gia trên thế giới đã triển khai, Kế hoạch
quản lý chất lượng không khí là nội dung
trọng tâm của công tác quản lý môi trường
không khí. Vì vậy, Việt Nam cần sớm xây
dựng và triển khai Kế hoạch quản lý chất
lượng không khí quốc gia, tạo cơ sở để các
địa phương xây dựng Kế hoạch quản lý
chất lượng không khí ở cấp địa phương.

6 6ӟP [k\ GӵQJ Yj WULӇQ NKDL .Ӄ
KRҥFKTXҧQOêFKҩWOѭӧQJNK{QJNKt

pháp quan trắc khí thải; xây dựng các quy
chuẩn khí thải riêng cho từng ngành, loại
hình cụ thể; xây dựng quy chuẩn về phát
thải hóa chất độc hại cho khí thải…

Caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng khoâng khí

quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
không khí nói chung; các quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường không khí;
thẩm định và ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về bảo vệ môi trường không khí
các lĩnh vực trên cơ sở đề xuất của các Bộ
chuyên ngành; điều phối hoạt động BVMT
không khí của các Bộ ngành và đoàn thể;
phối hợp với các Bộ chuyên ngành triển
khai thực hiện các chương trình kiểm
soát ô nhiễm do khí thải từ các nguồn sản
xuất công nghiệp, dịch vụ, giao thông, xây
dựng; đẩy mạnh hoạt động kiểm kê nguồn
thải, quan trắc và kiểm soát môi trường
không khí đô thị, khu vực công nghiệp;
tăng cường xây dựng mạng lưới các trạm
quan trắc môi trường không khí.
Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động kiểm soát ô nhiễm
khí thải do giao thông, quản lý chất lượng
phương tiện giao thông, kiểm soát khí thải
từ các phương tiện cơ giới.
Bộ Xây dựng kiểm soát và quản lý
chặt chẽ việc phát thải bụi từ các hoạt động
xây dựng; quy hoạch, tổ chức và phát triển
giao thông đô thị bền vững.
Bộ Công Thương cần đẩy mạnh việc
giám sát việc thực hiện các yêu cầu về an
toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp;
ban hành cơ chế khuyến khích hỗ trợ
định hướng phát triển công nghiệp thân
thiện môi trường, quy hoạch phát triển
các ngành công nghiệp trong đó có ngành
công nghiệp môi trường, sản xuất sạch
hơn, tiết kiệm năng lượng…
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cần rà soát, nghiên cứu và có những
điều chỉnh phù hợp đối với quy hoạch phát
triển làng nghề, ngành nghề nông thôn
gắn liền với công tác BVMT và phải phù
hợp với đặc trưng của hoạt động sản xuất
làng nghề. Tăng cường triển khai công tác
bảo vệ và phát triển rừng.
Tăng cường năng lực và nguồn lực
phục vụ công tác tuân thủ và cưỡng chế môi

Tăng cường cả về số lượng và chất
lượng cán bộ chuyên trách về quản lý môi
trường nói chung và cán bộ chuyên trách về
quản lý môi trường không khí nói riêng ở cả
các cấp từ Trung ương đến địa phương sao
cho phù hợp với điều kiện của từng khu vực.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài
nguyên và Môi trường và các địa phương
tăng cường công tác đấu tranh chống tội
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về
BVMT của các tổ chức, cá nhân, qua đó
phát hiện xử lý nghiêm các hành vi gây
ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm
môi trường không khí nói riêng.
Các Bộ ngành khác theo đúng chức
năng nhiệm vụ được giao, thực hiện trách
nhiệm cụ thể như: Bộ Tài chính phối hợp
xây dựng chế tài xử lý vi phạm pháp luật
về bảo vệ môi trường không khí và các vấn
đề liên quan; Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Công thương bảo đảm kiểm soát chất
lượng các loại nhiên liệu được sử dụng
(xăng, diezel, nhiên liệu sinh học…); Bộ
Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng
và triển khai các chương trình, nội dung
giáo dục về BVMT nói chung, môi trường
không khí nói riêng phù hợp theo từng
cấp học; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện
chức năng quản lý nhà nước đối với các
khu kinh tế, thành lập và phát triển doanh
nghiệp, trong đó bao gồm vấn đề quản lý
công tác BVMT nói chung, môi trường
không khí của các đối tượng nêu trên.
Ở cấp địa phương, cần thành lập bộ
phận chuyên trách về quản lý môi trường
không khí tại đơn vị quản lý nhà nước về
môi trường của địa phương; phân công
chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của các
Sở ban ngành có liên quan trong quản lý
môi trường không khí tương tự như đối
với cấp trung ương.
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Tăng cường việc kết nối, trao đổi
thông tin, đặc biệt là kết nối và truyền dữ
liệu trực tuyến đối với hệ thống các trạm
quan trắc không khí tự động nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác,
cung cấp thông tin, số liệu về môi trường
không khí từ trung ương đến địa phương.
Cũng như quan trắc chất lượng
không khí, kiểm kê nguồn phát thải cung
cấp các số liệu rất quan trọng cho việc xây
dựng các chính sách về môi trường và phát
triển bền vững. Cần sớm triển khai rộng
rãi trong toàn quốc, đặc biệt trong các khu
vực đô thị, việc kiểm kê các nguồn phát
thải chất ô nhiễm vào không khí. Trước
mắt, cần tập trung kiểm kê khí thải của
những ngành có thải lượng lớn như: nhiệt
điện, thép, xi măng, hóa chất…

Tập trung xây dựng mạng lưới quan
trắc chất lượng không khí tại các thành
phố lớn, khu công nghiệp để giám sát,
phát hiện các vấn đề ô nhiễm không khí,
hoặc các nguồn khí thải gây ô nhiễm môi
trường không khí.
Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ
tầng kỹ thuật, máy móc, thiết bị và công
nghệ hiện đại cho trạm quan trắc không
khí, đặc biệt là quan trắc bụi và bụi mịn
(tập trung cho hệ thống trạm quan trắc
không khí tự động, cố định và di động).

 ĈҬ< 0Ҥ1+ +2Ҥ7 ĈӜ1* 48$1
75Ҳ&9¬.,ӆ0.Ç1*8Ӗ17+Ҧ,

trường từ cấp trung ương đến địa phương.
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng
thanh tra, kiểm tra, triển khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm
thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp. Nâng
cao năng lực, tăng cường hoạt động quan
trắc môi trường không khí xung quanh,
quan trắc khí thải và kiểm soát chặt chẽ
các nguồn ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng khoâng khí

121

461

122

Chöông VI

- Tăng mật độ cây xanh trong các
đô thị: trồng thêm cây trên các đường phố,
mở rộng các công viên.

- Nâng cấp chất lượng đường giao
thông đô thị.

- Tiếp tục khuyến khích cộng đồng
dân cư sử dụng các nhiên liệu sạch trong
đun nấu.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường
phun nước và quét đường, kiểm tra chặt
việc rửa sạch, vệ sinh các phương tiện
trước khi đi vào khu vực nội đô.

- Quy hoạch hợp lý các tuyến giao
thông trong các khu vực nội đô.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các
công trình xây dựng nhằm kiểm soát việc
phát tán bụi tại các địa điểm thi công xây
dựng và trên các phương tiện vận chuyển
vật liệu xây dựng.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn phát tán
bụi tại các đô thị, bao gồm:

 .LӇP VRiW KҥQ FKӃ FiF QJXӗQ
Jk\{QKLӉPEөLWҥLFiFÿ{WKӏ

 7Ă1* &ѬӠ1* .,ӆ0 62È7 9¬
*,Ҧ03+È77+Ҧ,

Để triển khai được hoạt động kiểm
kê nguồn phát thải khí, cần sớm xây dựng
phương pháp, quy trình kiểm kê phát thải
khí thống nhất, khả thi trong điều kiện
Việt Nam. Đồng thời, cần xây dựng bộ
cơ sở dữ liệu đầu vào phục vụ hoạt động
kiểm kê nguồn thải cũng như tăng cường
năng lực, đào tạo cho các đơn vị tham gia
triển khai.
Tăng cường cung cấp, công khai
thông tin, số liệu quan trắc môi trường
không khí, số liệu kiểm kê nguồn phát thải
cho các bộ ngành, địa phương, đơn vị có
nhu cầu.
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Thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật liên quan đến phát thải của

Xây dựng nhu cầu và xây dựng kế
hoạch tổng thể cho hệ thống giao thông
công cộng. Tăng cường phương tiện giao
thông công cộng (xe buýt, xe điện trên
không, xe điện ngầm,...) và các hình thức
giao thông không gây ô nhiễm. Khuyến
khích sự phát triển của các phương tiện
giao thông sử dụng năng lượng sạch như
khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên
liệu, biodiesel và điện; kiểm soát chặt chẽ
chất lượng nhiên liệu điêzen và xăng. Đề
xuất các biện pháp để cải thiện giao thông
không động cơ.
Tiếp tục áp dụng các biện pháp để
giảm, cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao
thông như bổ sung hệ thống đèn tín hiệu
đếm ngược, cầu vượt, đường một chiều…

Xây dựng và triển khai các cơ chế,
chính sách để quản lý hiệu quả và hạn chế
số lượng phương tiện giao thông cá nhân
(đặc biệt là xe máy và ô tô con); Đề xuất
các giới hạn khí thải chặt chẽ hơn đối với
xe đang lưu hành tại các đô thị lớn, đô thị
đặc biệt.

Cần xây dựng một chính sách tổng
thể về quản lý giao thông và quản lý bãi
đỗ xe. Quy hoạch đô thị tổng thể phải chú
trọng đến các vấn đề giao thông, các khu
dân cư, công viên cây xanh... Quy hoạch
này phải bao gồm cả phát triển các dự
án, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tắc
đường, giảm bớt tai nạn giao thông, và
phát triển hệ thống giao thông công cộng.

 .LӇP VRiW JLҧP SKiW WKҧL FKҩW
{QKLӉPNK{QJNKtGRKRҥWÿӝQJJLDR
WK{QJYұQWҧL

Việc kiểm soát các nguồn phát tán
bụi khác được lồng ghép trong các biện
pháp dưới đây.

Thực hiện các biện pháp cưỡng chế
các cơ sở kinh doanh/công nghiệp quy

Đối với các nguồn thải lớn phải lắp
đặt hệ thống giám sát khí thải ống khói; lắp
đặt và vận hành thường xuyên hệ thống
quan trắc tự động liên tục. Các cơ sở phải
thực hiện nghiêm túc việc giao nộp báo
cáo phát thải hàng năm. Các chủ dự án,
cơ sở sản xuất công nghiệp cũng cần kiểm
soát chặt chẽ việc phát thải bụi, các khí thải
độc hại (dioxin/furan, thủy ngân, VOC…)
vào môi trường không khí xung quanh.

Kiểm soát chặt chẽ các ngành công
nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và gây ô
nhiễm môi trường; cấm các cơ sở sản xuất
lạc hậu; bắt buộc các hoạt động sản xuất
công nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt
các quy chuẩn khí thải. Đưa các yêu cầu
về hạ tầng kỹ thuật môi trường vào trong
các quy định về thiết kế các hạng mục của
dự án về sản xuất công nghiệp ngay từ giai
đoạn đầu tư, xây dựng.

 .LӇP VRiW JLҧP SKiW WKҧL FKҩW
{ QKLӉP NK{QJ NKt GR KRҥW ÿӝQJ VҧQ
[XҩWF{QJQJKLӋSYjOjQJQJKӅ

các phương tiện giao thông, như: triển khai
có hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn Euro
2, 3; khuyến khích các nhà máy sản xuất
phương tiện giao thông theo tiêu chuẩn
mới, kiểm tra các mẫu xe phù hợp với tiêu
chuẩn thải; thực hiện chương trình kiểm
tra và bảo dưỡng: Các phương tiện xe cộ đã
đăng ký phải được kiểm tra về sự phát thải
hàng năm và định kỳ bảo dưỡng xe, đặc
biệt đối với xe chạy bằng nhiên liệu điêzen,
khuyến khích sử dụng các bộ chuyển đổi
chất xúc tác đối với xe chạy bằng nhiên
liệu điêzen; tăng cường việc giám sát nhằm
loại bỏ xe quá cũ, không đảm bảo chất lượng
phương tiện.
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mô nhỏ và các lò đốt rác thải y tế tuân thủ
các quy định kiểm soát chất lượng không
khí hiện hành và cung cấp các hướng dẫn
để kiểm soát khí thải từ các quá trình sản
xuất công nghiệp.
Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục điều
chỉnh cơ chế, chính sách tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận
với các nguồn vốn ưu đãi trong đầu tư lắp
đặt và vận hành hệ thống xử lý chất thải
(bao gồm khí thải); áp dụng các giải pháp,
công nghệ sản xuất sạch hơn; sử dụng nhiên
liệu hiệu quả hơn hay thay thế nguồn nhiên
liệu ít gây ô nhiễm, sử dụng hiệu quả nguồn
năng lượng;
Kiểm soát các nguồn thải diện bao
gồm giảm thiểu khí thải từ hoạt động xử
lý (đốt) chất thải rắn và rơm rạ. Đặc biệt,
cần tập trung vào việc: xây dựng các chính
sách ưu đãi và tổ chức thực hiện việc thu
gom và xử lý chất thải rắn tổng thể; thúc
đẩy các công nghệ tiên tiến chế biến rơm
rạ sau mùa vụ có thể tạo ra nhiên liệu sạch
hơn; nghiên cứu ứng dụng trên diện rộng
việc sản xuất các chế phẩm từ chất thải của
hoạt động trồng trọt và chăn nuôi (rơm rạ,
phân gia súc, gia cầm) nhằm giảm thiểu
ô nhiễm khói mù và ô nhiễm mùi tại khu
vực nông thôn.
Yêu cầu các địa phương nghiêm túc
triển khai thực hiện các quy định về BVMT
làng nghề đã được quy định tại Thông tư
46/2011/TT-BTNMT. Trong đó có các quy
định cụ thể về thực hiện ĐTM, cam kết
BVMT, áp dụng các biện pháp xử lý đối với
các cơ sở trong làng nghề thuộc nhóm có
tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao…
Tăng cường các biện pháp thanh tra,
kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của
các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề;
các biện pháp cưỡng chế, xử lý ô nhiễm
triệt để.
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Nghiên cứu, ứng dụng ngày càng
rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng
hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm
cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu;

6.4.2. 7KӵF KLӋQ PөF WLrX QKLӋP Yө
WURQJ &KLӃQ OѭӧF TXӕF JLD YӅ 7ăQJ
WUѭӣQJ[DQKYjSKiWWKҧLFDUERQWKҩS

- Tăng cường công tác kiểm tra và
giám sát quá trình thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Bố trí nguồn ngân sách, cân đối
các nguồn vốn thông qua các chương
trình, dự án và huy động các nguồn kinh
phí khác để thực hiện, hoàn thành công
tác rà soát, xác định diện tích rừng đến
từng chủ rừng phục vụ chi trả tiền dịch vụ
môi trường rừng;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để nâng cao nhận thức từ chính các nhà
quản lý môi trường ở các cấp cho đến các
đơn vị cung ứng, sử dụng dịch vụ môi
trường rừng;

- Sớm thành lập và đưa vào hoạt
động Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng
tại các tỉnh có nguồn thu từ dịch vụ này
nhưng chưa triển khai thực hiện;

Mặc dù chính sách chi trả dịch vụ
môi trường rừng đã được khẳng định là
chính sách hiệu quả, góp phần quan trọng
thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng, giảm tỷ lệ phát thải khí nhà kính,
điều hòa không khí... tuy nhiên, việc thực
hiện ở một số địa phương còn hạn chế. Để
khắc phục vấn đề nêu trên, cần đẩy mạnh,
tăng cường hơn nữa việc thực thi chính
sách, cụ thể:

7ăQJFѭӡQJWKӵFWKLFKtQKViFK
FKLWUҧGӏFKYөP{LWUѭӡQJUӯQJ

ĈҬ<0Ҥ1+1+Ï0*,Ҧ,3+È3;$1+
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Sớm hình thành hệ thống công cụ
kinh tế để quản lý chất lượng không khí
theo cơ chế “người gây ô nhiễm phải trả
tiền”, áp dụng triệt để đối với các thành
phần kinh tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường không khí như sản xuất kim loại,
nhiệt điện, hóa chất, sản xuất xi măng vật
liệu xây dựng, thực phẩm… Nghiên cứu
xây dựng cơ chế trao đổi hạn ngạch khí
thải công nghiệp, dịch vụ. Phí bảo vệ môi
trường đối với khí thải hiện đang được Bộ
Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và
Môi trường nghiên cứu để trình Chính
phủ ban hành, vấn đề đặt ra là xây dựng
các tài liệu hướng dẫn tính toán, áp dụng
loại phí như một công cụ hữu ích trong
quản lý chất lượng không khí, như tính

0Ӝ76Ӕ*,Ҧ,3+È3+Ӛ75Ӧ.+È&
 7ăQJ FѭӡQJ KLӋX TXҧ Vӱ GөQJ
F{QJ Fө NLQK WӃ Yj YҩQ ÿӅ ÿҫX Wѭ WjL
FKtQK

Thực hiện chiến lược xanh hóa sản
xuất thông qua việc rà soát, điều chỉnh
những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng
tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến
khích phát triển công nghiệp xanh, nông
nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công
nghệ, thiết bị đảm bảo nguyên tắc thân
thiện với môi trường;
Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu
dùng bền vững.

Xây dựng lối sống thân thiện với
môi trường thông qua tạo nhiều việc làm
từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp,
dịch vụ xanh và đầu tư vào vốn tự nhiên,
phát triển hạ tầng xanh;
Giảm cường độ phát thải khí nhà
kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo theo lộ trình: giai đoạn
2011 – 2020, giảm cường độ phát thải khí
nhà kính 8 – 10% so với mức phát thải năm
2010; đến năm 2030, giảm mức phát thải
khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 – 2%...;

Nghiên cứu và có những đề xuất
phù hợp đối với việc ứng dụng sản xuất

Tăng cường các hoạt động nghiên
cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực
liên quan đến môi trường không khí như
nâng cao chất lượng nhiên liệu, quan trắc
môi trường, cải tiến động cơ phương tiện
giao thông…

Ĉҭ\PҥQKFiFKRҥWÿӝQJQJKLrQ
FӭXYjӭQJGөQJNKRDKӑFF{QJQJKӋ

Tăng cường việc vận hành, áp dụng
Cơ chế phát triển sạch (CDM).

Tìm kiếm nguồn kinh phí từ các
tổ chức quốc tế và các nước cho các hoạt
động quản lý và bảo vệ chất lượng không
khí. Xây dựng danh sách các dự án ưu tiên
về BVMT không khí để tranh thủ sự hỗ
trợ ODA.

Các địa phương cần phân định rõ và
sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích kinh
phí BVMT không khí lấy từ nguồn 1% chi
ngân sách cho môi trường hàng năm.

Tăng tỷ lệ chi cho BVMT không khí
từ các nguồn ngân sách, nguồn vốn hỗ trợ
phát triển chính thức.

Tăng cường các nguồn lực tài
chính, đa dạng hóa các nguồn đầu tư, tăng
cường kinh phí cho quản lý môi trường
không khí, đặc biệt là hình thành hệ thống
công cụ kinh tế như phí bảo vệ môi trường
đối với khí thải, thuế bảo vệ môi trường
đối với một số mặt hàng như xăng dầu,
phương tiện giao thông, xây dựng cơ chế
trao đổi hạn ngạch khí thải giữa các doanh
nghiệp…

toán định mức phát thải, hệ số phát thải,
trước mắt có thể tính toán và áp dụng thử
nghiệm với một số lĩnh vực đặc thù trước
khi phổ biến...

Chöông VI

Công khai thông tin, phổ biến
thông tin cộng đồng: xây dựng các chương
trình định kỳ công khai thông tin về
những thành phố có chất lượng không
khí tốt nhất và những thành phố có chất
lượng không khí xấu nhất (sử dụng chỉ số
chất lượng không khí (AQI) để đánh giá);
Thông qua các phương tiện truyền thông,
công khai thông tin ĐTM của các dự án
mới xây dựng và các thông tin liên quan
đến môi trường khác.

Tăng cường tham vấn cộng đồng
trong công tác BVMT không khí. Phát huy
vai trò kiểm tra, kiểm soát của cộng đồng
đối với các nguồn thải gây ô nhiễm môi
trường không khí.

Tiếp tục mở rộng các hình thức
tuyên truyền, phổ biến thông tin cho cộng
đồng về chất lượng môi trường không khí
xung quanh đối với sức khoẻ của cộng
đồng cũng như ảnh hưởng của nó tới
chất lượng sống. Đồng thời, xây dựng các
cơ chế cụ thể để thu hút sự ủng hộ, tham
gia của cộng đồng trong các quá trình xây
dựng quy hoạch, lập kế hoạch và triển khai
các biện pháp BVMT không khí.
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Tăng cường các hoạt động nghiênNNN cứu về các ảnh hưởng của ô nhiễm
không khí đến sức khỏe con người, phát
triển KT-XH và đánh giá thiệt hại để đề ra
các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ sức
khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững
của đất nước.

sạch hơn, các công nghệ xử lý khí thải tiên
tiến, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tiến
hành kiểm toán sản xuất sạch hơn trong
các ngành công nghiệp (thép, xi măng, hóa
chất, hóa dầu…)

Caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng khoâng khí
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Chöông VI

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế,
có tầm ảnh hưởng trên thế giới để tăng
cường nguồn vốn, trao đổi kinh nghiệm
triển khai và các phương án áp dụng công
nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý và
bảo vệ môi trường không khí. Tận dụng
các cơ hội toàn cầu như cơ chế phát triển
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Caùc giaûi phaùp baûo veä moâi tröôøng khoâng khí

sạch (CDM), tham gia các nghị định thư,
công ước, hiệp ước quốc tế về kiểm soát ô
nhiễm không khí, giảm thiểu phát thải khí
nhà kính…
Phối hợp chặt chẽ với các quốc gia
trong khu vực đối với vấn đề quản lý ô
nhiễm xuyên biên giới nói chung, ô nhiễm
không khí xuyên biên giới nói riêng.
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Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường không khí tiếp tục được đẩy
mạnh và thu được những kết quả khá tốt. Hành lang pháp lý về BVMT không khí đã và
đang tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về môi trường không
khí cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Các ngành, lĩnh vực cũng đã có những hoạt động cụ
thể, đem lại những kết quả tích cực trong kiểm soát và BVMT không khí. Đó là việc tăng
cường quản lý hoạt động giao thông nhằm kiểm soát và giảm thiểu các chất ô nhiễm phát
thải vào không khí; từng bước kiểm soát và khắc phục ô nhiễm từ hoạt động làng nghề, sản
xuất công nghiệp; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hệ thống quan trắc không khí tự động. Cũng
trong giai đoạn này, việc triển khai nhóm các giải pháp xanh (chi trả dịch vụ môi trường
rừng, tăng trưởng xanh và phát triển phát thải các bon thấp) cũng đã góp phần giảm thiểu
lượng khí thải hiệu ứng nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc các bệnh về đường
hô hấp được đánh giá là cao nhất và một trong những nguyên nhân là do ô nhiễm không
khí. Theo thống kê, tỷ lệ người dân mắc các bệnh hô hấp tại các làng nghề, khu vực gần các
khu sản xuất công nghiệp, nút giao thông… cao hơn các khu vực khác. Ô nhiễm không khí
còn gây những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng xấu tới các hệ sinh thái tự nhiên
và là một trong những nguyên nhân sâu xa của vấn đề biến đổi khí hậu, gia tăng nhiệt độ bề
mặt trái đất, nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai ở nhiều
nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đánh giá về ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam thì ô nhiễm bụi tiếp tục
là vấn đề nổi cộm nhất. Đối với các chất khí khác như NOx, SO2, CO… hầu hết các giá trị
vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Ngoại trừ một số khu vực như ven các trục giao
thông chính, khu vực sản xuất công nghiệp..., nồng độ các chất này có xu hướng tăng lên.
Ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị và khu vực sản xuất cũng là vấn đề tồn tại từ nhiều năm
nay chưa được khắc phục. Ngoài ra, ô nhiễm mùi cũng là một trong những vấn đề bức xúc,
mặc dù vấn đề này chỉ mang tính chất cục bộ. Trong thời gian gần đây, một số nghiên cứu
đã cho thấy, Việt Nam có nhiều nguy cơ bị tác động bởi một số nguồn ô nhiễm không khí
xuyên biên giới. Một số vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới đang nhận được sự quan
tâm của nhiều quốc gia đó là ô nhiễm bụi mịn, thủy ngân, lắng đọng axit và khói mù quang
hóa do nguồn phát thải từ các nước lân cận.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội cùng với những tác động tiêu cực của biến đổi
khí hậu đã tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường nói chung, môi trường không khí nói
riêng. Chất lượng môi trường không khí vẫn đang có xu hướng suy giảm, đặc biệt là các
khu vực đô thị lớn, các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp. Một số khu vực
nông thôn cũng bị ô nhiễm bởi hoạt động của các làng nghề, sản xuất tiểu thủ công nghiệp,
đốt rơm rạ sau mùa vụ…
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Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý đã tồn tại từ nhiều năm
nay nhưng chưa được giải quyết triệt để: vẫn thiếu các quy định đặc thù cho môi trường
không khí; tính hiệu quả, hiệu lực thực tinh chính sách, pháp luật chưa cao và thiếu tính
gắn kết. Đặc biệt, chưa thực hiện được việc kiểm soát khí thải tại nguồn, ý thức tuân thủ
các quy định về BVMT của các chủ nguồn thải còn kém. Các hạn chế này cũng là nguyên
nhân khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường không khí chưa có nhiều cải thiện trong
thời gian qua. Từ những khó khăn, bất cập nêu trên, các cấp quản lý cần xem xét và có sự
quan tâm đúng mức để có những giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế nêu trên
trong thời gian tới.

7. Tăng cường đẩy mạnh các giải pháp xanh nhằm giảm thiểu lượng khí thải hiệu ứng
nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác giám sát các chủ nguồn thải khí, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không khí.

5. Tăng cường giám sát nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải khí. Triển khai
giám sát ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

4. Đẩy mạnh hoạt động kiểm kê nguồn phát thải khí, quan trắc, kiểm soát môi trường
không khí đô thị.

3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai giải quyết hiệu quả vấn đề ô
nhiễm bụi tại các đô thị.

2. Sớm xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng không khí và Kế
hoạch quản lý chất lượng không khí cho từng địa phương.

1. Xây dựng, trình Chính phủ và tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả các
chương trình, đề án quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường
không khí thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngành, địa phương.

Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phương

3. Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, vấn đề xã hội hóa và sự tham gia của
cộng đồng dân cư, trong các quá trình triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường
không khí.

2. Hoàn thiện tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi
trường không khí từ trung ương đến địa phương. Theo đó, khẳng định vai trò của
Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về môi trường không khí

1. Rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật đặc thù về môi
trường không khí; xây dựng Pháp lệnh về không khí sạch; Kế hoạch quốc gia quản
lý chất lượng không khí…

Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ
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7jL OLӋX *LҧL SKiS WUӑQ JyL Yj ÿjR WҥR QJXӗQ QKkQ
OӵF SKөF Yө FKӃ ÿӝ QJѭӡL TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ

&XӝF KӑS &KX\rQ JLD 1KұW 9LӋW OҫQ WKӭ 
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䠍 .LQK QJKLӋP YӅ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS FӫD 1KұW
%ҧQ WURQJ TXi NKӭ
䠎䠊\ӃX Wӕ ÿyQJ JyS FKR YLӋF SKzQJ FKӕQJ {
QKLӉP YăQ EҧQ SKiS TXLSKә ELӃQ Nƭ WKXұW P{L
WUѭӡQJÿjR WҥR FiQ Eӝ
䠏 9Ӆ Gӵ iQ KӧS WiF
䠐 7әQJ NӃW
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.LQK QJKLӋP YӅ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS
FӫD 1KұW %ҧQ WURQJ TXi NKӭ
NKX YӵF {QKLӉP F{QJ QJKLӋS
ӣ1KұW %ҧQ ̺ V㸧
%ӋQK 0LQDPDWD ӣWӍQK
1LLJDWD
䠄1ѭӟF WKҧL FӫD QKj Pi\ KyD
FKҩW䠖WKӫ\ QJkQ KӳX Fѫ䠅

ÐQKLӉP QѭӟF Yj
NK{QJ NKt ӣFiF
ÿӏD SKѭѫQJ WUӣ
QrQ QJKLrP WUӑQJ

%ӋQK ,WDL LWDL
䠄1ѭӟF WKҧL Wӯ NKDL
Pӓ䠖FDGPLXP䠅

%ӋQK KHQ[X\ӉQ ӣ
WKjQK SKӕ <RNNDLFKL
䠄.Kt WKҧL Wӯ NKX OLrQ
KӧS KyD GҫX䠖62[䠅
%ӋQK 0LQDPDWD
䠄1ѭӟF WKҧL QKj Pi\
KyD FKҩW䠖WKӫ\ QJkQ
KӳX Fѫ䠅
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ÐQKLӉP NK{QJ NKt ӣWKjQK SKӕ <RNNDLFKL
7KLӋW KҥL GR{QKLӉP NK{QJ NKt Jk\ UD WUѭӟF NLD

7ә KӧS QKj Pi\ <RNNDLFKLWURQJ FiF
QăP a

7ә KӧS QKj Pi\ <RNNDLFKL
VDX QăP 
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\ӃX Wӕ ÿyQJ JyS FKR YLӋF SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
YăQ EҧQ SKiS TXLSKә ELӃQ Nƭ WKXұW P{L WUѭӡQJÿjR
WҥR FiQ Eӝ
䐟 9ăQ EҧQ SKiS TXL
/XұW Fѫ EҧQ YӅ FKtQK
ViFK {QKLӉP F{QJ
QJKLӋS
%DQKjQK TXLFKXҭQ YӅ
FKҩW WKҧL
/XұW YӅ QJѭӡL NLӇP VRiW {
QKLӉP SKzQJ FKӕQJ {
QKLӉP
䐠 ;~F WLӃQ YLӋF SKә
ELӃQ Yj SKiW WULӇQ Nƭ
WKXұW SKzQJ FKӕQJ {
QKLӉP
3KiW WULӇQ Nƭ WKXұW
;~F WLӃQ OҳS ÿһW WKLӃW
Eӏ [ӱ Oê FKtQK ViFK
Kӛ WUӧ WjL FKtQK FӫD
FKtQK SKӫ«

䐡 ;~F WLӃQ ÿjR
WҥR FiQ Eӝ
7ә FKӭF JLҧQJ
EjL YӅ YăQ EҧQ
SKiS TXL
VHPLQDUYӅ Nƭ
WKXұW

3Kә ELӃQ WKLӃW Eӏ
TXDQ WUҳF
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䐟 ;k\ GӵQJ YăQ EҧQ SKiS TXL
䠄&Kӫ \ӃX YӅ TXi WUuQK [k\ GӵQJ YăQ EҧQ OXұW SKiS OLrQ TXDQ ÿӃQ {QKLӉP NK{QJ NKt䠅

*LDL ÿRҥQ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS QJKLrP WUӑQJ 
 /XұW YӅ TXLÿӏQK SKiW WKҧL PXӝL WKDQ
 /XұW Fѫ EҧQ YӅ FKtQK ViFK {QKLӉP F{QJ QJKLӋS
 /XұW YӅ SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt
;k\ GӵQJ TXLFKӃ SKiW WKҧL 62 SK KӧS YӟL ÿӝ FDR FӫD ӕQJ WKҧL Yj YӟL WӯQJ ÿӏD SKѭѫQJ
iS GөQJ TXLÿӏQK JLi WUӏ .
 +ӑS TXӕF KӗL YӅ {QKLӉP 'ӵ WKҧR OXұW Vӕ YӅ SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS
ÿѭӧF WK{QJ TXD
/XұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt VӱD ÿәL ĺ4XLÿӏQK SKҥP YLWRjQ TXӕFPӣ UӝQJ ÿӕL
WѭӧQJ FiF FKҩW iS GөQJWKrP TXLFKXҭQ
 /XұW YӅ QJѭӡL NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS TXLÿӏQK QJKƭD Yө Eӕ
WUt Eӝ SKұQ Yj FiQ Eӝ FKX\rQ WUiFK NLӇP VRiW {QKLӉP WҥL Fѫ Vӣ
 ÈS GөQJ TXLÿӏQK YӅ WәQJ OѭӧQJ SKiW WKҧL 6R[Wӯ QJXӗQ WKҧL Fӕ ÿӏQK
/XұW YӅ KӧS Oê KyD YLӋF Vӱ GөQJ QăQJ OѭӧQJ &KXҭQ KyD QKX FҫX ÿLӋQ QKѭ QkQJ
FDR KLӋQ VXҩW FKi\SKzQJ FKӕQJ PҩW QKLӋWEә QKLӋP FiQ Eӝ NLӇP VRiW QăQJ OѭӧQJ


ÈS GөQJ TXLÿӏQK YӅ WәQJ OѭӧQJ 12[
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7ӯ QăP ÿӃQ QD\ÐQKLӉP NK{QJ NKt VLQK KRҥWÿ{ WKӏ NKt WKҧL {W{«
7ӯ QăP ÿӃQ QD\9ҩQ ÿӅ P{L WUѭӡQJ WRjQ FҫX
 /XұW%ӗLWKѭӡQJWKLӋWKҥLVӭFNKӓHGR{QKLӉP 7uQK WUҥQJ WKLӋW KҥL VӭF NKӓH
GRNKt WKҧL {W{ WUӣ QrQ WUҫP WUӑQJ 
 %DQKjQK /XұW Fѫ EҧQ YӅ P{L WUѭӡQJ 6ӱD ÿәL Wӯ /XұW Fѫ EҧQ YӅ FKtQK ViFK {
QKLӉP F{QJ QJKLӋS
 /XұW YӅ 1R[ WURQJ NKt WKҧL {W{ *LҧP WәQJ OѭӧQJ SKiW WKҧL 1R[ FӫD {W{
+ӝL QJKӏ WKѭӧQJ ÿӍQK P{L WUѭӡQJ WUiL ÿҩW
 /XұW [~F WLӃQ ÿӕL ViFK YӅ WuQK WUҥQJ ҩP OrQ FӫD WUiL ÿҩW KҥQ FKӃ SKiW WKҧL &2
 &KtQK ViFK ÿӕL YӟL FKҩW {QKLӉP NK{QJ NKt ÿӝF KҥL FkQ QKҳF ҧQK KѭӣQJ VӭF
NKӓH GRSKѫL QKLӉP GjL KҥQ
 /XұW [ӱ Oê ÿһF ELӋW ÿӕL YӟL GLR[LQ %DQKjQK TXLFKXҭQ P{L WUѭӡQJ ÿӕL YӟL
NK{QJ NKtQѭӟFWKә QKѭӥQJ Yj P{L WUѭӡQJ ҭP Fy ';1V
 /XұW YӅ 12[䡡30WURQJ NKt WKҧL {W{ &KtQK ViFK KҥQ FKӃ SKiW WKҧL 1R[ Yj 30
 &KtQK ViFK KҥQ FKӃ SKiW WKҧL 92&
 %DQKjQK TXLFKXҭQ P{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt YӅ 0
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.KiL TXiW YӅ /XұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt
0өF ÿtFK 3KzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt QKҵP EҧR YӋ VӭF NKӓH QJѭӡL
GkQ Yj EҧR YӋ P{L WUѭӡQJ VLQK KRҥW
&KѭѫQJ 1JX\rQ WҳF FKXQJ
&KѭѫQJ  4XLÿӏQK YӅ SKiW WKҧL PXӝL WKDQ EөL6R[FKҩW ÿӝF KҥL QKѭ 1R[
0өF FKѭѫQJ  4XLÿӏQK YӅ SKiW WKҧL KӧS FKҩW KӳX Fѫ GӉ ED\KѫL 92&
0өF FKѭѫQJ  4XLÿӏQK YӅ SKiW WKҧL EөL
0өF FKѭѫQJ  ;~F WLӃQ FKtQK ViFK ÿӕL YӟL FKҩW {QKLӉP NK{QJ NKt ÿӝF KҥL
&KѭѫQJ  *LӟL KҥQ FKR SKpS NKt WKҧL {W{
&KѭѫQJ *LiP ViW WuQK WUҥQJ {QKLӉP NK{QJ NKt
0өF FKѭѫQJ  %ӗL WKѭӡQJ WKLӋW KҥL
&KѭѫQJ 4XLÿӏQK NKiF
&KѭѫQJ 4XLÿӏQK SKҥW
.KiL TXiW YӅ OXұW
䞉 .LӇP VRiW SKiW WKҧL PXӝL WKDQWӯ Fѫ Vӣ ÿӕW QKLrQ OLӋX
䞉 .LӇP VRiW SKiW WKҧL EөL VLQK UD WURQJ TXi WUuQK ÿұS QJKLӅQKD\WKiR Gӥ QKj
䞉 ;~F WLӃQ KҥQ FKӃ SKiW WKҧL FiF FKҩW {QKLӉP NK{QJ NKt ÿӝF KҥL
䞉 ;iF OұS JLӟL KҥQ FKR SKpS OѭӧQJ SKiW WKҧL NKt WKҧL {W{
䡡 /LrQ WөF WKHR G}L FiF FKҩW ÿѭӧF TXLÿӏQK WURQJ TXLFKXҭQ P{L WUѭӡQJ NKt 62
&263030 212
䡡 9Ӆ WUiFK QKLӋP EӗL WKѭӡQJ GRFӕ êÿӕL YӟL QJѭӡL Eӏ WәQ KҥL VӭF NKӓH
8

473

&iF FKҩW FKӍ ÿӏQK WURQJ /XұW 3KzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt
7KHRG}L WURQJ QKj Pi\
62[
.KyL Yj
PXӝL WKDQ

0XӝL WKDQ 30
&KҩW ÿӝF KҥL
&DUERQKӳX Fѫ GӉ ED\KѫL 92&
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䞉&DGPLXP &G Yj KӧS FKҩW
䞉/HDG 3G 
䞉&OR &O Yj $FLGFORK\GULF
+&O
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$PLDQJ $VEHVWRV 
&iF FKҩW ÿӝF
KҥL FKӍ ÿӏQK

.Kt WKҧL {W{
&KҩW {QKLӉP
NK{QJ NKt ÿӝF KҥL
%DQKjQK 䠅

4XLÿӏQK FKҩW [ӱ Oê NKL Fy Vӵ Fӕ
&KѭD TXLÿӏQK JLi WUӏ WKDP FKLӃX
&2+&3E12[
/ӵD FKӑQ FKӍ ÿӏQK  FKҩW Fy QJX\ Fѫ ҧQK KѭӣQJ ÿӃQ VӭF NKӓH
GRSKѫL QKLӉP OkX GjL7URQJ ÿy FKҩW FҫQ ѭX WLrQ [ӱ Oê7URQJ
ÿy FKҩW Fy TXLÿӏQK YӅ JLi WUӏ FKR SKpS1JRjL UDEDQKjQK TXL
FKXҭQ SKiW WKҧL ÿӕL YӟL %HQ]HQH7ULFKORURHWK\OHQH
7HWUDFKORURHWK\OHQH

䐠 ;~F WLӃQ YLӋF SKә ELӃQ Yj SKiW WULӇQ Nƭ WKXұW
SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP 
䠄䠍䠅ÈS GөQJ FiF Nƭ WKXұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP WURQJ QKj Pi\
.LӇP VRiW WURQJ TXLWUuQK VҧQ [XҩW
䞉 &ҧL WKLӋQ TXLWUuQK VҧQ [XҩW䠄FҧL WLӃQ TXLWUuQK ÿӇ NK{QJ SKiW WKҧL FKҩW {
QKLӉP䠅
䡡 1kQJ FDR KLӋX TXҧ ÿӕW QKLrQ OLӋX䠄NLӇP VRiW Wӹ OӋ NK{QJ NKtFҧL WKLӋQ
WKLӃW Eӏ ÿӕW䠅
䡡 &ҧL WKLӋQ FKҩW OѭӧQJ QKLrQ OLӋX NKӱ OѭX KXǤQK Wӯ GҫX QһQJ䠅
䞉 1ăQJ OѭӧQJ
;ӱ Oê NKt WKҧL [ӱ Oê WҥL FӱD WKҧL
䡡 7KLӃW Eӏ NKӱ EөL
䡡 7KLӃW Eӏ NKӱ OѭX KXǤQK䠄SKѭѫQJ SKiS Y{L EQ䠅
䡡 7KLӃW Eӏ NKӱ R[LW QLWѫ䠄SKѭѫQJ SKiS KRjQ QJX\rQ WLӃS [~F DPPRQLDF
䠄䠏䠅 3KiW KX\ YDL WUz FiF KLӋS KӝL QJKӅ QJKLӋS
&iF KLӋS KӝL WURQJ FiF QJjQK QJKӅ SKiW WKҧL FKҩW {QKLӉP YӟL OѭӧQJ OӟQ
WtFK FӵF WKDP JLD SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
䞉 /LrQ ÿRjQ FiF F{QJ W\ÿLӋQ OӵF
䞉 /LrQ PLQKQJjQK WKpS
䞉 +LӋS KӝL [LPăQJ
䞉 /LrQ ÿRjQ QJjQK JLҩ\
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䐠 ;~F WLӃQ YLӋF SKә ELӃQ Yj SKiW WULӇQ Nƭ
WKXұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP 
䠄䠎䠅7KjQK OұS 9LӋQ 1JKLrQ FӭX Nƭ WKXұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
F{QJ QJKLӋS FҩS QKj QѭӟF Yj FҩS ÿӏD SKѭѫQJ
䞉 9LӋQ 1JKLrQ FӭX NKRD KӑF P{L WUѭӡQJ 7RN\R
䞉 9LӋQ 1JKLrQ FӭX WәQJ KӧS Nƭ WKXұW F{QJ QJKLӋS %ӝ .LQK WӃ &{QJ
QJKLӋS 
䞉 9LӋQ 1JKLrQ FӭX P{L WUѭӡQJ TXӕF JLD %ӝ 0{L WUѭӡQJ
䞉 9LӋQ 1JKLrQ FӭX $QWRjQ JLDR WK{QJ Yj 0{L WUѭӡQJ %ӝ ĈҩW
ÿDL Yj *LDR WK{QJ
䠄䠏䠅 ĈҫX Wѭ ÿӕL YӟL WKLӃW Eӏ SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP F{QJ QJKLӋS
䡡 1JkQ ViFK Kӛ WUӧ FӫD FKtQK SKӫFKtQK ViFK ѭX WLrQ WKXӃѭX
WLrQ OӧL QKXұQ ÿҫX Wѭ«
9t Gө䠅 1ăP %ӝ .LQK WӃ &{QJ QJKLӋS ÿm Kӛ WUӧ WULӋX \rQ
FKR Gӵ iQ SKiW WULӇQ Nƭ WKXұW [ӱ Oê 1R[ Kӛ WUӧ WULӋX \rQ FKR
Gӵ iQ SKiW WULӇQ Nƭ WKXұW KӋ WKӕQJ KRjQ WRjQ NK{QJ SKiW WKҧL FKҩW
WKҧL UD QJRjL KӋ WKӕQJ NKpS NtQ 
ϭϭ

3Kә ELӃQ Nƭ WKXұW TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ
WKLӃW Eӏ NKӱ OѭX KXǤQK WURQJ NKyL WKҧL
6ӕ OѭӧQJ WKLӃW
Eӏ OҳS ÿһW

/ѭӧQJ WKҧL ÿѭӧF [ӱ
䠄P1K䠅
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6ӵ WKD\ ÿәL QӗQJ ÿӝ 62WURQJ NK{QJ NKt
1Kӡ KLӋX TXҧ FӫD KӋ WKӕQJ SKiS TXLYLӋF SKә ELӃQ WKLӃW Eӏ
[ӱ OêJLҧP WKjQK SKҫQ OѭX KXǤQK WURQJ QKLrQ OLӋX«QrQ
QӗQJ ÿӝ 62WURQJ NK{QJ NKt ÿm JLҧP

ϭϯ

6ӵ WKD\ ÿәL QJXӗQ QăQJ OѭӧQJ WURQJ WӯQJ OƭQK YӵF
ҿŶ ǀҷ Đҿ ďңŶ
䠄ϭϵϳϯсϭϬϬͿ

YƵĄ ƚƌŞŶŚ Őŝңŵ ƚŚŝҳƵ ŶĉŶŐ ůӇӄŶŐ ƚƌŽŶŐ ĐĄĐ ůšŶŚ
ǀӌĐ ƐңŶ ǆƵҤƚ ĜĂŶŐ ĜӇӄĐ ĜҦǇ ŵҢŶŚ

ϭϰϬ

&~ VӕF GҫX Pӓ
OҫQ QăP 

ϭϮϬ

&~ VӕF GҫX
Pӓ OҫQ 

❔ᴗᅵ▼
㕲㗰
⣬䞉䢆䢛䢕䢈䢛

ϭϬϬ

Ꮫ

ϴϬ

ϲϬ

ϰϬ

ϮϬ

Ϭ
ϭϵϲϱ

ϭϵϳϬ

ϭϵϳϱ

ϭϵϴϬ

ϭϵϴϱ

ϭϵϵϬ

ϭϵϵϱ

ϮϬϬϬ

ϮϬϬϱ

1JXӗQ 7KӕQJ Nr QăQJ OѭӧQJ WәQJ KӧS FӫD %ӝ .LQK WӃ &{QJ QJKLӋS
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䐡 ;~F WLӃQ ÿjR WҥR FiQ Eӝ
.KiL TXiW YӅ /XұW 1JѭӡL .LӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
4XLÿӏQK EҵQJ OXұW SKiS YLӋF QKj Pi\ WKXӝF FiF QJjQK QJKӅ FKӍ ÿӏQK Fy OѭӧQJ
SKiW WKҧL QKҩW ÿӏQK FiF FKҩW {QKLӉP QKѭ NKt WKҧLEөLQѭӟF WKҧLWLӃQJ ӗQFKҩW
ÿӝQJGLR[LQ«SKҧL Eӕ WUt Eӝ SKұQ SKzQJ FKӕQJ {QKLӉPEә QKLӋP FiQ Eӝ TXҧQ
Oê SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP Yj FiQ Eӝ NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP QKҵP Qӛ OӵF
SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP䠄/XұW QăP 䠅
-(0$,ÿѭӧF FKtQK SKӫ FKӍ ÿӏQK Oj Fѫ TXDQ Wә FKӭF
PӛL QăP OҫQ Nu WKL FҩS FKӭQJ FKӍ 1JѭӡL NLӇP VRiW
7ә FKӭF SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
ĄŶ ďҾ ƋƵңŶ
ҤƉ
ůǉ ĐŚҷƵ ƚƌĄĐŚ
ŐŝĄŵ ĜҺĐ
ŶŚŝҵŵ ĐŚƵŶŐ
䠄ĄŶ ďҾ Ŭŝҳŵ ƐŽĄƚ ĐŚşŶŚ䠅
ĄŶ ďҾ Ŭŝҳŵ ƐŽĄƚ
ƉŚžŶŐ ĐŚҺŶŐ ƀŶŚŝҴŵ

1JjQK QJKӅ FKӍ ÿӏQK
 &KӃ WҥR  &XQJ FҩS ÿLӋQ  &XQJ FҩS NKt
 &XQJ FҩS QKLӋW
&iF ORҥL FKӭQJ FKӍ 1JѭӡL NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {
QKLӉP
 ÐQKLӉP NK{QJ NKt  ÐQKLӉP QѭӟF
 %өL  7LӃQJ ӗQ Yj FKҩQ ÿӝQJ  'LR[LQ
1KLӋP Yө FӫD 1JѭӡL NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {
QKLӉP NK{QJ NKt
.LӇP WUD QJX\rQ QKLrQ OLӋXNLӇP WUD FiF Fѫ Vӣ SKiW
VLQK NKyL EөL JLiP ViW YұQ KjQKNLӇP WUD Yj VӱD FKӳD
WKLӃW Eӏ [ӱ OêTXDQ WUҳF NKt WKҧL Yj NLӇP WUD WKLӃW Eӏ[ӱ Oê
NKL Fy Vӵ Fӕ

6ӕ OѭӧQJ FKӭQJ FKӍ FҩS FKR FiQ Eӝ NLӇP
VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
1JѭӡL


.KL /XұW 1JѭӡL .LӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP
ÿѭӧF EDQKjQKQKLӅX FiQ Eӝ .LӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ
{QKLӉP ÿm ÿѭӧF ÿjR WҥR Yj FҩS FKӭQJ FKӍ䟿
6ӕ QJѭӡL ÿӛ Nu WKL TXӕF JLD
6ӕ QJѭӡL KRjQ WKjQK NKyD
KӑF ÿѭӧF FҩS FKӭQJ FKӍ











ĈӃQ QăP Vӕ QJѭӡL QKұQ FKӭQJ FKӍ
1JѭӡL .LӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP ÿm
ÿҥW FRQVӕ OǊ\ NӃ Oj QJKuQ QJѭӡL
7ӹ OӋ ÿӛ ÿѭӧF FҩS FKӭQJ FKӍ NKRҧQJ 
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ϭϱ

.LӃQ WKӭF Pj FiQ Eӝ TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ FҫQ KӑF
1ӝL GXQJJLҧQJ Gҥ\ FKR FiQ Eӝ NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP ӣ
1KұW %ҧQ YӅ {QKLӉP NK{QJ NKt
z
z

z
z
z
z
z
z

1ҳP EҳW WuQK KuQK {QKLӉP NK{QJ NKt
4XLÿӏQK SKiS OXұW YӅ P{L WUѭӡQJ Yj FKtQK ViFK P{L
WUѭӡQJ
.LӃQ WKӭF YӅ QKLrQ OLӋX Yj ÿӕW QKLrQ OLӋX
.LӃQ WKӭF YӅ [ӱ Oê NKt WKҧL
.LӃQ WKӭF YӅ PXӝL WKDQEөL
.LӃQ WKӭF YӅ JLҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJ WURQJ QKj Pi\
&iF Nƭ WKXұW TXDQ WUҳF
&KtQK ViFK SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt WҥL FiF Fѫ
Vӣ TXLP{ OӟQ


䠏 9Ӆ Gӵ iQ KӧS WiF

ϭϴ
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4XDQ ÿLӇP FӫD Gӵ iQ 
&iFK WKӭF TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ KDL OӧL tFK Pj
GRDQK QJKLӋS KѭӟQJ WӟL
3KzQJ FKӕQJ
{QKLӉP
*LҧP SKiW WKҧL
FiF FKҩW {
QKLӉP QKѭ
62[䚸EөL12[

+DL
OӧL
tFK

ŚşŶŚ ƐĄĐŚ
ĐŚҺŶŐ ƚŞŶŚ ƚƌҢŶŐ
Ҥŵ ůġŶ ƚŽăŶ ĐҥƵ
;'ŝңŵ ƉŚĄƚ ƚŚңŝ KϮͿ
^ӊ ĚӅŶŐ ŶĉŶŐ ůӇӄŶŐ
ŚӄƉ ůǉ ;ĐŚşŶŚ ƐĄĐŚ
Őŝңŵ ƚŚŝҳƵ ŶĉŶŐ
ůӇӄŶŐͿ

ĈӗQJ WKӡL WKӵF KLӋQ Yj ÿҥW KDL OӧL tFK

ѬXÿLӇP
䞉 ĈҧP EҧR VӭF NKӓH PӑL QJѭӡL QKӡ FҥL WKLӋQ P{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt
䞉 7K~F ÿҭ\ JLҧP WKLӇX QăQJ OѭӡQJ Yj JLҧP FKLSKt
䞉 1kQJ FDR KuQK ҧQK Yj JLi WUӏ GRDQK QJKLӋS

9LӋF [k\ GӵQJ KӋ WKӕQJ TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ WKHR SKѭѫQJ WKӭF
KDL OӧL tFK WURQJ GRDQK QJKLӋS Oj TXDQ WUӑQJ

4XDQ ÿLӇP FӫD Gӵ iQ 
ÿӇ TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ

ϭϵ

&KtQK ViFK WUӑQJ JyL FҫQ WKLӃW

;k\ GӵQJ KӋ WKӕQJ YăQ EҧQ SKiS TXL
/XұW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP NK{QJ NKt
䡡 4XLFKXҭQ P{L WUѭӡQJ NK{QJ NKtTXLFKXҭQ
SKiW WKҧL
䡡 1JKƭD Yө TXDQ WUҳFJLiP ViW
䡡 4XLÿӏQK YӅ ÿѫQ WӯWKDQK WUD
䡡 4XLÿӏQK [ӱ SKҥW
/XұW JLҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJ
䞉 %DQKjQK TXLFKXҭQ ÿiQK JLi YӅ WLӃW NLӋP
QăQJ OѭӧQJ
䞉 1JKƭD Yө ÿăQJ NtEiR FiR

.ƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ
.Kt WKҧL
䡡 &ҥL WKLӋQ QKLrQ OLӋXNLӇP VRiW TXi WUuQK
ÿӕW
䡡 /ҳS ÿһW WKLӃW Eӏ [ӱ Oê NKt WKҧL WKX EөLNKӱ
OѭX KXǤQKNKӱ QLWѫ« TXҧQ Oê YұQ KjQK
Yj EҧR GѭӥQJ WKtFK KӧSTXDQ WUҳF
*LҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJ
䡡 *LҧP QKX FҫX QăQJ OѭӧQJ
䡡 1kQJ FDR KLӋX TXҧ FKX\ӇQ ÿәL QăQJ
OѭӧQJ

ĈjR WҥR FiQ Eӝ
䡡 .LӃQ WKӭF YӅ OXұW SKiSNƭ WKXұW [ӱ Oê NKt WKҧLJLҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJ
䡡 &iQ Eӝ ÿyQJ YDL WUz QzQJ FӕW FKR FiF KRҥW ÿӝQJ P{L WUѭӡQJ FӫD F{QJ W\
䡡 +ѭӟQJ GүQ QKkQ YLrQ F{QJ W\YӅ YҩQ ÿӅ P{L WUѭӡQJ
䡡 &y WKӇ JLҧL WKtFKOjP YLӋF YӟL QJѭӡL GkQ ÿӏD SKѭѫQJ

ĈӇ GRDQK QJKLӋS WXkQ WKӫ SKiS OXұWVӱ GөQJ Nƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ
SK KӧS WKu YLӋF ÿjR WҥR FiQ Eӝ Fy NLӃQ WKӭF ÿҫ\ ÿӫ YӅ EҧR YӋ
P{L WUѭӡQJ FKR GRDQK QJKLӋS Oj TXDQ WUӑQJ
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ϮϬ

4XDQ ÿLӇP FӫD Gӵ iQ 

+Ӌ WKӕQJ FiQ Eӝ
TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ
0өF ÿtFK䠖1kQJ FDR
QăQJ OӵF WKӵF KLӋQ
FKtQK ViFK P{L WUѭӡQJ
GRGRDQK QJKLӋS ÿӅ UD

ĈjR WҥR FiQ Eӝ
Fy NLӃQ WKӵF P{L
WUѭӡQJ

.ӃW TXҧ
&KtQK ViFK
P{L WUѭӡQJ
ÿѭӧF WLӃQ
KjQK OLrQ
WөF

4XҧQ Oê Vӱ GөQJ Nƭ
WKXұW P{L WUѭӡQJ SK
KӧS

7XkQ WKӫ
SKiS OXұW

䕿 4XҧQ Oê P{L WUѭӡQJ FӫD GRDQK QJKLӋS
D3KzQJ FKӕQJ {QKLӉP QѭӟFNK{QJ NKtÿҩWFKҩW
WKҧL
E7KLӃW NӃ FkQ QKҳF P{L WUѭӡQJ /LIHF\FOHWKLQNLQJ
F4XҧQ Oê KyD FKҩW
G%iR FiR P{L WUѭӡQJ &65
H&KtQK ViFK FKӕQJ WuQK WUҥQJ ҩP OrQ WRjQ FҫX
JLҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJVӱ GөQJ QăQJ OѭӧQJ WiL
VLQK

4XҧQ Oê P{L WUѭӡQJ FӫD
GRDQK QJKLӋS
/^KϭϰϬϬϭ

7ә FKӭF Wӵ QJX\ӋQ

7ә FKӭF SKzQJ
FKӕQJ {QKLӉP
,ҵ ƚŚҺŶŐ
ƉŚĄƉ ƋƵŝ

Ă͘ŚşŶŚ ƐĄĐŚ ƉŚžŶŐ ĐŚҺŶŐ
ƀŶŚŝҴŵ
Ğ͘'ŝңŵ ƚŚŝҳƵ ŶĉŶŐ ůӇӄŶŐ

+ӛ WUӧ
QkQJ
FDR
QăQJ OӵF

Ϯϭ

4XDQ ÿLӇP FӫD Gӵ iQ 
䚽 1KұW %ҧQ ÿm WUҧL TXDNLQK QJKLӋP {QKLӉP P{L WUѭӡQJ WUҫP WUӑQJ
1Kӡ KӋ WKӕQJ 1JѭӡL NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP QrQ ÿӝL QJǊ
FiQ Eӝ OjP YLӋF WURQJ GRDQK QJKLӋS Fy NLӃQ WKӭF FKX\rQ VkX YӅ P{L
WUѭӡQJ OXұW SKiSNƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ ÿm ÿѭӧF ÿjR WҥRYj FQJ
YӟL YLӋF KRjQ WKLӋQ KӋ WKӕQJ SKiS TXLSKә ELӃQ Nƭ WKXұW P{L
WUѭӡQJFKҩW OѭӧQJ P{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt FӫD 1KұW %ҧQ ÿm ÿѭӧF
FҧL WKLӋQ ÿiQJ NӇ Wӯ JLӳD WKұS QLrQ 
䚽 +LӋQ QD\1KұW %ҧQ ÿDQJ KӧS WiF YӟL 9LӋW 1DPWURQJ OƭQK YӵF ÿjR
WҥR FiQ Eӝ P{L WUѭӡQJ OjP YLӋF WURQJ GRDQK QJKLӋS Fy Fy NLӃQ WKӭF
FKX\rQ VkX YӅ P{L WUѭӡQJ OXұW SKiSNƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ WUrQ
TXDQ ÿLӇP ÿҧP EҧR ÿӗQJ WKӡL KDL OӧL tFK FҧL WKLӋQ P{L WUѭӡQJ
NK{QJ NKt Yj SKzQJ FKӕQJ WuQK WUҥQJ ҩP OrQ WRjQ FҫX 
䚽 /LӋX KLӋQ QD\FiF QJKӏ ÿӏQKKѭӟQJ GүQ ÿm TXLÿӏQK Fө WKӇ YӅ
NLӃQ WKӭF FKX\rQ VkX OXұW SKiSNƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ Pj FiQ Eӝ
NLӇP VRiW P{L WUѭӡQJ ӣ9LӋW 1DPFҫQ ÿѭӧF ÿjR WҥR FKѭD"
ĺ1KұW %ҧQ Fy WKӇ KӧS WiF WURQJ YLӋF FXQJ FҩS WjL OLӋX YӅ ÿjR WҥR
FiQ Eӝ WKHR KӋ WKӕQJ 1JѭӡL NLӇP VRiW SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP 3&0 
Yj JLӟL WKLӋX Nƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ

ϮϮ
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䠐 7әQJ NӃW
䡡 Ӣ1KұW %ҧQ ÿӝL QJǊ QKLӅX FiQ Eӝ Nƭ WKXұW P{L WUѭӡQJ OjP WURQJ
GRDQK QJKLӋS ÿѭӧF ÿjR WҥR Yj ÿm [k\ GӵQJ QrQ Fѫ Vӣ Nƭ WKXұW TXDQ
WUӑQJ FKR FKtQK ViFK SKzQJ FKӕQJ {QKLӉP1Kӡ ÿyFQJ YӟL KӋ
WKӕQJ SKiS TXLYj ÿҫX Wѭ WKLӃW Eӏ WuQK KuQK {QKLӉP WUҫP WUӑQJ ÿm
ÿѭӧF JLҧL TX\ӃW YjR JLӳD WKұS QLrQ 

'ӵ iQ Qj\ Oҩ\ YLӋF ÿjR WҥR FiQ Eӝ NLӇP VRiW P{L WUѭӡQJ WURQJ GRDQK
QJKLӋS OjP WUӑQJ WkP QKҵP Kӛ WUӧ WәQJ WKӇ FKR 9LӋW 1DPWURQJ YҩQ ÿӅ
EҧR YӋ P{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt

EҾŝ ĚƵŶŐŚӄƉ ƚĄĐ ĐӆĂ Ěӌ ĄŶ
䡡 &XQJ FҩS Wѭ OLӋX QKҵP QkQJ FDR QăQJ OӵF FӫD FiQ Eӝ NLӇP VRiW P{L
WUѭӡQJ WURQJ QKj Pi\ Yj FiQ Eӝ TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJWKDQK WUD FiF FҩS
䡡 *LӟL WKLӋX KӋ WKӕQJ [ӱ Oê NKt WKҧLWKLӃW Eӏ TXDQ WUҳF Yj JLiP ViWNƭ WKXұW
JLҧP WKLӇX QăQJ OѭӧQJ
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Chỉ dẫn sự phù hợp tái chế: Có thể tái chế để làm giấy in.
Ấn phẩm này được được tạo ra bằng cách chỉ sử dụng vật liệu [hạng A] phù hợp để tái chế thành giấy in
theo tiêu chuẩn xác định về “in ấn” trong phương châm cơ bản căn cứ theo Luật Thúc đẩy mua sắm xanh.

