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chức năng và đến từng chủ phương tiện
về xe sắp hết niên hạn sử dụng. Mặt khác,
Bộ Giao thông vận tải cũng đang nghiên
cứu xây dựng phần mềm cảnh báo tự động
luôn cập nhật các xe ô tô hết niên hạn sử
dụng để tự động cảnh báo đến các đơn vị
đăng kiểm, bảo đảm không thể in và cấp
giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với xe
hết niên hạn sử dụng.
Trong những năm qua, Bộ Giao
thông vận tải đã tập trung nâng cao chất
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Sau khi Nghị định số 95/2009/NĐCP1 có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải đã
tổ chức thông báo công khai về những
phương tiện hết niên hạn sử dụng trên
trang thông tin điện tử và thông báo tới các
cơ quan chức năng có liên quan; đồng thời,
mỗi năm 2 lần, thông báo trên các phương
tiện thông tin đại chúng, đến các cơ quan

Nguồn: Báo cáo số 4461/BC-BGTVT ngày 20/5/2013 của Bộ GTVT
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Cuối năm 2013, Bộ Giao thông vận
tải trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án Phát
triển hợp lý các phương thức vận tải tại
các thành phố lớn ở Việt Nam”, trong đó
xác định tỷ lệ hợp lý của các phương tiện
vận tải của từng thành phố đến năm 2020.
Việc quản lý, kiểm soát sử dụng phương
tiện cá nhân sẽ thực hiện thông qua việc
phân luồng và kiểm soát sử dụng phương
tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông
trên một số tuyến đường nội đô theo giờ
nhất định trong ngày và ngày nhất định
trong tuần, kết hợp với biện pháp tăng tần
suất của phương tiện vận tải hành khách

Cũng theo quy định, khu kinh tế,
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các
cơ sở sản xuất công nghiệp đều phải thực
hiện quan trắc tuân thủ và có chế độ báo
cáo định kỳ đối với cơ quan quản lý môi
trường trong quá trình hoạt động. Trong
những năm gần đây, vấn đề kiểm kê
nguồn thải (trong đó có kiểm kê khí thải)
đã được chú ý và bắt đầu trển khai. Trong
giai đoạn 2009-2013, Bộ TN&MT đã triển
khai thử nghiệm kiểm kê khí thải một số
ngành, kiểm kê nguồn thải đối với 03 loại
hình: sản xuất thép, vật liệu xây dựng và
nhiệt điện.

Ngoài ra, hiện nay, tại các đô thị
lớn, đặc biệt là khu vực nội đô, các dự án
về giao thông như mở thêm đường mới,
mở rộng đường, tăng số lượng đường một
chiều, xây dựng cầu vượt tại các nút giao
thông (Hà Nội đã đưa vào sử dụng 7 cầu
vượt cho phương tiện giao thông và Tp. Hồ
Chí Minh là 06 cầu), lắp thêm các hệ thống
tín hiệu giao thông có đếm lùi thời gian…
cũng đã và đang góp phần giảm thiểu ùn
tắc, hạn chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn
do lượng phương tiện giao thông tập trung
quá cao tại một khu vực.

Đối với các khu vực sản xuất tập
trung (khu kinh tế, khu công nghệ cao,
khu công nghiệp, cụm công nghiệp),

Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm từ các
khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công
nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp

Theo quy định pháp luật về BVMT,
ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư đã phải
thiết kế công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn
đồng bộ với công nghệ sản xuất. Nhiều
biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ các
nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất đã
và đang tiếp tục được triển khai. Đó là việc
ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn nghiêm ngặt về phát thải; ban hành các chính
sách ưu đãi, khuyến khích việc áp dụng
sản xuất sạch hơn, các công nghệ hiện đại,
thân thiện môi trường. Ngoài ra, việc tăng
cường chế tài xử phạt ô nhiễm cũng là một
biện pháp hữu hiệu đã được triển khai
nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động
sản xuất.

Nguồn: Cục Khí tượng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu, 8/2013

0һFGWKiQJ9LӋW1DPPӟLWKDP
JLD1JKӏÿӏQKWKѭ0RQWUHDOQKѭQJÿӃQWKiQJ
NK{QJFzQGRDQKQJKLӋSQjRWҥL9LӋW
1DPVӱGөQJ&)& OjFKҩW[~FWiFFyKLӋX
TXҧFDRNKLSKiYӥFiFSKkQWӱ{]{Q WURQJ
VҧQ[XҩWPӻSKҭP/ƭQKYӵFOjPOҥQKYjÿLӅX
KRjNK{QJNKtFǊQJÿҥWÿѭӧFQKӳQJNӃWTXҧ
NKҧTXDQYӟLYLӋFJLҧPWUXQJEuQKPӛLQăP
WҩQ&)&WURQJQJjQKGӋWPD\WҩQ
&)&WURQJVӱGөQJÿLӅXKRjNK{QJNKt{
W{YjWҩQ&)&WURQJFiFWKLӃWEӏOjPOҥQK
WKѭѫQJPҥLYjJLDGөQJ«9LӋW1DPÿmORҥL
WUӯKRjQWRjQOѭӧQJWLrXWKөKҵQJQăPFiF
FKҩWOjPVX\JLҧPWҫQJR]RQHYӟLNKRҧQJ
 WҩQ &)& Yj  WҩQ KDORQ 9ӟL QKӳQJ
WKjQKWtFKQj\9LӋW1DPÿmÿѭӧF&KѭѫQJ
WUuQK0{LWUѭӡQJ/LrQKӧSTXӕFF{QJQKұQ
QKӳQJÿyQJJySWtFKFFWURQJYLӋFWKӵFKLӋQ
&{QJ ѭӟF .KXQJ FӫD /LrQ KӧS TXӕF YӅ
%Ĉ.+Yj1JKӏÿӏQKWKѭ0RQWUHDO

.KXQJ  7KjQK F{QJ FӫD 9LӋW
1DP WURQJ YLӋF FҳW JLҧP OѭӧQJ NKt
WKҧL&)&

Trích: Điều 16. Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ TN&MT quy định
quản lý và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao,
khu công nghiệp và cụm công nghiệp

.KX\ӃQNKtFKYLӋFiSGөQJF{QJQJKӋ
VҧQ [XҩWWKkQ WKLӋQ YӟL P{L WUѭӡQJ FiF JLҧL
SKiS VҧQ [XҩW VҥFK KѫQ WLӃW NLӋP QăQJ
OѭӧQJ ÿһF ELӋW ÿӕL YӟL FiF QJjQK F{QJ QJ
KLӋSFyWLӅPQăQJSKiWWKҧLFiFFKҩWWKҧLJk\
{QKLӉPP{LWUѭӡQJNK{QJNKtOӟQQKѭF{QJ
QJKLӋS OӑF KyD GҫX OX\ӋQ NLP QKLӋW ÿLӋQ
VҧQ[XҩWKyDFKҩW[LPăQJJLҩ\«

7ҩWFҧFiFFѫVӣVҧQ[XҩWNLQKGRDQK
GӏFKYөSKҧLWXkQWKӫ4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕF
JLDYӅP{LWUѭӡQJÿӕLYӟLNKtWKҧLYjWLӃQJӗQ
iSGөQJFiFJLҧLSKiSF{QJQJKӋYjOҳSÿһW
YұQ KjQK FiF WKLӃW Eӏ [ӱ Oê NKt WKҧL QKѭ ÿm
FDPNӃWWURQJEiRFiRÿiQKJLiWiFÿӝQJP{L
WUѭӡQJKRһFFDPNӃWEҧRYӋP{LWUѭӡQJ

.KXQJ%ҧRYӋP{LWUѭӡQJNK{QJ
NKt Yj FKӕQJ WLӃQJ ӗQ WURQJ NKX NLQK
WӃNKXF{QJQJKӋFDRNKXF{QJQJKLӋSYj
FөPF{QJQJKLӋS
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1  7K{QJ W˱ V͙ 77%7107 QJj\ 

Hoạt động kiểm toán năng lượng
trong các ngành công nghiệp cũng đã cho
thấy những thành công nhất định trong
việc góp phần tiết kiệm năng lượng và
giảm phát thải các loại khí nhà kính. Hiện
nay, trên toàn quốc có tổng số 60 Trung
tâm tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành

Trong thời gian qua, vấn đề đầu tư
cho công nghệ xử lý khí thải công nghiệp
cũng đã được chú trọng thông qua việc
sử dụng các công nghệ phù hợp với từng
ngành sản xuất. Hiệu suất xử lý của các
thiết bị lọc bụi tại các nhà máy lớn, đặc
biệt là các nhà máy có vốn đầu tư của nước
ngoài khá cao, góp phần giảm thiểu lượng
khí thải (chủ yếu là bụi) từ hoạt động sản
xuất. Điển hình là các nhà máy xi măng
quy mô lớn như Nhà máy Xi măng Hà
Tiên, Sao Mai (Holcim), Hiệp Phước,
Nghi Sơn, Hoàng Mai, Hoàng Thạch…

ngay từ trước khi đi vào hoạt động, đã có
những quy định cụ thể về việc lắp đặt và
vận hành các thiết bị xử lý nước thải, khí
thải, tiếng ồn…1

*LҧPWKLӇX{QKLӉPWӯKRҥWÿӝQJ
VҧQ[XҩW
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công cộng; áp dụng nhiều mức thu phí
trông giữ phương tiện cơ giới theo hướng
giảm dần từ trung tâm ra bên ngoài; tăng
dần theo mật độ giao thông...
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Theo đánh giá, trong những năm
gần đây, tỷ lệ xe ô tô con tăng nhanh qua
mỗi năm. Số liệu của Bộ Giao thông vận
tải cho thấy, trong giai đoạn 2002-2012,
tại Hà Nội, xe ô tô con tăng 17,23%/năm,
Tp Hồ Chí Minh là 14,88%/năm, trong
đó tỷ lệ xe sở hữu cá nhân khá cao. Hiện
nay, Việt Nam đang áp dụng các mức
thuế và phí khá cao đối với sở hữu xe ô
tô. Cụ thể từ đầu năm 2014, Tp. Hồ Chí
Minh áp dụng mức phí trước bạ đối với
ô tô dưới 10 chỗ là 10%, Hà Nội là 12%,
nhưng trước đó, mức phí này đã được
duy trì ở mức 15 – 20%. Chính điều này
cũng đã góp phần hạn chế phần nào việc
gia tăng tỷ lệ xe ô tô sở hữu cá nhân.

Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động
giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc và kiểm
soát ô nhiễm

lượng công tác đăng kiểm phương tiện cơ
giới đường bộ, góp phần giảm thiểu tai
nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.
Chỉ tính trong năm 2012, tổng số phương
tiện được đăng kiểm là hơn 2 triệu xe,
trong đó số lượt đạt tiêu chuẩn khoảng
gần 1,6 triệu xe và số lượt không đạt tiêu
chuẩn yêu cầu khắc phục, đăng kiểm lại
khoảng hơn 400 nghìn xe.
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