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CHÖÔNG 5

NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước
đã được hình thành và đi vào hoạt động ổn
định nhiều năm nay từ cấp trung ương đến
địa phương, trong đó bao gồm cả tổ chức
quản lý môi trường không khí. Cơ cấu tổ
chức quản lý đã có sự phân công trách
nhiệm giữa các Bộ, ngành và địa phương.
Theo đó, Bộ TN&MT đã phát huy vai trò
là cơ quan đầu mối quản lý các vấn đề liên
quan đến BVMT không khí; xây dựng và
trình Chính phủ ban hành các Chiến lược,
văn bản quy phạm pháp luật về BVMT,
trong đó có BVMT không khí. Bộ cũng đã
thực hiện vai trò đầu mối, phối hợp với các
Bộ, ngành khác xây dựng và triển khai các
đề án, chương trình khắc phục ô nhiễm và
cải thiện môi trường, Kế hoạch hành động
quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí;
phối hợp với một số ngành ban hành các
tiêu chuẩn thải (giao thông, xây dựng);
phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc
triển khai các chiến lược, chương trình:
kinh tế xanh, sản xuất sạch hơn, sản xuất
và tiêu thụ bền vững…; tổ chức các chương
trình thanh tra, kiểm tra công tác BVMT
của các chủ nguồn thải…
Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về
BVMT không khí
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Cùng với đó, các quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia đã được xây dựng và ban
hành, đặc biệt là quy chuẩn cho một số
ngành đặc thù; các ngưỡng của quy chuẩn
đã được những điều chỉnh cho phù hợp
với điều kiện thực tế và tương đồng với các
tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế.

Các văn bản dưới Luật quy định
về BVMT cũng đã đề cập đến kiểm soát
và bảo vệ không khí của các khu kinh
tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp,
cụm công nghiệp và làng nghề, trong đó,
có quy định đối với hoạt động quan trắc,
giám sát khí thải.

Luật Bảo vệ môi trường 2005 và
các văn bản dưới Luật đều yêu cầu các dự
án phải thực hiện ĐTM, báo cáo giám sát
môi trường nói chung, môi trường không
khí nói riêng. Đối với ĐTM, đã có những
hướng dẫn kỹ thuật, chi tiết đối với công
tác ĐTM của một số ngành cụ thể như xi
măng, thép… là những ngành có lượng
khí, bụi thải phát tán vào môi trường lớn.
Qua đó, góp phần tăng cường kiểm soát ô
nhiễm môi trường không khí.

Trong hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành, từ Luật, cho đến các
Nghị định và các văn bản hướng dẫn đều
có những nội dung quy định về bảo vệ và
kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về
môi trường không khí đã đi vào hoạt
động ổn định
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Thông qua việc triển khai Chương
trình 23, hàng loạt các dự án, chương
trình, nhiệm vụ của ngành giao thông vận

Trong giai đoạn 2006 – 2011, một
trong những chương trình ưu tiên trọng
điểm được triển khai đó là Chương trình
23 - Cải thiện chất lượng không khí ở các
đô thị thuộc Chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến
năm 2020. Ngành giao thông đã triển khai
3/8 dự án thuộc Chương trình 23 và hoàn
thành mục tiêu đặt ra, bao gồm: Dự án
Nghiên cứu đánh giá tổng thể ảnh hưởng
sức khoẻ và thiệt hại kinh tế do ô nhiễm
không khí đô thị gây ra; Đề án kiểm soát
khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông
tại các thành phố lớn và nghiên cứu áp
dụng các phương pháp mới để kiểm tra,
thử nghiệm, đánh giá mức phát thải của ô tô
đang lưu hành.

Hoàn thành các dự án do ngành giao thông
chủ trì thuộc Chương trình Cải thiện chất
lượng không khí ở các đô thị

4X\͇Wÿ͓QKV͙4Ĉ77JQJj\FͯD
7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯTX\ÿ͓QKO͡WUuQKiSGͭQJWLrXFKX̱Q
NKtWK̫Lÿ͙LYͣLSK˱˯QJWL͏QJLDRWK{QJF˯JLͣLÿ˱ͥQJE͡

Nước ta đã áp dụng tiêu chuẩn
khí thải Euro 2 đối với phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ theo Quyết định
số 249/2005/QĐ-TTg1. Theo đó, hàng loạt
các hoạt động đã được triển khai theo lộ
trình gồm: áp dụng tiêu chuẩn khí thải
Euro 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp
và nhập khẩu mới kể từ 1/7/2007; thắt chặt
mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới
nhập khẩu đã qua sử dụng và xe cơ giới
đang lưu hành trên cả nước từ 7/2008; tăng
cường kiểm soát khí thải lưu động trên
đường; xây dựng mạng lưới 105 trạm kiểm
định xe ô tô trên cả nước; xây dựng Trung
tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ (NETC) để thử
nghiệm khí thải phục vụ phê duyệt cho

Thắt chặt quy chuẩn khí thải nhằm quản lý
và kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao
thông đường bộ

tải nhằm kiểm soát và khắc phục vấn đề ô
nhiễm môi trường không khí từ hoạt động
giao thông đã được triển khai và đạt được
những kết quả tích cực.
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5.1. .LӇP VRiW { QKLӉP NK{QJ NKt
WURQJKRҥWÿӝQJJLDRWK{QJYұQWҧL

Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2013

7X\QKLrQFǊQJWKHREiRFiRQrXWUrQÿiQKJLiYӅFKҩWOѭӧQJNK{QJNKtҧQKKѭӣQJÿӃQVӭF
NKӓH9LӋW1DP[ӃSKҥQJTXӕFJLDQҵPWURQJQKyPTXӕFJLDFyP{LWUѭӡQJNK{QJNKtEӏ
{QKLӉPQһQJ0һFGSKѭѫQJSKiSWtQKWRiQFӫDQKyPQJKLrQFӭXFzQFҫQÿѭӧFQJKLrQFӭXNӻ
KѫQFiFVӕOLӋXÿҫXYjRÿӇWtQKWRiQFҫQÿѭӧFNLӇPFKӭQJ[iFWKӵFQKѭQJQKӳQJNӃWTXҧÿiQK
JLiWKHR&KӍVӕQăQJOӵFP{LWUѭӡQJYjFiFFKӍVӕFӫD9LӋW1DPYүQOjPӝWWjLOLӋXWKDPNKҧRKӳX
tFKÿӇ9LӋW1DPQKuQQKұQFiFYҩQÿӅP{LWUѭӡQJTXӕFJLDWUrQEuQKGLӋQTXӕFWӃ

1ăPWҥL'LӉQÿjQNLQKWӃWKӃJLӟL'DYRVPӝWQKyPFiFQKjNKRDKӑFWKXӝFĈҥLKӑF<DOH
Yj&ROXPELDFӫD0ӻÿmF{QJEӕ%iRFiRYӅFKӍVӕQăQJOӵFP{LWUѭӡQJ (3,(QYLURQPHQWDO3HU
IRUPDQFH,QGH[ QKҵPÿiQKJLiQӛOӵFFӫDFiFTXӕFJLDWUrQWKӃJLӟLWURQJF{QJWiFEҧRYӋP{L
WUѭӡQJ7KHRÿyÿiQKJLiYӅFKӍVӕWәQJKӧSQăQJOӵFP{LWUѭӡQJ9LӋWQDP[ӃSKҥQJTXӕF
JLDWKXӝFQKyPQѭӟFFyQăQJOӵFTXҧQOêWUXQJEuQK WѭѫQJÿѭѫQJYӟLFiFTXӕFJLDÿDQJSKiW
WULӇQNKiF ĈiQKJLi[ӃSKҥQJYӅ[XKѭӟQJFҧLWKLӋQQăQJOӵFTXҧQOêP{LWUѭӡQJ9LӋWQDP[ӃS
KҥQJӣPӭFWUXQJEuQKWKXӝFQKyPFiFTXӕFJLDFyQKӳQJFҧLWKLӋQQKӓYӅQăQJOӵFWKӵF
WKLTXҧQOêP{LWUѭӡQJ

.KXQJ;ӃSORҥL{QKLӉPP{LWUѭӡQJNK{QJNKt9LӋW1DPWKHRFKӍVӕ(3,
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Tăng cường chất lượng phương tiện giao
thông công cộng, thử nghiệm sử dụng nhiên
liệu sạch cho phương tiện giao thông tại một
số đô thị và sử dụng phương tiện giao thông
thân thiện với môi trường.

Trong giai đoạn 2008 – 2012, hàng
năm, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp
với các địa phương tổ chức các đoàn kiểm
tra liên ngành, sử dụng thiết bị kiểm tra di
động để kiểm tra các xe đang hoạt động
theo nhiều đợt, lựa chọn xe có dấu hiệu vi
phạm về môi trường hoặc vi phạm về an
toàn để kiểm tra. Kết quả từ chương trình
cũng đã phát hiện được những xe không
đảm bảo điều kiện và yêu cầu khắc phục.
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  4X\͇W ÿ͓QK V͙ 4Ĉ77J QJj\ 
FͯD 7Kͯ W˱ͣQJ &KtQK SKͯ Y͉ YL͏F TX\ ÿ͓QK O͡ WUuQK
iS GͭQJ WLrX FKX̱Q NKt WK̫L ÿ͙L YͣL [H { W{ [H P{
W{ KDL EiQK V̫Q [X̭W O̷S UiS Yj QK̵S NḴX PͣL

4X\͇Wÿ͓QKV͙4Ĉ77JQJj\Y͉YL͏F
SKrGX\͏WĈ͉iQNL͋PVRiWNKtWK̫L[HP{W{[HJ̷QPi\
WKDPJLDJLDRWK{QJW̩LFiFW͑QKWKjQKSK͙

Trong thời gian gần đây, tại một số
tỉnh, thành phố đã chú trọng tới việc thay
mới và tăng cường hệ thống giao thông
công cộng cả về quy mô và chất lượng
phương tiện. Điển hình như tỉnh Bắc Ninh
đã lập và đang triển khai thực hiện Đề án
đầu tư mới thay thế các xe buýt đã hết
thời gian khấu hao (sau 6 năm sử dụng)
để hạn chế ô nhiễm về tiếng ồn, khí thải;
tỉnh Quảng Nam đang triển khai thực hiện
đúng theo lộ trình Quy hoạch phát triển
vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020… tại 02
đô thị lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh,
cũng đang triển khai các dự án xây dựng
tàu điện, xe điện trên cao.
Cùng với đó là việc thử nghiệm
đưa vào sử dụng các nguồn nhiêu liệu
sạch, thân thiện với môi trường như LPG,

Trong hai năm 2011 - 2012, Thủ
tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cho
ngành GTVT các Đề án về: Kiểm soát khí
thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông
tại các tỉnh, thành phố lớn1; Lộ trình áp
dụng khí thải theo tiêu chuẩn EURO 3, 4,
5 đối với phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ2. Hiện nay, các đề án, chương
trình nói trên vẫn đang tiếp tục được triển
khai đảm bảo theo đúng lộ trình đặt ra.

phương tiện. Chính phủ cũng đã ban hành
lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo
tiêu chuẩn EURO 3, 4, 5 đối với phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ, các loại
xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập
khẩu mới sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn khí
thải mức Euro 3 từ năm 2017; các loại xe ô
tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải
áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ
năm 2017, mức Euro 5 từ năm 2022.
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