PHỤ LỤC 3
Mẫu Bản thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày
…..tháng…..năm 201….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tên cơ sở
(cơ sở đăng ký hoặc kiểm kê)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------(Địa danh), ngày…..tháng…..năm………

Bản thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp
A – THÔNG TIN CHUNG
- Tên doanh nghiệp/cơ sở:…………………………………………
- Địa chỉ:…………………………………………………………….
- Điện thoại:………………Fax:……………..Email:………………
- Cơ quan quản lý doanh nghiệp (nếu có):
- Loại hình doanh nghiệp (tư nhân, cổ phần hóa, nhà nước …):
- Loại hình sản xuất (nhiệt điện, xi măng, thép v.v… …):
- Ngành nghề (cơ khí, lương thực thực phẩm v.v..…):
- Giấy phép kinh doanh: số ……. ngày cấp …….., Nơi cấp …………
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định
số……. …..ngày cấp ………….., Nơi cấp …………………..………………….
- Tên cán bộ chịu trách nhiệm:………. Điện thoại …… Email:
…………………………………………………………………………………..
B – NỘI DUNG THAY ĐỔI (so với Bản thông tin nguồn thải khí thải công
nghiệp đã báo cáo gần nhất)
I. Tên nguồn thải khí thải công nghiệp đã thay đổi:……………………………
…………………………………………………………………………………..
II. Nội dung thay đổi:
Đề nghị miêu tả cụ thể những thay đổi về nguồn thải khí thải công nghiệp
theo nội dung sau (trường hợp nhiều nguồn thải khí thải công nghiệp có thay
đổi, đề nghị miêu tả rõ từng cho từng nguồn):
1. Thay đổi quy mô, công suất:………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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2. Thay đổi nhiên liệu sử dụng (chủng loại, khối lượng):……………….
…………………………………………………………………………….
3. Thiết bị sản xuất phát sinh khí thải (nêu rõ nội dung sửa chữa hoặc
thay thế mới):……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
4. Thiết bị xử lý khí thải (nêu rõ nội dung sửa chữa hoặc thay thế
mới):…………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………….
5. Thiết bị quan trắc khí thải (nêu rõ nội dung sửa chữa hoặc thay thế
mới):…………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………….
6. Thải lượng khí thải (nêu rõ tăng hay giảm, số
lượng):………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………….
C– THÔNG TIN NGUỒN THẢI KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
I. Loại nguồn thải khí thải công nghiệp:
1. Tên nguồn thải khí thải công nghiệp (liệt kê từng nguồn thải khí thải
công nghiệp theo Phụ lục số 1 của Thông tư này):……………………………..
…………………………………………………………………………….
2. Số lượng nguồn thải khí thải công nghiệp (của từng nguồn thải):
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
II. Thông tin cụ thể cho nguồn thải
(Trường hợp cơ sở có nhiều nguồn khí thải khác nhau như đã nêu tại
phần I, yêu cầu cơ sở khai báo cho từng nguồn thải).
1. Thiết bị phát thải:
- Tên thiết bị:
- Nước xuất xứ
- Công đoạn sử dụng thiết bị:
- Năm đưa vào vận hành:
- Loại nhiên liệu sử dụng cho thiết bị (than, dầu FO, DO, khí tự nhiên):
- Công nghệ vận hành thiết bị (ví dụ lò hơi than phun, lò quay phương
pháp khô…):
2. Thông tin về nhiên liệu sử dụng:
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Điền tổng lượng mỗi loại nhiên liệu sử dụng cho nguồn khí thải.
STT

Loại nhiên liệu sử
dụng

Đơn vị

1

Dầu FO

tấn/năm

2

Dầu DO

lít/năm

3

Gas

kg/năm

4

Than

tấn/năm

5

……………

Lượng tiêu thụ trong
năm (*)

(*): Đối với nguồn thải khí thải khai báo lần đầu, đề nghị khai báo lượng nhiên
liệu tiêu thụ trong năm gần nhất.
3. Xử lý khí thải:
Điền thông tin về loại khí thải xử lý được, biện pháp xử lý hiện có, tuổi của thiết
bị xử lý, hiệu suất xử lý theo bảng dưới đây:
Loại
khí
thải
Bụi

Thời gian
đưa vào
vận hành

Biện pháp xử lý

(năm)
Không kiểm soát
Lọc bụi tĩnh điện
Lọc xoáy Lọc Cyclone
Lọc bằng vải Fabric Filter
Lọc xoáy nhiều tầng Multicyclone
Lọc ướt
Khác _____________________

SO2

Hệ thống FDG
Khác _____________________
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Năm sản
xuất của
thiết bị

Hiệu
quả xử
lý (%)

NOx

Sử dụng xúc tác SRC
Khác _____________________

…
4. Thông tin về ống khói:
4.1. Tình trạng hoạt động của ống khói/ống thu khí:
Đang hoạt động

Không hoạt động

Bị hỏng

Không có

4.2. Thông tin chi tiết về đặc điểm của ống khói/ống thu khí:
Tọa
độ

Đường
Chiều cao
kính
tính từ mặt
trung
Ống
đất đến điểm
bình
STT khói/ống
xả của ống
trong
thu khí E N
khói/ống thu ống khói
khí (m)

Đường
kính
miệng xả
của ống
khói

Nhiệt độ
khí thải
(oC)

Lưu
lượng
khí thải
(m3/h)

(m)

1

2

5. Hệ thống quan trắc khí thải tại ống khói
5.1. Quan trắc khí thải định kỳ
o Sàn công tác quan trắc khí thải:

Có 

Không 

o Thiết bị quan trắc ( Đề nghị cung cấp thông tin về xuất xứ, chủng
loại):…. ………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
o Các thông số quan trắc: ………………………………………………....
…………………………………………………………………………….
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o Tần suất quan trắc: …………………………………… lần/năm
o Đơn vị tư vấn thực hiện quan trắc:……………………………………..
………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5.2. Quan trắc khí thải tự động liên tục (nếu có):
Hãng sản xuất:
TÌNH TRẠNG VẬN HÀNH
Nước xuất xứ:
Hoạt động


Tên thiết bị:

Thông số
Bụi tổng
THÔNG SỐ THỰC
HIỆN QUAN TRẮC
(đề nghị đánh dấu x vào
thông số thực hiện)

Đã hỏng


Đã dỡ bỏ


Có

Không

SO2
NOx
CO
Thông số khác:

6. Tải lượng của nguồn thải khí thải công nghiệp
Cơ sở tính tải lượng sử dụng 1 trong 2 phương pháp đã được quy định tại
Điều 14 Thông tư này và điền thông tin phù hợp với phương pháp đó theo bảng
sau:
STT

THÔNG SỐ Ô
NHIỄM

1

Bụi tổng

2

SO2

NỒNG ĐỘ
KHÍ THẢI
(mg/Nm3)

LƯU
LƯỢNG
PHÁT
THẢI

MỨC
ĐỘ
HOẠT
ĐỘNG

(Nm3/h)

(**)

(*)

(***)
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HỆ SỐ
PHÁT
THẢI

(**)

TẢI
LƯỢNG
(Tấn/năm)

3

NOx

4

CO

5

Thông số khác
(theo Phụ lục 1
Thông tư này)

(*) Chỉ áp dụng đối với cơ sở có hệ thống quan trắc tự động liên tục (cơ sở khai
báo nồng độ khí thải trung bình năm)
(**) Chỉ áp dụng đối với cơ sở còn lại
(***) Cơ sở khai báo lượng tiêu thụ nhiên liệu (đối với cơ sở nhiệt điện) hoặc
lượng sản phẩm sản xuất được (đối với cơ sở còn lại).
D. THÔNG TIN KHÁC:
1.
Khoảng cách từ cơ sở tới dân cư khu gần nhất:……………..(m)
2.
Hướng gió chủ đạo……………………………………………
………………………………………………………………………..
3.
Kế hoạch kiểm soát khí thải dự kiến trong thời gian tới (nêu rõ nội
dung và thời gian lắp đặt thiết bị, thay đổi nhiên liệu, ống khói, xử lý khí
thải………vv).…………………………………………………........................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Đại diện cơ sở
(ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC 4
Danh mục hệ số phát thải khí thải công nghiệp
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm
201….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Bảng 1. Hệ số phát thải đối với quá trình đốt dầu DO, FO, than và củi
Các thông số

Hệ số phát thải khi đốt nhiên liệu (kg/tấn nhiên liệu)
DO
FO
Than
Củi
antraxit
0,28
0,4 + 1,32S
5A
4,4
20S
20S
19,5S
0,015
2,84
8,5
9
0,34

Bụi
SO2
NOx

Chú thích:
S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, FO, than, % khối lượng. Với dầu DO: S =
0,5%; FO: S = 3%, than: S thay đổi tùy mỏ than.
A là hàm lượng tro trong than, % khối lượng , A thay đổi tùy loại than

Bảng 2. Hệ số phát thải của công đoạn luyện thép bằng lò hồ quang
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn phôi thép)

Bụi
Nạp liệu
Tháo liệu
Phản ứng

0,35
0,5
15
15
0,01

CO
SO2

Bảng 3. Hệ số phát thải của công đoạn luyện cốc
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn cốc)

• Bụi
Công đoạn nạp nhiên liệu
Phát thải từ cửa lò
Phát thải từ nắp đậy
Phát thải khác
• SO2
• NOx
• CO

0,6
0,26
0,047
0,047
0,02
0,0007
0,011
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Bảng 4. Hệ số phát thải của nhà máy xi măng
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn clinker)

• Bụi
Công đoạn nung clinker theo công nghệ ướt
Công nghệ nung clinker theo công nghệ khô
Công đoạn làm nguội clinker
• SO2 (công đoạn nung clinker)
• NOx (công đoạn nung clinker)

120
128
10,6
1,02
2,15

Bảng 5. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất axit sulphuric
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn SP)
14
0,3

SO2
SO3

Bảng 6. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất axit nitric
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn SP)
22

NOx

Bảng 7. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất axit phosphoric
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn SP)
5,5
59,4

Bụi
F2

Bảng 8. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất amoniac
Chất gây ô nhiễm
Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dùng nhiên
liệu là khí tự nhiên hoặc dầu
• Bụi
• SO2
• NOx
• CO
Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dùng nhiên
liệu là dầu chưng cất
• Bụi
• SO2
• NOx
• CO
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Hệ số (kg/tấn sản phẩm)
0,072
0,022
2,7
9,97
0,45
1,319
2,7
8,02
4,94

Bảng 9. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn SP)
1
2,8

Bụi
NH3

Bảng 10. Hệ số phát thải của nhà máy sản xuất dầu mỏ
Chất gây ô nhiễm

Hệ số (kg/tấn SP)
6,695
1,413
0,204
39,2

Bụi
SO2
NOx
CO
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PHỤ LỤC 5
Mẫu văn bản chấp nhận đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm
201….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
------Số: …/TCMT-KSON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi:…………………………(1)……………………………
Tổng cục Môi trường xác nhận (1) đã đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp
tại văn bản số………… ngày... tháng... năm...
(1) có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong bản thông tin nguồn
thải khí thải công nghiệp đã đăng ký.
2. Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp
đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường
năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
3. ...
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT nơi đặt cơ sở;
- ....

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên dự án, cơ sở sản xuất;
(2) Đại diện Lãnh đạo của Tổng cục Môi trường.
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PHỤ LỤC 6
Văn bản kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp
ngày

(ban hành kèm theo Thông tư số
/201...../TT-BTNMT
tháng năm 201.....của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

_____________________________________________________________________________________________________________

(1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ..................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: báo cáo thông tin nguồn thải khí thải
công nghiệp của (1)
Địa danh , ngày ....... tháng ........ năm.........

Kính gửi: Tổng cục Môi trường
1. Tên cơ sở: ....................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................
Địa chỉ trụ sở của cơ sở nơi có nguồn khí thải công nghiệp (nếu có):................
............................................................................................................................. 3.
Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của cơ sở: .....................................
Số điện thoại: ......................Fax......................Email..........................................
4. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này Bản thông tin nguồn thải khí thải công
nghiệp để Tổng cục Môi trường thực hiện tổng hợp thông tin, kiểm kê khí thải coogn
nghiệp.
5. Chúng tôi cam kết đã khai báo trung thực, thực hiện đúng, đầy đủ trách
nhiệm, các quy định, yêu cầu về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp quá trình
sản xuất.
Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét và chấp nhận Bản thông tin nguồn thải
khí thải công nghiệp.
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)

<Ký tên, đóng dấu>

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT nơi đặt cơ sở;
- ....
Ghi chú:
(1) Cơ sở kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp.
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PHỤ LỤC 7
Mẫu văn bản chấp nhận kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm
201….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
------Số: …/TCMT-KSON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi:…………………………(1)……………………………
Tổng cục Môi trường xác nhận (1) đã nhận được hồ sơ kiểm kê nguồn thải khí
thải công nghiệp tại văn bản số………… ngày... tháng... năm...
(1) có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong bản thông tin nguồn
thải khí thải công nghiệp đã khai báo.
2. Tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp
đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường
năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ
quy định về quản lý chất thải và phế liệu.
3. ...
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TN&MT nơi đặt cơ sở;
- ....

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên dự án, cơ sở sản xuất;
(2) Đại diện Lãnh đạo của Tổng cục Môi trường.
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NOx

















CO



Bͭi
































NOx









SO2

/ѭӧQJSKiWWKҧL
WҩQQăP 



















Tên
nhiên
li͏u

+LӋXVXҩW[ӱOêNKtWKҧL




















Công ngh͏ s̫n
xṷt

1KLrQOLӋXVӱGөQJ















Tên
thi͇t
b͓

7KLӃWEӏSKiWVLQKNKt
WKҧL







1KyP QJjQKVҧQ
[XҩWWKpS

%



T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)

















1ăP



$ 1KyP
QJjQK
QKLӋWÿLӋQ

7rQFѫVӣ

6
7
7

&{QJVXҩW
WҩQ
QăP0:K
ÿӕLYӟL
QKLӋWÿLӋQ 













CO

%LӇXPүXWәQJKӧSWK{QJWLQQJXӗQWKҧLNKtWKҧLF{QJQJKLӋS
(Ban hành Kèm theo Thông t˱ s͙ …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm 201….. cͯa B͡ tr˱ͧng B͡ Tài nguyên
và Môi tr˱ͥng)

3+Ө/Ө&6Ӕ













*KLFK~
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T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)














1KyP QJjQKVҧQ
[XҩWGҫXPӓ



(







T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)











Ĉ 1KyP QJjQKVҧQ
[XҩW[LPăQJ

T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)















T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)

' 1KyP QJjQKVҧQ
[XҩW Vӱ GөQJ Oz
KѫLF{QJQJKLӋS



PHỤ LỤC 9
Cấu trúc vào yêu cầu về nội dung báo cáo kết quả kiểm kê nguồn khí thải
công nghiệp quốc gia
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm
201….. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Mục lục
Danh mục hình vẽ và bảng biểu
Chương 1: Thông tin chung về hoạt động kiểm kê
• Mục tiêu.
• Phương pháp ước tính thải lượng khí thải (% sử dụng kết quả đo đạc bằng
thiết bị tự động liên tục hay hệ số phát thải).
• Danh sách, tình hình phát triển của các cơ sở thuộc ngành sản xuất được tiến
hành kiểm kê khí thải (tên, công suất, địa chỉ, sản phẩm, công nghệ sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, nguồn khí thải).
• Năm kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp
Chương 2: Kết quả kiểm kê khí thải công nghiệp
a. Thể hiện ở Bảng biểu biểu diễn phát thải (thải lượng thông số ô nhiễm
của từng đơn vị, tổng thải lượng theo từng thông số của từng ngành sản
xuất).
Bảng biểu diễn thải lượng khí thải

Stt

Tên cơ sở

I

Năm.......

1

Nhà máy .......

2

Nhà máy.........

Ngành
nghề sản
xuất (1)

Công suất
(tấn/năm)

Thải lượng
phát thải
(tấn/năm)
Bụi

3
4
.....
Tổng (công suất, nhiên
liệu, thải lượng)

II

Năm.......

1

Nhà máy .......
27
299

SO2

NOx

Phương pháp
ước tính phát
thải (2)
CO

Đo đạc
bằng
QTLT

Hệ số phát
thải

Ghi chú
(3)

2

Nhà máy.........

3
4
.....
Tổng (công suất, nhiên
liệu, thải lượng)

II

Năm.......

1

Nhà máy .......

2

Nhà máy.........

3
4
.....
Tổng (công suất, nhiên
liệu, thải lượng)

Ghi chú:
- (1): Điền tên ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo danh mục
tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;
- (2): Đánh dấu (x) vào ô lựa chọn;
- (3): Nhận xét về tính chính xác theo các cấp: cao, trung bình, thấp
b. Nhận xét khách quan về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả kiểm
kê. Đối với những vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do
khách quan và các lý do chủ quan (như thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu
hiện có đã bị lạc hậu; số liệu, dữ liệu tự tạo lập chưa có đủ độ chính xác, tin cậy;
thiếu hoặc độ tin cậy của phương pháp đánh giá có hạn; trình độ chuyên môn
của đội ngũ cán bộ về kiểm kê có hạn; các nguyên nhân khác).
c. Dự báo mức độ phát thải khí thải của các ngành sản xuất trong năm tiếp
theo: trên cơ sở xu thế phát triển sản xuất, dự báo mức độ phát thải các chất ô
nhiễm không khí.
Chương 3: Kết luận và kiến nghị:
Nhận xét về kết quả kiểm kê đã đạt được so với các mục tiêu đã đề ra, độ
tin cậy của số liệu và kết quả kiểm kê, kiến nghị việc sử dụng báo cáo có được,
thực hiện các bước tiếp theo hoặc kiểm kê bổ sung trong thời gian tiếp theo.
Tài liệu tham khảo
Phụ lục: Biểu mẫu tổng hợp thông tin kiểm kê khí thải công nghiệp theo mẫu
tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.
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OѭӧQJNKtWKҧLSKiWVLQKWӯFiFFѫVӣVҧQ[XҩW
QKLӋW ÿLӋQ  OѭӧQJ NKt WKҧL SKiW VLQK Wӯ
FiF Fѫ Vӣ VҧQ [XҩW [L PăQJ  OѭӧQJ NKt
WKҧLSKiWVLQKWӯFiFFѫVӣVҧQ[XҩWWKpSKyD
FKҩW Yj SKkQ EyQ KyD KӑF ĈӃQ QăP 
NLӇPNrÿѭӧFNKtWKҧLFӫDFѫVӣVҧQ[XҩW

 ĈӃQ QăP  NLӇP Nr ÿѭӧF FKR 

1

ĈLӅX  NKRҧQ  0өF WLrX SKҫQ E 0өF &iFWӹOӋWURQJ0өFWLrXFҫQ &iFK GLӉQ ÿҥW WURQJ YăQ EҧQ Gӵ WKҧR KLӋQ QD\
GLӉQÿҥWU}KѫQ 
FyWKӇJk\KLӇXOҫPNKLiSGөQJ
WLrXFөWKӇ WU 

/êGR



ĈӅ[XҩWFKӍQKVӱD

ĈLӅX  NKRҧQ  0өF WLrX SKҫQ E 0өF ĈӃQQăPOҳSÿһWWKLӃWEӏ[ӱOêNKtWKҧL 1KѭêNLӃQFӫDQKLӅXFKX\rQJLD9LӋW1DPÿm
WҥL FiF Fѫ Vӣ VҧQ [XҩW WKpS KyD FKҩW Yj SKkQ ÿѭD UD WURQJ FXӝF KӑS *yS ê FKR 'ӵ WKҧR Wә
WLrXFөWKӇ WU 
EyQKyDKӑF[ӱOêÿѭӧFOѭӧQJEөL62 FKӭFQJj\WKiQJQӝLGXQJQj\WURQJGӵ
 ĈӃQ QăP  [ӱ Oê ÿѭӧF  OѭӧQJ
12[&2ÿҥW4X\FKXҭQNӻWKXұWP{LWUѭӡQJ WKҧR FKѭD U} ê 1rQ GLӉQ ÿҥW U}UjQJ PөF WLrX
6212[&2WӯTXiWUuQKVҧQ[XҩWWKpSKyD

Qj\ QKѭ ÿӅ [XҩW ErQ KRһF WKHR PӝW WURQJ Vӕ
FKҩWYjSKkQEyQKyDKӑFÿҥW4X\FKXҭQNӻ
FiFNKҧQăQJGѭӟLÿk\ 
WKXұWP{LWUѭӡQJ  
 FiFFѫVӣVҧQ[XҩWFyWKӇ[ӱOêNKtWKҧL
㸦T˱˯ng t n͡i dung trong Mͭc tiêu cͭ th͋
WKHR4X\FKXҭQNƭWKXұWP{LWUѭӡQJ
cͯa Ph̯n II. K͆ HǪCH HÀNH Ĉ͠NG
 ĈѭDOѭӧQJWKҧL[XӕQJFzQ
QU͘C GIA V͈ QU̪N LÝ CH̬T L˰ͪNG
 *LҧPÿѭӧFOѭӧQJWKҧL
KHÔNG KHÍ Ĉ͆N NĂM 2020, Mͭc 2.2
1JRjLUDQrQEәVXQJWKrPEөLYjRGDQKPөF
Mͭc tiêu K͇ ho̩ch, tr. 27 cͯa D th̫o㸧
FiF NKt WKҧL FҫQ ÿҥW 4X\ FKXҭQ Nƭ WKXұW P{L
WUѭӡQJ 

.KRҧQPөF
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L˱u ý: B̫n góp ý này là cͯa Hi͏p h͡i Qu̫n lý Môi tr˱ͥng Công nghi͏p Nh̵t B̫n (JEMAI), không ph̫i là b̫n góp ý cͯa B͡ Môi tr˱ͥng Nh̵t B̫n

*ySêÿӕLYӟL'ӵWKҧR.ӃKRҥFKKjQKÿӝQJTXӕFJLDYӅTXҧQOêFKҩWOѭӧQJNK{QJNKtÿӃQQăPWҫPQKuQÿӃQQăP
7jLOLӋX*ySêFӫDFiFFKX\rQJLD1KұW%ҧQ
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2

ĈLӅXNKRҧQ1KLӋPYөPөFTăng D  7ăQJ FѭӡQJ QJKLrQ FӭX KӑF WұS WUDR ÿәL
c˱ͥng ho̩t ÿ͡ng hͫp tác qu͙c t͇ và khoa NLQKQJKLӋPYӟLFiFTXӕFJLDYjWәFKӭFTXӕF
h͕c, công ngh͏ v͉ qu̫n lý ch̭t l˱ͫng WӃ YӅ [k\ GӵQJ EDQ KjQK FiF TX\ ÿӏQK Yj Wә
FKӭFTXҧQOêYӅNLӇPVRiW{QKLӉPNK{QJNKt
không khí WU 
NLӇP VRiW QJXӗQ WKҧL JLDR WK{QJ [k\ GӵQJ
D 7ăQJFѭӡQJQJKLrQFӭXKӑFWұSWUDRÿәL
F{QJ QJKLӋS Yj WKӵF KLӋQ WKHR G}L JLiP ViW
NLQK QJKLӋP YӟL FiF TXӕF JLD Yj Wә FKӭF
QJXӗQ WKҧL QKѭ ÿjR WҥR FiQ Eӝ FKX\rQ WUiFK
TXӕFWӃYӅ[k\GӵQJEDQKjQKFiFTX\ÿӏQK
TXҧQOêP{LWUѭӡQJ«  
Yj Wә FKӭF TXҧQ Oê YӅ NLӇP VRiW { QKLӉP
NK{QJNKtNLӇPVRiWQJXӗQWKҧLJLDRWK{QJ
[k\GӵQJF{QJQJKLӋSYjWKHRG}LJLiPViW
QJXӗQWKҧL

QU͘C GIA V͈ QU̪N LÝ CH̬T L˰ͪNG
KHÔNG KHÍ Ĉ͆N NĂM 2020, Mͭc 2.2
Mͭc tiêu K͇ ho̩ch, tr. 27 cͯa D th̫o㸧
ĈLӅX  NKRҧQ  1KLӋP Yө PөF  %әVXQJVDXSKҫQGQӝLGXQJVDX 
Hoàn thi͏n văn b̫n pháp lu̵t, các h˱ͣng " Ĉ{QÿӕFEӕWUtEӝSKұQFKX\rQWUiFKYjFiQ
d̳n kͿ thu̵t có liên quan ÿ͇n qu̫n lý ch̭t EӝTXҧQOêP{LWUѭӡQJWҥLFiFFѫVӣ1kQJFDR
KLӇX ELӃW YӅ SKiSOê YjQăQJ OӵF NƭWKXұW FKR
l˱ͫng không khí WU 
G  ;k\ GӵQJ TX\ ÿӏQK KѭӟQJ GүQ F{QJ WiF FiQEӝTXҧQOêP{LWUѭӡQJ
NLӇPWRiQFKҩWWKҧLWăQJFѭӡQJiSGөQJNLӇP
WRiQFKҩWWKҧLWҥLFiFFѫVӣSKiWVLQKNKtWKҧL

cͯa Ph̯n II. K͆ HǪCH HÀNH Ĉ͠NG

㸦T˱˯ng t n͡i dung trong Mͭc tiêu cͭ th͋

SKkQEyQKyDKӑF

QKLӋWÿLӋQ[LPăQJVҧQ[XҩWWKpSKyDFKҩWYj

ĈӇÿҧPEҧRWtQKKLӋXTXҧFӫDPөFWLrXFDRPj
.Ӄ KRҥFK KjQK ÿӝQJ ÿӅ UD  NKt WKҧL ÿҥW
WLrXFKXҭQP{LWUѭӡQJ WKuYLӋFKӧSWiFÿjRWҥR
QKҵP QăQJ FDR NKҧ QăQJ ÿӅ UD JLҧL SKiS Yj
TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ FKR FiF Fѫ Vӣ VҧQ [XҩW Oj
FҫQWKLӃW

WLrX FKXҭQ P{L WUѭӡQJ  WKu FҫQ QăQJ FDR NKҧ
QăQJÿӅUDJLҧLSKiSYjTXҧQOêP{LWUѭӡQJFKR
FiFFѫVӣVҧQ[XҩW 

ĈӇÿҧPEҧRWtQKKLӋXTXҧFӫDPөFWLrXFDRPj
.Ӄ KRҥFK KjQK ÿӝQJ ÿӅ UD  NKt WKҧL ÿҥW

303



3

ĈLӅX  NKRҧQ  1KLӋP Yө PөF  Ĉ̱y
E 7ұSKXҩQSKәELӃQYӅêWKӭFW{QWUӑQJSKiS
m̩nh công tác tuyên truy͉n, giáo dͭc,
OXұW EҧR YӋ P{L WUѭӡQJ FKR FiF FKӫ GRDQK
nâng cao nh̵n thͱc v͉ ô nhi͍m không khí
QJKLӋS ÿӗQJ WKӡL WKѭӡQJ [X\rQ WұS KXҩQ SKә
và ch̭t l˱ͫng không khí WU 
ELӃQFiFYăQEҧQTX\SKҥPSKiSOXұWYӅEҧRYӋ
E 7ұSKXҩQSKәELӃQWKѭӡQJ[X\rQFiFYăQ P{LWUѭӡQJFXQJFҩSFiFNLӃQWKӭFYӅNƭWKXұW
EҧQTX\SKҥPSKiSOXұWYӅEҧRYӋP{LWUѭӡQJ P{LWUѭӡQJFKRFiFFiQEӝTXҧQOêP{LWUѭӡQJ
FKRFKӫFiFGRDQKQJKLӋSFiQEӝTXҧQOêP{L WKXӝFFiFQJjQKFiFFҩS

WUѭӡQJFiFQJjQKFiFFҩS

QăQJ OӵF Nƭ WKXұW ÿӇ Fy WKӇ ÿѭD UD ELӋQ SKiS
SKzQJFKӕQJ{QKLӉP 

TXҧQ Oê P{L WUѭӡQJ FiF FҩS Yj WURQJ GRDQK
QJKLӋSWKuFҫQSKiWKX\NLӃQWKӭFSKiSOXұWYj

ĈӕL YӟL FKӫ GRDQK QJKLӋS WKu NK{QJ FҫQ \rX
FҫXWұSKXҩQYӅFiFYăQEҧQTXLSKҥPSKiSOXұW
Fө WKӇ Pj FKӍ FҫQ WұS KXҩQ QKҵP QkQJ FDR ê
WKӭFEҧRYӋP{LWUѭӡQJ1KѭQJÿӕLYӟLFiQEӝ
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ĈӅ[XҩWFKӍQKVӱD

/êGR



&L &L   3  7                 

ĈLӅX  7tQK WRiQ WKҧL OѭӧQJ NKt WKҧL &Kӫ Fѫ Vӣ WtQK WRiQ WKҧL4 OѭӧQJ NKt WKҧL (  &yOӁF{QJWKӭFFyPӝWVӕFKӛÿiQKPi\QKҫP
L
WU 

&L &L  3  7           

WKHRF{QJWKӭFVDX

NKt WKҧL WUXQJ EuQK WKӇ KLӋQ GѭӟL GҥQJ FKӫFѫVӣSKҧLWKӵFKLӋQFKX\ӇQÿәLWKHRF{QJ
PJPFKӫFѫVӣSKҧLWKӵFKLӋQFKX\ӇQÿәL WKӭFVDX

ĈѫQYӏÿRFӫDQӗQJÿӝNKtWKҧLWUXQJEuQK
ĈѫQYӏÿRFӫDQӗQJÿӝNKtWKҧLWUXQJEuQK SKҧL WKӇ KLӋQ WURQJ ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ Oj
SKҧL WKӇ KLӋQ WURQJ ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ Oj PJ1P 7UѭӡQJ KӧS ÿѫQ Yӏ ÿR FӫD QӗQJ ÿӝ
PJ1P7UѭӡQJKӧSÿѫQYӏÿRFӫDQӗQJÿӝ NKtWKҧLWUXQJEuQKWKӇKLӋQGѭӟLGҥQJPJP

4  3 4  7 

ĈLӅX&KX\ӇQÿәL[iFÿӏQKÿѫQYӏWtQK &iF ÿѫQ Yӏ ÿR FӫD OѭX OѭӧQJ NKt WKҧL FӫD ĈLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ ӣ 9LӋW 1DP ÿѭӧF TXL ÿӏQK
WRiQ WU 
QJXӗQ 4 Yj QӗQJ ÿӝ NKt WKҧL WUXQJ EuQK SKҧL WURQJ FiF TXL FKXҭQ 9LӋW 1DP QKѭ
4&91%71074&91%7107
&iF ÿѫQ Yӏ ÿR FӫD OѭX OѭӧQJ NKt WKҧL FӫD WKӇKLӋQWURQJÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQFөWKӇQKѭ
4&91%71074&91
QJXӗQ4YjQӗQJÿӝNKtWKҧLWUXQJEuQKSKҧL VDX 
%7107 4&91 %7107 Oj
WKӇ KLӋQ WURQJ ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ Fө WKӇ  ĈѫQ Yӏ ÿR FӫD OѭX OѭӧQJ NKt WKҧL SKҧL WKӇ
QKLӋWÿӝOjԨࠊiSVXҩWOj
QKѭVDX 
KLӋQ WURQJ ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ QKLӋW ÿӝ Oj
&RQ Vӕ  WURQJ F{QJ WKӭF Fy OӁ QKҫP Yj QrQ
ĈѫQYӏÿRFӫDOѭXOѭӧQJNKtWKҧLSKҧLWKӇ ԨࠊiSVXҩWOj Oj1PK7UѭӡQJKӧSÿѫQ VӱDOj 
KLӋQ WURQJ ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ Oj 1PK Yӏ ÿR FӫD OѭX OѭӧQJ NKt WKҧL WKӇ KLӋQ GѭӟL
7UѭӡQJ KӧS ÿѫQ Yӏ ÿR FӫD OѭX OѭӧQJ NKt GҥQJ PK FKӫ Fѫ Vӣ SKҧL WKӵF KLӋQ FKX\ӇQ
WKҧLWKӇKLӋQGѭӟLGҥQJPKFKӫFѫVӣSKҧL ÿәLWKHRF{QJWKӭFVDX
WKӵFKLӋQFKX\ӇQÿәLWKHRF{QJWKӭFVDX
4  3 4  7 

.KRҧQPөF

L˱u ý: B̫n góp ý này là cͯa Hi͏p h͡i Qu̫n lý Môi tr˱ͥng Công nghi͏p Nh̵t B̫n (JEMAI), không ph̫i là b̫n góp ý cͯa B͡ Môi tr˱ͥng Nh̵t B̫n

*ySêÿӕLYӟL'ӵWKҧR7K{QJWѭYӅÿăQJNêYjNLӇPNrQJXӗQWKҧLNKtWKҧLF{QJQJKLӋS
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VDX

FKRWӯQJWK{QJVӕFӫDPӛLQJXӗQWKҧLNKtWKҧL
F{QJQJKLӋSEҵQJPӝWWURQJKDLSKѭѫQJSKiS

 &Kӫ Fѫ Vӣ WX\ӇQ FKӑQ QJѭӡL Fy NLӃQ WKӭF
FKX\rQP{QOjPFiQEӝFKX\rQWUiFKYӅÿăQJ
NtNLӇPNrQJXӗQNKtWKҧLF{QJQJKLӋS



ĈӇÿҧPEҧRKLӋXTXҧiSGөQJWKӵFWӃFӫD7K{QJ
WѭWKuYLӋFTXLÿӏQKWUiFKQKLӋPFӫDFKӫFѫVӣOj
FKѭDÿӫPjFzQFҫQEӕWUtFiQEӝFKX\rQWUiFKFy
NLӃQWKӭFFKX\rQP{QYӅÿăQJNtNLӇPNrQJXӗQ
WKҧLWURQJFѫVӣ

5

7K{QJ WLQ YӅ Yӏ WUt ÿһW WKLӃW Eӏ ÿR WURQJ ӕQJ ĈӅQJKӏFkQQKҳFEәVXQJFiFFӝWYӅWK{QJWLQErQ
3KөOөFSKҫQ7K{QJWLQYӅӕQJNKyL
NKyLFKѭDU} 
YjREҧQJ
PөF  7K{QJ WLQ FKL WLӃW YӅ ÿһF ÿLӇP
ĈѭӡQJ NtQK WUXQJ EuQK FӫD {QJ NKyL NK{QJ 
FӫDӕQJNKyLӕQJWKXNKt WU
U} 
1ӝLGXQJEҧQJ 


ĈLӅX  7UiFK QKLӋP FӫD FKӫ Fѫ Vӣ
WU 
%ә VXQJ VDX NKRҧQ  WUѭӟF NKRҧQ  KLӋQ
QD\ 

(L  4 &L     

 7UѭӡQJ KӧS QJXӗQ WKҧL NKt WKҧL FӫD Fѫ Vӣ
7UѭӡQJKӧSQJXӗQWKҧLNKtWKҧLFӫDFѫVӣ ÿѭӧF ÿR ÿҥF EҵQJ WKLӃW Eӏ TXDQ WUҳF Wӵ ÿӝQJ
ÿѭӧFÿRÿҥFEҵQJWKLӃWEӏTXDQWUҳFWӵÿӝQJ OLrQWөFFKӫFѫVӣWtQKWRiQWKҧLOѭӧQJNKtWKҧL
OLrQWөFFKӫFѫVӣWtQKWRiQWKҧLOѭӧQJNKt FӫDWK{QJVӕLEҵQJF{QJWKӭFQKѭVDX
WKҧLFӫDWK{QJVӕLEҵQJF{QJWKӭFQKѭVDX (L  4 &L [    

&KӫFѫVӣWtQKWRiQWKҧLOѭӧQJNKtWKҧL (L 
FKR WӯQJ WK{QJ Vӕ FӫD PӛL QJXӗQ WKҧL NKt
WKҧLF{QJQJKLӋSEҵQJPӝWWURQJKDLSKѭѫQJ
SKiSVDX
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