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TÓM LƯỢC
Ở các nước Châu Á, cùng với sự phát triển kinh tế, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô
nhiễm môi trường chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước… trở thành một vấn
đề cấp bách, đồng thời cũng phải thực hiện các biện pháp mang tính tự giác để hạn chế lượng phát
thải khí nhà kính – một vấn đề mang quy mô toàn cầu. Trước bối cảnh này, với đối tượng chủ yếu là
các nước đang phát triển ở Châu Á, Nhật Bản đã thúc đẩy thực hiện phương thức cùng có lợi
(cobenefit approach) như là một công cụ chính sách chủ yếu để kiểm soát ô nhiễm môi trường, đồng
thời thực hiện một cách có hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.
Mặt khác, từ năm 2009 đến năm 2013, Nhật Bản đã thực hiện dự án “Chuyển giao quốc tế công
nghệ bảo vệ môi trường kiểu Nhật Bản” nhằm chuyển giao và phổ cập sang các nước Châu Á công
nghệ quan trắc – công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản (dưới đây gọi chung là
“công nghệ bảo vệ môi trường”) kết hợp trọn gói cả hoạt động hoàn thiện hệ thống pháp luật và đào
tạo nguồn nhân lực trên cơ sở lấy bài học từ kinh nghiệm khắc phục ô nhiễm môi trường ở Nhật
Bản.
Hoạt động của dự án này trong những năm qua như là một phần của chương trình thực hiện
phương thức cùng có lợi nêu trên là nhằm mang lại hiệu quả cải thiện môi trường và hiệu quả giảm
phát thải khí nhà kính thông qua thực hiện các hoạt động góp phần chuyển giao và phổ cập công
nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, góp phần tăng
cường chính sách môi trường ở Châu Á.
Nội dung đã thực hiện trong khuôn khổ dự án bao gồm điều tra khảo sát về hiện trạng vấn đề ô
nhiễm, nhu cầu bảo vệ môi trường và chế độ pháp luật về môi trường của Việt Nam và tổ chức họp
nhóm chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, họp nhóm nghiên cứu chính sách chung Nhật – Việt. Ngoài
ra, hoạt động của dự án này còn nhằm hỗ trợ xây dựng chế độ người quản lý môi trường (chế độ
PCM mới) mà chế độ này được xây dựng trên nền tảng chế độ người quản lý kiểm soát môi trường
không khí ở Nhật Bản (PCM: Pollution Control Manager) có tính đến phương châm cùng có lợi góp
phần làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong khuôn khổ giải pháp trọn gói
phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.

Summary
Urgent tasks accompanying economic growth in Asian countries have been needed to take
measures against environmental pollution including water and air contamination. Equally, global
tasks are needed to take voluntary measures to reduce greenhouse gas emissions. According to these
situations, Japan has promoted the Co-benefit Approach as an important policy tool to effectively
achieve the simultaneous implementation of both environmental pollution control measures and
greenhouse gas reduction measures, mainly in Asian countries.
On the other hand, from FY2009 to FY2013, Ministry of the Environment, Japan(MOEJ)
implemented a project titled “Overseas Development concerning the Japanese Model of
Environmental Technology”.This project focused on the development, dissemination and
implementation in Asian countries of a comprehensive “package” of Japanese environmental
pollution

control

and

monitoring

technologies (“environmental

technologies,”for

short),

accompanied by assistance in establishing relevant laws and training personnel, based on Japan’s
past experience in overcoming pollution problems.
As part of the above Co-benefit Approach in the project, MOEJ carried out initiatives
assisting in the dissemination and development of environmental technologies, in cooperation with
Vietnam based on the past projects. The initiatives, reflecting the actual conditions of Vietnam, were
intended to improve the environment and reduce greenhouse gas emissions, and eventually to assist
Asian countries in enhancing environmental policies.
This fiscal year’s project consists of researching current situation of environmental
pollution, needs for environmental countermeasures, and environmental laws and regulations in
Vietnam, and holding Japanese and Vietnamese experts meetings as well as cooperative policy study
meetings by both governments. Also, this project intends to develop helping to build up“New
Pollution Control Manager (New PCM)”system, added Co-benefit approach of CO2 reduction to
Pollution Control Manager’s system in Japan, as a package program reflecting current situation in
Vietnam.
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1. Lời mở đầu
1.1.

Mục đích của dự án

Ở các nước Châu Á, cùng với sự phát triển kinh tế, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô
nhiễm môi trường chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước… trở thành một vấn
đề cấp bách, đồng thời cũng phải thực hiện các biện pháp mang tính tự giác để hạn chế tải lượng khí
nhà kính – một vấn đề mang quy mô toàn cầu. Trước bối cảnh này, với đối tượng chủ yếu là các
nước đang phát triển ở Châu Á, Nhật Bản đã thúc đẩy thực hiện phương thức cùng có lợi (cobenefit
approach) như là một công cụ chính sách chủ yếu để kiểm soát ô nhiễm môi trường, đồng thời thực
hiện một cách có hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.
Mặt khác, từ năm 2009 đến năm 2013, Nhật Bản đã thực hiện dự án “Chuyển giao quốc tế công
nghệ bảo vệ môi trường kiểu Nhật Bản” nhằm chuyển giao và phổ cập sang các nước Châu Á công
nghệ quan trắc – công nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản (dưới đây gọi chung là
“công nghệ bảo vệ môi trường”) kết hợp trọn gói cả hoạt động hoàn thiện hệ thống pháp luật và đào
tạo nguồn nhân lực trên cơ sở lấy bài học từ kinh nghiệm khắc phục ô nhiễm môi trường ở Nhật
Bản.
Hoạt động của dự án này trong những năm qua như là một phần của chương trình thực hiện
phương thức cùng có lợi nêu trên là nhằm mang lại hiệu quả cải thiện môi trường và hiệu quả giảm
phát thải khí nhà kính thông qua thực hiện các hoạt động góp phần chuyển giao và phổ cập công
nghệ kiểm soát ô nhiễm môi trường phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, góp phần tăng
cường chính sách môi trường ở Châu Á.

1.2.

Khái quát về dự án

Dự án này đã thực hiện các hoạt động sau:
(1) Thu thập và nắm được thông tin về hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhu cầu chính sách
môi trường, pháp luật liên quan đến môi trường ở Việt Nam (Chương 2)
Trên cơ sở kết quả điều tra thu thập tài liệu, điều tra khảo sát ở Nhật Bản và khảo sát thăm dò ý kiến
ở Việt Nam, dự án này đã tổng hợp những thông tin thu thập được về các nội dung liên quan đến
hiện trạng ô nhiễm môi trường (chủ yếu là ô nhiễm không khí) ở Việt Nam. Nội dung đã thực hiện
của dự án này bao gồm các mục từ ① ~ ⑥ dưới đây.
①

Thu thập thông tin và nắm được hiện trạng vấn đề và quy mô gia tăng ô nhiễm môi trường

②

Thu thập thông tin và nắm được nhu cầu chính sách môi trường

③

Thu thập thông tin và nắm được pháp luật liên quan đến môi trường

④

Điều tra và tổng hợp công nghệ môi trường của Nhật Bản

⑤

Biên soạn tài liệu giới thiệu về công nghệ môi trường và các chế độ trong kiểm soát ô nhiễm
môi trường ở Nhật Bản
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⑥

Nắm được tình hình thực hiện biện pháp ứng phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu ở Việt Nam

(2) Xem xét và xây dựng giải pháp trọn gói công nghệ - nguồn nhân lực - chế độ phù hợp với hiện
trạng bảo vệ môi trường ở Việt Nam (Chương 3)
Trên cơ sở các thông tin đã thu thập và tổng hợp được ở mục (1), tiến hành giả định một trường hợp
mô hình phù hợp với hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhu cầu chính sách môi trường và tình
hình pháp luật môi trường của Việt Nam rồi xây dựng giải pháp trọn gói gồm “hệ thống chế độ bảo
vệ môi trường (chế độ)”, “đào tạo nguồn nhân lực (nguồn nhân lực)” và “công nghệ đo/bảo vệ môi
trường (công nghệ)” (trên cơ sở vận dụng phương thức cùng có lợi về thực hiện các biện pháp làm
giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu vào chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm
(PCM) của Nhật Bản để hỗ trợ xây dựng chế độ người quản lý môi trường (PCM mới) phù hợp với
tình hình thực tế ở Việt Nam). Ngoài ra, dự án này đã tiếp thu những ý kiến và tư vấn của các chuyên
gia trong lĩnh vực có liên quan thông qua cuộc họp chuyên gia ở Nhật Bản (ở Tokyo) và cuộc họp
chuyên gia Việt – Nhật (ở Hà Nội), đồng thời đã tiến hành xem xét đưa ra giải pháp trọn gói gồm chế
độ - nguồn nhân lực - công nghệ.
(3) Tổ chức hội thảo và họp nhóm nghiên cứu chung về chính sách môi trường (Chương 4)
Rút ra bài học từ kinh nghiệm khắc phục ô nhiễm môi trường trước kia ở Nhật Bản để góp phần thúc
đẩy thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, đồng thời tổ chức cuộc họp
nhóm nghiên cứu chung về chính sách môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam
tại Hà Nội nhằm chuyển giao và phổ biến biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả trọn gói gồm chế độ
- nguồn nhân lực - công nghệ phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Ngoài ra còn tổ chức các
hội thảo ở Việt Nam để tuyên truyền phổ biến về chế độ người quản lý môi trường mới và chuyển
giao nhân rộng công nghệ có hiệu suất cao mà ít gây ô nhiễm môi trường.
(4) Tổng hợp đề xuất (Chương 5)
Hơn nữa, dự án còn tổng hợp đề xuất các vấn đề cần phải thực hiện trong các năm tiếp theo trên cơ
sở đánh giá tình hình thực hiện hoạt động và các vấn đề của năm nay.
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2. Thu thập và nắm được thông tin về hiện trạng vấn đề ô
nhiễm môi trường, nhu cầu chính sách môi trường, pháp
luật liên quan đến môi trường ở Việt Nam
2.1.

Thu thập thông tin và nắm được hiện trạng vấn đề và quy mô ô
nhiễm môi trường gia tăng

2.1.1. Tình hình ô nhiễm không khí ở Việt Nam
(1) Tình hình xã hội
Việt Nam thực hiện chính sách Đổi Mới từ năm 1986 và luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ngay
cả khi bước sang thế kỷ 21. Từ khi thực hiện đổi mới đến năm 2007, nền kinh tế Việt Nam tăng
trưởng khoảng 7%/năm. Từ năm 2008 trở đi, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại nhưng từ năm
2013 tăng trưởng kinh tế đang trên đà hồi phục. Cùng với tăng trưởng kinh tế, thì những vấn đề nổi
cộm lên đó là dân số ngày càng tập trung vào các thành phố lớn, phụ tải môi trường ngày càng gia
tăng do hoạt động kinh tế năng động, chất lượng không khí ngày càng xấu đi, mùi ngày càng bốc ra
nhiều ở xung quanh các cơ sở công nghiệp chẳng hạn như các nhà máy sản xuất công nghiệp, nhà
máy nhiệt điện…, ô nhiễm không khí dọc các tuyến đường ở các thành phố lớn do xe cộ tăng nhanh,
phát sinh bụi trong quá trình khai thác và vận chuyển quanh khu vực mỏ than, ô nhiễm môi trường
không khí ở xung quanh các công trường xây dựng do nhu cầu xây dựng gia tăng trở thành những
vấn đề nổi cộm.
(2) Tình hình chất lượng không khí
Tình hình chất lượng không khí tại các điểm quan trắc môi trường không khí ở Việt Nam như sau:
Tải lượng chất gây ô nhiễm, kết quả đo ô nhiễm không khí ở phần dưới đây được trích dẫn từ “Báo
cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi trường)”. Hiện nay, ở Việt Nam, quan
trắc môi trường được thực hiện bằng cách đo giá trị thời gian ngắn (chẳng hạn như giá trị trung bình
trong 1 giờ đồng hồ) tại các điểm quan trắc môi trường, rồi tính giá trị năm trên cơ sở tính bình quân
trên tổng số lần đo trong năm. (Giá trị đo thể hiện trên hình dưới đây là giá trị bình quân năm trên cơ
sở đã tính theo cách như trên) Ngoài ra, dự kiến trong thời gian tới sẽ ban hành thông tư về kiểm kê
phát thải và hiện nay vẫn chưa tính toán để đưa ra một con số về tổng tải lượng chất gây ô nhiễm của
từng ngành bao gồm thông tin về lượng khí thải và nồng độ khí thải. Như vậy có thể nói là những dữ
liệu trích dẫn từ Báo cáo Môi trường Quốc gia vẫn còn có phần nghèo nàn về bằng chứng khoa học,
vì vậy trong quá trình tổng hợp biên soạn, những chỗ như vậy đã được bổ sung chú thích. Mặt khác,
hình ảnh sử dụng trong tài liệu này là hình ảnh do các cán bộ điều tra của Công ty cổ phần Nippon
Koei chụp.
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Chất lượng không khí ở khu vực thành phố

①

・Bụi (TSP1, PM102, PM2.53, bụi hạt4…)
Ở khu vực thành phố, nồng độ bụi tổng hợp (TSP) vẫn cao và mức độ cao chủ yếu là ở dọc các
tuyến đường chính hoặc xung quanh các công trình xây dựng. Hơn nữa, bụi ở Việt Nam nhìn chung
là được đo giá trị bụi tổng hợp trung bình trong 1 giờ bằng cách sử dụng thiết bị lấy mẫu không khí
thể tích lớn (high volume air sampler). Số điểm thực hiện quan trắc nồng độ PM10, PM2.5… một cách
tự động liên tục còn rất hạn chế.

2013
2012
2011
2010
2009
2008

Hình 2-1: Nồng độ TSP dọc các tuyến đường chính 2008 ~ 20135
・Ni-tơ đi-ô-xít (NO2)
Ở hầu hết các điểm quan trắc đều có nồng độ nằm trong tiêu chuẩn môi trường trung bình 24 giờ
(100 μg/m3), tuy nhiên theo kết quả năm 2013 thì có 2 điểm quan trắc vượt quá tiêu chuẩn môi
trường trung bình năm (40 μg/m3).

1

Tổng lượng chất lơ lửng (bụi tổng hợp
Hạt bụi có đường kính hạt 10 μm và có thể lọt qua thiết bị sàng lọc bụi với tỉ lệ hạt bụi bị giữ
lạilà 50%.
3
Hạt bụi có đường kính hạt 2,5 μm và có thể lọt qua thiết bị sàng lọc bụi với tỉ lệ hạt bụi bị giữlại
là 50%. Bụi này còn được gọi là chất dạng hạt siêu nhỏ.
4
Là chất sinh ra khi nghiền, tuyển chọn, xử lý cơ học hoặc chất đống nguyên vật liệu và bay lơ
lửng trong không khí (theo định nghĩa của Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí)
5
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Hình 2-2: Nồng độ NO2 ở các tuyến đường chính 2008~20136
・Các bon monoxit (CO)
Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thì vượt tiêu chuẩn môi trường trung bình 24
giờ (5000 μg/m3) nhưng lại dưới mức tiêu chuẩn môi trường trung bình 1 giờ (30000 μg/m3).
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Hình 2-3: Nồng độ CO ở các tuyến đường chính, khu dân cư 2008~20137
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Chất lượng không khí xung quanh khu vực sản xuất công nghiệp

②

・Bụi
Ô nhiễm bụi ngày càng trở thành một vấn đề nổi cộm. Tại nhiều điểm quan trắc ở xung quanh khu
vực sản xuất công nghiệp vượt mức tiêu chuẩn môi trường quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia QCVN 05:2013 (200 μg/m3 trung bình 24 giờ, 100 μg/m3 trung bình năm).
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2008

Hình 2-4: Nồng độ bụi tổng hợp xung quanh khu vực sản xuất công nghiệp Miền Bắc 2008~20138
・Lưu huỳnh đi-ô-xít (SO2)
Nồng độ xung quanh khu công nghiệp ở hầu hết các điểm quan trắc đều dưới mức tiêu chuẩn môi
trường trung bình năm (50 μg/m3) và ở toàn bộ các điểm quan trắc đều dưới mức tiêu chuẩn môi
trường trung bình 24 giờ (125 μg/m3).
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Hình 2-5: Nồng độ SO2 xung quanh khu vực sản xuất công nghiệp Miền Bắc 2008~20139
(3) Ô nhiễm không khí từ nguồn thải cố định
Nguồn phát sinh chủ yếu gây ô nhiễm không khí là các hoạt động sản xuất công nghiệp chẳng hạn
như khí thải từ hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, lò hơi, sự bay hơi hoặc phát tán hóa chất từ
công đoạn sản xuất vào không khí hoặc hoạt động khai thác khoáng sản…
Các chất gây ô nhiễm không khí điển hình của từng ngành công nghiệp được tổng hợp trong Bảng
2-1.
Bảng 2-1: Các chất gây ô nhiễm không khí của từng ngành công nghiệp10
Nhóm ngành sản xuất
Khí thải
Các ngành có lò hơi, lò sấy, máy phát điện đốt
Bụi, SO2, CO, CO2, VOCs, muội khói
nhiên liệu nhằm cung cấp hơi, nhiệt và điện)
Nhóm ngành nhiệt điện
Bụi, CO, CO2, H2S, SO2, NOx
Nhóm ngành sản xuất xi măng
Bụi, NO2, CO2, F2
Bụi, gỉ sắt chứa các ô xít kim loại
Nhóm ngành sản xuất gang thép
(FeO, Fe2O3, MnO2, Al2O3, SiO2, CaO, MgO), khí thải chứa
CO2, SO2
Nhóm ngành may mặc (từ công đoạn cắt may,
Bụi, Cl2, SO2, Pigment , fomanđêhít, HC, NaOH, NaClO
giặt tẩy, sấy)
Nhóm ngành sản xuất cơ khí, luyện kim
Bụi, hơi kim loại nặng, CN, HCl, CO, CO2
Nhóm ngành sản xuất các sản phẩm từ kim
Bụi kim loại đặc thù, hơi hóa chất, hơi dung môi hữu cơ,
loại
SO2, NO2
Bụi H2S, NH3, hơi dung môi hữu cơ, hóa chất đặc thù, bụi,
Ngành sản xuất hóa chất
SO2, CO, NO2
Nhóm ngành khai thác dầu thô, khí
CO, SO2, NOx, hơi HC
Nhóm ngành khai thác sản xuất than và
Bụi, SO2, NOx, CO, CO2
khoáng sản
Bảng 2-2 thể hiện các chất gây ô nhiễm không khí thải ra từ các hoạt động công nghiệp này năm
9
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Như trên
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2009.
Chất gây ô nhiễm nhiều nhất là SO2, tiếp theo là bụi tổng hợp (TSP) và NO2. Tổng số toàn bộ các
chất gây ô nhiễm này chiếm khoảng 70%.
Bảng 2-2: Tải lượng chất gây ô nhiễm không khí11
Chất ô nhiễm
NO2
SO2
VOCs
TSP
Các hóa chất
Các kim loại
Các chất khác12

Tải lượng
(tấn/năm)
655.899
1.117.757
267.706
673.842
143.569
960
682.171

Tỉ lệ (%)
18,52
31,56
7,56
19,02
4,05
0,03
19,26

Phần dưới đây đề cập về tình hình phát thải các chất gây ô nhiễm từ các ngành chủ yếu.
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Theo bảng biểu trong Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013, tổng số chất gây ô nhiễm chiếm
80,7%, vì vậy đã bổ sung mục các chất khác (19,26%).
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① Ngành nhiệt điện
Các nhà máy nhiệt điện chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương ở phía Bắc
và ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam. Hầu hết
các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ cũ đó là lò hơi tuần hoàn tự nhiên dung lượng thấp hoặc
ngưng tụ hơi nước đơn thuần nên hiệu suất năng lượng không cao.
Tùy theo từng phương pháp/công nghệ phát điện và nhiên liệu sử dụng mà chất gây ô nhiễm phát
thải ra cũng khác nhau. Nhà máy nhiệt điện than chủ yếu là phát thải ra SO2, NOx, CO2, thì nhà máy
nhiệt điện dầu lại chủ yếu phát thải ra CO2 và bụi.
Bảng 2-3: Các chất gây ô nhiễm phát thải ra từ hoạt động nhiệt điện13
Đơn vị: Tấn/năm (CO2 có đơn vị là nghìn tấn/năm)
Loại nguồn điện

Bụi

SO2

NOX

CO2

Nhiệt điện than

1.008

31.494

32.342

16.501

Nhiệt điện dầu

6.902

56

3.429

25.077

0

0

15.431

22.977

Nhiệt điện khí - tuabin khí hỗn
hợp

Tổng
7.870
31.550
51.215
42.105
Ghi chú: Trích dẫn từ “Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm
2013”, tuy nhiên vẫn còn chút thắc mắc về lượng bụi, tải lượng CO2 của nhiệt điện
than, lượng bụi, tải lượng SO2 của nhiệt điện dầu và tải lượng CO2 của nhiệt điện
tuabin khí.

Hình 2-6: Tổ máy số 1 và số 2 Nhiệt điện Phả Lại

Hình 2-7: Tổ máy số 1 Nhiệt điện Uông Bí

Ở Việt Nam, nhà máy nhiệt điện phát thải ra chất gây ô nhiễm dễ bị người dân xung quanh kêu ca
phàn nàn là những nhà máy điện tương đối cũ và được xây dựng từ hơn 15 năm trước. Phần lớn các
nhà máy điện hoạt động từ năm 2000 trở đi thì không lắp đặt thiết bị khử lưu huỳnh và gần đây thì
mới lắp đặt thiết bị xử lý bụi chẳng hạn như thiết bị hút tĩnh điện EP.
13
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② Ngành thép
Đặc trưng của ngành thép là sử dụng nhiên liệu (than đá, dầu mỏ) và điện với số lượng lớn nên
phát thải một lượng lớn chất gây ô nhiễm ra không khí. Ở các xưởng sản xuất thép, lò nung sử dụng
than đá, thiết bị đúc gang thép, kho bãi sản phẩm… có thải ra các chất thải như gỉ sắt, ô xít kim loại
(FeO, MnO2, Al2O3, SiO2, CaO, MgO) và các chất khí như CO2/SO2. Ngoài ra, các nhà xưởng, kho
chứa, bãi than, khâu vận chuyển còn thải ra các chất thải chủ yếu như NOx, VOC.
Các doanh nghiệp chế tạo thép đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ
môi trường, tuy nhiên vẫn chưa đầu tư đầy đủ trang thiết bị để xử lý chất gây ô nhiễm không khí.
Các doanh nghiệp lớn đã đầu tư trang thiết bị xử lý ứng dụng công nghệ mới, nhưng các doanh
nghiệp nhỏ và vừa thì vẫn sử dụng các thiết bị cũ kỹ.
Các doanh nghiệp/nhà máy chế tạo thép chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng ở phía
Bắc và vùng Đông Nam Bộ ở phía Nam. Môi trường không khí ở các vùng này đều bị ô nhiễm do
các chất phát thải ra từ các nhà máy chế tạo thép này.
Theo dự báo, đến năm 2025 Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 3,7 triệu tấn thép/năm và tải lượng các
chất gây ô nhiễm không khí tương ứng được thể hiện trong Bảng 2-4.
Bảng 2-4: Dự báo tải lượng chất gây ô nhiễm của ngành thép đến năm 202514
Đơn vị: Tấn/năm
Các chất phát thải

2010

2015

2020

2025

SO2

3.913

7.825

14.018

21.356

CO2

816

1.696

3.012

4.584

CO

498

1.091

1.916

2.912

Bụi tổng hợp

573

1.393

2.396

3.632

14
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③ Ngành sản xuất vật liệu xây dựng (sản xuất xi măng…)
Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng và vùng núi phía Bắc.
Môi trường không khí ở những vùng này cũng bị ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm phát thải ra từ
các hoạt động sản xuất công nghiệp này. Trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng, các chất gây ô
nhiễm được phát thải ra từ các công đoạn như khai thác, sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu…
Công đoạn khai thác và sản xuất nguyên vật liệu sẽ phát thải ra các khí như CO, NOx, SO2, H2S, còn
công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu thì chủ yếu phát sinh ra bụi.
Ngành sản xuất xi măng có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam, tuy
nhiên tác động của nó tới môi trường không khí thì rất lớn.
Quá trình sản xuất xi măng ở Việt Nam hiện nay phát thải ra nhiều bụi có nồng độ tương đối cao,
vì vậy phần lớn các lò trục (Shaft kiln) có phụ tải môi trường lớn đều bị ngừng hoạt động và thay
vào đó là chủ yếu sử dụng lò quay (Rotary kiln). Tuy nhiên, lò trục vẫn được sử dụng. Báo chí cũng
đưa tin về những kêu ca phàn nàn của người dân sinh sống xung quanh khu vực các nhà máy tương
đối mới là những nhà máy mới xây được chưa đến 10 năm. Trước tình hình này, các nhà máy có vốn
đầu tư của nước ngoài chẳng hạn như của Đan Mạch, Thụy Sỹ… phải tính đến tác động môi trường
và không phát thải ra những chất gây ô nhiễm không khí mà có thể bị người dân xung quanh kêu ca
phàn nàn.
Ngoài ra, ngành sản xuất các vật liệu xây dựng khác cũng gây ảnh hưởng đến môi trường không
khí ở khu vực lân cận. Chẳng hạn như trong quá trình nghiền và gia công xử lý đá cũng phát sinh ra
rất nhiều bụi ở các công đoạn như nổ mìn, nghiền đá, chất xếp đá… Ngoài bụi ra thì các ngành khai
thác này cũng sử dụng nhiên liệu diesel trong công đoạn nghiền nên cũng phát sinh ra nhiều CO,
NOx, SO2, H2S. Ngành gốm sứ, ngành sản xuất gạch xây dựng có sử dụng nhiên liệu là than đá nên
cũng phát thải ra bụi và SO2…

Hình 2-8: Nhà máy Xi măng Hạ Long
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④ Ngành công nghiệp than
Ngành công nghiệp than là một ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam. Ngành công nghiệp
than cung cấp ổn định năng lượng và góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Hiện nay,
ở Việt Nam có 28 doanh nghiệp/nhà máy chuyên sản xuất than và tất cả các doanh nghiệp/nhà máy
này đều thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN). Ở Việt Nam,
công nghệ khai thác than còn lạc hậu nên ít có hiệu quả giảm phát thải bụi than ra môi trường không
khí, vì vậy tác động gây ô nhiễm không khí là rất lớn.
Các chất gây ô nhiễm chủ yếu của ngành công nghiệp than là bụi và các chất khác (như SO2, CO,
NOx và CH4). Trong các công đoạn khai thác, tuyển than, trữ than và vận chuyển, các công ty khai
thác than đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường chẳng hạn như lắp đặt thiết bị chống bụi
(75% số doanh nghiệp thực hiện), phủ bạt xe tải chở than, cải thiện dây chuyền sản xuất… nhưng
theo kết quả quan trắc thì nồng độ bụi do ngành công nghiệp than thải ra hiện nay vẫn vượt mức tiêu
chuẩn môi trường không khí (QCVN 05/2013 /BTNMT).
Bảng 2-5: Nồng độ bụi trong khai thác than15
Đơn vị: mg/m3
STT

Cơ sở sản xuất

1
2
3
4

Hà Tu - Quảng Ninh
Núi Béo - Quảng Ninh
Cao Thắng - Quảng Ninh
Tân Lập - Quảng Ninh
Nhà sang TT Hòn Gai Quảng Ninh
Mạo Khê - Quảng Ninh
Hồng Thái - Quảng Ninh

5
6
7

Khai thác/chế
biến
2,0 – 8,8
47,7 – 75,9
16,3 – 38,4
20 – 30,1
2,6 – 5,3

Khu hành

Vận chuyển

Bãi thải

10,2
1,9
-

1,2
14
-

chính/dân cư
0,57 – 0,73
1,4
-

1,4 – 1,8

-

0,1 – 0,9

1,08 - 2
0,1
37,6
15,2
1,3
Ghi chú: Theo Thông tư về QCVN 05:2013, nồng độ PM10 tối đa cho phép (trung bình 2

4 giờ): 0,15 mg/m3; nồng độ TSP tối đa cho phép (trung bình 24 giờ): 0,20 mg/m3.
Thùng của các xe tải chở than khai thác được che phủ bằng bạt nhưng nhiều khi bạt không được cố
định hoàn toàn nên bụi than rơi xuống và tích tụ trên đường. Ngoài ra, vỉa đường hay bị hư hỏng
nên khi xe tải đi qua chỗ vỉa đường hư hỏng đó thường cuốn theo rất nhiều bụi.

15

Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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Mỏ than lộ thiên (Núi Béo)

Vận chuyển than (Uông Bí)

Hình 2-9: Hiện trạng ngành công nghiệp than (trường hợp ở tỉnh Quảng Ninh)
(4) Ô nhiễm không khí từ nguồn di động
Các loại xe cơ giới (xe ô tô, xe máy) là nguồn phát sinh chủ yếu các loại chất gây ô nhiễm không
khí (ni-tơ monoxit, ni-tơ đi-ô-xít, chất dễ bay hơi gốc dầu, chì, bụi, bụi hạt siêu nhỏ, benzen…). Tải
lượng của các loại xe này cũng tăng tỉ lệ với tốc độ tăng số lượng xe cơ giới. Hình 2-10 thể hiện tỉ lệ
phát thải của từng loại xe cơ giới ở Việt Nam hiện nay.

Hình 2-10: Tỉ lệ phát thải của từng loại xe cơ giới năm 2011 (tính toán từ tỉ lệ phát thải của WHO
năm 1993)
Nhiều loại xe cơ giới ở Việt Nam chưa bắt buộc phải tiến hành kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Vì
vậy, các loại xe cơ giới đang chạy ở Việt Nam thường có tính năng và hiệu suất nhiên liệu kém nên
tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí lớn. Khoảng 3,4 triệu chiếc xe máy là nguồn lớn nhất phát
sinh ra các chất gây ô nhiễm như các bon monoxit (CO), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) như
benzen... Ngoài ra, xe tải, xe buýt cũng là những nguồn gây ô nhiễm chính phát thải ra ni-tơ đi-ô-xít
(NO2).
Như vậy là các nguồn di động là nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở các thành phố lớn ở Việt
Nam. Việc quản lý kiểm soát khí thải xe cơ giới ở Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải (MOT) thực
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hiện.

Người đi xe đeo khẩu trang

Đợi tín hiệu giao thông

Hình 2-11: Tình hình giao thông đô thị Hà Nội
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(5) Công trình xây dựng/công trình đường xá
Cùng với sự phát triển kinh tế, rất nhiều tòa nhà được xây dựng ở các thành phố lớn như Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh… Hơn nữa, có rất nhiều công trình như xây dựng đường cao tốc, xây dựng
cầu vượt tại các nút giao thông chính, chôn ngầm đường dây điện, xây dựng tàu điện ngầm, đường
sắt trên cao… nên đất cát xây dựng vương vãi và tích tụ trên đường. Chỉ một cơn gió mạnh hoặc xe
cộ đi lại gần khu vực công trình là cuốn theo đất cát bay lên. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế bụi
chẳng hạn như định kỳ phun tưới nước, che phủ bằng bạt vẫn chưa được thực hiện.

Hình 2-12: Hà Nội (Công trình đường cao tốc tại ngã tư Cầu Giấy năm 2015)

Hình 2-13: Hà Nội (Gạch và cát sử dụng để xây nhà ở)
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(6) Đốt rơm rạ
Ở Miền Bắc Việt Nam, trồng lúa chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng một năm hai vụ nên việc
đốt rơm rạ tập trung vào dịp ngay sau thu hoạch là vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm. Vì vậy, những
vùng xuôi chiều gió sẽ bị khói (muội khói, bụi hạt nồng độ cao, NOx…) bao phủ. Nếu Hà Nội là khu
vực xuôi chiều gió khi đốt rơm rạ thì nồng độ PM10 và PM2.5 trong thành phố sẽ tăng cao. Ngoài ra,
nếu rơm rạ không cháy hết thì sẽ sinh ra hợp chất anđêhít16. Mặt khác, ở vùng đồng bằng sông Cửu
Long thì một năm canh tác trồng lúa ba vụ và rơm rạ không đốt cháy mà được xử lý dùng làm thức
ăn gia súc, bỏ thối ngoài ruộng đồng.

Hình 2-14: Đốt rơm rạ ở vùng lân cận Hà Nội (ảnh chụp từ trên không ngày 20 tháng 6 năm 2014)
(7) Tình hình thông tin đại chúng ở Việt Nam gần đây về tình hình ô nhiễm không khí
Vụ nổi tiếng trên báo chí ở Việt Nam về ô nhiễm môi trường là vụ thải nước ô nhiễm phi pháp
năm 2008 của Công ty Bột ngọt VEDAN của Đài Loan (ở tỉnh Đồng Nai). Vụ này cuối cùng đã
được xử là vụ gây ô nhiễm môi trường với mức phạt là 60 tỷ đồng (khoảng 320 triệu yên). Ngoài ra,
các trường hợp bị báo chí đưa tin chỉ đích danh tên doanh nghiệp như vụ Công ty VEDAN thì rất
hiếm và việc báo chí đưa tin về ô nhiễm không khí vẫn còn rất ít.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, báo chí đưa tin chỉ đích danh tên doanh nghiệp và đưa tin về
ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng, chẳng hạn như việc báo chí đưa tin về vụ nhà máy
thép gây ô nhiễm môi trường bị đình chỉ hoạt động hơn 2 năm do người dân tiến hành biểu tình.
Trong quá trình cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản, thì việc đưa tin tự do và
phong trào của người dân đối với vấn đề gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp là một yếu tố rất
quan trọng, vì vậy việc bắt đầu có xu hướng như này ở Việt Nam là rất đáng chú ý.

16

Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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Bảng 2-6 tổng hợp các vụ lớn mà báo chí đưa tin về vấn đề ô nhiễm không khí từ năm 2014 đến
tháng 01 năm 2016.
① Đưa tin về thiệt hại do ô nhiễm không khí của nhà máy
Bảng 2-6: Các vụ báo chí đưa tin liên quan đến ngành xi măng, ngành thép và nhiệt điện
Địa điểm (nhà máy)
Xi măng Kiên Lương, tỉnh

Nội dung
Có 5 nhà máy xi măng trong một khu vực có bán kính 10km. Đặc biệt là ô nhiễm từ

Kiên Giang (tên cũ là Xi măng

nhà máy xi măng Kiên Lương (tên cũ là Hà Tiên 2) rất nghiêm trọng.

Hà Tiên 2)

Xi măng Hà Tiên trong cùng tập đoàn được thừa nhận là một doanh nghiệp gây ô
nhiễm cao ở thành phố Hồ Chí Minh nên được chỉ đạo di rời ra khỏi thành phố Hồ Chí
Minh chậm nhất trong tháng 12 năm 2015. Xi măng Holcim là nhà máy cũng ở trong
khu vực này và có vốn đầu tư của Thụy Sỹ thì rất ít bị kêu ca phàn nàn. (Theo Báo
Thanh Niên ngày 09 tháng 9 năm 2014)17

Xi măng Xuân Thành, Xi măng

Ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là một tỉnh nằm ở phía nam của thành phố Hà Nội,

Hoàng Long, tỉnh Hà Nam

có 11 nhà máy xi măng lớn nhỏ hoạt động. Người dân kêu rằng các nhà máy này phát
sinh rất nhiều bụi đặc biệt là vào ban đêm. Người dân phải quét dọn bụi tích lại trong
đêm và gia tăng các bệnh về đường hô hấp. (Theo Báo Thanh Niên ngày 01 tháng 01
năm 2014)18

Công ty cổ phần Thép Vạn Lợi,

Công ty bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và mới hoạt động trở lại sau 2 năm đình chỉ

thành phố Hải Phòng

hoạt động vì lý do kinh tế, môi trường. Bụi, mùi khét, khói, tiếng ồn đến mức người
dân xung quanh không thể ngủ được, vận chuyển thép từ lò nung đến xưởng cán thép
rất nguy hiểm nên người dân xung quanh đã tiến hành đình công phản đối buộc nhà
máy phải ngừng hoạt động. Nhà máy vẫn bị đình chỉ hoạt động suốt hơn 2 năm rưỡi kể
từ ngày 09 tháng 5 năm 2013. (Theo tin của Hải Phòng Az ngày 14 tháng 9 năm
2015)19

Xi măng Hà Tiên và Công ty

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi

Phân bón vi sinh, thành phố Hồ

trường thành phố Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 12 doanh nghiệp gây ô nhiễm

Chí Minh

môi trường nghiêm trọng vẫn còn tồn tại trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh, trong
đó có 7 doanh nghiệp phải đình chỉ hoạt động trong năm 2015 hoặc phải di rời ra khỏi
thành phố. Hai doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường xung
quanh là Xi măng Hà Tiên và Công ty Phân bón vi sinh. (Theo Vietnam News ngày 14
tháng 12 năm 2015)20

Nhà máy sản xuất Sô Đa Chu
Lai, tỉnh Quảng Nam

Mùi khó chịu và khí độc đến mức người dân xung quanh không thể mở cửa sổ, cửa nhà
được. Hơn nữa, nước thải của nhà máy làm cho cá, tôm và cua chết. Vì vậy đã có
phong trào phản đối nhà máy và có cuộc đối thoại giữa người dân và người quản lý nhà
máy. (Theo Báo Pháp luật ngày 15 tháng 11 năm 2015)21

17

http://www.thanhniennews.com/society/cement-factories-destroy-town-in-southern-vietnam-30862.html

18

http://www.thanhniennews.com/society/cement-factories-cast-pall-over-village-in-northern-vietnam-31798.html

19

http://haiphongaz.com/xa-hoi/cong-ty-cp-luyen-gang-van-loi-gay-o-nhiem-moi-truong-26460.html

20

http://vietnamnews.vn/environment/279806/hcm-city-eyes-moving-polluting-companies-out.html

21

http://phapluattp.vn/ban-doc/hang-tram-nguoi-dan-doi-doi-thoai-voi-nha-may-gay-o-nhiem-591230.html
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Địa điểm (nhà máy)

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong cuộc họp chính phủ ngày 19 tháng 01 về quy

tuyên bố rà soát kế hoạch phát

hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 (tổng sơ

triển nhiệt điện than.

đồ điện 7) và kế hoạch phát triển ngành công nghiệp than đến năm 2020 tầm nhìn đến
năm 2030 đã chỉ đạo điều chỉnh cả hai chương trình theo hướng không tăng thêm nhà
máy nhiệt điện than. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tuyên bố rà soát
tổng sơ đồ điện 7 và giảm nhiệt điện than tương đương 5000-7000MW trong tổng sơ
đồ. Vì vậy, tỉ trọng nhiệt điện than trong tổng công suất điện năm 2030 sẽ giảm từ 56%
xuống còn 46%. (Theo Báo Vneec ngày 19 tháng 01 năm 2016)22、23

② Đưa tin về ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông gây ra
Bảng 2-7: Các vụ báo chí đưa tin về ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông gây ra
Địa điểm

Nội dung đưa tin

Thành phố Hà

70% nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội là do giao thông. Nồng độ PM10 cao gấp 4 lần

Nội

mức tiêu chuẩn của WHO. Theo điều tra của Ngân hàng Thế giới, mức ô nhiễm không khí của Hà
Nội ở mức ngang với các thành phố như Dehli, Karachi và năm trong danh sách 10 thành phố tồi tệ
nhất trên thế giới (World’s the Worst 10). Nguyên nhân gồm có giao thông, khu công nghiệp, làng
gốm sứ, công trình xây dựng, đốt than… (Theo Báo điện tử Vietnamnet ngày 15 tháng 9 năm
2015)24

Thành phố Hà

Ô nhiễm không khí có nguyên nhân từ các công trình xây dựng đường xá, tàu điện ngầm, tòa nhà

Nội

ngày càng nghiêm trọng. Kể từ khi bắt đầu xây dựng tàu điện ngầm, bụi rơi và tích tụ lại trên cửa sổ,

Thành phố Hồ

cây cối ngày càng nhiều. Xe cộ chuyên chở vật liệu xây dựng cũng không được phủ kín bạt nên đất

Chí Minh

cát bay mù mịt. (Theo Báo điện tử Vietnamnet ngày 19 tháng 12 năm 2015)25

Thành phố Hà

Người dân ở Hà Nội luôn kêu rằng trời nắng thì bụi mà trời mưa thì nước bẩn. Còn ở thành phố Hồ

Nội

Chí Minh thì 89% mẫu không khí vượt mức tiêu chuẩn cho phép. (Theo Vietnamnews ngày 20 tháng

Thành phố Hồ

12 năm 2015)26

Chí Minh
Thành phố Hồ

Vào năm 2015 xu hướng ô nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang tình trạng gia tăng nồng

Chí Minh

độ CO. Khí thải của xe máy là nguồn phát sinh chủ yếu ra chất benzen. Cần có hệ thống thông báo
thông tin không khí đô thị. (Theo Vietnamnews ngày 27 tháng 10 năm 2015)27

Thành phố Hồ
Chí Minh

Bước sang tháng 10 năm 2015, có vài ngày liên tục xuất hiện hiện tượng “sương mù khô (dry
fog)”dưới điều kiện độ ẩm dưới 75%. Nguyên nhân của hiện tượng sương mù khô này chính là ô
nhiễm không khí do các phương tiện giao thông. (Theo Vietnamnews ngày 06 tháng 10 năm
2015)28

22

http://vneec.gov.vn/tin-tuc/chinh-sach-nang-luong/t23824/se-cat-giam-5-000--7-000-mw-nhiet-dien-than.html

23

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thuong-truc-Chinh-phu-hop-ve-dieu-chinh-Quy-hoach-dien-VII-va
-Quy-hoach-than-60/246335.vgp
24
http://english.vietnamnet.vn/fms/environment/141300/hanoi-traffic-spouts-pollution.html
25

http://english.vietnamnet.vn/fms/environment/148535/vietnam-suffers-from-rising-air-pollution.html

26

http://vietnamnews.vn/environment/279804/big-city-pollution-worsening.html

27

http://vietnamnews.vn/environment/277627/carbon-monoxide-reaching-alarming-level-in-hcm-city.html

28

http://vietnamnews.vn/society/276728/heavy-polluted-smog-covers-hcm-city.html
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2.1.2. Tình hình hỗ trợ
Để nắm được tình hình về ô nhiễm không khí hiện nay ở Việt Nam và những biện pháp mà Việt
Nam đã thực hiện để tiến hành kiểm soát ô nhiễm không khí, các hoạt động hợp tác quốc tế giữa Việt
Nam với Nhật Bản và các nước khác đã được triển khai thực hiện với kết quả như dưới đây.
(1) Dự án hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến ô nhiễm không khí được thực hiện bởi JICA (Cơ quan Hợp
tác Quốc tế Nhật Bản)
① Khảo sát tình hình chung
Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác quốc tế với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường đang thực
hiện hoặc đã thực hiện trong 10 năm qua, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tiến hành
lấy mẫu điều tra trên cơ sở áp dụng trang thông tin điện tử tri thức (http://gwweb.jica.go.jp/) của
JICA.
Hoạt động hỗ trợ của JICA có những xu hướng sau:
1) Theo chủ trương hỗ trợ ODA cho từng quốc gia do Chính phủ Nhật Bản xây dựng29, thì lĩnh
vực trọng điểm trong hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam là “hỗ trợ ứng phó với vấn đề môi trường ngày
càng nổi cộm (môi trường đô thị, môi trường tự nhiên) cùng với quá trình công nghiệp hóa/độ thị
hóa nhanh chóng, cũng như ứng phó với những đe dọa của thiên tai/biến đổi khí hậu để xử lý tác
động tiêu cực của tăng trưởng kinh tế”. Theo chủ chương này, hoạt động chủ đạo là hỗ trợ ứng phó
với vấn đề ô nhiễm đô thị chẳng hạn như ô nhiễm không khí/ô nhiễm môi trường nước/quản lý chất
thải cũng như hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.
2) Trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường nước, hoạt động hợp tác kỹ thuật để xây dựng và vận hành
tốt các công trình nước thải trong khuôn khổ dự án hoàn thiện hệ thống thoát nước/nước thải bằng
nguồn vốn cho vay ưu đãi đã được triển khai thực hiện như là một “dự án hợp tác kỹ thuật đi kèm
chương trình hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn cho vay ưu đãi” và các dự án này đã phát huy hiệu quả nhờ
sự hỗ trợ cả phần cứng và phần mềm.
3) Trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường nước, quản lý chất thải, các dự án hợp tác do các chính
quyền địa phương như thành phố Osaka, thành phố Yokohama, thành phố Kitakyushu, thành phố
Fukuoka và thành phố Naha triển khai thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm và tri thức của mình trong
khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở. Các dự án này cũng đang phát huy hiệu quả.
4) Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, “Chương trình hỗ trợ chính sách biến đổi khí hậu (Support

29

Chủ trương hỗ trợ cho từng quốc gia đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (tháng
12 năm 2012): http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072247.pdf
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Program to Respond to Climate Change: SP-RCC)” của JICA và các nhà tài trợ đã được triển khai
thực hiện từ năm 2009 nhằm thúc đẩy hình thành chương trình hành động chính sách và thực hiện
chương trình trong 3 vấn đề trọng điểm là: 1) Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu; 2) Ứng phó
với biến đổi khí hậu; 3) Ứng phó với các vấn đề liên ngành.
5) Dự án hỗ trợ trong lĩnh vực ô nhiễm không khí còn ít, đặc biệt là chưa thấy có dự án hỗ trợ về
tăng cường quản lý và đào tạo nguồn nhân lực ở phía nguồn thải chất gây ô nhiễm không khí.
② Khảo sát chi tiết
Trong khuôn các hoạt động đã được JICA thực hiện trong những năm gần đây, hoạt động khảo sát
điều tra chi tiết đã được triển khai thực hiện đối với 2 dự án dưới đây có nội dung gần giống với nội
dung của chương trình này (hỗ trợ bảo vệ môi trường không khí kiểu cùng có lợi).
・Dự án hỗ trợ xây dựng chế độ quản lý chất lượng không khí
・Chuyên gia cố vấn chính sách môi trường
Những hoạt động này không phải là hoạt động hợp tác theo kiểu hai bên cùng có lợi như chương
trình này mà chỉ giống chương trình này ở điểm là được thiết kế cụ thể cho hoạt động hỗ trợ bảo vệ
môi trường không khí ở Việt Nam.
Cả hai dự án đều là hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường quản lý chất lượng không khí cho phía các cơ
quan quản lý nhà nước trên cơ sở thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, vì vậy không bao gồm
các hỗ trợ kỹ thuật cho phía các nguồn thải chất gây ô nhiễm chẳng hạn như là các nhà máy hoặc
các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Bảng 2-8: Hoạt động của JICA gần giống với nội dung của chương trình này (1)
Tên dự án
Dự án hỗ trợ xây dựng chế độ quản lý chất lượng không khí
Thời gian
09/2013~03/2015
Khái quát Bộ Tài nguyên và Môi trường khi xây dựng Nghị định mới, Quyết định và Thông tư để thực
hoạt động
hiện Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ một dự án hợp
tác kỹ thuật để tăng cường chế độ quản lý chất lượng không khí. Trên cơ sở đề xuất dự án
của phía Việt Nam thì dự án hợp tác kỹ thuật đã được triển khai thực hiện với các hoạt động
sau:
・Xây dựng danh mục các hoạt động cần thực hiện (TB: Thematic Briefs) để tăng cường
quản lý chất lượng không khí theo dự thảo luật sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường và chắt lọc
các hoạt động ưu tiên và soạn thảo tài liệu
・Xây dựng dự thảo lộ trình kế hoạch thực hiện quản lý chất lượng không khí ở thành phố Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh
・Hỗ trợ kỹ thuật đối với việc xây dựng một nghị định mới để thực hiện Luật Bảo vệ Môi
trường sửa đổi đó là “Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu”
Kết quả
・Bộ tài liệu về các nội dung sửa đổi cụ thể và phương hướng sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tiêu chuẩn phát thải khí thải nhà máy và môi trường không khí (QCVN) (TB-1)
・Bộ tài liệu kỹ thuật về chế độ đăng ký nguồn thải cố định (nhà máy) (TB-2)
・Bộ tài liệu kỹ thuật về CEMS (hệ thống giám sát khí thải liên tục tự động) (TB-3)
・Bộ tài liệu giới thiệu chế độ thỏa ước kiểm soát ô nhiễm của Nhật Bản, giới thiệu và hướng
tới áp dụng tại Việt Nam chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (PCM) (TB-3)
・Xây dựng dự thảo lộ trình thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí ở thành phố Hà
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Nội và thành phố Hồ Chí Minh
・Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế thải
Vấn đề và ・Nội dung thực hiện của các hoạt động dự án nếu đóng góp nhiều cho những hoạt động mà
bài học kinh
cơ quan đối tác phía Việt Nam chỉ định là những hoạt động dự kiến triển khai trong thời
nghiệm
gian tới thì sẽ được phân bổ nhiều thời gian của dự án để thực hiện.
・Mặt khác, nội dung thực hiện của các hoạt động dự án mà xa rời với hoạt động chuyên môn
thực tế hoặc nhu cầu của cơ quan đối tác thì cho dù có ký biên bản dự án (RD) cũng không
được phân bổ thời gian của dự án để thực hiện.
・Trong lĩnh vực quản lý môi trường không khí, chương trình đào tạo hầu như không được
thực hiện trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ nên bị tụt hậu khoảng 10 năm so
với quản lý môi trường nước, vì vậy mà việc tăng cường nhân sự, chế độ/tổ chức, thiết bị
kiểm soát… trở thành một vấn đề cấp bách.
・Trong Tổng cục Môi trường (VEA)/Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD) số người phụ trách sửa
đổi luật còn ít (chẳng hạn chỉ có từ vài người đến 5 người phụ trách thông tư hoặc quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia) và nhiều người không có kiến thức chuyên môn, vì vậy rất mong
được nâng cao năng lực, tham gia khóa đào tạo có hiệu quả cao.
・Vẫn còn thiếu kiến thức cơ bản về vật lý chẳng hạn như khí thải sẽ nở ra hoặc co lại tùy
theo điều kiện nhiệt độ…
・Sở Tài nguyên và Môi trường các thành phố trực thuộc trung ương như thành phố Hà Nội,
thành phố Hồ Chí Minh ít quan tâm đến các hoạt động không có lợi ích thực tế nên rất khó
hợp tác thực hiện.
・Phần lớn các nguồn gây ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn như thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh là do nguồn di động (xe máy, xe ô tô) và cơ quan chủ quản là Bộ
Giao thông vận tải (MOT) nên không thể tiếp cận được với cơ quan đầu mối là Bộ Tài
nguyên và Môi trường được. Việc tách bạch rạch ròi theo ngành dọc giữa các cơ quan quản
lý là rất rõ ràng.

Bảng 2-9: Hoạt động của JICA gần giống với nội dung của chương trình này (2)
Tên dự án
Chuyên gia cố vấn chính sách môi trường
Thời gian
11/2014~ (dự án tiếp tục từ tháng 07/2008)
Khái quát
Để tăng cường năng lực quản lý môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các
hoạt động
chuyên gia Nhật Bản liên tục được phái cử sang Việt Nam để triển khai các hoạt động hợp
tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung chủ yếu của chuyên gia Nhật Bản như sau:
・Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa học/hội thảo nhằm nâng cao kiến thức về quản
lý môi trường (đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý môi trường nước và không khí)
・Phát triển và phổ biến các công cụ chính sách liên quan đến quản lý môi trường, tư vấn và
đề xuất các biện pháp thúc đẩy các cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các
công cụ đó
・Rà soát chủ trương hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, xây dựng dự án và điều phối các hoạt
động hỗ trợ
Kết quả
・Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật lò đốt chất thải (đang tiếp tục)
・Các hoạt động liên quan đến việc sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tiêu
chuẩn phát thải dựa trên kết quả của “Dự án hỗ trợ xây dựng chế độ quản lý chất lượng
không khí” (đang tiếp tục)
・Hỗ trợ cơ chế đối thoại chính sách giữa các Vụ/Cục của Bộ Tài nguyên và Môi trường với
các nhà tài trợ (đang tiếp tục)
Vấn đề và
Những điểm cần lưu ý khi triển khai thực hiện dự án gồm những điều sau:
bài học kinh ・Không thể trông mong vào việc người phụ trách sẽ báo cáo chi tiết lên cấp trên quyết định
nghiệm
(từ Vụ trưởng/Cục trưởng trở lên), vì vậy điều quan trọng là cần phải chuẩn bị một cơ chế,
một nơi làm việc mà được người có quyền quyết định để mắt tới để đề đạt trực tiếp lên hoặc
xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ người có quyền quyết định.
・Chênh lệch về năng lực của người phụ trách rất lớn và cũng có không ít cán bộ không làm
được việc, vì vậy cần phải tìm ra một cán bộ chủ chốt thạo việc.
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(2) Hoạt động hỗ trợ liên quan đến ô nhiễm không khí được thực hiện bởi các cơ quan hợp tác quốc
tế khác
Chương trình này đã tiến hành điều tra các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các nhà tài trợ
khác trong lĩnh vực quản lý môi trường được thực hiện trong những năm gần đây (trong 10 năm trở
lại đây). Các nhà tài trợ là đối tượng điều tra gồm có Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế
giới, Công ty Hợp tác Quốc tế Đức, Cục Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ, Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ.
Trong đó, Việt Nam không nằm trong danh sách các nước đối tượng được công bố trên trang chủ của
Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ (IDB) nên không thể xác nhận được thông tin với Ngân hàng Phát
triển Châu Mỹ này.
Xét về số dự án của các nhà tài trợ thì số dự án về thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ tác động
của hiện tượng nóng lên toàn cầu là nhiều nhất, chiếm gần 70% tổng số dự án. Tiếp theo là dự án về
bảo vệ môi trường không khí chiếm khoảng 20%.
Bảng 2-10: Số dự án hợp tác với các nhà tài trợ khác
Biện pháp làm
giảm nhẹ tác động
Bảo vệ môi Bảo vệ môi Kiểm soát
của hiện tượng
Nhà tài trợ
trường
trường
chất nguy
nóng lên toàn cầu
không khí
nước
hại
(gồm cả hoạt động
bảo vệ tầng ôzôn)
Ngân hàng Phát triển 1 dự án
－
－
5 dự án
Châu Á
Ngân hàng Thế giới
1 dự án
1 dự án
4 dự án
Công ty Hợp tác Quốc 1 dự án
2 dự án
tế Đức
Cục Hợp tác Phát triển 1 dự án
Thụy Sỹ
Tổng
3 dự án 1 dự án 1 dự án 11 dự án (69 %)
(19 %)
(6 %)
(6 %)

Tổng

6 dự án
6 dự án
3 dự án
1 dự án
16 dự án

Danh mục tên các dự án hợp tác được đính kèm ở phần cuối tài liệu này.
3 dự án hợp tác bảo vệ môi trường không khí gồm:
・Ngân hàng Phát triển Châu Á: Xây dựng kế hoạch giảm ô nhiễm không khí ở thành phố và các
khu công nghiệp
・Công ty Hợp tác Quốc tế Đức: Xây dựng lộ trình cải thiện ô nhiễm không khí (thành phố Bắc
Ninh, thành phố Cần Thơ)
・Cục Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ: Dự án tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm không khí đối với
thành phố Hà Nội
Những dự án này chủ yếu là các dự án hỗ trợ cho phía cơ quan quản lý nhà nước về môi trường
mà không thực hiện các hoạt động hai bên cùng có lợi hoặc các hoạt động hỗ trợ đối với phía nguồn
phát sinh ô nhiễm.
Trong số các dự án nêu trên, phần dưới đây sẽ giới thiệu sơ lược về 2 dự án trên cơ sở các tài liệu thu
thập được.
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・Công ty Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)
Công ty Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đang triển khai thực hiện “Clean Air for Smaller Cities in the
ASEAN Region (Dự án kiểm soát ô nhiễm không khí ở các thành phố tương đối nhỏ trong khu vực
ASEAN)” với đối tượng là các thành phố không phải là thủ đô của 8 nước trong khối ASEAN và
xây dựng lộ trình quản lý môi trường không khí (bảng các công đoạn lớn để chuẩn bị cho kế hoạch
quản lý môi trường không khí) đối với 11 thành phố đối tượng của Cam-pu-chia, Indonesia, Lào,
Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, ở Việt Nam có thành phố Bắc
Ninh (là thành phố nằm ở phía đông của Hà Nội và là thủ phủ của tỉnh Bắc Ninh) và thành phố Cần
Thơ (là thành phố trực thuộc trung ương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long) là đối tượng dự án. Lộ
trình đối với thành phố Bắc Ninh đã được xây dựng xong vào năm 201230 và lộ trình đối với thành
phố Cần Thơ đã cũng được hoàn tất vào năm 201431.
・Cục Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ
Cục Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ từ năm 2006 đến năm 2008 đã triển khai thực hiện Chương trình
kiểm soát ô nhiễm không khí Việt Nam – Thụy Sỹ (SVCAP)32 cho đối tượng là thành phố Hà Nội
(lúc bấy giờ) và các khu vực lân cận. Nội dung của dự án bao gồm 4 hạng mục chính là: 1) Rà soát
chính sách; 2) Tuyên truyền phổ biến về bảo vệ môi trường; 3) Dự án thử nghiệm; 4) Xây dựng cơ
sở dữ liệu ô nhiễm không khí. Ở nội dung 1) đã tiến hành các hoạt động như xây dựng dự thảo nghị
định, dự thảo thông tư có liên quan về kiểm soát ô nhiễm không khí, xây dựng dự thảo kế hoạch
quản lý môi trường không khí và trình chính phủ ban hành chương trình hành động. Ở nội dung 2)
đã thực hiện rất nhiều các cuộc tuyên truyền vận động và ở nội dung 3) đã thực hiện các hoạt động
như quản lý bảo dưỡng xe tải, rà soát các công đoạn sản xuất trong ngành chế biến thực phẩm, kiểm
soát phát tán bụi từ các công trình xây dựng. Ở nội dung 4) đã thực hiện các hoạt động chẳng hạn
như lập kiểm kê nguồn thải thử nghiệm (thành phố Hà Nội), sửa chữa các trạm quan trắc hiện có của
thành phố Hà Nội, đo chất gây ô nhiễm không khí ở 22 điểm trong nội thành Hà Nội bằng máy lấy
mẫu thụ động (passive sampler)… Ngoài ra, Thụy Sỹ còn hợp tác với Việt Nam trong việc xây dựng
Báo cáo Môi trường Quốc gia (năm 2008 về ô nhiễm không khí).

30

http://www.citiesforcleanair.org/documents/3rd%20Draft%20RMBN%20_%20Sayeg%20edit%2024%20Oct-Nhu%20edit%208Nov
_NY%2014%20Nov%20corrections.pdf
31
http://www.citiesforcleanair.org/wp-content/uploads/2014/09/road-map-can-tho-finalised.pdf
32

http://doc.rero.ch/record/256039/files/18-18-SVCAPFS_en.pdf
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(3) Hoạt động liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính
Từ năm 2008 đến năm 2009, JICA đã thực hiện “Điều tra quy hoạch tổng thể thực hiện tiết kiệm
năng lượng” và đã xây dựng lộ trình để thúc đẩy thực hiện đại trà hoạt động tiết kiệm năng lượng.
Kể từ sau cuộc điều tra này, một loạt các hoạt động được triển khai chẳng hạn như hỗ trợ xây dựng
luật tiết kiệm năng lượng, xây dựng và áp dụng các chế độ (chứng nhận tiêu chuẩn nhãn tiết kiệm
năng lượng, chế độ người chẩn đoán tiết kiệm năng lượng, chế độ người quản lý tiết kiệm năng
lượng), thành lập trung tâm tiết kiệm năng lượng, xây dựng chế độ tài chính về thực hiện tiết kiệm
năng lượng… Ngoài ra, các nhà tài trợ khác cũng hỗ trợ xây dựng chiến lược và lộ trình thực hiện
tiết kiệm năng lượng của từng ngành công nghiệp (WB, ADB), thúc đẩy thực hiện dự án tiết kiệm
năng lượng ESCO (WB), hỗ trợ áp dụng chế độ quản lý năng lượng ISO50001 (UNDP/UNIDO)…
Tuy nhiên, những nỗ lực của chính quyền địa phương trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng mới chỉ
dừng lại ở việc thực hiện các hoạt động như hoàn thiện tổ chức về quản lý tiết kiệm năng lượng, ứng
phó cơ bản về mặt quản lý nhà nước ở cấp địa phương (tiếp nhận bản kế hoạch và báo cáo tiết kiệm
năng lượng) hoặc các hoạt động khác như đo điện, thay thế thiết bị ánh sáng theo yêu cầu của các
đơn vị…Trong quá trình xây dựng chủ chương cơ bản về tiết kiệm năng lượng ở cấp địa phương,
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cấp địa phương về hoạt động tiết kiệm năng lượng của các
cơ sở sản xuất công nghiệp theo quy định của luật, nghị định và hỗ trợ các cơ sở sản xuất công
nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng, thì chính quyền địa phương đã nhận thức rõ được tầm quan
trọng của những vấn đề này, tuy nhiên với tinh thần tự lực tự cường và tình trạng thiếu thốn về ngân
sách, nguồn nhân lực và kiến thức chuyên môn thì hiện nay các động thái này vẫn chưa được triển
khai thực hiện. Trước tình hình này, trong khuôn khổ chương trình dự án hỗ trợ các doanh nghiệp
nhỏ và vừa Nhật Bản chuyển giao công nghệ ra nước ngoài của JICA, các doanh nghiệp phân tích
môi trường của Nhật Bản đã tiến hành “điều tra lập dự án thúc đẩy giáo dục môi trường và hoạt động
đề xuất biện pháp/chẩn đoán tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp đo đơn giản” từ năm 2013 đến
năm 2014. Trong hoạt động điều tra này, thông qua hoạt động giáo dục môi trường và đề xuất biện
pháp/chẩn đoán tiết kiệm năng lượng bằng phương pháp đo đơn giản, sự phù hợp để áp dụng ở thành
phố Đà Nẵng đã được xác nhận, đồng thời đề xuất một dự án ODA cũng được đưa ra nhằm góp phần
giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam. Hoạt động điều tra này đã góp phần nắm được
khả năng áp dụng công nghệ/sản phẩm của doanh nghiệp Nhật Bản tại các nước đang phát triển theo
kênh ODA sau này.
Theo kết quả điều tra, các vấn đề phát triển, các hoạt động mà các doanh nghiệp Nhật Bản có khả
năng triển khai ra nước ngoài về chẩn đoán tiết kiệm năng lượng được tổng hợp trong Bảng 2-11.
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Bảng 2-11: Giải quyết vấn đề phát triển, triển khai hoạt động đề xuất và dự án ODA liên quan33
Yếu tố cần thiết để triển khai hoạt động
Dự án ODA có thể kỳ vọng là sẽ góp phần giải quyết/cải thiện
chẩn đoán tiết kiệm năng lượng để đề
các yếu tố nêu ở mục bên trái
xuất và giải quyết vấn đề phát triển
33

“Điều tra lập dự án thúc đẩy giáo dục môi trường và đề xuất biện pháp chẩn đoán tiết kiệm năng
lượng bằng phương pháp đo đơn giản: Bản báo cáo cuối cùng” (năm 2014) của Công ty Cổ
phần Osumi và Công ty Cổ phần Nippon Koei.
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Yếu tố cần thiết để triển khai hoạt động
chẩn đoán tiết kiệm năng lượng để đề
xuất và giải quyết vấn đề phát triển
Cần tiếp tục tăng cường sự hiểu biết của
các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa
phương. Nếu sự hiểu biết không đầy đủ
về hoạt động chẩn đoán tiết kiệm năng
lượng đề xuất thì có khả năng rất khó
triển khai hoạt động chẩn đoán tiết kiệm
năng lượng tại các công trình/cơ sở công
cộng.

Dự án ODA có thể kỳ vọng là sẽ góp phần giải quyết/cải thiện
các yếu tố nêu ở mục bên trái

・Hợp tác kỹ thuật để tăng cường sự hiểu biết về kỹ thuật chẩn
đoán tiết kiệm năng lượng, kỹ thuật thúc đẩy thực hiện tiết
kiệm năng lượng của thành phố Đà Nẵng là đối tượng điều
tra lần này và là cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa
phương
・Hoạt động kiểm chứng và phổ cập kỹ thuật chẩn đoán tiết
kiệm năng lượng, kỹ thuật thúc đẩy thực hiện tiết kiệm năng
lượng có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa
phương nhằm tăng cường sự hiểu biết của cơ quan này đối
với kỹ thuật chẩn đoán tiết kiệm năng lượng…
・Hoạt động đào tạo cho đối tượng là cán bộ của các cơ quan
quản lý nhà nước ở cấp địa phương
Cần nâng cao ưu đãi đối với việc áp dụng ・Hoạt động tuyên truyền phổ biến và kiểm chứng để thúc đẩy
thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng
sự hiểu biết của các doanh nghiệp tư nhân về kỹ thuật chẩn
của các doanh nghiệp tư nhân để triển
đoán tiết kiệm năng lượng
khai hoạt động chẩn đoán tiết kiệm năng ・Hoạt động tuyên truyền phổ biến và kiểm chứng để giới thiệu
lượng đề xuất sang thực hiện ở các doanh
cho các doanh nghiệp tư nhân về kỹ thuật thúc đẩy thực hiện
nghiệp tư nhân.
tiết kiệm năng lượng
・Hoạt động đào tạo cho đối tượng là các cán bộ phụ trách tiết
kiệm năng lượng của doanh nghiệp tư nhân
Để triển khai hoạt động chẩn đoán tiết
・Hợp tác kỹ thuật bao gồm hoạt động đào tạo các cán bộ của
kiệm năng lượng đề xuất sang thực hiện ở
các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương để trở
các doanh nghiệp tư nhân, thì ngoài
thành hướng dẫn viên để tuyên truyền phổ biến kỹ thuật tiết
những ưu đãi đối với doanh nghiệp tư
kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tư nhân
nhân mà còn cần tăng cường sự hiểu biết ・Hoạt động hợp tác kỹ thuật của JICA mà hiện nay đang thực
của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp
hiện
địa phương nữa.
・Hoạt động tuyên truyền phổ biến và kiểm chứng kỹ thuật
chẩn đoán tiết kiệm năng lượng, kỹ thuật thúc đẩy thực hiện
tiết kiệm năng lượng thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp
tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương
・Hoạt động đào tạo để các cán bộ của cơ quan quản lý nhà
nước ở cấp địa phương và cán bộ phụ trách tiết kiệm năng
lượng của doanh nghiệp cùng tham gia khóa đào tạo để xây
dựng được mối quan hệ hợp tác giữa họ với nhau
Cần tạo ra một nơi có thể cung cấp một
・Hợp tác kỹ thuật bao gồm hoạt động cung cấp thông tin về kỹ
cách có hiệu quả những thông tin về kỹ
thuật tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản cho các doanh
thuật tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản
nghiệp tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa
cho phía Việt Nam.
phương chẳng hạn như thành phố Đà Nẵng là đối tượng đã
thực hiện điều tra lần này
・Hoạt động đào tạo về cung cấp thông tin liên quan đến kỹ
thuật tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản để cho đối tượng là
cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương
và cán bộ phụ trách tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp
tư nhân cùng tham dự một khóa đào tạo
・Hợp tác kỹ thuật bao gồm hoạt động cung cấp thông tin về
Cần nâng cao sự hiểu biết của phía Việt
Nam về hoạt động tiết kiệm năng lượng
hoạt động tiết kiệm năng lượng ESCO cho các doanh nghiệp
ESCO.
tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương
chẳng hạn như thành phố Đà Nẵng là đối tượng đã thực hiện
điều tra lần này
・Hoạt động đào tạo về cung cấp thông tin về hoạt động tiết
kiệm năng lượng ESCO để cho đối tượng là cán bộ của các
cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa phương và cán bộ phụ
trách tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp tư nhân cùng
tham dự một khóa đào tạo
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2.1.3. Nguồn thải ô nhiễm không khí trong thời gian tới
Các nguồn chủ yếu phát thải các chất gây ô nhiễm không khí dự kiến trong 5 hoặc 10 năm tới (đến
năm 2020 hoặc 2025) được tổng hợp dựa trên:
・Kế hoạch phát triển (quy hoạch tổng thể) của từng ngành công nghiệp được ban hành dưới hình
thức “Quyết định”.
・Thông tin thống kê được công bố công khai
Việt Nam là nước phát triển kinh tế dựa trên kế hoạch phát triển kinh tế, vì vậy 5 năm một lần “kế
hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội” được thông qua thì các bộ ngành quản lý các lĩnh vực liên
quan tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm (quy hoạch tổng thể) của ngành mình trên cơ sở
kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội của cả nước này. Khi cần phải sửa đổi/rà soát lại quy hoạch
tổng thể cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình quốc tế, tình hình kinh tế xã hội mới thì văn bản
quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung lại được ban hành.
Vì vậy, ô nhiễm không khí do các ngành gây ra trong tương lai có thể nắm bắt được một cách cụ
thể bằng cách thẩm định chi tiết quy hoạch tổng thể này của từng ngày.
Trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng và các nguồn phát sinh
gây ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng đó là các nhà máy nhiệt điện than, ngành gang thép,
ngành xi măng, nhà máy phân bón hóa học cũng như các công trình xây dựng, công trình đường xá
và công trình tàu điện ngầm ở các thành phố lớn. Ngành công nghiệp than (khai thác, tuyển than và
vận chuyển) dự kiến sẽ tăng sản lượng sản xuất trong nước nên cũng vẫn gây ảnh hưởng tới môi
trường ở những vùng có mỏ than hoặc những khu vực có các hộ tiêu thụ than lớn như nhà máy nhiệt
điện than, ngành gang thép, ngành xi măng… Ngoài ra, các nguồn di động gây ô nhiễm không khí
cũng vẫn là những nguồn gây ô nhiễm lớn do sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện giao thông.
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(1) Xu hướng gia tăng nguồn thải cố định
Theo kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam, các ngành phát sinh nhiều chất gây ô nhiễm
không khí nhất đó là: 1) nhà máy nhiệt điện than; 2) ngành gang thép; 3) ngành xi măng. Ba ngành
này, chỉ trong vòng hơn 10 năm từ năm 2000 đến năm 2014 sản lượng sản xuất, lượng tiêu thụ nhiên
liệu và tải lượng đã tăng gấp 3 lần. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược Chính sách Công
nghiệp, Bộ Công Thương, dự báo vào năm 2015 ngành gang thép phát thải 1.393 tấn bụi và 7.825
tấn SO2, ngành nhiệt điện than phát thải 5.742 tấn bụi và 50.054 tấn SO2. Ngoài ra, vào năm 2020 dự
báo ngành gang thép sẽ phát thải lượng chất gây ô nhiễm không khí gấp 2 lần năm 2015. Theo Viện
Vật liệu Xây dựng của Bộ Xây dựng, ngành sản xuất xi măng được dự báo là phát thải 1.075.000 tấn
bụi và 140.000 tấn SO2 vào năm 2015 và 1.340.000 tấn bụi và 180.000 tấn SO2 vào năm 2020.
① Nhà máy nhiệt điện
Nhiệt điện (than, dầu và khí thiên nhiên) trên cả nước có 27 doanh nghiệp, công suất thiết bị điện
tăng từ 3.000MW vào năm 2000 lên 7.500MW vào năm 2006 và 10.000MW vào năm 2014. Kế
hoạch phát triển các nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhà máy nhiệt điện than, được quy định rất chi
tiết trong “Tổng sơ đồ ngành điện”34 có hiệu lực thi hành từ năm 2011. Bảng 2-12 thể hiện các con
số dự báo nhu cầu điện (lượng phát điện, GWh) nêu trong Tổng sơ đồ ngành điện.
Bảng 2-12: Dự báo nhu cầu điện (theo Tổng sơ đồ ngành điện)
Năm

2010

2015

2020

2025

2030

100.000

194.000

330.000

490.000

695.000

Lượng nhu
cầu điện
(GWh)
Ghi chú: Công suất thiết bị điện còn được gọi là “công suất định mức”, “công suất thiết bị” hoặc đơn giản chỉ là “công
suất đầu ra” là khối lượng công việc tính trên một đơn vị thời gian khi thiết bị hoạt động hết công suất. Trường
hợp là nhà máy phát điện thì đơn vị thường được đo bằng MW. Mặt khác, lượng điện lực sinh ra là lượng phát
điện trong một năm trên cơ sở tính theo tỉ lệ sử dụng thiết bị và được tính toán theo công thức dưới đây.
Lượng phát điện (MWh) = Công suất thiết bị (MW) × Số giờ trong một năm (365 ngày × 24 giờ) × Tỉ lệ sử dụng
thiết bị trong một năm (%)

Trong bối cảnh hiện nay thì nhu cầu điện tăng rõ rệt, tăng gấp 1,7 lần vào năm 2020, gấp 2,5 lần
vào năm 2025 và gấp 3,6 lần vào năm 2030 so với năm 2015.
Theo kế hoạch, tới thời điểm năm 2030, 56% lượng nhu cầu này sẽ được đảm bảo bằng nhiệt điện
than. Tuy nhiên, như sẽ được trình bày ở phần sau này, thì để thực hiện trách nhiệm quốc tế là phải
giảm phát thải khí nhà kính thì con số này dự kiến sẽ được điều chỉnh xuống còn 46%. Mặc dù vậy
thì lượng phát điện nhiệt điện than sau khi điều chỉnh cũng vẫn tăng gấp 4,1 lần so với năm 2015.
34

“Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Điện lực
quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030” và “Quyết định số 125/2014/QĐ-ĐTĐL
của Bộ Công Thương về danh mục các nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2015”
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Tổng sơ đồ ngành điện đã đề ra các mục tiêu sau:
【Nhiệt điện than】
・Để thúc đẩy phát triển nhà máy nhiệt điện, sử dụng tối đa nhiên liệu than trong nước ở các nhà
máy nhiệt điện ở phía Bắc.
・Đến năm 2020 nâng công suất thiết bị nhiệt điện than lên khoảng 36.000 MW, lượng phát điện
lên khoảng 156.000 GWh (chiếm 46,8% tổng lượng phát điện) và tiêu thụ than ở mức 6730 tấn.
・Đến năm 2030 nâng công suất thiết bị nhiệt điện than lên khoảng 75.000 MW, lượng phát điện
lên khoảng 394.000 GWh (chiếm 56,4% tổng lượng phát điện) và tiêu thụ than ở mức 17100
tấn.
・Than sản xuất trong nước không thể đáp ứng đủ nhiên liệu than dành cho nhiệt điện, vì vậy từ
năm 2015 xem xét xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu.
Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 01 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo điều chỉnh
Tổng sơ đồ điện nêu trên theo hướng không tăng số lượng nhà máy nhiệt điện than.
Chính phủ đã công bố sẽ rà soát Tổng sơ đồ điện 7 và cắt giảm lượng phát điện nhiệt điện than
tương đương khoảng 5000-7000MW so với kế hoạch. Vì vậy, tỉ lệ phát điện nhiệt điện than trong tổng
lượng phát điện năm 2030 sẽ giảm từ 56% xuống còn 46%. Kế hoạch nhà máy nhiệt điện thay đổi cụ
thể như thế nào sẽ được công bố sau.
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Bảng 2-13 thể hiện các con số dự báo về tải lượng của từng loại nhiên liệu từ năm 2011 đến năm
2015.
Bảng 2-13: Các chất gây ô nhiễm không khí sinh ra từ nhà máy nhiệt điện (dự báo tải lượng của từng
loại nhiên liệu)35
Đơn vị: tấn/năm (CO2: nghìn tấn/năm)
Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Than
Bụi

2.024

2.374

3.031

4.092

5.742

SO2

31.625

30.996

35.707

40.880

50.054

NO2

35.240

37.819

45.014

45.590

49.642

CO2

27.975

31.820

40.150

52.554

72.671

Bụi

2.772

3.133

4.005

3.043

805

NO2

4.848

5.450

6.917

5.105

1.267

CO2

2.740

3.146

4.222

3.112

1.288

Dầu

Ghi chú: Tải lượng SO2, NO2 và bụi trong bảng trên được tính bằng cách sử dụng danh mục hệ số phát thải của Mỹ
AP42 (US EPA) nên nhiều khả năng là có thể nhỏ hơn nhiều so với giá trị trên thực tế.

Các từ Bảng 2-14 đến Bảng 2-16, Hình 2-15 và Hình 2-16 thể hiện kế hoạch xây dựng đến năm
2020 đối với các nhà máy nhiệt điện than và nhiệt điện dầu có khả năng gây ô nhiễm không khí
nhiều nhất được trích lược từ quy hoạch tổng thể ngành điện.

35

Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường) – Tải lượng chất gây ô nhiễm được tính bằng cách sử dụng hệ số phát thải của Mỹ
(AP42) và IPCC (CO2) và lượng sử dụng nhiên liệu.
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Bảng 2-14: Khái quát quy hoạch tổng thể ngành điện (trích dẫn phần nhiệt điện than và nhiệt điện
dầu)-136
Tên nhà máy điện
Uong Bi MR Thermoelectric
Power Plant (TPP) #2
Hiep Phuoc TPP

Dầu nặng
Nhiên liệu

Tỉnh đặt nhà máy
Quang Ninh

○

Công suất thiếNăm bắt đầu vận hành

(MW)
300

Ghi chú

×

HCMC

Dự kiến ngừng hoạt động

×

HCMC

Dự kiến ngừng hoạt động

Thu Duc TPP
Ninh Binh I TPP

×

Ninh Binh

Dự kiến ngừng hoạt động

Uong Bi I TPP

×

Quang Ninh

Dự kiến ngừng hoạt động

Can Tho

Dự kiến ngừng hoạt động

Can Tho TPP
Cam Pha
Cao Ngan
Haiphong 1
Mao Khe
Na Duong
Pha Lai 1
Pha Lai 2
Quang Ninh1
Son Dong
expanded Uong Bi
Uong Bi 2
Hai Phong2
2Quang Ninh
FormosaHT
Formosa
Vedan
Ninh Binh
Uong 1
Hiep Phuoc
Thu Duc
O Mon
Can Tho
Mong Duong 1
Vung Ang 1
Nghi Son 1
Cam Pha II TPP
An Khanh I TPP #1
Vung Ang I TPP #1
Formosa TPP #2
Hai Phong II TPP #1
Mao Khe TPP #1, 2
An Khanh I TPP #2
Vung Ang I TPP #2
Nghi Son I TPP #1
Nong Son TPP
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Than đá

×

○
○
○

Quang Ninh
Thai Nguyen
Hai Phong
Quang Ninh
Lang Son
Hai Duong
Hai Duong
Quang Ninh
Bac Giang
Quang Ninh
Quang Ninh
Hai Phong
Quang Ninh
Ha Tinh
Ha Tinh
Dong Nai
Ninh Binh
Quang Ninh
HCMC
HCMC
Can Tho
Can Tho
Quang Ninh
Ha Tinh
Thanh Hoa

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Quang Ninh
Thai Nguyen
Ha Tinh
Ha Tinh
Hai Phong
Quang Ninh
Thai Nguyen
Ha Tinh
Thanh Hoa
Quang Nam

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

670
110
600
440
100
440
600
600
220
300
330
600
600
600
300
72
100
110
375
227
330
150
1080
1200
600
300
50
600
150
300
440
50
600
300
30

Đã xây dựng

2012

2013

Dựa trên Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển
Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
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Bảng 2-15: Khái quát quy hoạch tổng thể ngành điện (trích dẫn phần nhiệt điện than và nhiệt điện
dầu)-237
Tên nhà máy điện
Hai Phong 2 TPP #2
Nghi Son I TPP #2
Thai Binh II TPP #1
Quang Ninh II TPP #1
Vinh Tan II TPP #1, 2
O Mon I TPP #2
Duyen Hai I TPP #1
Quang Ninh II TPP #2
Thai Binh II TPP #2
Mong Duong II TPP #1,2
Luc Nam TPP #1
Duyen Hai III TPP #1
Long Phu I TPP #1
Duyen Hai I TPP #2
Cong Thanh TPP #1, 2
Mong Duong I TPP #1
Thai Binh 2
Thai Binh I TPP #1
Hai Phong TPP #1
An Khanh II TPP #1
Long Phu I TPP #2
Vinh Tan I TPP #1, 2
Duyen Hai III TPP #2
Thang Long TPP #1
Mong Duong I TPP #2
Thai Binh I TPP #2
Hai Phong TPP #2
Nghi Son II TPP #1, 2
An Khanh II TPP #2
Van Phong I TPP #1
Vinh Tan VI TPP #1
Vinh Tan III TPP #1
Song Hau I TPP #2
Na Duong II TPP #1,2
Luc Nam TPP #2
Vung Ang II TPP #1
Quang Trach I TPP #1
Nam Dinh I TPP #1
Van Phong I TPP #2
Song Hau I TPP #2
Duyen Hai II TPP #1
Vinh Tan III TPP #2
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Nhiên liệu

Tỉnh đặt nhà máy

Công suất thiết bị

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Hai Phong
Thanh Hoa
Thai Binh
Quang Ninh
Binh Thuan
Can Tho
Tra Vinh
Quang Ninh
Thai Binh
Quang Ninh
Bac Giang
Tra Vinh
Soc Trang
Tra Vinh
Thanh Hoa
Quang Ninh

○

Thai Binh

○
○
○
○
○
○

Thai Binh
Hai Phong
Thai Nguyen
Soc Trang
Binh Thuan
Tra Vinh

○

Quang Ninh

(MW)
300
300
600
300
1200
330
600
300
600
1200
50
600
600
600
600
500
1200
300
600
150
600
1200
600
300

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Quang Ninh
Thai Binh
Hai Phong
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Khanh Hoa
Binh Thuan
Binh Thuan
Hau Giang
Lang Son
Bac Giang
Ha Tinh
Quang Binh
Nam Dinh
Khanh Hoa
Hau Giang
Tra Vinh
Binh Thuan

500
300
600
1200
150
660
600
660
600
100
50
600
600
600
660
600
600
660

Than đá
○
○
○
○
○

Dầu nặng

○

Năm bắt đầu vận hành

Ghi chú

2014

2015

Từ năm 2016
trở đi

Dựa trên Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển
Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
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Bảng 2-16: Khái quát quy hoạch tổng thể ngành điện (trích dẫn phần nhiệt điện than và nhiệt điện
dầu)-338
Tên nhà máy điện
Vinh Tan VI TPP #2
Vung Ang II TPP #2
Quang Trach I TPP #2
Nam Dinh I TPP #2
Thang Long TPP #2
Quang Tri TPP #1
Duyen Hai II TPP #2
Duyen Hai III TPP #3 (MR)
Kien Luong I TPP #1
Quang Tri TPP #2
Vinh Tan III TPP #3
Kien Luong I TPP #2
Hai Phong III TPP #1
Van Phong II TPP #1
Quang Trach II TPP #1
Quynh Lap I TPP #2
Kien Luong II TPP #1
Long Phu II TPP #2
Quang Trach II TPP #2
Phu Tho TPP #1

Nhiên liệu

○

sang nhiên liệu sinh khối

Long An TPP #1, 2
Kien Luong II TPP #2
Hai Phong III TPP #3, 4
Nam Dinh II TPP #1
Phu Tho TPP #2

○
○
○
○

Long An
Kien Giang
Hai Phong
Nam Dinh

○

Phu Tho

Long Phu III TPP #1
Vung Ang III TPP #1
Nam Dinh II TPP #2
Bac Gian TPP #1
Long Phu III TPP #2
Vung Ang III TPP #2, 3
Bac Giang TPP #2
Kien Luong III TPP #1
Song Hau II TPP #1
Vung Ang III TPP #4
Quynh Lap II TPP #1, 2
Song Hau II TPP #2
Kien Luong III TPP #2
Yen Hung TPP #1, 2

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Soc Trang
Ha Tinh
Nam Dinh
Bac Giang
Soc Trang
Ha Tinh
Bac Giang
Kien Giang
Hau Giang
Ha Tinh
Nghe An
Hau Giang
Kien Giang

○

Quang Ninh

Uong Bi III TPP #1, 2
Song Hau III TPP #1, 2

○
○
Tổng công suất thiết bị (MW)

38

Tỉnh đặt nhà má Công suất thiếNăm bắt đầu
Ghi chú
(MW) vận hành
y
Binh Thuan
600
Ha Tinh
600
Quang Binh
600
Nam Dinh
600
Quang Ninh
300
Quang Tri
600
Tra Vinh
600
Tra Vinh
600
Kien Giang
600
Từ năm 2016
Quang Tri
600
trở đi
Binh Thuan
660
Kien Giang
600
Hai Phong
600
Khanh Hoa
660
Quang Binh
600
Nghe An
600
Kien Giang
600
Soc Trang
600
Quang Binh
600
Ngừng xây dựng, chuyển
300
Phu Tho

Than đá Dầu nặn
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Quang Ninh
Hau Giang

1200
600
1200
600
300
1000
600
600
300
1000
1200
300
1000
1000
600
1200
1000
1000
1200

Từ năm 2016
trở đi
Ngừng xây dựng, chuyển
sang nhiên liệu sinh khối

Từ năm 2016
trở đi

Chưa xác
định thời
gian bắt đ

1200
2000
67864

Dựa trên Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển
Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
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Hình 2-15: Nhà máy nhiệt điện (đã xây dựng)39

39

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
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Hình 2-16: Nhà máy nhiệt điện (kế hoạch xây dựng trong tương lai)40

40

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1208/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030
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② Ngành thép
Ngành thép có sản lượng sản xuất năm 2000 là 1,57 triệu tấn và đến năm 2014 thì sản lượng đã tăng
lên đến 5 triệu tấn. Năm 2014 trong nước có 30 doanh nghiệp sản xuất thép. Hầu hết các doanh
nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ và nhiều nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu. Nguyên vật
liệu chủ yếu là sắt vụn. Kế hoạch phát triển ngành thép được quy định cụ thể trong “Quy hoạch tổng
thể hệ thống sản xuất và phân phối thép” có hiệu lực thực hiện từ năm 2013.
Bảng 2-17: Dự báo nhu cầu và lượng tiêu thụ thép
Chỉ tiêu
Tiêu thụ thép (kg/người)
Tổng nhu cầu tiêu thụ thép
trong nước (triệu tấn)

2013

2015

2020

2025

156

176

252

373

14

16

24
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Mặt khác, Bảng 2-18 thể hiện công suất thiết bị sản xuất gang thép tính tới năm 2025 dựa trên kế
hoạch xây dựng nêu trong Quy hoạch tổng thể ngành thép.
Bảng 2-18: Dự báo công suất thiết bị sản xuất gang thép (nghìn tấn/năm)
Loại sản phẩm

Công suất
2012

2015

2020

2025

Gang và sắt xốp

1.900

9.500

23.500

33.250

Phôi vuông

7.740

15.300

24.000

25.630

Phôi dẹt

-

6.000

18.000

25.500

Thép thành phẩm

12.500

15.000

35.500

42.530

Tổng

22.140

45.800

101.000

126.910

Công suất thiết bị sản xuất sản phẩm thép năm 2025 tăng gấp 2,8 lần so với năm 2015.

Con số dự báo tải lượng chất gây ô nhiễm không khí được tính bằng cách nhân hệ số phát thải cụ thể
với sản lượng. Theo quy hoạch tổng thể thì ngành thép ngày càng phát triển hơn và nếu công nghệ
sản xuất và công nghệ xử lý chất gây ô nhiễm không khí không thay đổi thì tải lượng chất gây ô
nhiễm sẽ tăng gấp 1,8 lần vào năm 2020 và tăng 2,8 lần vào năm 2025 so với năm 2015.
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Bảng 2-19: Dự báo tải lượng chất gây ô nhiễm không khí của ngành thép đến năm 202541
Đơn vị: tấn/năm

Các chất phát
thải
SO2
NO2
CO
Bụi tổng hợp

2010

2015

3.913
816
498
573

7.825
1.696
1.091
1.393

2020
14.018
3.012
1.916
2.396

2025
21.356
4.584
2.912
3.632

Bảng 2-20, Bảng 2-21, Hình 2-17 và Hình 2-18 thể hiện các nhà máy thép hiện nay và kế hoạch
xây dựng nhà máy thép.

41

Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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Bảng 2-20: Khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp thép-142
Tên nhà máy

Địa điểm
xây dựng

Giai đoan thực
hiện đến

Công suất thiết kế (Million Tons/Year)
Gang,
sắt xốp

Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng
Tà

Thép Thép
Phôi FlatPhô Thép d
dẹt cán dẹt cán
vuông i dẹt
ài
nóng nguội
0.5

0.45

0.25

0.2

u
Bình Dương

0.2

0.2

Đà Nẵng

0.25

Nhà máy thép DANA-Ý

Đà Nẵng

0.3

0.3

Nhà máy thép không gỉ

Đồng Nai
0.2

0.2

0.35

0.35

0.3

0.3

Nhà máy Luyện cán thép Đồng Tiến
Nhà máy phôi thép Thép Việt
Nhà máy thép cán nguội Thống Nhất
Nhà máy thép Posco GĐ I
Nhà máy luyện cán thép An Hưng Tường GĐI
Nhà máy luyện cán thép Đà Nẵng GĐI

Nhà máy cán thép Hàn Việt

1.2

0.2

0.235

Hà Nội

Khu Liên hợp gang thép Hòa Phát GĐ I

Hải Dương

Nhà máy sản xuất phôi thép BCH Thái Hưng

Hải Dương

Nhà máy luyện Thép Đình Vũ

Hải Phòng

0.24

0.2

Nhà máy Luyện thép Sông Đà GĐI

Hải Phòng

0.5

0.6

Nhà máy thép tấm cán nóng Cửu Long

Hải Phòng

0.4

Nhà máy Thép Vạn Lợi

Hải Phòng

Nhà máy thép tấm cán nóng Cái Lân VINASKIN
Nhà máy luyện cán thép đặc biệt Shengli GĐI
Nhà máy luyện kim Thanh Hà
Nhà máy Phôi thép Tuyên Quang
Nhà máy thép Việt Đức GĐI

Đã xây dựng
（2007～
2012）

0.35

0.18

Quảng Ninh

0.3

Thái Bình

0.6

Thanh Hóa

0.1

Tuyên Quang

0.15

0.6

0.15

Vĩnh Phúc

0.35

Nhà máy cán thép hợp kim dự ứng lực

Bắc Kạn

Nhà máy cán thép tấm Hoa Sen

Bắc Kạn

2020

Bình Dương

2020

0.4

0.4

Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng
Tà

2020

0.3

0.3

Nhà máy luyện cán thép Vinakyoei GĐII
Nhà máy luyện phôi thép Pomina
Nhà máy phôi thép Phú Thọ
Nhà máy thép China Steel Sumikin
Nhà máy thép Fuco GĐ I
Nhà máy thép Fuco GĐ II
Nhà máy thép hợp kim và thép chất lượng cao G
ĐI
Nhà máy thép hợp kim và thép chất lượng cao G
ĐII
Nhà máy thép Posco GĐ2 cán nóng
Nhà máy thép Posco SS Vina
Nhà máy sắt xốp và gang thép Bắc Kạn GĐI
Nhà máy sắt xốp và gang thép Bắc Kạn GĐII
Nhà máy luyện cán thép An Hưng Tường GĐII
Nhà máy luyện cán thép Tuệ Minh
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2015

0.1
0.1

0.05
0.1

2020

0.0025

2015

0.4

u
Bà Rịa Vũng
Tà
2015
u
Bà Rịa Vũng
Tà

0.001

2015

u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
2015
u
Bà Rịa Vũng
Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u
Bà Rịa Vũng Tà
u

0.3

0.5

0.001

0.001
2020
2020

0.5
0.5
0.5

2015

0.5

0.001
2020

0.6

2020

0.5

0.5

2020

0.5

0.5

2020

1

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 694/2013/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát
triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm
2025
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Bảng 2-21: Khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp thép-243
Tên nhà máy

Địa điểm
xây dựng

Giai đoan thực
hiện đến

Công suất thiết kế (Million Tons/Year)
Gang,
sắt xốp

Thép Thép
Phôi FlatPhô Thép d
dẹt cán dẹt cán
vuông i dẹt
ài
nóng nguội

Dự án đầu tư Khu liên hợp gang thép Khoáng
sản Việt

Cao Bằng

Liên hợp gang thép Cao Bằng

Cao Bằng

Nhà máy sắt xốp và phôi thép hợp kim Bản Tấn

Cao Bằng

Nhà máy luyện cán thép Đà Nẵng GĐII

Đà Nẵng

2015

0.5

0.5

Nhà máy thép miền Trung

Đà Nẵng

2015

0.5

0.5

Nhà máy luyện thép Hà Giang

Hà Giang

Liên hợp gang thép Vạn Lợi Hà Tĩnh
Liên hợp thép Hà Tĩnh
Liên hợp thép Vũng Áng Fomosa GĐI

2020
2015

0.22

0.2

0.05

2020

2020

Hà Tĩnh
Hà Tĩnh

0.2

2022
2015

0.5

0.5
0.004
0.0065

2020

0.5

0.0075

0.004
0.0015

0.004

0.006 0.002 0.0038 0.0023

0.001 0.0065

0.006

Liên hợp thép Vũng Áng Fomosa GĐII

Hà Tĩnh

Khu Liên hợp gang thép Hòa Phát GĐ II

Hải Dương

2015

0.5

Khu liên hợp luyện cán thép chất lượng cao

Hải Phòng

2015

0.5

Nhà máy Luyện thép Sông Đà GĐII

Hải Phòng

2015

0.35

0.5

Nhà máy thép Hậu Giang GĐI

Hậu Giang

2020

0.5

0.5

Nhà máy thép Hậu Giang GĐII

Hậu Giang

2025

0.5

0.5

Nhà máy thép Inox Hòa Bình

Hưng Yên

2020

0.45

Nhà máy thép Việt Ý GĐII

Hưng Yên

Liên hợp gang thép Lào Cai VTM GĐI

Lào Cai

2020

0.5

2015

0.125

2015

0.5

0.5

0.5

0.0015

0.001

2020

0.0015

Nhà máy phôi thép Lào Cai

Lào Cai

2020

0.5

Nhà máy sản xuất gang Thiên Thanh

Lào Cai

2020

Liên hợp gang thép Lào Cai VTM GĐII

Nhà máy sắt xốp GĐ I

Nghệ An

Nhà máy sắt xốp GĐ II

0.5

0.22

2020

0.001

2025

0.001

Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao

Ninh Bình

Nhà máy luyện gang thép Quảng Bình

Quảng Bình

2020

0.25

Liên hợp thép Quảng Ngãi (Guang lian) GĐI

Quảng Ngãi

2020

0.0035

0.0035

Liên hợp thép Quảng Ngãi (Guang lian) GĐII

Quảng Ngãi

2025

0.0035

0.0035 0.001

Nhà máy luyện gang và phôi thép Quảng Ninh

Quảng Ninh

2020

Nhà máy thép Megastar Yên Hưng

Quảng Ninh

Nhà máy luyện gang và phôi thép Sơn La
Nhà máy luyện cán thép đặc biệt Shengli GĐII
Dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên GĐII
Dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên GĐIII

2015

2015
2020

Thái Bình

2020

Thái Nguyên

2025

Nhà máy phôi thép Nghi Son GĐI

Thanh Hóa

2015

Nhà máy phôi thép Nghi Sơn GĐII

Thanh Hóa

Nhà máy phôi thép Ngọc Lặc

Thanh Hóa

Nhà máy cán thép và Trung tâm phân phối thép

Vĩnh Phúc

0.0029
0.7
0.002

0.3
0.5
0.5

0.001

0.5

0.5

0.001

0.5
0.5

0.001
2020

2015

0.001
0.25

2020

Tổng sản lượng (triệu tấn/năm)
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0.5

2015

2015

0.5

0.25

0.002
0.05

Sơn La

Thái Nguyên

Nhà máy cán thép Thái Trung

0.001

0.25
0.5

3.1795

11.45 0.0255 9.306 2.1212 0.6273

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 694/2013/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát
triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm
2025
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Hình 2-17: Nhà máy sản xuất thép (đã xây dựng)44
44

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 694/2013/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát
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Hình 2-18: Nhà máy sản xuất thép (kế hoạch xây dựng trong tương lai)45

45

triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm
2025
Soạn thảo dựa trên Quyết định số 694/2013/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về Quy hoạch phát

40

③ Ngành xi măng
Ngành xi măng sản xuất 15 triệu tấn xi măng và sử dụng 1,74 triệu tấn than vào năm 2000. Năm
2011, sản lượng xi măng đã tăng lên đến 54 triệu tấn và lượng nhiên liệu than đá sử dụng cũng đã
tăng lên đến 5 triệu tấn than.
Năm 2014, trên cả nước có 100 doanh nghiệp sản xuất xi măng, trong đó có 44 doanh nghiệp sản
xuất clinker. Kế hoạch phát triển ngành xi măng được quy định cụ thể trong “Quy hoạch tổng thể
ngành xi măng đến năm 2020”
măng sửa đổi”

47

46

có hiệu lực thi hành từ năm 2011 và “Quy hoạch tổng thể ngành xi

đã được sửa đổi vào năm 2014. Bảng 2-22 thể hiện con số dự báo nhu cầu xi măng

nêu trong quy hoạch tổng thể.
Bảng 2-22: Dự báo nhu cầu xi măng
Năm

Dự báo nhu cầu xi măng (triệu tấn/năm)

2011

54-55

2015

75-76

2020

93-95

2030

113-115

Nhu cầu xi măng năm 2020 tăng gấp 1,2 lần so với năm 2015 và dự kiến sẽ tăng gấp 1,5 lần vào
năm 2030. Quy hoạch tổng thể đã đề cập đến việc cải thiện hiệu suất thiết bị hút bụi tĩnh điện và đã
đặt ra yêu cầu kỹ thuật để thực hiện từ tháng 01 năm 2015 là phải giảm tải lượng bụi xuống dưới 30
mg/Nm3 là mức thấp hơn 1/3 mức tiêu chuẩn phát thải bụi 100 mg/Nm3 quy định tại tiêu chuẩn phát
thải ngành xi măng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN23/2009/BTNMT). Yêu cầu kỹ thuật của
nhà máy sản xuất xi măng nêu trong quy hoạch tổng thể là:
Tiêu thụ năng lượng nhiệt: ≤ 730 Kcal / kg (clinker)
Tiêu thụ điện: 90 kWh / tấn (xi măng)
Nồng độ bụi phát thải: ≤ 30 mg / Nm3
Tải lượng các chất gây ô nhiễm được dự báo như thể hiện trong Bảng 2-23.
Bảng 2-23: Dự báo tải lượng chất gây ô nhiễm không khí của ngành xi măng48
Đơn vị: triệu tấn/năm
Các chất phát thải
2011
2015
2020
Bụi
0,65
1,075
1,34
SO2
0.086
0.14
0.18
Từ Bảng 2-24 đến Bảng 2-26, Hình 2-19 và Hình 2-20 thể hiện các nhà máy xi măng hiện tại và kế
hoạch xây dựng nhà máy xi măng theo quy hoạch tổng thể đã sửa đổi.

46
47
48

triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm
2025
Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển công
nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
“1592/2014/TTG-KTN: Sửa đổi Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng”
Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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Bảng 2-24: Khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng (nhà máy xi măng đã xây dựng
và kế hoạch xây dựng trong tương lai)-149
Tên nhà máy
Dien Bien
La Hien 1
La Hien 2
Quang Son
Tuyen Quang
Huu Nghi 1
Huu Nghi 2
Huu Nghi 3
Song Thao
Thanh Ba
Yen Binh
Yen Bai
Dong Banh
Hoa Binh
Nam Son
Hoang Thanch 1
Hoang Thanch 2
Hoang Thanch 3
Phuc Son
Thanh Cong 3
Phuc Son 2
Phu Tan
Hai Phong
Chinh phong 1
Chinh phong 2
Cam Pha
Thang Long
Lam Thach 1
Lam Thach 2
Ha Long
But Son
But Son 2
Kien Khe
X 77
Hoang Long
Thanh Liem
Hoa Phat
Tam Diep
Vinakansai
Duyen Ha 1
Duyen Ha 2
Huong Duong 1
Huong Duong 2
Visai

49

Tỉnh đặt nhà máy
Dien Bien
Thai Nguyen
Thai Nguyen
Thai Nguyen
Tuyen Quang
Phu Tho
Phu Tho
Phu Tho
Phu Tho
Phu Tho
Yen Bai
Yen Bai
Lang Son
Hoa Binh
Hanoi
Hai Duong
Hai Duong
Hai Duong
Hai Duong
Hai Duong
Hai Duong
Hai Duong
Hai Phong
Hai Phong
Hai Phong
Quang Ninh
Quang Ninh
Quang Ninh
Quang Ninh
Quang Ninh
Ha Nam
Ha Nam
Ha Nam
Ha Nam
Ha Nam
Ha Nam
Ha Nam
Ninh Binh
Ninh Binh
Ninh Binh
Ninh Binh
Ninh Binh
Ninh Binh
Ninh Binh

Tổng sản
(triệu tấn/năm)
0.35
0.25
0.60
1.50
0.27
0.25
0.35
0.45
0.91
0.35
0.91
0.35
0.91
0.35
0.35
1.10
1.20
1.30
1.80
0.35
1.80
0.35
1.40
1.40
1.40
2.30
2.30
0.45
0.45
2.00
1.40
1.60
0.12
0.12
0.35
0.45
0.91
1.40
0.91
0.60
1.80
0.91
0.91
1.80

Đang xây dựng hoặc
đang trong quy
hoạch

Công suất
thiết bị

Đã xây
dựng

Từ năm 2016
trở đi

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
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Bảng 2-25: Khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng (nhà máy xi măng đã xây dựng
và kế hoạch xây dựng trong tương lai)-250
Tên nhà máy
Bim Son
Bim Son 2
Cong Thanh
Nghi Son
Nghi Son 2
Hoang Mai
Song Gianh
Ang Son
Luksvasi 1, 2
Luksvasi 3
Luksvasi 4
Tay Ninh
Binh Phuoc 1
Ha Tien 2
Holcim 2
Tan Quang
Quan Trieu
He Duong 1 (thi công chuyển đổi)
Ha Tien 2-2
X18 (thi công chuyển đổi)
Ang Son 2
Mai Son
Huong Son (thi công chuyển đổi)
Lang Son (thi công chuyển đổi)
12/9 Nghe An (thi công chuyển đổi)
Trung Son
He Duong II
Ngoc Ha
Dong Lam
Xuan Thanh 1
Lao Cai VINAFUJI (thi công
Cong Thanh 2
Quang Phuc
Ha Tien-Kien Giang
My Duc
Thanh Son
Truong Son-Ro Li
Hop Son (thi công chuyển đổi)
Tan Thang
Thanh Truong (thi công chuyển đổi)
VisaiHanam
Do Luong
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Tỉnh đặt nhà máy
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Nghe An
Quang Binh
Quang Binh
Thua Thien Hue
Thua Thien Hue
Thua Thien Hue
Tay Ninh
Binh Phuoc
Kien Giang
Kien Giang
Tuyen Quang
Thai Nguyen
Ninh Binh
Kien Giang
Hoa Binh
Quan Binh
Son La
Bac Giang
Lang Son
Nghe An
Hoa Binh
Ninh Binh
Ha Giang
Thua Thien Hue
Ha Nam
Lao Cai
Thanh Hoa
Quang Binh
Kien Giang
Hanoi
Thanh Hoa
Quang Tri
Nghe An
Nghe An
Quan Binh
Ha Nam
Nghe An

Tổng sản lượng
(triệu tấn/năm)
1.85
2.00
0.91
2.15
2.15
1.40
1.40
0.35
0.60
0.65
1.20
1.50
2.30
1.31
1.76
0.91
0.60
1.80
1.40
0.35
0.60
0.91
0.35
0.35
0.60
0.91
1.80
0.60
1.80
0.91
0.60
3.60
1.80
0.60
1.60
0.91
0.60
0.35
1.80
0.35
0.91
0.91

Đã xây dựng/
đang trong quy hoạch

Năm bắt đầu
vận hành

Đã xây
dựng

Trước năm
2010

Đã xây
dựng

Năm 2011

Đã xây
dựng

Năm 2012

Đã xây
dựng

Năm 2013

Đã xây
dựng

Năm 2014

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
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Bảng 2-26: Khái quát về quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng (nhà máy xi măng đã xây dựng
và kế hoạch xây dựng trong tương lai)-351

Tên nhà máy

Tỉnh đặt nhà máy

Hai Phong
Tan Phu Xuan (thi công chuyển
Tuyen Quang
Son Duong
Hai Phong
Qunag Minh
Thua Thien Hue
Nam Dong
Cao Bang
Cao Bang (thi công chuyển đổi)
Ha Nam
Xuan Thanh 2
Quang Binh
Thang Long 2
Binh Phuoc
Minh Tam
Tay Ninh
Tay Ninh 2
Hai Phong
Lien Khe
Quang Binh
Song Gianh 2
Nghe An
Hoang Mai 2
Thanh Hoa
Bim Son
Kien Giang
Ha Tien2-1
Binh Phuoc
An Phu
Phu Tho
Yen Mao
Ninh Binh
Phu Son
Thua Thien Hue
Long Tho 2
Quang Binh
Truong Thinh
Quang Nam
Thanh My
Ha Nam
Tan Tao
Binh Phuoc
Binh Phuoc 2
Quang Ninh
Ha Long 2
Nghe An
Sai Gon Tan Ky
Quang Tri
Tan Lam
Kien Giang
Holcim 2
Yen Bai
Yen Binh 2
Ha Nam
Hoa Phat 2
Thanh Hoa
Hoang Son
Thanh Hoa
Long Son
Tổng sản(triệu tấn/năm)
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Năm bắt đầu
Tổng sản
Đã xây dựng/đang
trong quy hoạch
(triệu tấn/năm)
vận hành
0.91
0.35
Đã xây
Năm 2015
0.35
dựng
1.80
0.35
2.30
2.30
1.80
1.40
1.20
1.40
4.50
1.40
1.16
1.80
Đang xây
0.91
dựng
1.20
hoặc đ Từ năm 2016
0.91
ang trong
trở đi
1.80
quy
1.20
hoạch
0.91
4.50
2.00
0.91
1.20
3.60
0.91
1.80
1.40
2.30
139.05

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
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Đơn vị: triệu tấn/năm

Hình 2-19: Nhà máy xi măng (đã xây dựng)52

52

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
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Hình 2-20: Nhà máy xi măng (kế hoạch trong tương lai)53
53

Soạn thảo dựa trên Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch
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④ Nhà máy phân bón hóa học
Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất được quy định chi tiết trong Quy hoạch tổng thể
ngành công nghiệp hóa chất54 có hiệu lực thi hành từ năm 2013. Tuy nhiên, khác với quy hoạch tổng
thể của các ngành công nghiệp khác, có rất nhiều chỗ chỉ ghi địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy
hóa chất là “Miền Bắc”, “Miền Nam” nên hơi thiếu tính chi tiết cụ thể.
Bảng 2-27 thể hiện kế hoạch phát triển nhà máy phân bón được trích lược từ Quy hoạch tổng thể
ngành công nghiệp hóa chất.
Bảng 2-27: Kế hoạch phát triển nhà máy phân bón được trích lược từ Quy hoạch tổng thể ngành
công nghiệp hóa chất
Thông tin đầu tư
Tên dự án

Địa điểm

Công suất (1.000 T/N)

Thời điểm đầu tư

Mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc

Bắc Giang

500

2010 - 2014

Nhà máy Đạm Công Thanh

Thanh Hóa

560

2010 - 2016

Nhà máy DAP số 2

Lào Cai

330

2008 - 2014

Nhà máy phân lân nung chảy Lào Cai

Lào Cai

200

2010 - 2015

Nhà máy phân lân nung chảy Tiến Thanh Hóa 100 (lân nung chảy) 100
Nông
(NPK)
Nhà máy phân bón Kali

CHDCND
Lào

2010 - 2015

320

2013 - 2017

Mở rộng/nâng công suất các nhà máy Miền Bắc
DAP lên 1 triệu tấn/năm

1.000

2014 - 2017

Mở rộng nhà máy tuyển Bắc Nhạc Miền Bắc
Sơn

700

2014 - 2016

Di rời và mở rộng nhà máy phân lân Miền Bắc 300 (lân nung chảy) 100
nung chảy Văn Điển
(NPK)

2013 - 2015

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Miền Nam
phân bón NPK

GĐ1-150 GĐ2-250

2014 - 2016

Dự án xây dựng dây chuyền sản xuất
phân bón NPK 1 hạt (tại cơ sở hiện Miền Bắc
có)

500

2014 - 2015

Nhà máy tuyển apatit loại II

Lào Cai

800

2014 - 2016

Mở rộng nhà máy super phốtphat Lào
Cai (giai đoạn 2)

Lào Cai

200

2014 - 2016

250

2014 - 2016

Nhà máy sản xuất phân bón NPK sử
dụng amoniac từ Dự án nâng công Bà Rịa suất Xưởng amoniac Nhà máy Đạm Vũng Tàu
Phú Mỹ

54

phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Quyết định số 1621/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển ngành
công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030
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⑤ Ngành công nghiệp than
Bảng 2-28 thể hiện những con số dự báo nhu cầu than được quy định chi tiết trong Quy hoạch
tổng thể ngành công nghiệp than55. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ phải nhập một lượng than nhất
định nhưng nhu cầu tiêu thụ than chủ yếu là các nhà máy nhiệt điện than dự báo sẽ tăng gấp 5,9 lần
vào năm 2030 so với năm 2015.
Bảng 2-28: Dự báo nhu cầu than
Đơn vị: triệu tấn
Năm

2012

2015

2020

2025

2030

Nhu cầu than

32,9

56,2

112,4

145,5

220,3

82,8

112,7

181,3

Trong đó, than cho điện

14,4

33,6

Bảng 2-29 thể hiện kế hoạch sản xuất than trong nước.
Bảng 2-29: Dự báo sản lượng sản xuất than trong nước
Đơn vị: triệu tấn
Năm

2012

2015

2020

2025

2030

Kế hoạch sản xuất than
trong nước

45-47

55-58

60-65

66-70

75

Sản lượng sản xuất than trong nước vào năm 2030 sẽ tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015, vì vậy
càng cần thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi trong các công đoạn sản xuất như khai thác, tuyển
than, trữ than và vận chuyển than.

55

Quyết định số 60/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển ngành
thanViệt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030
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(2) Xu hướng gia tăng nguồn phát sinh ô nhiễm di động
Ô tô, xe máy là nguồn phát sinh ô nhiễm di động là phương tiện giao thông cá nhân mà người dân
mua để sử dụng cùng với quá trình cơ giới hóa trên toàn quốc nên hoàn toàn không có quy hoạch
tổng thể. Vì vậy, xu hướng gia tăng được ước tính dựa trên những con số dự báo về các chỉ tiêu kinh
tế xã hội của Việt Nam.
Dân số Việt Nam năm 1986 có 60 triệu người, năm 1994 có 70 triệu người, năm 2003 có 80 triệu
người và năm 2014 có hơn 90 triệu người (số dự báo) và tỉ lệ tăng dân số tuy chậm lại nhưng dân số
vẫn tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kinh tế vào khoảng 7%/năm từ năm 2001 đến năm
2007 và khoảng 5% vào những năm sau đó, vì vậy có thể dự báo được rằng số lượng xe cộ trong
thời gian tới vẫn tiếp tục gia tăng cùng với sự gia tăng dân số.
Xu hướng dân số Việt Nam

Triệu người
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Hình 2-21: Xu hướng dân số Việt Nam56
Ở các thành phố lớn như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 70% nguồn ô nhiễm
không khí là nguồn thải di động (giao thông đường bộ).
Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế thì khối lượng vận chuyển cũng ngày một gia tăng.
Hình 2-22 thể hiện xu hướng lượng vận chuyển hành khách, Hình 2-23 thể hiện xu hướng lượng vận
chuyển hàng hóa từ năm 2005 đến năm 2012.
Trong số các nguồn thải di động ở Việt Nam thì xe cơ giới là nguồn ô nhiễm lớn nhất. Tỉ lệ tăng ô
tô trung bình khoảng 12%/năm, trong đó xe ô tô con có tốc độ tăng cao nhất ở khoảng 17%, tiếp theo
là xe máy 15% và xe tải 13%. Xe buýt thì hầu như không tăng. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm
Việt Nam là cơ quan quản lý việc đăng ký xe trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Việt Nam, năm 2005
tổng số ô tô và xe máy đang sử dụng trên toàn quốc là 16 triệu chiếc và vào cuối năm 2012 thì con
số này đã tăng lên đến 37 triệu chiếc. Tổng số ô tô năm 2005 chỉ khoảng 600 nghìn chiếc nhưng đến
56

Soạn thảo dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank Open Data:
http://data.worldbank.org/country/vietnam?display=default)
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cuối năm 2012 thì con số này đã tăng lên đến 1,6 triệu chiếc. Năm 2013, thành phố Hà Nội đã có
300 nghìn xe ô tô con, hơn 1300 xe buýt, hơn 14 nghìn xe taxi và hơn 4,6 triệu xe máy được đăng ký,
thành phố Hồ Chí Minh có hơn 547 nghìn xe ô tô con, hơn 3 nghìn xe buýt và hơn 5,5 triệu xe máy
được đăng ký. Số lượng đăng ký xe máy từ năm 2001 đến năm 2012 được thể hiện trên Hình 2-24
đối với thành phố Hà Nội và trên Hình 2-25 đối với thành phố Hồ Chí Minh. Trong điều kiện lòng
đường và mạng lưới đường bộ không thay đổi mà lại có sự tăng nhanh chóng của các phương tiện
giao thông cá nhân là ô tô và xe máy thì sẽ là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm không
khí, đặc biệt là ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn.
Đơn vị: triệu người

Đường

Đường bộ

sắt

Hàng

Thủy

không

địa

nội

Hình 2-22: Xu hướng khối lượng vận tải hành khách57
Đơn vị: nghìn tấn

Đường

Đường bộ

Hàng không

Thủy nội địa

Hàng hải

sắt

Hình 2-23: Xu hướng khối lượng vận chuyển hàng hóa58
57

Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
58
Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
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Đơn vị: triệu chiếc

Hình 2-24: Xu hướng số lượng đăng ký xe máy ở Hà Nội59

Đơn vị: triệu chiếc

Ghi chú: Quý 1/2013 là số lượng đăng ký trong quý 1 năm 2013.

Hình 2-25: Xu hướng số lượng đăng ký xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh60

trường)
59
Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
60
Môi trường không khí – Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 (Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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2.2.

Nhu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường

2.2.1. Nắm bắt nhu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường
Nắm bắt nhu cầu về những biện pháp bảo vệ môi trường cần thiết để ứng phó với vấn đề ô nhiễm
môi trường ở Việt Nam. Đặc biệt là, dự án này đã nắm bắt được nhu cầu của Việt Nam về các biện
pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên cơ sở tính đến khả năng áp dụng phổ biến ở Việt Nam cũng
như nhu cầu cần thực hiện của phía cơ quan thực hiện.
Dự án này đã nắm bắt nhu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường của Việt Nam thông qua các cuộc
làm việc với Tổng cục Môi trường (VEA)/Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD) là cơ quan đối tác của dự
án. Trong chuyến công tác Việt Nam lần 1 (từ 25 đến 31 tháng 10 năm 2015) và chuyến công tác
Việt Nam lần 2 (từ ngày 06 đến 12 tháng 12 năm 2015), các chuyên gia đã tiến hành khảo sát và làm
việc trực tiếp với các cơ quan phụ trách quản lý môi trường ở cấp trung ương và địa phương, các nhà
máy sản xuất thép, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng cũng như các hiệp hội liên quan trong các
ngành thép… và kết quả thu được trong hai chuyến công tác này được tổng hợp trong Bảng 2-30.
Bảng 2-30: Các vấn đề nắm được trong chuyến điều tra khảo sát tại Việt Nam
Nơi đến khảo sát
Nhà máy thép
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
1)

Vấn đề nắm được khi điều tra khảo sát tại Việt Nam
・Sử dụng và ký hợp đồng quản lý bảo dưỡng thiết bị khử lưu huỳnh (của Trung
Quốc sản xuất) nhưng lượng khí thải phát sinh quá nhiều so với công suất của
thiết bị nên không thể xử lý được hết, vì vậy hiện nay vẫn trong tình trạng
vượt mức tiêu chuẩn phát thải (QCVN51/2013/BTNMT).
CEM (Trung tâm Quan trắc Môi
・Mặc dù đã dự trù một số tiền lớn trong dự toán quản lý bảo dưỡng 1 trạm quan
trường)
trắc không khí nhưng việc thực hiện quản lý bảo dưỡng vẫn chưa đầy đủ.
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần ・Văn bản pháp luật quy định phương pháp đo bụi trong khí thải nhà máy
1)
(Thông tư số 40/2015/BTNMT) đã có hiệu lực thi hành và bắt buộc phải đo
nồng độ bụi theo phương pháp hút đẳng tốc, tuy nhiên số cơ quan có thiết bị
đo được thì chỉ có khoảng 10 cơ quan trên toàn quốc.
Sở Tài nguyên và Môi trường ở các
・Sở Tài nguyên và Môi trường các thành phố đều quản lý 2 lĩnh vực là quản lý
thành phố
tài nguyên đất đai và quản lý môi trường trên địa bàn thành phố. Chi cục Quản
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
lý Môi trường có tổng số 20 người, trong đó 3 người là lái xe và tạp vụ và việc
2)
quản lý và chỉ đạo về môi trường đối với các doanh nghiệp chỉ có 4 người phụ
trách. 4 người này phải quản lý tới 10 nghìn doanh nghiệp (trong đó có 2 nhà
máy điện, 2 công ty lớn trong ngành xi măng và rất nhiều doanh nghiệp thuộc
các ngành sản xuất phân bón, sản xuất thép…). Ngoài ra, họ còn phải phụ
trách toàn bộ các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường chẳng hạn như ô
nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, chất thải, tiếng ồn…
・Họ nắm được việc Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD) đang xem xét ban hành
“thông tư” về đăng ký và kiểm kê ô nhiễm không khí, tuy nhiên xét về mặt
nhân lực và trang thiết bị của các doanh nghiệp ở Hải Phòng và Sở Tài
nguyên và Môi trường thành phố thì rất khó có thể đáp ứng được các nội
dung yêu cầu.
Nhà máy nhiệt điện
・Nhà máy nhiệt điện số 1 bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2011 và nhà
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
máy nhiệt điện số 2 vào năm 2014, tuy nhiên cả hai nhà máy này đều được
2)
thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật từ năm 1995. Với tình hình này thì có yêu
cầu đáp ứng tiêu chuẩn phát thải đối với nhà máy nhiệt điện được ban hành
năm 2009 là Quy chuẩn Việt Nam QCVN22/2009/BTNMT (trường hợp sử
dụng nhiên liệu là than đá, bụi 200 mg/Nm3, NOx 1000 mg/Nm3, SO2 500
mg/Nm3) thì cũng rất khó đáp ứng được về mặt kỹ thuật.
・Thiết bị đo liên tục chất gây ô nhiễm không khí trong khí thải (CEMS) làthiết
bị do hãng SIEMENS của Đức sản xuất, nhưng việc xây lắp xử lý trước,
đường ống và xử lý dữ liệu đối với những thiết bị đi kèm khác lại do doanh
nghiệp Trung Quốc trúng thầu xây dựng thực hiện. Khi đoàn khảo sát đến
hiện trường để tiến hành khảo sát thì thấy rằng mới lắp đặt chưa đầy 2 năm
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Nơi đến khảo sát

Vấn đề nắm được khi điều tra khảo sát tại Việt Nam
mà hơn một nửa thiết bị CEMS đã bị hỏng.
Nhà máy xi măng
・Tiêu chuẩn phát thải của ngành xi măng (QCVN23/2009/BTNMT đã được thắt
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
chặt hơn từ tháng 01 năm 2015. Một điều rõ ràng là phía nhà máy “có thể đáp
2)
ứng với mức tiêu chuẩn phát thải bụi trước kia là 200 mg/Nm3 nhưng không
thể đáp ứng được mức tiêu chuẩn đã được thắt chặt hơn từ tháng 01 năm 2015
là 100 mg/Nm3 bằng thiết bị hút bụi tĩnh điện và bộ lọc túi hiện đang sử
dụng”. Việc giảm phát thải bụi sẽ làm tăng tỉ lệ thu hồi sản phẩm nên rất được
quan tâm.
Hiệp hội Thép Việt Nam
・Trước đây chủ yếu là thực hiện đào tạo nâng cao năng lực trong khuôn khổ
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
hợp tác song phương với các nước Châu Âu, hoặc chương trình của UNDP,
2)
Ngân hàng Thế giới, UNIDO (Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp
quốc)…, tuy nhiên để nâng cao năng lực của cán bộ thì chỉ tổ chức một lần
hội thảo thì không có hiệu quả nên có nguyện vọng được tiếp tục tham gia
đào tạo nâng cao năng lực.
・Có nguyện vọng xem xét đưa ra các biện pháp và vấn đề mà một số nhà máy
cụ thể đang gặp phải. Việc lựa chọn nhà máy thí điểm rồi tiến hành đào tạo
cho nhân viên của nhà máy đó theo hình thức OJT và tổ chức hội thảo giới
thiệu các dự án thí điểm đó thì cũng là một phương thức chuyển giao công
nghệ rất tốt.
・Nhà máy phân bón hóa học thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương (MOIT).
INPC (Viện Hóa học các hợp chất
Thị trường phân bón hóa học cạnh tranh rất khốc liệt nên ưu tiên hàng đầu là
thiên nhiên)
lợi nhuận, vì vậy mà việc bảo vệ môi trường trở thành thứ yếu. Hiện nay khí
(Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
thải đen được thải trực tiếp từ các ống khói của nhà máy ra môi trường. Cụ thể
1, Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần
là xung quanh các hồ ở tỉnh Ninh Bình có rất nhiều nhà máy phân bón hóa học
2)
tập trung nên đây là những vùng ô nhiễm rất trầm trọng. Đoàn khảo sát rất
muốn được xem hiện trạng ô nhiễm thực tế trong lần khảo sát tới. Viện này có
nguyện vọng muốn được phía Nhật Bản giới thiệu công nghệ biện pháp (xử lý,
đo lường…) phù hợp và các thiết bị có thể áp dụng được ở Việt Nam với chi
phí thấp (vẫn chưa cần những thiết bị công nghệ cao hoặc có chi phí cao).

Những nhu cầu mà dự án nắm bắt được thông qua điều tra khảo sát thực địa và điều tra văn bản
giấy tờ… có thể chia ra thành hai loại là từ phía quản lý nhà nước và phía ngành công nghiệp như
dưới đây:

2.2.2. Nhu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường (phía quản lý nhà nước)
(1) Nhu cầu của Tổng cục Môi trường (VEA)/Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD)
① Soạn thảo và tuyên truyền phổ biến thông tư mới về ô nhiễm không khí
Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có hiệu lực thi hành, vì vậy cần phải
ban hành các văn bản dưới luật chẳng hạn như thông tư để hướng dẫn chi tiết đối với các quy định
mới trong lĩnh vực quản lý môi trường không khí của luật này, đó là về: a) Đăng ký và kiểm kê
ngành công nghiệp phát sinh ô nhiễm không khí; b) Cấp phép tải lượng từ các nguồn phát sinh ô
nhiễm; c) Quan trắc liên tục tại các nguồn phát sinh ô nhiễm quy mô lớn. Đối với các quy định mới
mục a) và c) thì dự kiến sẽ dự thảo xong thông tư trong nửa đầu năm 2016 và đối với quy định tại
mục b) thì dự kiến sẽ soạn thảo thông tư cho đến tận năm 2017. Khi xây dựng các thông tư mới thì
rất cần ý kiến của các chuyên gia.
Hơn nữa, sau khi các thông tư này được ban hành thì cũng cần tổ chức các hội thảo, tọa đàm cho
các đối tượng là các cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh và các cán bộ hữu quan
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trong các ngành công nghiệp để giải thích, phổ biến về phương pháp tính tải lượng hàng năm,
phương thức lắp đặt hệ thống quan trắc liên tục CEMS. Khi đó, những tư vấn và ý kiến của các
chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm sẽ rất có hiệu quả.
② Chỉ đạo thực hiện tiêu chuẩn phát thải đã được thắt chặt hơn
Các tiêu chuẩn phát thải đối với các nhà máy nói chung, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng,
nhà máy hóa chất/phân bón hóa học, nhà máy sản xuất thép, nhà máy lọc dầu đã được thực hiện từ
năm 2009 dự kiến sẽ được thắt chặt hơn nữa từ tháng 01 năm 2015 trừ ngành điện và trong thực tế
Việt Nam đã thực hiện chắt chặt hơn những tiêu chuẩn phát thải này rồi. Tuy nhiên, tỉ lệ doanh
nghiệp đạt chuẩn phát thải vẫn còn ít. Vì vậy, cần phải có một chỉ đạo nghiêm ngặt từ phía các cơ
quan quản lý nhà nước để các nhà máy sản xuất công nghiệp chấp hành đúng các tiêu chuẩn phát
thải thắt chặt hơn này. Mặt khác, số lượng cán bộ của Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD), Bộ Tài
nguyên và Môi trường chỉ khoảng 30 người, trong đó chỉ có vài người phụ trách quản lý môi trường
không khí. Để thực hiện được vai trò quản lý nhà nước nêu trên thì cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài kể
cả sự hỗ trợ từ phía các cơ quan trong và ngoài nước.
③ Thích ứng với phương thức kiểm soát mới (áp dụng hiệu chỉnh nồng độ theo nồng độ ô xi tiêu
chuẩn)
Theo các tiêu chuẩn phát thải dự kiến được sửa đổi trong nửa đầu năm 2016 là
QCVN19/2016/BTNMT (chất

vô

cơ

và

bụi

của

tất

cả

các

ngành

công

nghiệp),

QCVN20/2016/BTNMT (chất hữu cơ của tất cả các ngành công nghiệp), QCVN21/2016/BTNMT
(nhà

máy

phân

bón

hóa

học),

QCVN22/2016/BTNMT

(nhà

máy

nhiệt

điện),

QCVN23/2016/BTNMT (ngành công nghiệp xi măng), để phòng tránh hiện tượng lách luật là các cơ
sở sản xuất công nghiệp pha loãng khí thải bằng không khí để đạt tiêu chuẩn phát thải thì cần phải áp
dụng phương thức hiệu chỉnh nồng độ ô xi tiêu chuẩn cho từng ngành công nghiệp và từng loại
nhiên liệu. Sau khi tiêu chuẩn này được ban hành thì cũng cần tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo
dành cho cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh và các cán bộ hữu quan trong các
ngành công nghiệp để giải thích và phổ biến về khái niệm, phương pháp tính… nồng độ ô xi tiêu
chuẩn.
Tuy nhiên, trong lần sửa đổi này (năm 2016) thì các ngưỡng tiêu chuẩn các chất gây ô nhiễm
không khí chủ yếu (như SO2, NOx, bụi và CO) không có thay đổi gì lớn.
④ Đào tạo nguồn nhân lực
Số lượng cán bộ của Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD)/Tổng cục Môi trường(VEA) phụ trách quản
lý nguồn ô nhiễm và hoàn thiện hệ thống pháp luật có khoảng 30 người, trong đó chỉ có vài người
thường xuyên phụ trách quản lý ô nhiễm không khí. Một số lượng cán bộ ít ỏi này vừa phải soạn
thảo thông tư, chương trình hành động quốc gia để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường vừa phải phụ
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trách việc kiểm tra, quản lý chất lượng và tổng hợp thống kê dữ liệu kiểm kê phát thải trên toàn quốc.
Mặt khác, các Sở Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương cũng phải kiểm tra thật kỹ các báo
cáo của các doanh nghiệp để giảm gánh nặng công việc cho Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD).
Đặc biệt, kiểm soát ô nhiễm không khí mới được triển khai thực hiện nên để thực hiện một cách
thuận lợi thì cần phải nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý nhà nước và cũng cần phải học các
kiến thức cơ bản về cơ chế phát sinh, kỹ thuật xử lý, kỹ thuật đo các chất gây ô nhiễm của các nguồn
ô nhiễm. Vì vậy, “sách giáo khoa về quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí” được biên soạn trong
khuôn khổ dự án này sẽ rất hữu ích đối với cả các cán bộ quản lý nhà nước. Hơn nữa, trong thời gian
tới rất mong sẽ được phía Việt Nam hợp tác để hiệu đính lại giáo trình này cho phù hợp với thực tiễn
ở Việt Nam.
(2) Nhu cầu của Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM)/Tổng cục Môi trường (VEA)
① Phổ biến phương pháp mới về đo bụi
Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) ngày 17 tháng 8 năm 2015 đã ban hành Thông tư số
40/2015/TT-BTNMT về “Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải” và Thông tư này có hiệu lực thực
hiện từ ngày 05 tháng 10 năm 2015. Phương pháp hút đẳng tốc là phương pháp đo bụi trong khí thải
theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam trong Thông tư này. Phương pháp lấy
mẫu và đo bằng cách hút đẳng tốc là một phương pháp tương đối khó thực hiện theo các phương
pháp đo đã quy định. Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) đã tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo
để giới thiệu về phương pháp này cho các cán bộ của các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh. Tuy
nhiên, trang thiết bị có thể thực hiện phương pháp hút đẳng tốc này thì chỉ có khoảng 10 bộ trong cả
nước, hơn nữa các đơn vị có thể tiến hành đo theo phương pháp hút đẳng tốc thì chỉ có khoảng 10
đơn vị (chủ yếu là các cơ quan trực thuộc các Sở Tài nguyên và Môi trường, các viện nghiên cứu của
các trường đại học và Trung tâm Quan trắc Môi trường), vì vậy lực lượng này là vô cùng mỏng so
với số lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp trong các ngành nhiệt điện, thép và xi măng như đã
trình bày ở trên. Cần phải nhanh chóng đào tạo và thành lập các đơn vị có đầy đủ trang thiết bị, trình
độ công nghệ và nguồn nhân lực.
② Quan trắc môi trường
Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) đang quản lý vận hành 7 trạm quan trắc liên tục tự động
trên toàn quốc để quan trắc môi trường không khí. Trước một thực trạng là nhiều trạm quan trắc ở
Việt Nam sau khi vận hành khoảng từ vài năm đến 5 năm là đã bị hư hỏng và ngừng hoạt động, thì
các trạm quan trắc này của Trung tâm (CEM) là các trạm được quản lý bảo trì tương đối tốt. Tuy
nhiên, Trung tâm rất có nguyện vọng được chuyển giao công nghệ thông qua các chương trình đào
tạo về xây dựng báo cáo quan trắc, xác định và sử dụng các giá trị đo bất thường, giải thích các dữ
liệu thu thập được.
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2.2.3. Nhu cầu về biện pháp bảo vệ môi trường (phía các ngành công nghiệp)
(1) Nhu cầu chung của các ngành công nghiệp nhiệt điện than, thép, xi măng, hóa chất/phân bón
hóa học
① Lắp đặt và quản lý bảo trì hệ thống quan trắc liên tục (CEMS)
Thông tư dự kiến ban hành trong năm 2016 để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi dự kiến
bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc liên tục (CEMS) ở các nguồn thải quy mô lớn. Các ngành và
quy mô cụ thể như thể hiện trong Bảng 2-31.
Bảng 2-31: Các ngành và quy mô là đối tượng phải lắp đặt hệ thống CEMS61
Loại hình
Sản xuất phôi thép
Nhiệt điện
Xi măng
Hóa chất và phân bón hóa học
Công nghiệp sản xuất dầu mỏ
Lò hơi công nghiệp

Đặc điểm
Sản lượng lớn hơn 200.000 tấn/năm
Tất cả trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí
tự nhiên
Tất cả
Sản lượng lớn hơn 10.000 tấn/năm
Sản lượng lớn hơn 10.000 tấn/năm
Sản lượng lớn hơn 20 tấn hơi/giờ

Các nhà máy chưa lắp đặt hệ thống CEMS thuộc các ngành này cần phải thi công thiết kế và lắp
đặt sàn công tác lắp ở ống khói hoặc đường ống và lỗ đo (gờ bích) lắp que thăm dò hoặc cảm biến.
Hơn nữa, các nhà máy này cũng cần phải thiết kế hệ thống lấy khí phù hợp với thành phần khí thải
(nồng độ chất gây ô nhiễm, hàm lượng nước, có hay không có chất nguy hại và nồng độ chất nguy
hại), nhiệt độ, lưu lượng… và làm nóng đường ống phù hợp với nhiệt độ xung quanh ở chỗ mà
đường ống từ phần lấy mẫu ở ống khói hoặc đường ống cho tới thiết bị đo khí đi qua.
Hơn nữa, khi vận hành thì cũng cần định kỳ hiệu chỉnh theo khí tiêu chuẩn, thay bộ lọc và thay
các thiết bị hao mòn.
Ngoài ra, trong số các nhà máy đã lắp đặt hệ thống CEMS thì cũng có nhiều nhà máy có hệ thống
CEMS bị trục trặc và cho kết quả đo không chính xác, vì vậy việc xác định xem có sửa chữa hay
không hoặc có thay thế thiết bị hay không hoặc có thiết kế hệ thống xử lý mới hay không là điều rất
quan trọng. Trong trường hợp này thì cũng cần phải có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để
phán đoán, xác địchất thải và phế liệunh, nên rất cần sự hỗ trợ của các hãng sản xuất thiết bị quan
trắc hoặc các cơ sở công nghiệp có kinh nghiệm trong quản lý bảo trì hệ thống CEMS.
② Quản lý bảo trì hệ thống CEMS
Trong các nhà máy lắp đặt hệ thống CEMS có nhiều trường hợp không phát hiện ra có sự bất
thường (chẳng hạn như giá trị đo hiển thị giá trị âm) trong nồng độ hiển thị trên thiết bị đo. Nguyên
61
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nhân là do chưa trang bị sổ tay kiểm tra bảo dưỡng, vì vậy mỗi nhà máy cần trang bị sổ tay kiểm tra
bảo dưỡng ghi rõ các nội dung như dưới đây.
・SO2, NO, CO và O2 có nồng độ trong phạm vi nào thì là bình thường?
・Phương pháp xử lý khi thiết bị hiển thị giá trị bất thường, trong trường hợp này thì nên làm gì?
・Trình tự công tác định kỳ kiểm tra bảo dưỡng chẳng hạn như trình tự thao tác thay bộ lọc…
・Trình tự và tần suất hiệu chuẩn (calibration)
Ngoài ra, cần đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường năng lực của cán bộ phụ trách để có thể quản
lý bảo trì hệ thống CEMS một cách phù hợp đúng như trong sổ tay bảo dưỡng.
③ Đào tạo nguồn nhân lực
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều nghĩa vụ mới chẳng
hạn như thắt chặt tiêu chuẩn phát thải, xây dựng/báo cáo kiểm kê, lắp đặt/vận hành hệ thống quan
trắc liên tục CEMS nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng để thực hiện các nghĩa vụ đó.
Những nghĩa vụ này không phải là nghĩa vụ mà doanh nghiệp có thể thực hiện được ngay khi có
mệnh lệnh từ các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt là đối với các nội dung mang tính kỹ thuật như
thu thập dữ liệu chính xác thì cần phải đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách môi trường
của doanh nghiệp.
Để chỉ đạo vài chục nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc tuân thủ thực hiện thì sự hợp tác của các
doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Giả sử nếu các doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đúng như
hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước thì năng lượng dành cho hoạt động chỉ đạo
doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Vì vậy, giống như chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (PCM), đòi hỏi phải có một cơ chế để
đào tạo người phụ trách môi trường của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.
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(2) Nhà máy nhiệt điện than
① Nhà máy điện cũ, vận hành từ năm 1999 trở về trước
Nhiều nhà máy chưa đạt tiêu chuẩn phát thải. Có cả trường hợp thiết bị xử lý khí thải thiếu tính
năng xử lý hoặc trường hợp không có chỗ để lắp đặt thiết bị xử lý khí thải.
Về xử lý SO2 thì chủ yếu là tiến hành khử lưu huỳnh khói thải bằng phương pháp hấp thu bùn vôi,
nhưng các nhà máy điện này lại rất muốn thiết bị càng nhỏ và càng rẻ càng tốt.
Về xử lý bụi thì các nhà máy điện này có nhu cầu về thiết bị hút bụi tĩnh điện mà dễ quản lý bảo
trì.
Nhà máy nhiệt điện than phần lớn là đốt cháy than cám nên rất cần kỹ thuật đốt cháy ít sinh NOx
để giảm phát thải fuel NOx (NOx đốt cháy nhiên liệu) sinh ra trong quá trình đốt cháy. Vì vậy, các
nhà máy điện này có nhu cầu về các thiết bị mà có thể xây lắp được với chi phí tương đối thấp và kết
hợp được với phương pháp đốt cháy tỉ lệ không khí thấp, vòi đốt ít sinh NOx (kiểu đốt cháy từng
giai đoạn), đốt cháy hai giai đoạn… Ngoài ra, do đồng hồ đo nồng độ ô xi bị hỏng nên còn có nhu
cầu thay thế đồng hồ đo nồng độ ô xi nữa.
② Nhà máy điện tương đối mới, vận hành từ năm 2000 trở đi
Nhà máy điện hoạt động vào thời kỳ này là những nhà máy điện có xây lắp thiết bị khử lưu huỳnh
và thiết bị xử lý bụi. Tuy nhiên, vẫn có những thiết bị không phát huy được tính năng vốn có của nó
hoặc bị hư hỏng. Vì vậy, các nhà máy điện này đương nhiên là có nhu cầu sửa chữa thiết bị khử lưu
huỳnh, đồng thời còn có nhu cầu cải tiến thiết bị do tuổi thọ thiết kế nhà máy nhiệt điện than thông
thường chỉ khoảng 25 năm.
Về xử lý NOx thì các nhà máy điện này cũng có nhu cầu về các thiết bị mà có thể xây lắp được
với chi phí tương đối thấp so với các thiết bị hiện có và kết hợp được với phương pháp đốt cháy tỉ lệ
không khí thấp, vòi đốt ít sinh NOx (kiểu đốt cháy từng giai đoạn), đốt cháy hai giai đoạn…
(3) Ngành xi măng
① Xử lý khí thải
Hiện nay, theo dự báo thì nhiều nhà máy xi măng chưa đạt tiêu chuẩn phát thải bụi 100 mg/Nm3 là
mức được áp dụng thực hiện từ tháng 01 năm 2015. Trong “Quy hoạch tổng thể ngành xi măng (năm
2011)” do Bộ Xây dựng ban hành có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật là nồng độ bụi trong khí thải phải
từ 30 mg/Nm3 trở xuống, nên ngành này rất có nhu cầu kết hợp sử dụng thiết bị hút bụi tĩnh điện tính
năng cao với bộ lọc túi tính năng cao một cách phù hợp.
Về xử lý NOx thì ngành này có nhu cầu về vòi đốt ít sinh NOx (kiểu đốt cháy từng giai đoạn) mà
có hiệu quả hạn chế sinh fuel NOx cao khi đốt cháy than cám.
Về SO2 thì hầu như không phát thải vì áp dụng công nghệ lò quay có tính năng khử lưu huỳnh
cao.
② Xử lý bụi khi chất xếp clinker
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Khi bốc xếp clinker vào tàu thủy chở hàng hoặc xe tải, gió thổi sẽ làm bụi bay tung tóe vào môi
trường xung quanh. Kể cả khi sử dụng bạt che chống bụi thì bụi vẫn phát sinh khi có gió mạnh. Vì
vậy, ngành này có nhu cầu về kỹ thuật phòng chống bụi bay khi bốc xếp clinker.
(4) Ngành thép
① Biện pháp hữu hiệu đối với lò điện
Lò liện có phát thải ra nhiều bụi nguy hại do phải nung nóng chảy nhiều loại sắt vụn bằng điện.
Bụi thải ra khi đóng mở nắp lò điện sẽ được hút bằng thiết bị hút quy mô lớn và được thu giữ lại ở
bộ lọc túi, nhưng nhiều khi vẫn rất khó có thể hút được toàn bộ bụi. Vì vậy, ngành này cũng được
cho là có nhu cầu về công nghệ xử lý bụi tiên tiến của Nhật Bản.
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2.3.

Pháp luật liên quan đến môi trường

2.3.1. Chế độ pháp luật về môi trường của Việt Nam
(1) Luật Bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam (Luật số 55/2014/QH13) có tính quy phạm và tính pháp lý
cơ bản và là văn kiện pháp luật quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật về môi trường ở Việt Nam.
Luật này được ban hành năm 1993 và đã trải qua hai lần sửa đổi lớn vào năm 2005 và năm 2014.
Luật hiện hành là luật sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật
này (gồm 20 chương, 170 điều) bao gồm các quy định chung trong lĩnh vực môi trường chẳng hạn
như quy hoạch cơ bản về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tự nhiên,
bảo vệ môi trường nước – không khí – đất, chất thải… Hơn nữa, quy định về bảo vệ môi trường
không khí là quy định được bổ sung mới trong luật sửa đổi năm 2014 (Điều 62 ~ Điều 64).
Bảng 2-32: Cơ cấu của Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam62
Chương 1: Quy định chung (Điều 1 ~ Điều 7)
Chương 2: Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 8 ~ Điều 34)
Chương 3: Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Điều 35 ~ Điều 38)
Chương 4: Ứng phó với biến đổi khí hậu (Điều 39 ~ Điều 48)
Chương 5: Bảo vệ môi trường biển và hải đảo (Điều 49 ~ Điều 51)
Chương 6: Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí (Điều 52 ~ Điều 64) ※ Điều khoản về không khí
là được bổ sung mới trong luật sửa đổi năm 2014.
Chương 7: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Điều 65~ Điều 79)
Chương 8: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư (Điều 80 ~ Điều 84)
Chương 9: Quản lý chất thải (Điều 85 ~ Điều 103)
Chương 10: Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường (Điều 104 ~ Điều 112)
Chương 11: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường (Điều 113 ~ Điều 120)
Chương 12: Quan trắc môi trường (Điều 121 ~ Điều 127)
Chương 13: Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường
(Điều128 ~ Điều 138)
Chương 14: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 139 ~ Điều 143)
Chương 15: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội –
nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường (Điều 144 ~ Điều 146)
Chương 16: Nguồn lực bảo vệ môi trường (Điều 147 ~ Điều 155)
Chương 17: Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (Điều 156 ~ Điều 158)
Chương 18: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nạn, tố cáo về môi trường
(Điều 159 ~ Điều 162)
Chương 19: Bồi thường thiệt hại về môi trường (Điều 163 ~ Điều 167)
Chương 20: Điều khoản thi hành (Điều 168 ~ Điều 170)
(2) Mối liên quan giữa Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản trên luật/dưới luật
Hiến pháp là văn bản pháp quy cao nhất của Việt Nam, trong Hiến pháp năm 2013 có quy định về
quyền môi trường (Điều 43), bảo vệ môi trường và xây dựng kinh tế (Điều 50), chính sách bảo vệ
môi trường và trách nhiệm vi phạm (Điều 63).
62

Nghiên cứu môi trường số 179(2015) “Luật Môi trường và Rủi ro môi trường ở Việt Nam” của
Harashima Yohei, trang 99
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“Pháp luật” được Quốc hội ban hành và các văn bản dưới luật do các cơ quan quản lý nhà nước ban
hành. Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 17/2008/QH12) quy định các nội
dung và chủng loại các văn bản quy phạm pháp luật và mối liên quan giữa các văn bản dưới luật
được tổng hợp như bảng dưới đây (Bảng 2-33).
Luật Bảo vệ môi trường là một “pháp luật” làm quy định cơ sở còn các văn bản dưới luật (“Nghị
định” hoặc “Thông tư”) sẽ quy định các nội dung chi tiết của luật. Luật Bảo vệ môi trường quy định
đồng thời trách nhiệm quản lý của cả chính quyền trung ương và địa phương và cơ quant rung ương
phụ trách lĩnh vực môi trường sẽ soạn thảo các văn bản dưới luật này. Tuy nhiên, “Thông tư” là một
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ngành chủ quản soạn thảo ban hành và có hiệu lực thi hành, vì
vậy cần chú ý rằng thông tư là văn bản tương đương với “Thông tư” của các Bộ của Nhật Bản.
Trong báo cáo này, văn bản dưới luật do Bộ ban hành được gọi nhất quán là Thông tư.
Bảng 2-33: Văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam63
Tiếng
Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Mã văn bản (sau số/năm/)

Người phê duyệt/cơ quan
ban hành

憲法

Constitution

Hiến pháp

QH (số kỳ quốc hội)

Quốc hội

法律

Law

Luật

QH (số kỳ quốc hội)

Quốc hội

決議

Resolution

Nghị quyết

NQ-(chữ viết tắt của cơ

Quốc hội, Ủy ban Thường

quan phê duyệt)

vụ Quốc hội, Thủ tướng….

法令

Ordinance

Pháp lệnh

(Government)

Nghị định của

Decree

Chính phủ

Decision

Quyết định

Circular

Thông tư

通知

Official Notice

Thông báo

公文

Official Letter

Công văn

政令
決定
省令
(通達)

PL-UBTVQH

Ủy ban Thường vụ Quốc
hội

ND-CP

Thủ tướng

QD-(chữ viết tắt của cơ

Thủ

quan phê duyệt)*

trưởng…

TT-(chữ viết tắt của cơ quan
phụ trách)
TB-(chữ viết tắt của cơ quan
phụ trách)
(chữ viết tắt của cơ quan
phụ trách)**

tướng

(TTg),

Bộ trưởng…

Bộ trưởng…

Bộ trưởng…

<Các điều tham khảo từ Hiến pháp 201364＞
63

Theo văn bản dịch các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (năm 2015) của JICA và khảo sát
thăm dò ý kiến của Văn phòng JICA Việt Nam.
http://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_norms_2015.pdf
64
Bản dịch tiếng Nhật các điều khoản dựa theo tài liệu bản dịch của JICA:
http://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_03_20151215.pdf
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Bộ

Điều 43: Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi
trường.
Điều 50: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy
nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Điều 63: 1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các
nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới,
năng lượng tái tạo.
3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa
dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

2.3.2. Pháp luật liên quan về môi trường không khí
(1) Quy định trong Luật Bảo vệ môi trường
Về môi trường không khí, trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có các quy định mới được bổ
sung là “Mục 4: Bảo vệ môi trường không khí” thuộc “Chương VI: Bảo vệ môi trường nước, đất và
không khí”, trong Mục 4 này có các điều khoản về quy định chung về bảo vệ môi trường không khí
(Điều 62), quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh (Điều 63) và kiểm soát ô nhiễm
môi trường không khí (Điều 63).
Ngoài ra, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan cũng được quy định tại Điều 102 Luật Bảo
vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải
phải kiểm soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường (Khoản 1 Điều 102).
Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải phải có bộ
phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm quy
chuẩn kỹ thuật môi trường (QCVN) (Khoản 2 Điều 102).
<Điều khoản tham khảo của Luật Bảo vệ môi trường năm 201465＞

Điều 62: Quy định chung về bảo vệ môi trường không khí
1. Các nguồn thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát.
2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi
trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí theo quy định
của pháp luật.
Điều 63: Quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh
Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm theo dõi, đánh giá chất lượng môi
trường không khí xung quanh và công bố công khai thông tin; trường hợp môi trường không khí
xung quanh bị ô nhiễm thì phải cảnh báo, xử lý kịp thời.
Điều 64: Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
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Bản dịch tiếng Nhật các điều khoản này dựa theo bảndịch của JETRO.
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/business/pdf/VN_20140623.pdf
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1. Nguồn thải khí phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải.
2. Việc xem xét, phê duyệt dự án và hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức chịu tải của
môi trường không khí, bảo đảm không có tác động xấu đến con người và môi trường.
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải khí công nghiệp lớn phải đăng ký nguồn gây
ô nhiễm, đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, tính chất, đặc điểm khí
thải.
4. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải khí công nghiệp lưu lượng lớn phải lắp đặt
thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
phép xả thải.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 102: Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm
soát và xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
2. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi, khí thải phải có bộ
phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm quy
chuẩn kỹ thuật môi trường.
3. Bụi, khí thải có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của
pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.
(2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) là tiêu chuẩn bắt buộc phải thực hiện áp dụng trên toàn lãnh
thổ Việt Nam. Kể từ năm 2007, các quy chuẩn quốc gia này đã thay thế dần các tiêu chuẩn tự nguyện
(TCVN) trước kia. QCVN do các bộ ngành chủ quản soạn thảo và trình Bộ Khoa học và Công nghệ
phê duyệt ban hành.
Tiêu chuẩn phát thải không khí đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp được quy định nâng cấp
thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) từ năm 2009. QCVN có nghĩa vụ phải thực hiện tuân
thủ và có hiệu lực pháp lý. Trước đó thì các tiêu chuẩn tồn tại dưới dạng tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN)
và do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ thực
hiện mà chỉ gần như là khuyến khích thực hiện. QCVN được rà soát sửa đổi từ 5 đến 6 năm một lần
nên quy chuẩn quốc gia ban hành năm 2009 hiện nay đang trong quá trình sửa đổi.
① QCVN về môi trường không khí nói chung
・Tiêu chuẩn môi trường về không khí nói chung66: QCVN 05:2013/BTNMT
Lưu huỳnh đi-ô-xít (SO2), các bon monoxit (CO), Ni-tơ ô xít (NOx), ôzôn (O3), bụi tổng hợp
(TSP), PM10 và chất dạng hạt siêu nhỏ (PM2.5), chì (Pb)
・Tiêu chuẩn môi trường về chất nguy hại (36 chất) trong không khí: QCVN 06:2009/BTNMT
66

Các tiêu chuẩn QCVN05/2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT đã được dịch là tiêu chuẩn
môi trường do sự thuận tiện trong sử dụng, tuy nhiên QCVN là một tiêu chuẩn mang tính bắt
buộc thực hiện xếp ngang bằng với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác chẳng hạn như tiêu chuẩn an
toàn mũ bảo hiểm…, vì vậy cần chú ý về sự khác biệt một chút về mặt ý nghĩa của nó so với các
tiêu chuẩn môi trường của Nhật Bản, Âu Mỹ.
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② QCVN về nguồn thải cố định
・Tiêu chuẩn phát thải về phát thải các chất vô cơ và bụi: QCVN 19:2009/BTNMT
・Tiêu chuẩn phát thải về các chất hữu cơ (100 chất): QCVN 20:2009/BTNMT
・Tiêu chuẩn phát thải theo từng ngành đặc biệt (nhà máy điện…)
③ Quy chế khí thải đối với ô tô và xe máy
・Hiện nay là tương đương “Tiêu chuẩn EURO2” (Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg)
・Bảng lộ trình về thắt chặt quy chế khí thải trong thời gian tới (Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg)
Ô tô: áp dụng tiêu chuẩn EURO4 đến ngày 01 tháng 01 năm 2017, tiêu chuẩn EURO5 đến ngày 01
tháng 01 năm 2022.
Xe máy: áp dụng tiêu chuẩn EURO3 đến ngày 01 tháng 01 năm 2017.
(3) Nghị định và thông tư về môi trường không khí
Cùng với việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 3 nghị định cơ bản đầu tiên đã được ban
hành, đó là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định số
38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Tuy nhiên, khái niệm “chất thải” của Việt Nam rất
rộng, ngoài chất thải rắn còn gồm cả “khí thải”, “nước thải”, vì vậy khí thải của các nhà máy cũng là
chất thải. Dự kiến trong thời gian tới các quyết định, thông tư cần thiết để thực hiện luật sẽ lần lượt
được ban hành.
Điều 45 Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu là những nội dung được cụ thể hóa các quy định
của Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường và quy định về đăng ký, kiểm kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về
khí thải công nghiệp. Căn cứ Khoản 3 Điều 45 và Điều 45 Nghị định này, Cục Kiểm soát ô nhiễm,
Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xem xét xây dựng “thông tư về đăng ký và kiểm kê khí thải công
nghiệp” (về dự thảo thông tư này, hãy tham khảo tài liệu đính kèm). Ngoài ra, ở Việt Nam cũng đang
xem xét xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí đến năm 2020 (về dự thảo
quyết định phê duyệt, hãy tham khảo tài liệu đính kèm).
<Các điều khoản tham khảo của Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu67＞
Điều 45: Đăng ký, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp
1. Chủ dự án, chủ cơ sở thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục của
Nghị định này phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, trừ trường hợp chủ nguồn thải
có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, đối tượng
được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất
thải rắn công nghiệp thông thường.
2. Việc đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp được thực hiện khi cơ sở sản xuất vận hành chính
thức hoặc khi cơ sở có kế hoạch thay đổi nguồn thải khí thải công nghiệp (tăng thải lượng, số lượng
67

Đây là bản dịch tiếng Nhật từ bản tiếng Anh thu được trong quá trình điều tra, vì vậy hãy tham
khảo nguyên bản tiếng Việt để cho chính xác.
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nguồn thải khí thải).
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải; thực hiện kiểm kê khí thải
công nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp.
Điều 48. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quản lý khí thải công nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp,
cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp; yêu cầu kỹ thuật,
chuẩn kết nối dữ liệu quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục.

Tuy nhiên, việc quản lý nguồn thải cố định và môi trường không khí nói chung thuộc thẩm quyền
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn việc quản lý nguồn thải di động lại thuộc thẩm quyền quản lý
của Bộ Giao thông vận tải.
Dưới đây tổng hợp về các văn bản pháp luật chủ yếu và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về
môi trường không khí ở Việt Nam
Bảng 2-34: Văn bản pháp luật chủ yếu về môi trường không khí của Việt Nam
Số hiệu văn
bản pháp
luật

Văn bản pháp luật

Luật số
55/2014/QH
13

Luật Bảo vệ môi trường năm
2014
Law on Environmental
protection 2014(on revision)

Nghị định số
19/2015/NĐCP

Quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Bảo vệ môi
trường
Detailing the Implementation
of a number of Articles of the
Law on Environmental
Protection

Nghị định số
18/2015/NĐCP

Nghị định quy định về quy
hoạch bảo vệ môi trường, đánh
giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường
và kế hoạch bảo vệ môi trường
Environmental protection
planning, Strategic
environmental assessment,
Environmental impact
assessment and environmental
protection plans

Nghị định số
38/2015/NĐCP

Nghị định về quản lý chất thải
và phế liệu
Waste and Scrap management

Khái quát/nội dung văn bản pháp luật
(trích lược)
Quy định chủ trương bảo vệ môi trường, hoạt
động bảo vệ môi trường và quy định về quyền
hạn, nhiệm vụ của các tổ chức trong bảo vệ
môi trường. Nội dung sửa đổi lần này từ
chương 15 đến chương 20 và các điều khoản
đã tăng từ 136 lên 170 điều khoản. Điều khoản
về kiểm soát ô nhiễm không khí (điều 62~64)
đã được bổ sung mới.
Để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Nghị
định này quy định về tiêu chuẩn môi trường,
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường, công ước bảo vệ môi
trường, bảo vệ môi trường, quản lý chất thải
nguy hại trong các cơ sở sản xuất, thương mại
và dịch vụ, công bố thông tin, dữ liệu về môi
trường…
Nghị định này quy định danh mục các đối
tượng áp dụng đánh giá tác động môi trường
và các chủ trương về xây dựng kế hoạch bảo
vệ môi trường đã quy định trong Luật Bảo vệ
môi trường sửa đổi.

Ngày thực
hiện

01/01/2015

01/04/2015

01/04/2015

Ở Việt Nam, việc thải ra các chất gây ô nhiễm
không khí (khí thải nhà máy) và nước thải
được coi là chất thải. Nghị định này quy định
về các ngành và quy mô phát thải bắt buộc
phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên
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15/07/2015

Số hiệu văn
bản pháp
luật

Văn bản pháp luật

Nghị định số
179/2013/N
Đ-CP

Nghị định quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh
vực môi trường (dự kiến sửa
đổi)
the regulations for penalties for
violations against
environmental protection

Thông tư số
40/2015/TTBTNMT

Thông tư về quy trình kỹ thuật
quan trắc khí thải
Stipulating the procedure of
industrial emission monitoring

Khái quát/nội dung văn bản pháp luật
(trích lược)

Ngày thực
hiện

tục khí thải CEMS.
Là nghị định quy định rõ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
14/11/2013

Thông tư này quy định về quy trình kỹ thuật
để quan trắc khí thải công nghiệp. Thông tư
này quy định bắt buộc phải thực hiện hút đẳng
tốc (phương pháp đo áp dụng theo phương
pháp chính thức của Cục Bảo vệ Môi trường,
Hoa Kỳ ) để đo nồng chất thải và cho phép sử
dụng thiết bị đo di động khi đo khí thải.

05/10/2015

Bảng 2-35: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chủ yếu về môi trường không khí (QCVN)
Số hiệu
văn bản
pháp luật
QCVN
02/2012/BT
NMT

QCVN
05/2013/BT
NMT

QCVN
06/2009/BT
NMT

QCVN
19/2009/BT
NMT

QCVN
20/2009/BT
NMT

Văn bản pháp luật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về lò đốt chất thải rắn y tế (tiêu
chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on the Emission of Health Care
Solid Waste Incinerators
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng không khí (tiêu
chuẩn môi trường nói chung)
National Technical Regulation
on Ambient air quality
standards
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất độc hại trong không khí
xung quanh (tiêu chuẩn môi
trường)
National Technical Regulation
on Maximum allowable
concentration of hazardous
substances in ambient air
Quy chuẩn quốc gia về khí thải
công nghiệp đối với bụi và chất
vô cơ (tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on Industrial Emission of
Inorganic Substances and
Dusts
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về khí thải công nghiệp đối với
một số chất hữu cơ (tiêu chuẩn

Khái quát/nội dung văn bản pháp luật
(trích lược)

Ngày ban
hành

-

28/12/2012

Tiêu chuẩn môi trường về chất bụi PM2.5 đã
được ban hành.

25/10/2013

(Đang trong quá trình sửa đổi)

7/10/2009

(Đang trong quá trình sửa đổi)

16/11/2009

(Đang trong quá trình sửa đổi)

16/11/2009
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Số hiệu
văn bản
pháp luật

QCVN
21/2009/BT
NMT

QCVN
22/2009/BT
NMT

QCVN
23/2009/BT
NMT

QCVN
30/2010/BT
NMT

QCVN
34/2010/BT
NMT

QCVN
51/
2013/BTN
MT
QCVN
56/2013/BT
NMT

Văn bản pháp luật
phát thải)
National Technical Regulation
on Industrial Emission of
Organic substances
Quy chuẩn quốc gia về khí thải
công nghiệp sản xuất phân bón
hóa học (tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on Emission of Chemical
Fertilizer Manufacturing
Industry
Quy chuẩn quốc gia về khí thải
công nghiệp nhiệt điện (tiêu
chuẩn phát thải)
National technical regulation
on Emission of thermal Power
industry
Quy chuẩn quốc gia về khí thải
công nghiệp sản xuất xi măng
(tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on Emission of Cement
Manufacturing Industry
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về lò đốt chất thải công nghiệp
(tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on Emission of industrial waste
incinerators
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về khí thải công nghiệp lọc hóa
dầu đối với bụi và các hợp chất
vô cơ (tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on industrial emissions for oil
refinery dust and other
inorganic
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về khí thải công nghiệp sản
xuất thép (tiêu chuẩn phát thải)
National Technical Regulation
on Emission for Steel Industry
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về tái chế dầu thải (tiêu chuẩn
phát thải)
National Technical Regulation
on Waste Oil Recycling

Khái quát/nội dung văn bản pháp luật
(trích lược)

Ngày ban
hành

(Đang trong quá trình sửa đổi)

16/11/2009

(Đang trong quá trình sửa đổi)

16/11/2009

(Đang trong quá trình sửa đổi)

16/11/2009

-

28/12/2012

-

29/12/2010

-

25/10/2013

-

25/10/2013

67

Văn bản pháp luật về môi trường không khí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Luật

Law on Environmental protection 2014 (on
revision) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Nghị định
Detailing the
Implementation of a
number of Articles of
the Law on
Environmental
Protection
Quy định chi tiết thi
hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi
trường
Circular

Environmental protection planning,
Strategic environmental assessment,
Environmental impact assessment and
environmental protection plans
Nghị định quy định về quy hoạch bảo
vệ môi trường, đánh giá môi trường
chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Stipulating the procedure of
industrial emission monitoring
Quy định về quan trắc khí thải công
nghiệp

Waste and Scrap
management
Nghị định về quản lý
chất thải và phế liệu

The regulations for
penalties for
violations against
environmental
protection
Nghị định quy định
về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh
vực môi trường→Dự
kiến sửa đổi

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban
hành bằng Thông tư.

Hình 2-26: Văn bản pháp luật về môi trường không khí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi
trường
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Bảng 2-36: Văn bản pháp luật về nguồn thải di động (Bộ Giao thông vận tải)
Số hiệu văn
bản pháp luật
Quyết định số
249/2005/QĐTTg

Quyết định số
909/2010/QĐTTg

Quyết định số
49/ 2011/
QĐ-TTg

Quyết định số
34/2005/QĐBGTVT

Quyết định số
35/2005/QĐBGTVT

Nghị định số
95/2009/NĐCP

Văn bản pháp luật
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ
Roadmap of Implementation of
Emission Standards for Road Vehicles.
Phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe
mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông
tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh và thành phố loại 1 và loại 2
Approval for to control gaseous
pollutants emitted by in –use
motorcycles and mopeds in Hanoi
capital, Ho Chi Minh City and the
cities classified as type 1 and type 2.
Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai
bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
mới
Promulgating
of
Roadmap
for
application of emission standard on
Vehicles and Motorcycles Produced,
Assembled and Imported Newly

Quyết định về kiểm tra chất lượng, an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
Stipulation on testing safety &
environmental protection for
assembled & manufactured motor
vehicles
Quyết định về kiểm tra chất lượng, an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe
cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam
Stipulation on testing safety &
environmental protection for imported
motor vehicles
Nghị định quy định niên hạn sử dụng
đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở
người
Promulgating useful life of cargo
automobiles and passenger
automobiles
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Khái quát/nội dung văn bản pháp
luật (trích lược)
Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải đối với phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ. Tiêu chuẩn
“EURO2” đều được áp dụng đối với
cả ô tô và xe máy.
Quy định kiểm soát khí thải xe mô tô
và xe gắn máy tham gia giao thông
tại các tỉnh, thành phố chủ yếu. Quy
định kiểm soát khí thải xe máy và
khuyến khích bảo trì xe máy.

Quy định cơ chế và lộ trình áp dụng
tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe
mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và
nhập khẩu mới. Đối với xe ô tô, áp
dụng tiêu chuẩn “EURO4” đến ngày
01 tháng 01 năm 2017, tiêu chuẩn
“EURO5” đến ngày 01 tháng 01 năm
2022. Ngoài ra, đối với xe mô tô hai
bánh thì áp dụng tiêu chuẩn
“EURO3” đến ngày 01 tháng 01 năm
2017.
Quyết định này quy định về kiểm tra
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp
xe cơ giới.

Quyết định này quy định về kiểm tra
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
vào Việt Nam.

Quy định chi tiết về niên hạn sử dụng
của xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở
người ở Việt Nam.

Ngày ban
hành

10/10/2005

17/06/2010

01/09/2011

21/07/2005

21/07/2005

20/12/2009

Văn bản pháp luật về môi trường không khí thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải (MOT)
Luật

Road Traffic Law 2001- Luật Giao thôngđường bộ năm 2001
Nghị định
Promulgating useful life of
cargo automobiles and
passenger automobiles
Nghị định quy định niên hạn
sử dụng đối với xe ô tô chở
hàng và xe ô tô chở người

Quyết định
Roadmap of
Implementation of
Emission Standards
for Road Vehicles.
Lộ trình áp dụng tiêu
chuẩn khí thải đối
với phương tiện giao
thông cơ giới đường
bộ

Approval for to control gaseous pollutants
emitted by in –use motorcycles and mopeds
in Hanoi capital, Ho Chi Minh City and the
cities classified as type 1 and type 2.
Phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô
tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại thành
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và
thành phố loại 1 và loại 2

Stipulation on testing safety
& environmental protection
for assembled &
manufactured motor
vehicles
Quyết định về kiểm tra chất
lượng, an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường trong sản
xuất, lắp ráp xe cơ giới

Promulgating of Roadmap for
application of emission standard on
Vehicles and Motorcycles Produced,
Assembled and Imported Newly
Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai
bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
mới

Stipulation on testing safety
& environmental protection
for imported motor vehicles
Quyết định về kiểm tra chất
lượng, an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường xe cơ
giới nhập khẩu vào Việt
Nam

Hình 2-27: Văn bản pháp luật về môi trường không khí thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải
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2.4.

Điều tra khảo sát/tổng hợp công nghệ môi trường của Nhật Bản

Dự án này tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin về những công nghệ môi trường của Nhật Bản
mà có thể góp phần cải thiện môi trường không khí ở Việt Nam hoặc góp phần thực hiện các biện
pháp bảo vệ môi trường ở Việt Nam trên cơ sở đã nắm được tình hình và nhu cầu của Việt Nam
thông qua các chuyến điều tra khảo sát tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam.

2.4.1. Mục đích của việc điều tra khảo sát công nghệ môi trường của Nhật Bản
Chương trình hành động quốc gia hiện đang được xây dựng (kế hoạch hành động quốc gia về
quản lý chất lượng không khí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025) có quy định rõ về mục tiêu và
biện pháp cụ thể đến năm 2020 nhằm cải thiện chất lượng không khí và duy trì sức khỏe của người
dân. Chương trình hành động này hiện đang được xây dựng nhưng rất chú trọng đến 6 ngành công
nghiệp là đối tượng quản lý nguồn khí thải công nghiệp gồm ngành nhiệt điện, ngành thép, xi măng,
hóa chất – phân bón hóa học, lọc hóa dầu và ngành công nghiệp sử dụng lò hơi công nghiệp. Trong
những ngành công nghiệp này thì đối tượng tập trung quản lý là những nhà máy là nguồn thải quy
mô lớn. Các ngành này đều là những ngành có triển vọng phát triển mạnh cùng với sự phát triển kinh
tế của Việt Nam. Ngành nhiệt điện (sử dụng nhiên liệu là than đá và dầu mỏ) trên cả nước có 27
doanh nghiệp, công suất thiết bị điện được nâng lên từ 3000MW năm 2000 lên 7500MW vào năm
2006 và tăng lên đến 10.000MW vào năm 2014. Ngành thép có sản lượng 1,57 triệu tấn vào năm
2000 nhưng đến năm 2014 thì sản lượng thép đã tăng lên đến 5 triệu tấn. Tính đến thời điểm năm
2014 thì cả nước có 30 doanh nghiệp sản xuất thép. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô sản xuất
nhỏ và sử dụng các trang thiết bị, máy móc có công nghệ lạc hậu. Ngành công nghiệp xi măng sản
xuất ra 15 triệu tấn xi măng vào năm 2000 và sử dụng 1,74 triệu tấn than, tuy nhiên đến năm 2011
thì sản lượng xi măng đã tăng lên đến 54 triệu tấn và lượng tiêu thụ than cũng tăng lên đến 5 triệu
tấn than. Tính đến thời điểm năm 2014 thì cả nước có 100 doanh nghiệp sản xuất xi măng, trong đó
có 44 doanh nghiệp sản xuất clinker.
Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công Thương, dự báo
đến năm 2015 ngành sản xuất thép phát thải 1.393 tấn bụi và 7.825 tấn SO2, ngành nhiệt điện than
phát thải 5.742 tấn bụi và 50.054 tấn SO2. Hơn nữa, đến năm 2020 thì tải lượng của ngành thép dự
báo sẽ tăng gấp đôi tải lượng năm 2015. Mặt khác, theo kết quả nghiên cứu của Viện Vật liệu Xây
dựng, Bộ Xây dựng, ngành sản xuất xi măng dự báo đến năm 2015 phát thải 1.075 nghìn tấn bụi và
140 nghìn tấn SO2 và đến năm 2020 sẽ phát thải 1.340 nghìn tấn bụi và 180 nghìn tấn SO2 (các con
dự báo tính tải lượng được trích dẫn từ Chương trình hành động quốc gia đang trong quá trình xây
dựng).
Như vậy là các ngành thuộc đối tượng thực hiện của chương trình hành động quốc gia về quản lý
chất lượng không khí đều cần phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không
khí, vì vậy dự án này đã tiến hành điều tra khảo sát các công nghệ môi trường đang áp dụng ở Nhật
Bản đối với 5 ngành sản xuất công nghiệp còn lại trừ ngành công nghiệp sử dụng lò hơi công nghiệp
và tổng hợp thông tin về những công nghệ có khả năng áp dụng ở Việt Nam.
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2.4.2. Công nghệ môi trường của từng ngành công nghiệp
Phần dưới đây sẽ giới thiệu về các công nghệ môi trường để cải thiện môi trường không khí trong
các công đoạn và quá trình sản xuất đối với 5 ngành công nghiệp còn lại thuộc đối tượng thực hiện
chương trình hành động quốc gia trừ ngành công nghiệp sử dụng lò hơi công nghiệp.
(1) Nhiệt điện than
① Quá trình sản xuất
Trong các nhà máy nhiệt điện đốt than cám là chủ đạo hiện nay ở Nhật Bản, than đá được nghiền
nhỏ thành dạng cám mịn khoảng 50 micron bằng máy nghiền than rồi được các vòi đốt phun cùng
với không khí đốt cháy vào bên trong lò hơi để đốt. Hơi nước do lò hơi sinh ra sẽ làm quay tuabin
hơi nước làm cho tuabin/máy phát điện quay và sinh ra điện. Trong quá trình phát điện của nhiệt
điện thì hiệu suất phát điện sẽ được cải thiện bằng cách tăng áp lực/nhiệt độ của hơi nước và ở Nhật
Bản hiện nay thì công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn, tức là áp lực/nhiệt độ của hơi nước vượt
quá điểm tới hạn (giới hạn phạm vi mà ở đó có thể xảy ra hiện tượng nhảy pha giữa pha chất lỏng –
pha chất khí), đang được áp dụng.

Hình 2-28: Chu trình của nhà máy nhiệt điện than68

68

Học về than – Sổ tay khai thác và sử dụng than – II. Kỹ thuật sử dụng than – 1. Kỹ thuật điện –
phát điện của Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản:
http://www.jcoal.or.jp/publication/s2-1.pdf

72

② Kiểm soát ô nhiễm không khí
Theo kết quả điều tra về công nghệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện than bằng cách thu
thập thông tin công bố trên trang chủ và điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp tại nhà máy, công nghệ môi
trường mà các nhà máy nhiệt điện than ở Nhật Bản đang áp dụng gồm những loại nêu dưới đây và
tất cả công nghệ này đều có thể áp dụng triển khai thực hiện ở Việt Nam.
Khi đốt cháy than sẽ sinh ra bụi tro, SOx và NOx nên cần phải lắp đặt thiết bị xử lý bụi, thiết bị
khử lưu huỳnh khói thải, thiết bị khử ni-tơ khói thải. Khí thải từ lò hơi trước tiên sẽ được loại bỏ
NOx bằng thiết bị khử ni-tơ khói thải, tiếp theo sẽ được lọc bụi bằng thiết bị xử lý bụi, rồi cuối cùng
mới được loại bỏ SOx bằng thiết bị khử lưu huỳnh khói thải. Thiết bị khử ni-tơ khói thải thường áp
dụng phương thức khử ni-tơ tiếp xúc với amôniăc, thiết bị xử lý bụi thường áp dụng phương thức hút
tĩnh điện và thiết bị khử lưu huỳnh khói thải thường áp dụng phương thức hút bùn vôi.

1) Thiết bị khử ni-tơ khói thải, đốt cháy ít sinh NOx
Thành phần ni-tơ trong than đá sẽ bị ô xi hóa do đốt cháy và sinh ra ni-tơ ô xít. Hơn 90% NOx
sinh ra trong lò hơi đốt cháy than cám là fuel NOx, tức là có nguồn gốc từ thành phần ni-tơ có trong
than đá và thermal NOx sinh ra do ni-tơ trong không khí bị ô xi hóa ở nhiệt độ cao tạo thành có tỉ lệ
rất thấp. Vì vậy, phần lớn công nghệ lò hơi đều áp dụng vòi đốt ít sinh NOx, nên có thể khử NOx
sinh ra trong quá trình phản ứng đốt cháy bằng cách điều chỉnh phù hợp tỉ lệ trộn giữa nhiên liệu và
không khí đốt cháy. Ngoài ra, NOx còn được loại bỏ nhờ thiết bị khử ni-tơ khói thải được lắp đặt ở
sau công đoạn lò hơi.
2) Thiết bị hút bụi tĩnh điện
Khí thải sau khi đi qua thiết bị khử ni-tơ sẽ được chuyển đến thiết bị hút bụi tĩnh điện để loại bỏ
bụi tro. Thiết bị hút bụi tĩnh điện được cấu thành bởi điện cực phóng điện và điện cực hút bụi kiểu
tấm. Bằng cách tác động dòng điện một chiều vài chục nghìn vôn, bụi trong khí thải sẽ tích điện và
bị hút dính vào điện cực hút bụi. Bụi bám dính vào tấm điện cực này đạt đến một độ dày nhất định sẽ
được đập bằng búa rơi xuống và gom lại ở phễu.
3) Thiết bị khử lưu huỳnh khói thải
Lưu huỳnh ô xít trong khí thải sẽ được loại bỏ nhờ thiết bị khử lưu huỳnh khói thải. Nghiền đá vôi
thành dạng bột, trộn lẫn với nước để tạo thành bùn đá vôi rồi phun vào trong khí thải, lúc này lưu
huỳnh ô xít sẽ phản ứng với vôi tạo thành canxi sunfit (CaSO3). Tiếp tục cho hợp chất này phản ứng
với ô xi thì sẽ tạo thành thạch cao (canxi sunfat: CaSO4).
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Hình 2-29: Xử lý khí thải trong nhà máy nhiệt điện than69
(2) Ngành thép
① Quá trình sản xuất
Quá trình sản xuất của ngành công nghiệp gang thép được chia ra thành luyện gang thép liên hoàn,
tức là luyện gang từ quặng sắt ở lò cao rồi sản xuất tới tận sản phẩm thép thành phẩm và sản xuất
thép lò điện, tức là lấy nguyên liệu là sắt vụn để nung nóng chảy ở lò điện rồi sản xuất sản phẩm
thép.
1) Sản xuất gang thép liên hoàn
Quá trình luyện gang thép liên hoàn là quá trình sản xuất vật liệu thép từ quặng sắt và là một quá
trình gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn “luyện gang” để sản xuất gang bằng phản ứng hóa khử ở lò
cao và giai đoạn “sản xuất thép” để sản xuất các sản phẩm thép bằng cách luyện thép ở lò chuyển
(converter furnace) rồi cán thép và gia công xử lý nhiệt để tạo ra các sản phẩm thép có nhiều đặc
tính khác nhau. Trong phản ứng hóa khử của quặng sắt có sinh ra khí CO2. Vì vậy, cần phải có nguồn
nhiệt để thúc đẩy phản ứng hóa khử này. Hơn nữa, còn cần nhiều quá trình khác nữa như tinh luyện
phôi thép, gia công phôi… rồi mới đến công đoạn sản xuất sản phẩm thép thành phẩm. Các công
đoạn gia công xử lý nhiệt trung gian này đều tiêu tốn nhiên liệu.
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Kỹ thuật nhiệt điện, Khóa học cơ bản về than lần thứ 5, Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản:
http://www.jcoal.or.jp/coaldb/shiryo/material/09_tsuji.pdf
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Hình 2-30: Chu trình luyện gang thép liên hoàn
2) Sản xuất thép lò điện
Quá trình sản xuất thép lò điện là quá trình lấy nguyên liệu là sắt vụn rồi tiến hành nung nóng
chảy trong lò điện, đúc và cán thành sản phẩm thép. Lò điện kiểu hồ quang là loại phổ biến nhất có
gắn điện cực than chì ở phần nắp lò. Cho dòng điện chạy qua điện cực này thì sẽ sinh ra hồ quang ở
giữa điện cực với sắt vụn trong lò, vì thế sắt vụn sẽ bị tan ra nhờ nhiệt hồ quang này. Trong lò điện
diễn ra quá trình tinh luyện ô xi hóa, tức là thổi ô xi vào lò điện để nâng cao nhiệt độ của lò bằng
nhiệt phản ứng và quá trình hóa khử, tức là sau khi tháo xỉ ra bên ngoài rồi đổ thêm than và cốc vào
để khử lưu huỳnh và khử ni-tơ.

Khí thải

Vận chuyển và tuyển chọn sắt vụn

Lò điện

Tinh luyện ngoài lò
(lò thùng)

Hình 2-31: Chu trình sản xuất thép lò điện
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Nhà máy đúc

② Kiểm soát ô nhiễm khí thải
1) Kiểm soát ô nhiễm không khí trong luyện gang thép liên hoàn
Theo thông tin công bố trên trang chủ của các công ty sản xuất gang thép liên hoàn ở Nhật Bản,
các kỹ thuật bảo vệ môi trường như nêu trong Bảng 2-37 được áp dụng để xử lý khí thải từ nhiều
thiết bị đốt cháy được sử dụng trong luyện gang thép liên hoàn.
Bảng 2-37: Xử lý khí thải trong luyện gang thép liên hoàn70
Quá trình sản xuất
Công đoạn nung nóng

Biện pháp kiểm soát khí thải chủ yếu
Máy hút bụi tĩnh điện
Thiết bị khử lưu huỳnh/khử ni-tơ khói thải

Công đoạn than cốc

Nắp lò làm lạnh không khí lò cốc
Khử lưu huỳnh khí thải lò cốc

Lò cao

Thiết bị rửa khí thải Venturi
Máy hút bụi tĩnh điện

70

Lò chuyển

Gom bụi bằng thùng xoáy

Đúc

Đốt cháy sinh ít NOX

Kế toán Môi trường – Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal;
http://www.nssmc.com/csr/env/env_management/account.html
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2) Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất thép lò điện
Liên minh Thép Nhật Bản đã thành lập “Sáng kiến Thép Nhật Bản – ASEAN” vào năm 2014 và
xây dựng “Danh mục cụ thể về công nghệ phiên bản ASEAN” liệt kê các công nghệ môi trường/tiết
kiệm năng lượng phù hợp với ngành công nghiệp thép của các nước ASEAN. Phiên bản Việt Nam
của danh mục này71 có liệt kê các công nghệ bảo vệ môi trường trong sản xuất thép lò điện là
phương thức chủ đạo ở Việt Nam hiện nay. Trong sản xuất thép lò điện, bụi và chất bốc bị bay ra bên
ngoài lò vì nắp lò đóng mở khi nạp sắt vụn vào lò điện ở công đoạn nung nóng, vì vậy biện pháp bảo
vệ môi trường cơ bản trong sản xuất thép lò điện như được nêu ở đây là những công nghệ xử lý trực
tiếp khí thải từ lò điện và xử lý bụi trong phòng kín.
Xử lý bụi

Bộ lọc túi

Thải ra

trong nhà kín
Sắt vụn

Nung nóng
chảy trong
lò điện

Bộ lọc túi

Thải ra

Xử lý khí thải trực tiếp của lò điện

Tinh luyện ngoài lò
Hình 2-32: Xử lý khí thải trong sản xuất thép lò điện

71

TECHNOLOGIES CUSTOMIZED LIST version 1.0 For Technology Transfer to Vietnamese
Iron and Steel Industry With regard to Energy-Saving, Environmental Protection, and
Recycling http://www.jisf.or.jp/business/ondanka/eco/documents/TCLforVietnam.pdf
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(3) Ngành sản xuất xi măng
① Quá trình sản xuất
Trong nhà máy xi măng, nguyên liệu là đá vôi và đất sét… được trộn với các chất hóa học cần thiết
khác rồi đem nghiền nhỏ. Sau đó được nung ở nhiệt độ 1450oC trong lò nung để sản xuất sản phẩm
trung gian dạng viên nhỏ gọi là clinker. Sau khi được làm nguội, clinker được nghiền cùng với một ít
thạch cao để sản xuất xi măng.

Hình 2-33: Chu trình sản xuất xi măng72

72

Sản xuất xi măng “Công nghiệp xi măng thân thiện môi trường năm 2015” của Hiệp hội Xi
măng Nhật Bản: http://www.jcassoc.or.jp/cement/4pdf/jj3h_01.pdf
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② Kiểm soát ô nhiễm không khí
Như thể hiện trong Hình 3-10, trong sản xuất xi măng có sinh ra bụi hạt trong công đoạn nguyên
liệu và công đoạn nung. Bụi hạt này được chiết tách bằng sự kết hợp cả thiết bị thùng xoáy và thiết
bị hút bụi tĩnh điện.
Tuy nhiên, SO2 sinh ra trong quá trình đốt cháy được hấp thụ bởi đá vôi là nguyên liệu xi măng
nên không cần thiết bị xử lý.
Theo kết quả điều tra trực tiếp tại Hiệp hội Xi măng Nhật Bản và Báo cáo73 của Hiệp hội Xi
măng Nhật Bản tổng hợp thì công nghệ để kiểm soát ô nhiễm không khí cơ bản nhất trong sản xuất
xi măng là biện pháp xử lý bụi sinh ra trong công đoạn nghiền nguyên liệu và công đoạn nung. Bụi
này được chiết tách bằng thiết bị hút bụi tĩnh điện…

Gom

bụi

hạt

bằng thiết bị hút
Đá vôi

bụi
Máy nghiền vật liệu

Đất sét
Bụi hạt + khí thải
Khí thải từ công đoạn nung

Khí thải đã
được loại bỏ
bụi hạt

Thiết bị thùng xoáy

Tới công đoạn nung vật
liệu đã nghiền

Thiết bị hút bụi

Ống khói

Hình 2-34: Xử lý khí thải trong sản xuất xi măng
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Báo cáo về tiết kiệm năng lượng/tiết kiệm tài nguyên trong Báo cáo của Ban Chuyên môn Kỹ
thuật Sản xuất, Hiệp hội Xi măng Nhật Bản số T-22
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(4) Ngành sản xuất phân bón hóa học
Quá trình sản xuất

①

Trong số các loại phân bón hóa học thì phần này sẽ đề cập đến quá trình sản xuất phân đạm.
Amoni sulfat là thành phần chính của phân đạm và có nguyên liệu chính là amôniăc. Trong sản xuất
amôniăc, phổ biến nhất vẫn là cách hình thành amôniăc nhờ phản ứng giữa khí ni-tơ và hydro do
Haber-Bosch của Đức phát minh ra vào đầu thế kỷ 20. Hình 2-35 thể hiện quá trình sản xuất
amôniăc tiêu biểu.

như

Công
đoạn
loại trừ
CO2

Công
đoạn
chuyển
đổi CO

Công
đoạn
mê tan
hóa

Máy nén

Công đoạn hình
thành amôniăc

nhiên

thiên

Các bon đi-ô-xít CO2

Công đoạn
cải tiến

Mê tan
Khí

Không khí
(ni-tơ)

Khí thải

Đốt cháy
N2+3H2→2NH3

naphtha…
Nhiên liệu

Nhiệt thải

Nhiệt thải

Hình 2-35: Chu trình sản xuất amôniăc
② Kiểm soát ô nhiễm không khí
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong chu trình sản xuất amôniăc mà dự án nắm được thông
qua quá trình điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp là việc tuyển chọn nhiên liệu trong công đoạn cải tiết
chất lượng nguyên vật liệu và quản lý đốt cháy. Nếu sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu và tiến
hành quản lý đốt cháy một cách phù hợp thì có thể giảm được nồng độ bụi, NOX, SO2 trong khí thải.
Ngoài ra, nếu thu hồi được lượng nhiệt thải phát sinh trong công đoạn hình thành amôniăc thì có
thể giảm thiểu được tải lượng khí nhà kính và tiết kiệm được năng lượng.
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(5) Ngành lọc hóa dầu
① Quá trình sản xuất
Dầu thô trước tiên sẽ được phân tách bằng thiết bị chưng cất trong khí quyển thành khí gas, LPG,
naphtha, dầu hỏa, dầu nhẹ và các thành phần còn lại do có sự chênh lệch về nhiệt độ bay hơi. Phạm
vi nhiệt độ bay hơi này như thể hiện trong Bảng 2-38. Các thành phần còn lại này cứ để nguyên như
vậy thì hầu như là không còn giá trị thương phẩm, nên tiếp tục được xử lý bằng thiết bị lọc hydro
hóa, thiết bị tiếp xúc cải tiến chất lượng, thiết bị khử/phân giải lưu huỳnh dầu nặng… Sản phẩm dầu
được sản xuất bằng cách phối trộn các thành phần còn lại đã được tinh lọc này.
Ngoài ra, khí sinh ra trong nhà máy lọc dầu chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu cho các thiết bị.
Hydro sunfua sinh ra nhờ thiết bị lọc hydro hóa sẽ được thiết bị thu hồi lưu huỳnh chuyển thành lưu
huỳnh rồi thu hồi lại.
Bảng 2-38: Phạm vi nhiệt độ bay hơi của các thành phần còn lại
Thành phần khí

Mê tan (Bay hơi -163oC)
Êtan (Bay hơi -89oC)

LPG

Propan (Bay hơi -42oC)
Butan (Bay hơi -1oC)

Xăng

35~180oC

Dầu hỏa

170~250oC

Dầu nhẹ

240~350oC

Dầu còn lại

Từ 350oC trở lên
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Hình 2-36: Sơ đồ hệ thống thiết bị chưng cất áp suất thường75
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Mục 1: Giải thích chung – Chương 4: Lọc dầu – Quy chế Dầu mỏ Phiên bản thứ 4 –Công ty Cổ
phần Năng lượng JX; http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part04/chapter04/section01.html
75
Mục 3: Chưng cất – Chương 4: Lọc dầu – Quy chế Dầu mỏ Phiên bản thứ 4 –Công ty Cổ phần
Năng lượng JX; http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part04/chapter04/section03.html
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② Kiểm soát ô nhiễm không khí
Phần dưới đây sẽ đề cập về những kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong quá trình lọc hoá dầu
dựa trên kết quả điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp và thu thập thông tin công bố trên trang chủ của
các công ty76. Những kỹ thuật này rất phổ biến trên thế giới và là những kỹ thuật thông thường được
xây lắp khi xây dựng nhà máy lọc dầu mới hiện nay. Đây là những kỹ thuật có thể áp dụng được
luôn tại các nước đang phát triển nếu tiến hành đo lường và đào tạo nguồn nhân lực vận hành thiết bị
một cách phù hợp.
1) Kiểm soát lưu huỳnh ô xít
Trong nhà máy lọc dầu có áp dụng các thiết bị lọc hydro hóa hoặc thiết bị hydro hóa khử lưu
huỳnh trong công đoạn lọc loại bỏ thành phần lưu huỳnh trong dầu nguyên liệu và các thiết bị tiếp
xúc phân giải hoặc thiết bị hydro hóa phân giải trong công đoạn phân giải dầu nặng. Khí phụ phẩm
của các thiết bị này được sử dụng làm nhiên liệu, nhưng các khí phụ phẩm này lại có chứa nhiều
hydro sunfua (H2S) nên nếu đốt cháy luôn thì sẽ sinh ra nhiều SO2. Vì vậy, các nhà máy lọc dầu đều
thực hiện kiểm soát ô nhiễm đối với lưu huỳnh ô xít bằng cách lắp đặt các thiết bị như dưới đây.
a.

Thiết bị thu hồi lưu huỳnh

Thiết bị thu hồi lưu huỳnh (SRU: Sulfur Recovery Unit) được cấu thành bởi công đoạn hấp thu
phân tách khí H2S trong khí phụ phẩm bằng thiết bị rửa khí và công đoạn thu hồi H2S đậm đặc thành
lưu huỳnh phân tử.
b. Thiết bị xử lý khí thải (tail gas)
Tỉ lệ thu hồi lưu huỳnh của SRU vào khoảng 97% và khí loại bỏ (off-gas) của SRU này sẽ được
chuyển đến thiết bị xử lý khí thải (TGTU) để thu hồi nốt phần lưu huỳnh còn sót lại. Nhờ vậy mà
tổng tỉ lệ thu hồi lưu huỳnh được cải thiện lên tới trên 99,90%.
c.

Thiết bị khử lưu huỳnh khói thải

Thiết bị khử lưu huỳnh khói thải được lắp đặt để loại bỏ lưu huỳnh ô xít chứa trong khói thải của
lò hơi.
2) Biện pháp kiểm soát ni-tơ ô xít
Biện pháp kiểm soát ni-tơ ô xít được áp dụng chủ yếu trong các nhà máy lọc dầu là sử dụng vòi
đốt ít sinh khí NOx và thiết bị khử ni-tơ khói thải bằng phương pháp hóa khử tiếp xúc với amôniăc.
Mặt khác, một số nhà máy lọc dầu còn áp dụng cả phương pháp đốt cháy hai giai đoạn và phương
pháp tuần hoàn khí thải.
76

http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/
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a.

Vòi đốt ít sinh khí NOx

Bằng việc liên tục cải tiến cấu tạo vòi đốt bằng nhiều phương thức khác nhau chẳng hạn như
phương thức cung cấp không khí đốt cháy hoặc phương thức hình thành ngọn lửa… để làm giảm
NOx phát sinh do giảm nhiệt đột đốt cháy hoặc do đốt cháy ít ô xi… Các phương thức như đốt cháy
từng đợt, đốt cháy phối trộn, đốt cháy ngọn lửa mặt phẳng… hiện đang được ứng dụng phổ biến.
b. Phương pháp đốt cháy hai giai đoạn
Là phương pháp chia lượng không khí đốt cháy thành hai giai đoạn để cung cấp và đốt cháy. Ở
giai đoạn thứ nhất thì đốt cháy bằng lượng không khí ít hơn lượng không khí lý thuyết, rồi đến giai
đoạn thứ hai thì cung cấp nốt lượng không khí đốt cháy còn thiếu vào để đốt cháy hoàn toàn nhiên
liệu, vì vậy nhiệt độ ngọn lửa sẽ giảm do đốt cháy ít ô xi và giảm được lượng ô xi phản ứng với ni-tơ
nên hạn chế ni-tơ ô xít hình thành.
c.

Phương pháp tuần hoàn khí thải

Là phương pháp trộn một phần khí đốt cháy từ đường ống khói với không khí đốt cháy để làm
giảm nhiệt độ của ngọn lửa và giảm lượng NOx sinh ra.
d. Thiết bị khử ni-tơ khói thải
Phương pháp chủ đạo của thiết bị khử ni-tơ khói thải đang áp dụng ở các nhà máy lọc hóa dầu đó
là phương pháp hóa khử tiếp xúc với amôniăc. NOx trong khí thải sẽ phản ứng với amôniăc được
nhồi vào như một chất khử dưới tác động của chất xúc tác để tạo thành ni-tơ và hơi nước.
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2.5.

Xây dựng tài liệu giải thích về công nghệ môi trường và các chế
độ trong kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản

Dự án này đã biên soạn sổ tay (“Sách giáo khoa quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
ở Việt Nam”) để sử dụng làm sách giáo khoa ban đầu về công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí
hoặc để sử dụng làm tài liệu phục vụ các hội thảo thực hiện trong khuôn khổ dự án này (tham khảo
tài kiệu kèm theo). Sách giáo khoa này cũng đã được dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.
Ở Việt Nam hiện nay, kiến thức về kiểm soát ô nhiễm không khí chưa được phổ biến rộng rãi, vì
vậy để pháp luật đã ban hành được thực hiện một cách có hiệu quả thì việc nâng cao năng lực của
các cán bộ công chức cấp trung ương và địa phương cũng như các cán bộ quản lý môi trường của
các nhà máy hoặc các cơ sở sản xuất công nghiệp là điều rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Chính
vì vậy, tài liệu này đã được biên soạn với mục đích được sử dụng làm sách giáo khoa ban đầu về
công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí hoặc được sử dụng làm tài liệu giảng dạy phục vụ cho các
buổi hội thảo đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc người quản lý môi trường của các doanh nghiệp
nắm được chính xác lượng chất gây ô nhiễm mà họ phát thải là điều vô cùng quan trọng trong quản
lý khí thải. Hơn nữa, những con số kiểm kê tải lượng các chất gây ô nhiễm không khí mà họ báo cáo
dựa trên các dữ liệu họ nắm được sẽ chính xác hơn nhiều. Vì vậy, tài liệu này giải thích đặc biệt chi
tiết về phương pháp nắm bắt lượng khí thải sinh ra khi đốt cháy, phương pháp đo nồng độ các chất
gây ô nhiễm trong khí thải.
Chương 1 “Lý thuyết chung về không khí” đề cập các nội dung về cơ chế phát sinh và nguồn phát
sinh ô nhiễm không khí, tác động của ô nhiễm không khí đến thực vật và sức khỏe con người.
Chương 2 “Kiểm soát ô nhiễm không khí ở Nhật Bản” giải thích về lịch sử quá trình kiểm soát ô
nhiễm ở Nhật Bản và tập trung chủ yếu vào những vấn đề mà Việt Nam có thể tham khảo như vấn đề
ô nhiễm nghiêm trọng mà Nhật Bản đã trải qua vào những năm 1960 và quá trình khắc phục ô nhiễm
môi trường ở Nhật Bản. Ngoài ra, chương này còn giới thiệu chi tiết về đào tạo nguồn nhân lực kiểm
soát ô nhiễm và chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (chế độ PCM) là chế độ đã góp phần hình
thành cơ chế quản lý môi trường trong doanh nghiệp. Chương 3 “Công nghệ kiểm soát ô nhiễm
không khí” giải thích về các phương pháp xử lý khí thải, kỹ thuật quản lý đốt cháy để giảm phát thải
chất gây ô nhiễm hoặc các phương pháp đo lượng khí thải, nồng độ các chất gây ô nhiễm trong khí
thải khi đốt cháy nhiên liệu. Hơn nữa, chương này còn đề cập đến cả những kiến thức hóa học cơ
bản và cần thiết khi học kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí. Trên cơ sở rà soát lại tình hình các
chất gây ô nhiễm trong khí thải ít khi được đo lường trong các nhà máy ở Việt Nam và tình hình các
giá trị đo không được chính xác do thiết bị đo tự động không được quản lý bảo trì một cách phù hợp,
Chương 4 “Kỹ thuật đo chất gây ô nhiễm trong khí thải” sẽ giới thiệu chi tiết về phương pháp đo khí
thải và quản lý bảo trì thiết bị đo. Do các doanh nghiệp cũng cần thực hiện các biện pháp phòng
chống hiện tượng nóng lên toàn cầu nên Chương 5 “Biện pháp phòng chống hiện tượng nóng lên
toàn cầu” sẽ giới thiệu về các biện pháp, phương châm tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở sản xuất
công nghiệp chẳng hạn như các trường hợp giảm phát thải CO2 ở các cơ sở sản xuất công nghiệp ở
Nhật Bản.
Cuốn tài liệu này không phải là bao trùm hết toàn bộ kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí mà
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nhằm mục đích cung cấp những kiến thức rất cơ bản cho người đọc. Trên cơ sở sách giáo khoa này,
mong rằng sẽ có một giáo trình phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian tới.

2.6.

Tình hình thực hiện kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu ở
Việt Nam

2.6.1. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam
(1) Tải lượng khí nhà kính của Việt Nam
Theo Báo cáo ban đầu của Việt Nam trong khuôn khổ Điều ước khung của Liên Hợp quốc về Biến
đổi khí hậu (năm 2014) (“The Initial Biennial Updated Report of Vietnam to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (2014)”), tổng tải lượng khí nhà kính năm 2010 ở Việt
Nam như được thể hiện trong Bảng 2-39 đó là khoảng 240 triệu tấn CO2 quy đổi (có tính đến lượng
hấp thu về LULUCF77). Ngành năng lượng chiếm khoảng 57% tổng tải lượng này.
Bảng 2-39: Tải lượng khí nhà kính theo từng ngành năm 201078
Đơn vị: nghìn tấn

Ngành
Năng lượng
Công nghiệp
Nông nghiệp
LULUCF
Chất thải
Tổng

CO2
124.799
21.172
0
-20.346
65
125.689

CH4
15.959
0
57.909
1.012
13.449
88.328

N2O
413
0
30.446
117
1.838
32.814

CO2 quy đổi
141.170,79
21.172,01
88.354,77
-19.218,59
15.351,67
246.830,65

(2) Chính sách về giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam
Chính sách về giảm phát thải khí nhà kính (chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu) của Việt
Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) chủ trì xây dựng và thực hiện và đang được hoàn
hiện từ năm 2008. Bảng 2-40 tổng hợp các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

77

LULUCF là từ viết tắt của Land Use, Land Use Change and Forestry. Thể hiện hoạt động liên
quan đến chế độ quản lý ảnh hưởng đến nguồn hấp thụ khí nhà kính. Công ước Kyoto cho phép
tính lượng hấp thu này đối với đối tượng là các rừng nhân tạo kể từ năm 1990 trở đi.
78
Nguồn: The Initial Biennial Updated Report of Vietnam to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (2014) Vietnam Publishing House of Natural Resources,
Environment and Cartography: http://unfccc.int/resource/docs/natc/vnmbur1.pdf
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Bảng 2-40: Chính sách về giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam79
Năm

Chính sách

Số hiệu văn bản

2008

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC)

158/2008/QĐ-TTg

2010

Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương

4103/QĐ-BCT

2011

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

2139/QĐ-TTg

2012
2012
2012
2012
2014
2015

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC)
giai đoạn 2012-2015

1183/QĐ-TTg

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

1393/QĐ-TTg

Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

1474/QĐ-TTg

Đề án quản lý phát thải khí nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín
chỉ các bon ra thị trường thế giới
Kế hoạch hành động quốc gia để tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020
Mục tiêu kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu từ năm 2020 trở đi (xây
dựng cam kết)

1775/QĐ-TTg
403/QĐ-TTg
-

Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP-RCC) (Quyết định số

①

158/2008/QĐ-TTg và số 1183/QĐ-TTg)
“Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” được phê duyệt năm 2008 (tại
Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg) ban hành kế hoạch hành động khả thi góp phần ứng phó với biến
đổi khí hậu trong trung và dài hạn, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với từng địa phương,
từng ngành cụ thể nhằm đảm bảo phát triển bền vững, chuyển sang nền kinh tế các bon thấp, làm
giảm nhẹ tác động của biến động khí hậu và tham gia vào cộng đồng quốc tế về bảo vệ hệ thống khí
hậu. Mục tiêu cụ thể về giảm phát thải khí nhà kính không được nêu trong Chương trình này nhưng
có mục tiêu thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trên cơ sở có sự hỗ trợ về kinh phí
đầy đủ, chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển và sự hỗ trợ từ các quỹ quốc tế khác. Chương
trình này đề ra các nhiệm vụ và dự án trong 26 dự án thuộc 7 lĩnh vực để thực hiện trong giai đoạn
2009-2015.
Chương trình mục tiêu quốc gia này được sửa đổi năm 2012 (tại Quyết định số 1183/QĐ-TTg)
bao gồm các nội dung phản ánh kế hoạch 5 năm quốc gia giai đoạn 2011-2015, chiến lược quốc gia
về biến đổi khí hậu đã ban hành năm 2011. Để thực hiện từng bước Chương trình mục tiêu quốc gia
này, mục tiêu là thúc đẩy bảo vệ hệ thống khí tượng quy mô toàn cầu, hợp tác với cộng đồng quốc tế,
tuyên truyền phổ biến, xây dựng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính
và xây dựng nền kinh tế các bon thấp. Các Bộ ngành và các chính quyền địa phương phải xây dựng
kế hoạch hành động của từng ngành, từng địa phương theo Chương trình mục tiêu quốc gia này.
Chương trình hỗ trợ chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) đã được thành lập để áp
dụng dự toán của Chương trình.

79

Nguồn: “Hiện trạng và vấn đề hiện nay của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu” trong
IGES Issue Brief August 2014, “Sổ tay quốc gia về cơ chế thị trường IGES, phiên bản tháng 3
năm 2015”
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② Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2139/QĐ-TTg)
Mục tiêu của “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu” (năm 2011) là phát triển bền vững, ứng
phó với tác động của biến đổi khí hậu, phát triển năng lực quốc gia để thực hiện các biện pháp giảm
phát thải khí nhà kính, hợp tác với cộng đồng quốc tế, đảm bảo và nâng cao chất lượng sống, tăng
cường hệ thống thiên nhiên và nguồn nhân lực để phát triển kinh tế các bon thấp. Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu thể hiện các chủ trương trung và dài hạn và các khung cơ
bản, nhưng trong chiến lược này thì lại đề cập đến cả chủ trương dài hạn đến năm 2050 và các con
số mục tiêu. Bảng 2-41 thể hiện chiến lược chủ yếu liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính.
Bảng 2-41: Chiến lược liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính trong Chiến lược quốc gia về biến
đổi khí hậu80
Lĩnh vực

Năng lượng

Nội dung
Rà soát kế hoạch nhà máy thủy điện trước năm 2020
Nghiên cứu và phát triển năng lượng tái tạo (đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo/năng lượng mới trong
tổng lượng tiêu thụ năng lượng thứ cấp là 5% vào năm 2020/ và nâng tỉ lệ này lên đến 11% vào
năm 2050)
Tiết kiệm năng lượng (xây dựng lộ trình thực hiện trước năm 2015)
Thay thế nhiên liệu hóa thạch (gồm cả việc áp dụng sang ngành giao thông)
Nâng cao hiệu suất nhà máy nhiệt điện (đổi mới công nghệ)

Nông nghiệp

Chất thải rắn

Nghiên cứu áp dụng công nghệ ít các bon
Xây dựng kế hoạch gồm cả việc phát triển phương tiện giao thông công cộng (hoàn thành thực
hiện trước năm 2050)
Thực hiện quản lý và xử lý phù hợp đối với chất thải
Giảm 20% tải lượng khí nhà kính
Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn, nâng cao năng lực quản lý, giảm và tái chế chất thải rắn
để giảm phát thải khí nhà kính
Nâng cao năng lực xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt; Đạt tỉ lệ thu hồi, xử lý rác thải thành
phố (chất thải sinh hoạt) là 90% vào năm 2020, trong đó 85% là thực hiện hoạt động 3R để thu
hồi năng lượng.

③ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg)
Trong “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg)”, tăng trưởng
xanh được coi là trụ cột chính trong phát triển kinh tế bền vững nhằm đạt tới nền kinh tế các bon
thấp và nâng cao giá trị tài sản thiên nhiên. Chiến lược này xác định việc giảm phát thải khí nhà kính
và nâng cao năng lực hấp thụ khí nhà kính trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là chỉ
tiêu quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, chiến lược này còn đặt ra 3 nhiệm vụ chiến lược dưới đây.
1) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái
tạo;
2) Xanh hóa hoạt động sản xuất;
80

Nguồn: Trang thông tin cơ chế mới:
http://www.mmechanisms.org/initiatives/vietnam_info.html
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3) Xanh hóa phong cách sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Trong nhiệm vụ chiến lược thứ 1 có đề ra các mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính như nêu
trong Bảng 2-42. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chiến lược quốc
gia về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện,
nhưng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đồng
chủ trì thực hiện. Ngoài ra, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chiến
lược quốc gia về biến đổi khí hậu bao quát các lĩnh vực rất rộng liên quan đến biến đổi khí hậu,
trong đó có việc giảm phát thải khí nhà kính, nhưng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thì lại
bao gồm các nội dung tập trung hơn về vấn đề giảm phát thải khí nhà kính.
Bảng 2-42: Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh81
Thời gian

2011~2020

Giảm tải lượng khí nhà kính

Giảm cường độ
phát thải khí nhà
kính

Giảm lượng tiêu
thụ năng lượng
tính trên GDP

・ Giảm 10~20% so với

8~10% so với

1~1,5%

năm 2010

năm

phương án phát triển bình

Giảm thải
nhờ nỗ lực
trong nước

Giảm thải
nhờ sự hỗ trợ
từ quốc tế

10%

10%

10%

20%

mỗi

thường (BAU) trong các
hoạt động năng lượng.
・Giảm ít nhất 1,5~2% mỗi
năm

Đến 2030

・ Giảm 20~30% so với
phương án phát triển bình
thường (BAU) trong các
hoạt động năng lượng.

Đến 2050

・1,5~2% mỗi năm

Căn cứ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định số 1393/QĐ-TTg), “Kế hoạch hành
động quốc gia để tăng trưởng xanh (giai đoạn 2014-2020)” đã được ban hành vào năm 2014. Chiến
lược này bao gồm 66 hoạt động, trong đó có 23 hoạt động ưu tiên trong 4 chủ đề lớn. Một trong bốn
chủ đề lớn đó là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và năng
lượng tái tạo và có đặt ra 20 hoạt động, trong đó có 4 hoạt động ưu tiên.
④ Đề án quản lý phát thải khí nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon ra thị
trường thế giới (Quyết định số 1775/QĐ-TTg)
“Đề án quản lý phát thải khí nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon ra thị
trường thế giới (năm 2012)” được phê duyệt với mục đích quản lý phát thải khí nhà kính nhằm thực
hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và các điều ước quốc tế mà
Việt Nam tham gia, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển nền kinh tế các bon thấp, tăng trưởng
xanh cùng cộng đồng quốc tế, đồng thời còn nhằm mục đích quản lý, giám sát hiệu quả các hoạt
81

Nguồn: “Sổ tay quốc gia cơ chế thị trường IGES, phiên bản tháng 3 năm 2015”
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động mua bán, chuyển giao tín chỉ các bon được tạo ra từ các cơ chế trong và ngoài khuôn khổ Nghị
định thư Kyoto ra thị trường thế giới. Chiến lược tăng trưởng xanh này được phê duyệt sau 2 tháng
xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thực hiện. Bảng 2-43 thể hiện kế hoạch thực
hiện.
Bảng 2-43: Kế hoạch thực hiện đến năm 202082
Phân loại

Giai đoạn 2012-2015
• Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án.
• Xây dựng khung – chương trình các hành động giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính phù hợp với hoàn cảnh quốc gia
(NAMA) của Việt Nam.
Khung chế độ
• Xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra (MRV) ở cấp
quốc gia, cấp ngành liên quan đến các NAMA.
• Hình thành và xây dựng chính sách tài chính và chế độ để
điều hành thị trường các bon
• Rà soát, đánh giá và hoàn thiện chế độ pháp lý liên quan
đến thực hiện các dự án cơ chế phát triển sạch (CDM)
Khung pháp lý • Xây dựng quy chế quản lý giám sát dự án và chương trình
giao dịch tín chỉ các bon được tạo ra từ các cơ chế ngoài
khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
• Thiết lập hệ thống kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm kê quốc gia khí hiệu ứng
nhà kính. Kiểm kê quốc gia kính nhà kính cho năm cơ sở
2005 theo hướng dẫn của IPCC.
• Xây dựng kịch bản phát thải cơ sở đến năm 2020 cho các
lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, LULUCF và chất thải.
Nghiên cứu và
• Nghiên cứu, phát triển, phổ biến và áp dụng các công nghệ
xây dựng cơ sở
giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính tiềm
dữ liệu
năng được lựa chọn trong các lĩnh vực năng lượng, giao
thông vận tải, nông nghiệp LULUCF và chất thải.
• Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, đăng ký và thực
hiện thí điểm NAMA.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý kinh
doanh tín chỉ các bon trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
• Tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm thực hiện giảm
phát thải khí nhà kính của các cấp, các ngành, các địa
phương và doanh nghiệp.
• Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các địa phương, cơ
Tuyên truyền phổ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về việc xây dựng và
biến và phát triển
thực hiện các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon theo đúng
năng lực
các quy định trong nước và quốc tế.
• Nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách, cán
bộ quản lý của các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý
các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon.

• Xây dựng báo cáo định kỳ về
phát thải và giảm khí nhà kính.
• Tổng kết đánh giá tính hiệu quả
thực hiện Đề án.
• Báo cáo Thủ tướng Chính phủ
về kết quả thực hiện Đề án và
kiến nghị các công việc phù
hợp cho các giai đoạn tiếp theo.

• Nâng cao nhận thức, trách
nhiệm, tăng cường năng lực thực
hiện giảm phát thải khí nhà kính.
• Tăng cường năng lực tổ chức,
thể chế, chính sách về quản lý,
giám sát phát thải khí nhà kính.

• Thực hiện một số mục tiêu
giảm phát thải và tăng khả năng
hấp thụ khí nhà kính cụ thể trong
các lĩnh vực năng lượng, giao
thông vận tải, nông nghiệp,
LULUCF và chất thải.
• Đăng ký và triển khai rộng các
NAMA trên cơ sở kết quả thành
công của NAMA thí điểm.

Thực hiện

82

Giai đoạn 2016-2020
• Xây dựng và áp dụng hệ thống
tiêu chuẩn, chỉ tiêu về tiêu thụ
năng lượng, phát thải.

Nguồn: “Sổ tay quốc gia cơ chế thị trường IGES, phiên bản tháng 3 năm 2015”
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Bảng 2-44 thể hiện mục tiêu giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính đến năm 2020
theo từng lĩnh vực. Trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, các mục tiêu chính sách chung
cũng đã được đề ra tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đốt cháy và bao trùm cả lĩnh vực tiết kiệm năng
lượng và năng lượng tái tạo.
Bảng 2-44: Mục tiêu giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính đến năm 2020 theo từng
lĩnh vực
Mục tiêu giảm khí
hiệu ứng nhà kính
theo từng lĩnh vực*

Chính sách

• Tăng cường hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
• Phát triển năng lượng tái tạo.
Lĩnh vực năng lượng và • Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện.
giao thông vận tải
• Sử dụng khí đồng hành trong khai thác dầu.
8%
• Phát triển giao thông công cộng.
• Sử dụng khí hóa lỏng thay thế xăng, dầu DO cho các phương tiện vận tải hành khách.
• Sản xuất vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
• Ứng dụng các biện pháp canh tác lúa tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước và giảm chi phí
đầu vào.
• Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm, giảm phát thải
NO2 trong canh tác lúa.
• Ứng dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu trong làm đất, tưới nước cho các
cây trồng công nghiệp, phát triển và ứng dụng các biện pháp canh tác tối thiểu nhằm giảm
phát thải khí nhà kính.
• Thu gom, tái chế, tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp. Phát triển và ứng dụng công
Lĩnh vực nông nghiệp
nghệ xử lý chất thải hữu cơ trong canh tác rau màu, mía, cây công nghiệp ngắn và dài ngày.
20%
• Thay đổi khẩu phần thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cung cấp bánh dinh dưỡng
MUB cho bò sữa.
• Ứng dụng quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VIETGAP) trong
chăn nuôi.
• Sử dụng kháng sinh từ vi khuẩn, vi khuẩn đường ruột để giảm mức độ phát thải khí nhà
kính từ chăn nuôi.
• Phát triển công nghệ khí sinh học và hệ thống thu gom, lưu giữ, xử lý phân chuồng trong
chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Lĩnh vực sử dụng đất, • Bảo vệ rừng.
thay đổi sử dụng đất,
• Trồng rừng, tái trồng rừng.
lâm nghiệp
• Đẩy mạnh phục hồi rừng, tái sinh tự nhiên.
(LULUCF)
• Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý
20%
bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+).
Lĩnh vực chất thải
• Thu hồi và sử dụng khí mê-tan từ các bãi chôn lấp rác.
5%
• Xử lý nước thải công nghiệp.
Ghi chú: Năm cơ sở của mục tiêu giảm thải là năm 2005.

⑤ Mục tiêu biện pháp kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu sau năm 2020 (Đóng góp dự kiến do
quốc gia xác định)
Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC: Intended Nationally Determined
Contribution) là mục tiêu biện pháp kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu sau năm 2020 do các
quốc gia tự quyết định để hướng tới Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
(COP-21). Tại Hội nghị COP-19 năm 2013 ở Warsaw, các nước thành viên đã quyết định khẳng định
báo cáo INDC trước khi diễn ra Hội nghị COP-21 năm 2020 và ngày 30 tháng 9 năm 2015 Việt Nam
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đã gửi Ban Thư ký UNFCCC báo cáo INDC. Nội dung báo cáo INDC của Việt Nam này là đến năm
2030 giảm 8% tải lượng khí nhà kính so với phương án phát triển bình thường (BAU) và hơn nữa
còn giảm 25% so với phương án phát triển bình thường (BAU) với điều kiện nhận được sự hỗ trợ
của cộng đồng quốc tế thông qua thực hiện cơ chế mới trong các thỏa thuận khí hậu quốc tế và các
khuôn khổ hợp tác song phương và đang phương.
⑥ Chẩn đoán năng lượng
Ở Việt Nam, theo “Luật Tiết kiệm năng lượng” (Luật số 50/2010/QH12), doanh nghiệp chỉ định
về tiêu thụ năng lượng có nghĩa vụ nộp cho Bộ Công Thương báo cáo chẩn đoán năng lượng bao
gồm các nội dung: a. Dữ liệu đo tình hình sử dụng năng lượng ở cơ sở; b. Phân tích, tính toán và
đánh giá tình hình sử dụng năng lượng; c. Đánh giá khả năng tiết kiệm năng lượng; d. Đề xuất
phương án tiết kiệm năng lượng và e. Hiệu quả đầu tư của phương án tiết kiệm năng lượng đã đề
xuất.
Ngoài ra, hoạt động chẩn đoán năng lượng cần phải được thực hiện bởi người chẩn đoán năng
lượng có giấy phép hành nghề chẩn đoán năng lượng.
Chứng chỉ người chẩn đoán năng lượng sẽ được cấp cho người thi đỗ kỳ thi lấy chứng chỉ do
Bộ Công Thương chủ trì tổ chức. Hơn nữa, người có chứng chỉ chẩn đoán năng lượng/quản lý
năng lượng do cơ quan quốc tế cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà Việt Nam có
ký kết hiệp định thừa nhận lẫn nhau cấp thì sẽ được công nhận/thừa nhận tại Việt Nam theo pháp
luật Việt Nam.
Bộ Công Thương đang xem xét để thành lập Trung tâm đào tạo để đào tạo người chẩn đoán năng
lượng. JICA và Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) cũng đang hỗ trợ Việt Nam xây
dựng chế độ cấp chứng chỉ/đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng giáo trình đào tạo nguồn nhân lực và
biện soạn sách giáo khoa…
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2.6.2. Dự án kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu ở Việt Nam
(1) Cơ chế phát triển sạch (CDM)
Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một biện pháp nhằm đối phó với hiện tượng nóng lên toàn cầu
được quy định trong Nghị định thư Kyoto và là một cơ chế thị trường được thiết kế để thúc đẩy sự
chuyển giao công nghệ và chuyển giao vốn một cách có hiệu quả từ các nước phát triển sang các
nước đang phát triển. Theo trang thông tin điện tử của dự án của Ban Thư ký Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, số dự án được đăng ký ở Việt Nam là 257 dự án, chi tiết các dự
án theo từng lĩnh vực (tính đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2015) như thể hiện trong Bảng 2-45 thì
các dự án liên quan đến ngành năng lượng (năng lượng tái tạo) là nhiều nhất. Việc có nhiều dự án về
năng lượng tái tạo cũng là xu hướng chung của thế giới, nhưng đây cũng là lĩnh vực có triển vọng
nhất ở Việt Nam. Hơn nữa, trong số các dự án về năng lượng tái tạo thì dự án về thủy điện là nhiều
nhất, nhưng các dự án về phong điện, điện mặt trời, điện địa nhiệt, điện thủy triều là những dự án là
đối tượng được hỗ trợ thì lại ít.
Bảng 2-45: Dự án CDM theo từng lĩnh vực ở Việt Nam (tính đến cuối tháng 11 năm 2015)83
STT

Lĩnh vực

(1)

Ngành năng lượng (năng lượng tái tạo)

(2)

Phân phối năng lượng

Số dự án
243
0

(3)

Nhu cầu năng lượng

1

(4)

Các ngành chế tạo

3

(5)

Ngành hóa chất

1

(6)

Xây dựng

0

(7)

Giao thông vận tải

0

(8)

Khai thác mỏ/khai khoáng

0

(9)

Ngành kim khí

0

(10)

Phát thải từ nhiên liệu (chất rắn, dầu khí)

1

(11)

Phát thải từ sản xuất và tiêu thụ halocarbons and sulphur hexafluoride

0

(12)

Sử dụng dung môi

0

(13)

Gom và xử lý chất thải

(14)

Trồng rừng và tái tạo rừng

29
1

(15)
Nông nghiệp
1
Ghi chú: Do một dự án lại thuộc nhiều lĩnh vực cùng một lúc nên tổng số các dự án của các lĩnh vực nêu trên vượt
con số 257 dự án.

Bảng 2-46 thể hiện các dự án CDM liên quan đến các cơ sở đốt cháy, có tổng số 20 dự án, trong
đó có 16 dự án liên quan đến hoạt động phát điện sinh khối.

83

Nguồn: Trang thông tin điện tử của dự án của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu.
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Bảng 2-46: Dự án CDM kèm hoạt động đốt cháy ở Việt Nam
STT
1

2

3

4

5

6

Tên dự án

Nội dung

Nhà máy nhiệt điện
đốt trấu Lấp Vò

Nhà máy nhiệt điện sinh
khối đốt trấu

Thu hồi và sử dụng
khí thải từ bãi rác Nam
Sơn và Tây Mỗ, Hà
Nội
Dự án năng lượng từ
chất thải của SURE
Việt Nam tại Bình
Dương

Phát điện đốt rác

Đồng phát nhiệt – điện
bằng cách đốt trấu

Dự án nồi hơi sinh
khối Masan

Chuyển đổi từ lò hơi đốt
nhiên liệu hóa thạch của
công ty điện lực sang lò
hơi đốt sinh khối
Hệ thống đồng phát nhiệt
- điện sử dụng bã mía

Dự án đồng phát nhiệt
– điện từ bã mía tại
Công ty Mía đường
Lam Sơn
Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 1

Chuyển đổi nhiên liệu
đốt lò hơi từ dầu FO
sang than sinh khối ép
viên tại Công ty
TNHH Việt Nam
Paiho, Tp. HCM, Việt
Nam
Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 2

9

Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 3
10

Thu hồi khí từ bãi chôn
lấp rác và xử lý đốt cháy
nhiệt độ cao

Dự án đồng phát điện
– nhiệt đốt trấu Đình
Hải

7

8

Cơ quan thực hiện

Chuyển đổi lò hơi đốt
dầu mỏ của 2 nhà máy
bia (BPB/NSC) sang lò
hơi đốt sinh khối (sử
dụng nhiên liệu sinh
khối)
Chuyển đổi lò hơi nhiên
liệu dầu FO sang nhiên
liệu sinh khối ép viên
(sinh khối nguồn gốc từ
nông nghiệp)
Chuyển đổi nhiên liệu
đốt lò hơi của nhà máy
cao su từ dầu FO sang
nhiên liệu sinh khối (sử
dụng nhiên liệu sinh
khối/một phần hơi cung
cấp cho nhà máy bia)
Chuyển đổi nhiên liệu
đốt lò hơi của 2 nhà máy
bia (BMT/BBT) sang
nhiên liệu sinh khối (sử
dụng nhiên liệu sinh
khối)
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2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Đức
2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Anh
1 doanh nghiệp
của Hà Lan
1 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Nhật Bản
1 doanh nghiệp
của Thụy Sỹ
2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Thụy Sỹ
2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Anh
2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Thụy Điển
2 doanh nghiệp
của Việt Nam
1 doanh nghiệp
của Đức

tư nhân

Địa điểm
Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng
Tháp

tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân

Khu liên hợp xử lý chất thải
Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
Khu xử lý chất thải Cầu Diễn
tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm,
Hà Nội
Ấp Cầu Sắt, Xã Lai Hưng,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình
Dương

tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân
tư nhân

Khu công nghiệp Trà Nóc,
Phường Phước Thới, Quận Ô
Môn, Thành phố Cần Thơ
Khu công nghiệp Tân Đông
Hiệp A, Thị xã Dĩ An, tỉnh
Bình Dương
Thị trấn Lam Sơn, Huyện
Thọ Sơn, tỉnh Thanh Hóa

tư nhân
tư nhân
tư nhân

Khu công nghiệp Phú Bài,
Thị xã Hương Thủy (BPB),
tỉnh Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế (NSC)

1 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

Khu công nghiệp Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận
Bình Tân, Tp. HCM

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

Khu công nghiệp tại Bắc Mỹ
An, thành phố Đà Nẵng

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

BBT: Khu công nghiệp Tân
Đông Hiệp B, Thị xã Dĩ An,
tỉnh Bình Dương
BMT: Khu công nghiệp Phú
Tài, thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định

STT

Tên dự án

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 4

Chuyển đổi lò hơi dưới
đây thành lò hơi đốt sinh
khối (sử dụng nhiên liệu
sinh khối)
・3 nhà máy sản xuất giấy
BBB, YFY = Lò hơi đốt
dầu FO
MXP = Lò hơi đốt khí
・1 nhà máy sản xuất cà
phê
VBH = Lò hơi đốt dầu
mỏ
Chuyển đổi lò hơi đốt
dầu mỏ của 3 nhà máy
bia
(HQB/PLB/BCC)
sang lò hơi đốt sinh khối
(sử dụng nhiên liệu sinh
khối)

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

BBB/VBH: Khu công nghiệp
Biên Hòa 1, Phường An
Bình, Thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai
YFY: Xã Bình Sơn, Huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai
MXP: Khu công nghiệp Mỹ
Xuân A, Huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

Chuyển đổi từng bước lò
hơi đốt dầu của 2 nhà
máy bia sang lò hơi sinh
khối có dung lượng khác
nhau (sử dụng nhiên liệu
sinh khối)
Chuyển đổi lò hơi đốt
dầu của nhà máy sản xuất
cao su sang lò hơi sinh
khối (sử dụng nhiên liệu
sinh khối)
Tách chiết khí sinh học
từ nước thải của nhà máy
ethanol để sử dụng làm
nhiên liệu phát điện để
sản xuất ethanol.
Tách chiết khí sinh học
từ nước thải của nhà máy
sản xuất tinh bột sắn để
sử dụng làm nhiên liệu
phát điện để sản xuất sản
phẩm
Tách chiết khí sinh khối
từ nước thải của nhà máy
sản xuất tinh bột sắn để
làm nhiên liệu phát điện
để sản xuất sản phẩm.

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

HQB: Khu công nghiệp
VĩnhLộc,
Huyện
Bình
Chánh, Tp. HCM
PLB: Xã Thanh Tuyền,
Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà
Nam
BCC: Khu công nghiệp Tây
Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi,
Tp. HCM
Xã Nam Giang, thành phố
Vinh, tỉnh Nghệ An

Phát điện bằng nhiên liệu
sinh khối

11

Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 7
12

Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 8
13

Dự án nồi hơi sinh
khối Tín Thành số 5
14

15

16

17

18

19

Thu hồi và sử dụng
khí sinh học tại Nhà
máy Ethanol Tùng
Lâm
Dự án thu hồi và sử
dụng khí sinh học tại
tỉnh Tây Ninh, Việt
Nam
Thu hồi mê-tan và sử
dụng khí sinh học
trong Nhà máy cồn và
tinh bột sắn ĐăkTô
của Công ty cổ phần
Nông sản thực phẩm
Quảng Ngãi (APFCO)
Dự án điện sinh khối
của Công ty cổ phần
Mía đường – Nhiệt
điện Gia Lai
Hệ thống thu hồi khí
gas và phát điện tại
Khu Liên hợp xử lý
chất thải rắn Đa Phước

Phát điện đốt rác tại khu
xử lý rác thải
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2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Đức

Khu công nghiệp Liên Chiểu,
thành phố Đà Nẵng

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Thụy Sỹ

Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Thụy Sỹ

Xã Phước Minh, Huyện
Dương Minh Châu, tỉnh Tây
Ninh

1 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Thụy Sỹ

Xã Tân Cảnh, Huyện ĐăkTô,
tỉnh Kon Tum

2 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam
1 doanh nghiệp tư nhân
của Thụy Sỹ
1 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam

Phường Cheo Reo, Thị xã
Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Xã Đa Phước, Huyện Bình
Chánh, Tp. HCM

STT

Tên dự án

Nội dung

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

Dự án nhà máy hơi
nước sinh khối Calofic
Cần Thơ

Phát điện bằng cách đốt
nhiên liệu trấu

1 doanh nghiệp tư nhân
của Việt Nam

Thành phố Cần Thơ:
Nhà máy Hưng Phú, Khu
công nghiệp Hưng Phú 1,
Quận Cái Răng

20

Nhà máy Thốt Nốt (tập kết
trấu): Quận Thốt Nốt
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(2) Chế độ tín chỉ song phương (JCM)
Theo Trung tâm Quan trắc Địa cầu (GEC), chế độ tín chỉ song phương (JCM) là một chế độ để
đánh giá một cách định lượng đóng góp của Nhật Bản vào việc hấp thụ và giảm phát thải khí nhà
kính đã thực hiện thông qua việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường và phổ biến kỹ thuật/sản
phẩm/hệ thống/dịch vụ/hạ tầng các-bon thấp cho đối tượng là các nước đang phát triển, đồng thời để
sử dụng trong việc đạt mục tiêu cắt giảm phát thải của Nhật Bản. Dự án JCM của Nhật Bản ở Việt
Nam tính đến thời điểm tháng 01 năm 2016 được tổng hợp trong Bảng 2-47. Chi tiết các lĩnh vực
gồm 10 dự án tiết kiệm năng lượng, 6 dự án chất thải, sinh khối, 2 dự án giao thông vận tải, 1 dự án
năng lượng tái tạo và 1 dự án REDD+. Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2014, ở Việt Nam có tổng số
48 dự án, tuy nhiên một nửa số dự án đó là trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và có bao trùm cả
các lĩnh vực hoàn toàn khác với cơ chế phát triển sạch (CDM).
Bảng 2-47: Dự án JCM của Nhật Bản ở Việt Nam (tính đến tháng 01 năm 2016)84
STT

Phân loại

1

Bổ sung
thiết bị

2

Bổ

sung

thiết bị
Bổ

Năm
2015

Cơ quan thực hiện
CTCP (Công ty cổ phần)
Viện Nghiên cứu Kinh
doanh dữ liệu NTT

2015

CTCP Ricoh

CTCP Hitachi Kasei

sung

3

thiết bị

2015

4

PS85

2015

CTCP Dịch vụ môi trường
Kubota

5

FS86

2015

CTCP JFE Engineering

2014

CTCP Hitachi Zosen

2014

CTCP Nippon Express

2014

CTCP Trang thiết bị đo
đạc Hiroyuki

6

7

8

Bổ

sung

thiết bị
Bổ

sung

thiết bị
Bổ

sung

thiết bị

Phát điện sử dụng nhiệt thải
trong nhà máy xi măng ở tỉnh
Quảng Nam

9

PS

2014

CTCP Nippon Koei

10

PS

2014

CTCP Hitachi Zosen
CTCP
Satisfactory
International

84

Hoạt động sử dụng khí và lên
men mêtan chất thải hữu cơ
trong chợ bán buôn
Dự án lái xe tiết kiệm năng
lượng Nippon Express Việt
Nam
Áp dụng thiết bị biến áp hiệu
suất cao vô định hình trong
truyền tải điện
Tiết kiệm năng lượng bằng
cách áp dụng bơm tối ưu
trong nhà máy xử lý nước
Phát điện sử dụng chất thải
liên hợp tại thành phố Hồ Chí
Minh

Lĩnh vực
Tiết kiệm
lượng

năng

Tiết

kiệm

năng

kiệm

năng

lượng
Tiết
lượng

Chất thải, sinh khối
Tiết kiệm
lượng

FS: Feasibility Study (Điều tra nghiên cứu khả thi dự án JCM)
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năng

Chất thải, sinh khối

Giao thông vận tải
Tiết

kiệm

năng

kiệm

năng

lượng
Tiết
lượng
Chất thải, sinh khối

GEC (Trung tâm Môi trường Địa cầu): http://gec.jp/jcm/jp/projects/index.html

85 PS: Project Planning Study (Điều tra hình thành dự án JCM)
86

Tên dự án
Áp dụng máy điều hòa không
khí bộ chuyển đổi hiệu suất
cao ở khách sạn
Áp dụng thiết bị điều hòa
không khí kiểu tiết kiệm năng
lượng ở nhà máy thấu kính
Tiết kiệm năng lượng bằng
cách áp dụng thiết bị chuyển
hóa vỏ ắc quy trong nhà máy
sản xuất ắc quy chì
Thu hồi sử dụng khí sinh học
từ chất thải chế biến nông sản
ở tỉnh Ninh Bình

STT

Phân loại

Năm

Cơ quan thực hiện

Tên dự án
Áp dụng đồng phát nhiệt –
điện sử dụng bã mía ở nhà
máy sản xuất đường
Thu hồi và sử dụng khí sinh
học bằng cách xử lý trộn bùn
bể chôn lấp với rác sinh hoạt
Tiết kiệm năng lượng bằng
cách áp dụng bơm hiệu suất
cao trong tưới tiêu
Thủy điện công suất 40MW ở
tỉnh Lào Cai

11

FS

2014

CTCP JANUS

12

FS

2014

CTCP Kubota

13

FS

2014

CTCP Nippon Koei

14

FS

2014

CTCP Điện lực Kyushu

15

PS

2013

CTCP Renova

16

PS

2013

CTCP Hitachi Zosen
CTCP
Satisfactory
International

17

FS

2013

CTCP Kính Asahi

18

FS

2013

CTCP Viện Nghiên cứu
tổng hợp thiết kế Nikken

19

REDD+87

2013

CTCP
Lâm
nghiệp
Sumitomo Ringyo

20

DS88

2013

CTCP Công nghiệp lò
nung Ihara Furnace

87

88

Giảm tiêu thụ năng lượng toàn
bộ ở nhà máy bia
Lên men mê tan chất thải hữu
cơ và đồng phát nhiệt – điện ở
chợ bán buôn
Áp dụng kính tiết kiệm năng
lượng trong lĩnh vực sinh hoạt
Thúc đẩy sử dụng giao thông
công cộng bằng hệ thống
điểm tiết kiệm năng lượng đỗ
xe và lái xe (park and drive
and eco-point system) liên kết
với các trung tâm thương mại
tư nhân
Phát điện sinh khối quy mô
nhỏ và REDD+ bằng cách
nâng cao chất lượng sinh hoạt
và hỗ trợ quản lý rừng
Tiết kiệm năng lượng lò nung
nóng chảy trong nhà máy sản
xuất kính

Lĩnh vực
Chất thải, sinh khối

Chất thải, sinh khối
Tiết kiệm
lượng

năng

Năng lượng tái tạo
Tiết kiệm
lượng

năng

Chất thải, sinh khối
Tiết kiệm
lượng

năng

Giao thông vận tải

REDD+
Tiết kiệm
lượng

năng

REDD+: Biện pháp giảm phát thải trên cơ sở giảm phát thải do suy giảm, suy thoái rừng ở các
nước đang phát triển (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in
Developing Countries) có lồng ghép quan niệm của tăng cường tích trữ các-bon rừng,quản lý
rừng bền vững và bảo vệ tích trữ các-bon rừng (Conservation of Forest Carbon Stocks,
Sustainable Management of Forest, Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing
Countries).
DS: MRV Demonstration Study (Điều tra chứng thực phương pháp luận JCM)
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2.7.

Điều tra điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp ở trong nước

2.7.1. Mục đích của điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp ở trong nước
Điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp ở trong nước đã được thực hiện để nắm bắt hiện trạng vấn đề ô
nhiễm không khí ở Việt Nam hiện nay, tình hình hệ thống pháp luật về môi trường và công nghệ môi
trường của Nhật Bản mà có thể giúp ích cho Việt Nam trong quá trình xử lý vấn đề ô nhiễm không
khí.

2.7.2. Khái quát về nội dung điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp
Điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp đã được thực hiện đối với các đối tượng là chuyên gia, doanh
nghiệp và tổ chức đoàn thể như thể hiện trong Bảng 2-48 trên cơ sở mục đích nêu trên.
Bảng 2-48: Nơi đến điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp ở trong nước
Nơi đến điều tra
Nơi đến điều tra
Lĩnh vực chuyên
Nội dung hỏi thăm dò
Cơ quan/Họ tên
môn, nội dung nắm
được
Trung tâm Nghiên cứu Ô
Chuyên về quan trắc ・Tình hình môi trường không khí ở nước sở tại
nhiễm Không khí Châu Á,
môi trường không khí, ・Về cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng trong
Trung tâm Vệ sinh Môi
kỹ thuật và biện pháp
kiểm soát ô nhiễm không khí ở Việt Nam
trường Nhật Bản
kiểm soát ô nhiễm
・Hỗ trợ theo phương thức cùng có lợi…
Giám đốc trung tâm
không khí trong và
Sakamoto Kazuhiko
ngoài nước, trong đó
có Việt Nam.
Ban Sản xuất – Môi trường,
Nắm được kỹ thuật
・Biện pháp tiết kiệm năng lượng/xử lý khí thải
Hiệp hội Xi măng Nhật Bản
tiết kiệm năng lượng, trong ngành công nghiệp xi măng
(JCA)
kỹ thuật xử lý khí thải ・Về công nghệ môi trường trong các công đoạn
Anzai Hiroyuki (Trưởng
của ngành công
sản xuất xi măng chẳng hạn như thiết bị nung…
nhóm thường trực)
nghiệp xi măng là
Hosokawa Hiroyuki
ngành được cho là sẽ
(Trưởng nhóm)
làm tăng phụ tải môi
trường không khí ở
Việt Nam trong thời
gian tới.
Nhà máy Kawasaki, Công ty Nắm được kỹ thuật
・Biện pháp xử lý khí thải trong sản xuất amôniăc
Showa Denko
tiết kiệm năng lượng, ・Biện pháp xử lý khí thải của trạm phát điện trong
Kubota Koji (Trưởng phòng
kỹ thuật xử lý khí thải
nhà máy Kawasaki
an toàn môi trường)
của ngành sản xuất
・Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản
Kuriyama Tsunekichi (Giám
phân bón hóa học là
xuất amôniăc
đốc dự án đặc mệnh, Phòng
ngành được cho là sẽ
Sản xuất)
làm tăng phụ tải môi
trường không khí ở
Việt Nam trong thời
gian tới.
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Nơi đến điều tra
Cơ quan/Họ tên
Ban Chiến lược Kinh doanh
Thông tin, Trung tâm Năng
lượng Than Nhật Bản
Yamashita Eiji (Trưởng ban)
Ban Thúc đẩy dự án:
Miyaoka Shuichi (Trưởng
ban)
Phòng Chiến lược thông tin,
Ban Chiến lược Kinh doanh
Thông tin:
Tomita Shinji (Trưởng
phòng)
Nhóm Kỹ thuật nước ngoài,
Ban Kỹ thuật, Công ty Cổ
phần Năng lượng JX
Morita Yoshifumi (Trưởng
nhóm kỹ thuật nước ngoài)
Okuyama Masami (Trưởng
nhóm phụ trách)
Phòng Hoạt động ngoài
nước, Ban Môi trường đô
thị, Công ty Cổ phần JFE
Engineering
Nishimura Sadahiko
(Trưởng phòng Kỹ thuật)
Ban Kế hoạch và Công nghệ
Môi trường, Công ty Cổ
phần Công nghiệp đóng tàu
Hitachi
Kondo Mamoru (Trưởng
ban)

Nơi đến điều tra
Lĩnh vực chuyên
Nội dung hỏi thăm dò
môn, nội dung nắm
được
Nắm được kỹ thuật
・Về vấn đề và tình hình thực hiện bảo vệ môi
tiết kiệm năng lượng,
trường ở các nhà máy nhiệt điện than ở Việt
kỹ thuật xử lý khí thải
Nam
của ngành nhiệt điện ・Về kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính (tiết
than là ngành được
kiệm năng lượng)
cho là sẽ làm tăng phụ
tải môi trường không
khí ở Việt Nam trong
thời gian tới.

Nắm được kỹ thuật xử
lý khí thải của ngành
lọc hóa dầu là ngành
được cho là sẽ làm
tăng phụ tải môi
trường không khí ở
Việt Nam trong thời
gian tới.
Có kinh nghiệm bán
máy phát điện
đi-ê-zen ở Việt Nam

Nhận thầu hoạt động
thực chứng công trình
nhiệt điện chất thải
quy mô lớn đầu tiên ở
Việt Nam (dự án
NEDO), dự kiến
khánh thành tháng 5
năm 2016
Dự kiến áp dụng thiết
bị xử lý chất đi-ô-xin,
khử ni-tơ và khử lưu
huỳnh…

Nhóm 1, Phòng Kinh doanh
Nhà máy Môi trường, Ban
Chiến lược Kinh doanh,
Công ty Cổ phần Mitsubishi
Hitachi Power Systems
Ozaki Norikazu (Trưởng
nhóm 1)
Takano Haruko (Phó trưởng
nhóm)

・Về kỹ thuật xử lý khí thải
・Kỹ thuật giảm phát thải CO2 (kỹ thuật tiết kiệm
năng lượng)

・Kết quả và triển vọng xuất khẩu thiết bị sang
Việt Nam
・Biện pháp xử lý khí thải…
・Quản lý vận hành…
・Biện pháp bảo vệ đối với người dân xung quanh
・Kết quả và triển vọng xuất khẩu thiết bị sang
Việt Nam
・Biện pháp xử lý khí thải…
・Quản lý vận hành…
・Biện pháp bảo vệ đối với người dân xung quanh

・Kết quả và triển vọng xuất khẩu thiết bị sang
Việt Nam
・Biện pháp xử lý khí thải…
・Quản lý vận hành…
・Biện pháp bảo vệ đối với người dân xung quanh
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Nơi đến điều tra
Cơ quan/Họ tên
Nhóm Kế hoạch – Điều tra,
Phòng Kế hoạch, Ban Hoạt
động ngoài nước, Công ty
Cổ phần Xi măng Taiheiyo
Kagamida Makoto (Phó
trưởng ban)
Katagiri Makoto (Phó
trưởng ban)
Ban Kế hoạch Kinh doanh:
Fukuhara Katsuhide (Trưởng
ban)
Nhóm Quá trình/Môi
trường, Phòng Kinh doanh
ngoài nước, Ban Kinh
doanh, Công ty Cổ phần
Nhà máy Chế tạo Horiba
Seisakujo
Enokibori Tomo
Phòng Tổng hợp, Ban Tổng
hợp, Tổ chức Xúc tiến
Thương mại Nhật Bản
(JETRO)
Sakumoto Naoyuki (cán bộ
thẩm định quan tâm xã hội
môi trường)
Nhóm Quản lý Môi trường,
Ban Môi trường Đại cầu, Cơ
quan Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản (JICA)
Suzuki Tadashi (cán bộ kế
hoạch)

Nơi đến điều tra
Lĩnh vực chuyên
Nội dung hỏi thăm dò
môn, nội dung nắm
được
Có nhà máy xi măng ở ・Về lý do thành lập công ty liên doanh
Việt Nam
・Biện pháp xử lý khí thải…
・Quản lý vận hành…
・Biện pháp bảo vệ đối với người dân xung quanh

Có quan hệ giao
thương với Việt Nam
trong lĩnh vực môi
trường/tiết kiệm năng
lượng
Bán thiết bị đo khí
thải/không khí cho
Việt Nam.
Ủy viên Ủy ban Tư
vấn Môi trường – Xã
hội JICA

・Tình hình quan trắc môi trường không khí
(không khí nói chung)
・Tình hình đo đạc ở miệng ống khói của nhà máy
・Tình hình bảo trì…

・Về hiện trạng ô nhiễm không khí
・Triển vọng môi trường không khí của Việt Nam
・Về hỗ trợ kiểm soát ô nhiễm không khí
・Về doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài
・Về biện pháp kiểm soát nóng lên toàn cầu

Có kinh nghiệm công ・Hiện trạng ô nhiễm không khí
tác nhiệm kỳ tại Văn ・Về Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
phòng JICA Việt
・Triển vọng môi trường không khí của Việt Nam
Nam
・Về hỗ trợ trong dự án này
・Biện pháp kiểm soát nóng lên toàn cầu
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2.8.

Điều tra tại nước sở tại

Điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp tại nước sở tại đã được thực hiện để nắm được hiện trạng ô nhiễm
môi trường ở Việt Nam, nhu cầu chính sách môi trường và hệ thống pháp luật về môi trường của
Việt Nam. Dưới đây sẽ trình bày sơ lược về các nơi đến khảo sát, tuy nhiên có thể tham khảo tài liệu
báo cáo đính kèm về các nội dung điều tra trực tiếp tại từng nơi đến khảo sát.

2.8.1. Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần thứ 1
(1) Khái quát về cuộc điều tra
Trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015, đoàn khảo sát đã
tiến hành điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp tại Việt Nam. Nội dung chính của chương trình khảo sát
như dưới đây:
・Tình hình và quan trắc ô nhiễm không khí
・Hệ thống pháp luật và thực hiện luật
・Biện pháp thực hiện và nhu cầu hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước
・Nội dung, điểm lưu ý khi thực hiện dự án hỗ trợ của các nhà tài trợ
・Tác động của phát triển kinh tế (nguồn thải gia tăng…)
・Kỹ thuật bảo vệ môi trường
・Đào tạo nguồn nhân lực về môi trường
(2) Nơi đến khảo sát
Nơi
đến
khảo sát
Thời gian
Người tiếp
đón

Nơi
đến
khảo sát
Thời gian
Người tiếp
đón

Nơi đến

Viện Công nghệ Môi trường (IET), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
10:30 ~ 12:30 ngày 26 tháng 10 năm 2015 (Thứ Hai)
・Bà Nguyễn Thị Huệ (Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Phân tích chất lượng môi
trường, Viện Công nghệ Môi trường)
・Ông Vũ Văn Tú (Phó phòng Phân tích chất lượng môi trường, Viện Công nghệ Môi
trường)
・Ts. Đặng Thanh Tú (Phó phòng Hành chính)
・Bà Nguyễn Thanh Thảo (Phòng phân tích)
・Ts. Phan Quang Thăng (Phòng phân tích độc chất môi trường)
Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) (Trạm quan trắc môi trường), Bộ Tài nguyên
và Môi trường
14:00~17:00 ngày 26 tháng 10 năm 2015 (Thứ Hai)
・Bà Mạc Thị Minh Trà (Phó phòng hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu)
・Ông Vũ Trường Giang (phụ trách kỹ thuật IT)
・Ông Phạm Ngọc Hòa (phụ trách quan trắc môi trường)
・Ông Ngô Văn Lê (phụ trách quản lý trạm quan trắc)
Nhà máy Thép Hòa Phát
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khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

15:00~16:30 ngày 27 tháng 10 năm 2015 (Thứ Ba)
・Ông Nguyễn Đình Tú (Trưởng phòng bảo vệ môi trường)
・Ông Phạm Văn Tùng (Phòng bảo vệ môi trường)
・Bà Phan Thị Huyền (Phòng bảo vệ môi trường)

Nơi đến Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) (Trụ sở), Bộ Tài nguyên và Môi trường
khảo sát
Thời
16:00~17:30 ngày 27 tháng 10 năm 2015 (Thứ Ba)
gian
Người
・Bà Phạm Thị Hữu (Trưởng nhóm quan trắc không khí, Phòng Quan trắc và hiệu chỉnh)
tiếp đón
Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Văn phòng JICA Việt Nam

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Văn phòng JETRO tại Hà Nội

17:00~18:00 ngày 27 tháng 10 năm 2015 (Thứ Ba)
・Ông Yoshida Naohiro

14:00~16:30 ngày 28 tháng 10 năm 2015 (Thứ Tư)
・Toma Masaaki (Bí thư thứ hai)

10:00~11:00 ngày 29 tháng 10 năm 2015 (Thứ Năm)
・Ông Kawada Atsusuke, Trưởng Đại diện
・Ông Arai Takuya (Phó trưởng phòng)

Nơi đến Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (INPC), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
khảo sát (VAST)
Thời
14:00~16:30 ngày 29 tháng 10 năm 2015 (Thứ Năm)
gian
Người
・Ts. Ngô Kim Chi (Trưởng phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên,
tiếp đón
Viện INPC)
・Ts. Đoàn Văn Bình (Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng)
Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam
14:00~15:00 ngày 30 tháng 10 năm 2015 (Thứ Sáu)
・Bà Trương Thị Quỳnh Trang (Cán bộ Phát triển Dự án)
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2.8.2. Điều tra khảo sát tại Việt Nam lần thứ 2
(1) Khái quát về cuộc điều tra
Trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 12 năm 2015, đoàn khảo sát đã
tiến hành điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp tại Việt Nam. Nội dung chính của chương trình khảo sát
như dưới đây:
・Đưa ra và thực hiện biện pháp về kiểm soát ô nhiễm không khí ở các cơ quan quản lý nhà nước ở
cấp địa phương
・Kiểm soát ô nhiễm không khí trong các hiệp hội ngành nghề
・Hiện trạng khí thải các ngành phát thải quy mô lớn (ngành thép, xi măng, nhiệt điện và hóa chất)
・Hiện trạng thực hiện biện pháp kiểm soát khí thải trong các ngành công nghiệp
・Đào tạo nguồn nhân lực về môi trường
(2) Nơi đến khảo sát
Nơi đến Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (INPC), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
khảo sát (VAST)
Thời
08:30~10:00 ngày 07 tháng 12 năm 2015 (Thứ Hai)
gian
Người
・Ts. Phạm Quốc Long (Viện trưởng Viện INPC)
tiếp đón ・Ts. Ngô Kim Chi (Trưởng phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên,
Viện INPC)
・PGS. Nguyễn Thị Huệ (Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường)
・Ông Vũ Văn Tú (Phó phòng Phân tích chất lượng môi trường, Viện Công nghệ Môi
trường)
Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO)
10:30~12:00 ngày 07 tháng 12 năm 2015 (Thứ Hai)
(CECO):
・Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Ủy viên HĐQT)
・Ông Ngô Quốc Khánh (Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường)
・Ông Nguyễn Đức Tiến (Phòng Kế hoạch và Bán hàng)
(Viện INPC)
・Ts. Phạm Quốc Long (Viện trưởng)
・Ts. Ngô Kim Chi (Trưởng phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên thiên nhiên,
Viện INPC)
Chi cục Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng
09:30~11:30 ngày 09 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư)
・Bà Nguyễn Thị Vinh (Phó Chi cục trưởng)
・Ông Vũ Hưng Hải (Trưởng phòng Quản lý môi trường)
・Bà Đoàn Thị Nhật (Phòng Quản lý môi trường)
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・Ông Nguyễn Văn Tiệp (Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng)
Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (tổ máy số 1, tổ máy số 2)

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Công ty Xi măng Hải Phòng

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Hiệp hội Thép Việt Nam

Nơi đến
khảo sát
Thời
gian
Người
tiếp đón

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)

14:20~16:40 ngày 09 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư) (gồm cả tham quan nhà máy)
(Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng)
・Ông Dương Sơn Bá (Phó Giám đốc công ty)
・Ông Nguyễn Bá Long (Giám đốc nhà máy số 2)
・Ông Ngô Hồng Phong (Phó Giám đốc nhà máy số 1)
・Ông Vũ Xuân Dũng (Trưởng phòng Kỹ thuật)
・Ông Nguyễn Việt Anh (Phó Giám đốc nhà máy điện (phụ trách đo tự động)
・Ông Cao Xuân Nhường (Trưởng phòng An toàn)
・Ông Cao Bắc Ninh (Phòng An toàn)
(Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng)
・Bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

10:30~11:50 ngày 10 tháng 12 năm 2015 (Thứ Năm) (gồm cả tham quan nhà máy)
・Ông Nguyễn Văn Khánh (Phó trưởng phòng Kỹ thuật)
・Ông Lê Thế Nha (Phó trưởng phòng Quản lý an toàn và Bảo vệ môi trường)
・Ông Bùi Văn Dũng (Phòng Quản lý an toàn và Bảo vệ môi trường)
・Bà Trương Thị Vân (Phòng Quản lý an toàn và Bảo vệ môi trường)

15:00~16:20 ngày 10 tháng 12 năm 2015 (Thứ Năm)
・Ông Chu Đức Khải (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký)

09:00~10:00 ngày 11 tháng 12 năm 2015 (Thứ Sáu)
・Bà Nguyễn Thanh Ngân (chuyên viên Ban Kỹ thuật)
・Ông Phạm Thành Nam (Ban Kỹ thuật)
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3. Xem xét, xây dựng giải pháp trọn gói chế độ - nguồn nhân
lực – kỹ thuật phù hợp với hiện trạng để bảo vệ môi
trường ở Việt Nam
3.1.

Xây dựng giải pháp trọn gói

(1) Về giải pháp trọn gói
Trên cơ sở các nội dung đã nắm được trong quá trình điều tra khảo sát (tham khảo Chương 2), Dự
án này đã đưa ra một mô hình phù hợp với hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhu cầu bảo vệ
môi trường, tình hình chế độ pháp lý về môi trường của Việt Nam và đã xem xét xây dựng giải pháp
trọn gói gồm “hệ thống chế độ bảo vệ môi trường (chế độ)”, “đào tạo nguồn nhân lực (nguồn nhân
lực)” và “kỹ thuật đo/bảo vệ môi trường (công nghệ)”.

Đào tạo nguồn
nhân lực

Hệ thống
chế độ bảo
vệ môi
trường

Kỹ thuật
đo/bảo vệ
môi trường

Hình 3-1: Hình dung về giải pháp trọn gói
(2) Đưa ra mô hình phù hợp
Hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường, nhu cầu bảo vệ môi trường, tình hình chế độ pháp lý về
môi trường của Việt Nam có thể tổng hợp như dưới đây:
①

Hiện trạng vấn đề ô nhiễm môi trường của Việt Nam

・ Ô nhiễm môi trường do các nguồn thải di động ở thành phố đã trở thành vấn đề xã hội.
・ Ô nhiễm không khí từ các nguồn thải cố định chẳng hạn như từ các nhà máy ngày càng nổi cộm
và gây lo lắng cho người.
・ Các ngành phát thải quy mô lớn được xác định là các ngành nhiệt điện, thép, xi măng và hóa
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chất.
・ Thiếu dữ liệu quan trắc về môi trường không khí nói chung.
・ Việc đo khí thải ở nhà máy chưa được thực hiện một cách triệt để.
② Nhu cầu bảo vệ môi trường
・ Vấn đề trong thời gian tới đó là việc thích ứng với tiêu chuẩn mới, quy chế mới về khí thải ở các
nhà máy lớn trong các ngành có quy mô phát thải lớn.
・ Cần đào tạo nguồn nhân lực cho các đối tượng là người quản lý môi trường ở các cơ sở sản xuất
công nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật và đáp ứng với yêu cầu của các quy chế mới.
③ Hiện trạng chế độ pháp lý về môi trường
・ Đang xây dựng nghị định và thông tư về bảo vệ môi trường không khí căn cứ theo tình hình thắt
chặt hơn các quy định về ô nhiễm không khí theo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có hiệu lực thi
hành năm 2015.
・ Từ năm 2015 thắt chặt hơn tiêu chuẩn (QCVN) phát thải ra môi trường không khí đối với các
nguồn thải cố định chẳng hạn như các nhà máy…
・ Kỹ năng mà người quản lý môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải có được
thì chưa được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật.
Trước tình hình trên, Dự án đã lấy các khung khổ (Hình 3-2) mà Nhật Bản đã thực hiện để khắc
phục ô nhiễm môi trường và góp phần cải thiện môi trường ở Nhật Bản làm một mô hình để cải
thiện tình hình môi trường ở Việt Nam, đồng thời giải pháp hiệu quả là giải pháp trọn gói trên cơ sở
quan điểm cùng có lợi trong thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ hiện tượng nóng lên toàn cầu
(Hình 3-3).

Hình 3-2: Ba yếu tố góp phần cải thiện môi trường
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Hình 3-3: Quản lý môi trường kiểu cùng có lợi trong cơ sở sản xuất công nghiệp
(3) Xây dựng và xem xét giải pháp trọn gói (chế độ PCM mới)
Khi xem xét giải pháp trọn gói, Dự án này đã đưa ra giả thiết về việc thực hiện “đào tạo nguồn
nhân lực” biết tường tận về “hệ thống chế độ bảo vệ môi trường” và “kỹ thuật đo/bảo vệ môi trường”
(Hình 3-4). Bố trí trong cơ sở sản xuất công nghiệp nguồn nhân lực môi trường biết tường tận chế độ
pháp lý về môi trường và kỹ thuật môi trường có thể thúc đẩy thực hiện bảo vệ môi trường một cách
có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế về quy mô và thiết bị của cơ sở sản xuất công nghiệp
(Hình 3-5). Vì vậy có thể phổ cập ở Việt Nam chế độ người quản lý môi trường mới (tên tạm gọi là
chế độ PCM mới) mà chế độ này được xây dựng trên nền tảng chế độ người quản lý kiểm soát ô
nhiễm không khí ở Nhật Bản (PCM: Pollution Control Manager) có tính đến phương châm cùng có
lợi góp phần làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và dựa trên tình hình thực tế
và nhu cầu của phía Việt Nam.
Ở Nhật Bản, chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm dựa trên “pháp luật về kiện toàn tổ chức
kiểm soát ô nhiễm ở nhà máy đặc biệt” đã có hiệu quả to lớn trong việc khắc phục ô nhiễm môi
trường (Bảng 3-1). Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản là cơ quan đào tạo chỉ định
đối với người quản lý kiểm soát ô nhiễm và đã luôn nỗ lực đào tạo người quản lý kiểm soát ô nhiễm
thông qua việc tổ chức các khóa học hoặc hội thảo. Ngoài ra, Hiệp hội này còn hỗ trợ xây dựng chế
độ người cố vấn môi trường ở Thái Lan, chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm ở Bang West Java,
Indonesia, chế độ người giám sát môi trường doanh nghiệp ở Trung Quốc phù hợp với tình hình thực
tế ở các nước này.
Như vậy, hoạt động năm nay của Dự án này đã tổ chức các cuộc họp Nhóm chuyên gia Nhật –
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Việt, Nhóm nghiên cứu chung về chính sách môi trường để trao đổi ý kiến với Việt Nam về giải
pháp trọn gói để hỗ trợ xây dựng chế độ người quản lý môi trường mới (chế độ PCM mới) dựa trên
nền tảng chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm ở Nhật Bản có tính đến phương châm hai bên cùng
có lợi.

Hình 3-4: Giải pháp trọn gói mà trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực môi trường

Hình 3-5: Quan điểm của chế độ người quản lý môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp
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Bảng 3-1: Chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (Pollution Control Manager: PCM)của Nhật Bản

Luật căn cứ
Nội dung chính
Nhà máy đặc
biệt
Tổ chức kiểm
soát ô nhiễm

Thiết bị phát
sinh ô nhiễm

Các loại người
quản lý kiểm
soát ô nhiễm
Yêu cầu về
chứng chỉ của
người quản lý
kiểm soát ô
nhiễm
Quyền hạn và
nhiệm vụ của
người quản lý
kiểm soát ô
nhiễm
Phổ cập ra
nước ngoài

Mục tiêu áp
dụng thực hiện
ở nước ngoài

Pháp luật về kiện toàn tổ chức kiểm soát ô nhiễm ở nhà máy đặc biệt (năm 1971)
Bắt buộc thành lập tổ chức kiểm soát ô nhiễm ở nhà máy là nguồn phát sinh ô
nhiễm (nhà máy đặc biệt)
Là nhà máy thuộc ngành chế tạo (gồm cả gia công sản phẩm), ngành cung ứng
điện, ngành cung cấp khí, ngành cung cấp nhiệt và có lắp đặt thiết bị phát sinh ô
nhiễm môi trường. Hiện nay, ở Nhật Bản có khoảng 25 nghìn nhà máy.
＊Tổ chức kiểm soát ô nhiễm gồm 3 người dưới đây và người được ủy quyền của
3 người này.
＊Người giám sát kiểm soát ô nhiễm: là người quản lý chung các công việc về
kiểm soát ô nhiễm (quản đốc nhà máy…)
＊Người quản lý kiểm soát ô nhiễm: là người phụ trách các công việc kỹ thuật về
kiểm soát ô nhiễm
＊Người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm: là người chỉ đạo người quản lý
kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ cho người giám sát kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy
đặc biệt có lắp đặt thiết bị phát sinh khói thải và thiết bị thải nước bẩn
＊ Thiết bị phát sinh khói thải: Thiết bị có tổng lượng khí phát thải từ
10.000m3/giờ trở lên và/hoặc thiết bị có phát thải chất nguy hại
＊Thiết bị thải nước bẩn: Thiết bị có tổng lượng nước thải ra vùng nước công
cộng từ 1.000m3/ngày trở lên và/hoặc thiết bị có phát thải chất nguy hại
＊Thiết bị phát sinh bụi hạt đặc biệt; ＊Thiết bị phát sinh bụi thông thường;
*Thiết bị phát sinh tiếng ồn; *Thiết bị phát sinh rung chấn; ＊Thiết bị phát sinh
chất đi-ô-xin: Tải lượng và quy mô của từng loại này được quy định cụ thể
trong luật.
＊Phụ trách không khí có loại 1 đến loại 4 (phân chia thành 4 loại tùy theo quy
mô tải lượng và sự tồn tại chất nguy hại); ＊Phụ trách chất lượng nước có từ loại
1 đến loại 4; ＊Phụ trách bụi hạt đặc biệt; ＊Phụ trách bụi hạt nói chung; ＊Phụ
trách tiếng ồn/rung chấn; ＊Phụ trách chất đi-ô-xin
Người quản lý kiểm soát ô nhiễm và người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm và
người được của những người này phải thi đỗ kỳ thi quốc gia hoặc hoàn thành khóa
học cấp chứng chỉ đối với từng loại người quản lý kiểm soát ô nhiễm. Kỳ thi quốc
gia do Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản tổ chức, còn khóa học
cấp chứng chỉ do cơ quan khác tổ chức. Hiện nay, số người có chứng chỉ là trên
500 nghìn người.
Trường hợp phụ trách không khí: ① Kiểm tra nhiên liệu và nguyên vật liệu sử
dụng; ② Kiểm tra thiết bị phát sinh khói thải; ③ Vận hành, kiểm tra và sửa
chữa thiết bị xử lý khói thải; ④ Đo và ghi chép lại lượng và nồng độ khói thải;
⑤ Thực hiện biện pháp xử lý khi thiết bị đặc biệt xảy ra sự cố; ⑥ Thực hiện
biện pháp làm giảm nồng độ hoặc lượng khói thải trong trường hợp khẩn cấp; thực
hiện biện pháp hạn chế sử dụng thiết bị phát sinh chất gây ô nhiễm trong trường
hợp cần thiết.
1. Thái Lan: Chế độ người cố vấn môi trường (năm 2004, không khí, chất lượng
nước và chất thải công nghiệp)
2. Indonesia (Bang West Java): Chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm môi
trường (EPCM) (năm 2005, chất lượng nước, không khí)
3. Trung Quốc: Chế độ người giám sát môi trường doanh nghiệp (năm 2010 thực
hiện đào tạo thử nghiệm, không khí, chất lượng nước, chất thải rắn, biên soạn
xong sách giáo khoa)
4．Việt Nam (thành phố Hà Nội): (2011-2013, chất lượng nước, khóa đào tạo mô
phỏng, chuẩn bị biện soạn sách giáo khoa)
Khi khắc phục ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản, vấn đề quan trọng là 4 nội dung
gồm ① Hoàn thiệnhệ thống pháp luật; ② Nghiên cứu phát triển công nghệ
môi trường; ③ Lắp đặt thiết bị bảo vệ môi trường; ④ Đào tạo nguồn nhân lực
môi trường. Đặc biệt, vai trò mà chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm đã thực
hiện trên quan điểm đào tạo nguồn nhân lực môi trường ở mục ④ là rất lớn.
Khi giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển thì điều đặc
biệt quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực môi trường để áp dụng công nghệ môi
trường một cách phù hợp và tuân thủ thực hiện theo quy định của pháp luật trở,
vì vậy hợp tác xây dựng chính sách với trọng tâm là chế độ PCM sẽ mang lại
hiệu quả rất lớn trong khuôn khổ hợp tác xây dựng chính sách kiểu trọn gói gồm
chế độ pháp lý, kỹ thuật môi trường và đào tạo nguồn nhân lực.
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3.2.

Họp nhóm chuyên gia Nhật Bản

3.2.1. Khái quát
(Mục đích)
Họp nhóm chuyên gia Nhật Bản đã được tổ chức để lấy ý kiến, tư vấn của các chuyên gia Nhật
Bản trong các lĩnh vực liên quan về việc xem xét xây dựng giải pháp trọn gói và thực hiện “nghiệp
vụ ủy thác của dự án hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ
môi trường kiểu cùng có lợi năm 2015”.
(Danh sách chuyên gia, cán bộ Nhật Bản)
(xếp theo vần chữ cái Nhật Bản)
Chức vụ/Cơ quan

Họ tên
Chuyên gia
Chuyên gia
Chuyên gia
Chuyên gia
Chuyên gia
Chuyên gia

Ibusuki Takashi
Imai Senro

Cố vấn kỹ thuật, Ban Quản lý Môi trường, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Cố vấn quản lý nhà nước về môi trường, Ban Môi trường Địa
cầu, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Uchiyama Yoji

Giáo sư danh dự, Đại học Tsukuba

Fujiwara
Masahiko

Ủy viên thường trực, Hiệp hội Công nghệ Môi trường Nhật Bản

Murata Yoshiaki
Yanagi
Kenichiro

Trưởng Ban, Ban Trang thiết bị Môi trường, Hiệp hội Công
nghiệp Thiết bị Công nghiệp Nhật Bản
Giáo sư chuyên trách, Khoa Sau đại học về Pháp luật, Đại học
Meiji
Trưởng nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng Tổng hợp,

Bộ Môi trường

Toji Ryugo

Bộ Môi trường

Hattori

Phó trưởng nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng Tổng

Kazuhiko

hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường

Bộ Môi trường

Kasai Atsushi

Vụ

Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường

Cấp tổ trưởng, Nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng Tổng
hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường

Bộ Môi trường

Misumi

Điều phối viên chuyên phụ trách môi trường, Nhóm kỹ thuật

Bộ Môi trường

Akihiro
Kuroki

quản lý môi trường, Phòng Tổng hợp, Vụ Môi trường Nước –
Chuyên viên phụ trách kế hoạch, Nhóm kỹ thuật quản lý môi

Takashi

trường, Phòng Tổng hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí,

Ban Thư ký

Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản (JEMAI)

Ban Thư ký

Công ty cổ phần Nippon Koei

Cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật Bản đã được tổ chức 3 lần vào ngày 14 tháng 10, mùng 01 tháng
12 năm 2015 và ngày 03 tháng 02 năm 2016 với sự tham dự của các cán bộ, chuyên gia nêu trên.
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3.2.2. Họp nhóm chuyên gia Nhật Bản lần thứ 1
Thời gian tổ chức: 13:00~15:00 ngày 14 tháng 10 năm 2015 (Thứ Tư)
Địa điểm tổ chức: Phòng họp 1-3, Tầng 1 Văn phòng Kudan, Công ty Cổ phần Nippon Koei
Người dự họp:

(xếp không theo thứ tự chữ cái tiếng Nhật mà cũng không theo cấp bậc chức vụ)

(Chuyên gia): Yanagi Kenichiro, Ibusuki Takashi, Imai Senro, Uchiyama Yoji, Murata Yoshiaki,
Fujiwara Masahiko
(Bộ Môi trường): Taji Ryugo, Hattori Kazuhiko, Kasai Atsushi, Misumi Akihiro, Kuroki Takashi
(Ban Thư ký): Ohno Kayo, Nakamura Kentaro, Hirano Manabu, Tsurusaki Katsuya, Kurumizawa
Akio (JEMAI) Naganuma Kengo, Tanaka Shinji, Takahashi Keiichi, Miyaichi Satoshi,
Sato Ritsuko (Công ty Nippon Koei)
Chương trình nghị sự:
1. Giới thiệu khái quát về dự án này
2. Thảo luận kế hoạch thực hiện điều tra khảo sát năm nay và cách thức triển khai trong thời gian tới
3. Báo cáo giữa kỳ về kết quả điều tra khảo sát văn bản, thăm dò ý kiến
4. Nội dung điều tra khảo sát thăm dò ý kiến tại nước sở tại
5. Nội dung khác
Tóm tắt nội dung cuộc họp:
Tiếp theo lời phát biểu mở đầu của Trưởng nhóm Toji, Nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng
Tổng hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường, Ban Thư ký giới thiệu thành phần
tham dự cuộc họp và bước vào nội dung chính của cuộc họp.
Nội dung 1: Giới thiệu khái quát dự án
Ban Thư ký đã giới thiệu sơ lược về dự dán này. Nội dung chủ yếu của các câu hỏi và ý kiến như
sau:
・ Trong phần giới thiệu khái quát về dự án có nêu “xem xét và xây dựng giải pháp trọn gói gồm
chế độ, nguồn nhân lực và công nghệ phù hợp với hiện trạng”, thì hoạt động năm nay của dự án
là đang làm đến phạm vi nào?
→Dự án này bắt đầu thực hiện từ con số không nên rất khó có thể thực hiện được trong một năm. Vì
vậy có thể hiểu rằng dự án này sẽ được thực hiện trong vài năm. Hoạt động năm nay là chủ yếu để
xác định xem hợp tác như thế nào trên cơ sở nắm được nhu cầu của phía Việt Nam. Mục tiêu cuối
cùng là xác định xem giải pháp như nào là phù hợp để thỏa mãn nhu cầu đó của Việt Nam và từ đó
thực hiện cụ thể giải pháp đó. Như vậy sẽ có 3 bước đó là nắm bắt nhu cầu, đưa ra giải pháp và thực
hiện cụ thể giải pháp đó. Năm nay tập trung chủ yếu là nắm thật chắc nhu cầu của Việt Nam rồi xác
định xem nên tiến hành hợp tác như thế nào, còn việc thực hiện cụ thể các giải pháp thì nếu có thể
làm được luôn thì xúc tiến làm luôn.
・ Dự án trong các năm trước thì làm đến mức như thế nào và dự án này được kỳ vọng như thế
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nào?
→Dự án trước đây thì định làm bằng giải pháp trọn gói theo kiểu mô hình Nhật Bản, nhưng dự án
lần này là dự án kết hợp thêm biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu
theo phương thức hai bên cùng có lợi và đây chính là điểm khác với các dự án trước. Dự án trước
thì nội dung chủ yếu là thực hiện điều tra khảo sát. Dự án lần này có bàn thảo đến cả hệ thống chế
độ và công nghệ bảo vệ môi trường… nên cụ thể hơn. Kết quả của dự án trước là công bố sách
catalog kỹ thuật để phổ cập ở Việt Nam và nghiên cứu chung về luật sửa đổi của Việt Nam. Dự án
lần này hoàn toàn không có liên quan đến dự án trước.
・ Giải pháp bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi là biện pháp do Nhật Bản thực hiện riêng. Cũng
có thể có ý kiến cho rằng giải pháp này sẽ đóng góp cho nỗ lực giảm nhẹ tác động của hiện
tượng nóng lên toàn cầu ở mức như thế nào, tuy nhiên nếu không được nhà nước ủng hộ về mặt
pháp lý rằng những giải pháp đó có liên hệ trực tiếp tới việc giảm phát thải CO2 của Nhật Bản
thì sẽ không bao giờ quay trở lại Nhật Bản. Nếu xét trên bình diện toàn cầu thì có thể tốt cho
Việt Nam nhưng cũng cần xem xét xem nó có lợi đến mức nào cho Nhật Bản.
→Dự án này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho nước đối tác. Nhiều người đã chỉ trích rằng nó không
quay trở lại Nhật Bản, vì vậy dự án này hoàn toàn khác với JCM. Thực tế thì nó không gắn ngay
với lợi ích của Nhật Bản, nhưng việc quay trở lại Nhật Bản giống như JCM thì về sau sẽ rõ, vì
vậy trước tiên cần thúc đẩy thực hiện dự án như một hoạt động mang tính ODA để viện trợ cho
đối tác. Có thể cho rằng dự án này có mục đích trở thành dự án mang tính JCM trong tương lai
và nó chính là dự án giai đoạn trước của JCM.
・ Khi nghe khái niệm về việc cùng có lợi trong dự án này thì đã được giải thích là đưa ra biện
pháp bảo vệ môi trường và biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu
theo kiểu hai bên cùng có lợi. Trong JCM hay CDM hiện nay thì điều đó hoàn toàn ngược lại,
tức là giảm phát thải khí nhà kính là chủ rồi bảo vệ môi trường là thợ. Vì vậy, nếu không làm rõ
khái niệm thì sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa chừng làm cho khó làm về mặt chính sách nên cần phải
làm rõ phương châm ngay từ đầu. Vì vậy, có thể hiểu rằng dự án này mục đích bảo vệ môi
trường là chính và nó cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính được không?
→Trong dự án này, biện pháp bảo vệ môi trường là chính và việc cùng có lợi của biện pháp bảo vệ
môi trường chính là biện pháp giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu.
・ Ở Việt Nam hay các nước đang phát triển, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí vô cùng
nghiêm trọng và nổi cộm hơn vấn đề biện pháp giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn
cầu và việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường sẽ hiệu quả hơn. Trong hoạt động dự án lần
này có bàn thảo về công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí… và việc bàn thảo theo hướng góp
phần làm giảm phát thải CO2 có lẽ là tốt hơn đối với Việt Nam. Vì vậy, nên đề nghị chính phủ
Việt Nam xây dựng một phương châm là tham gia vào cộng đồng quốc tế và hợp tác giảm phát
thải CO2.
→Ban Thư ký cũng muốn thúc đẩy thực hiện theo phương châm như vậy.
Nội dung 2: Thảo luận kế hoạch thực hiện điều tra khảo sát năm nay và cách thức triển khai trong
thời gian tới
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Ban Thư ký đã giải thích về cách triển khai dự án này căn cứ theo các tài liệu dự án. Nội dung chủ
yếu của các câu hỏi và ý kiến như sau:
・ Toàn bộ các chuyên gia Nhật Bản có tham dự cuộc họp Nhóm chuyên gia Nhật – Việt và họp
Nhóm nghiên cứu chính sách chung dự kiến tổ chức ở Hà Nội không?
→Dự kiến sẽ xem xét thời gian tổ chức và nội dung trao đổi của cuộc họp và sẽ đề nghị các chuyên
gia phù hợp để tham dự.
・ Có nêu là thực hiện điều tra thăm dò ký kiến trực tiếp tại các doanh nghiệp nước sở tại, nhưng
Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và có cả doanh nghiệp tư nhân nữa, như vậy là sẽ đến thăm
dò ý kiến trực tiếp cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân phải không?
→Khi thực hiện điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp tại các doanh nghiệp nước sở tại, nếu không có sự
giới thiệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thì sẽ rất khó thực hiện. Lần này đã nhờ
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giới thiệu các doanh nghiệp để đến thăm dò ý kiến và
đang lấy cuộc hẹn với các doanh nghiệp sản xuất thép.
・ Khi tiến hành điều tra khảo sát tình hình thực tế, chỉ thực hiện điều tra đối với các doanh nghiệp
đã thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường rồi thì không có ý nghĩa lắm mà nếu không đề nghị
cho khảo sát ở các doanh nghiệp chưa thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường thì không thể nắm
được thực trạng của Việt Nam. Với ý nghĩa đó, chắc là khó nhưng nên tiến hành điều tra khảo
sát cả doanh nghiệp tư nhân nữa thì hơn.
→Khi đã tính đến là xem áp dụng giải pháp trọn gói lần này cho doanh nghiệp có quy mô như thế
nào thì rõ ràng việc ứng phó là khác nhau tùy theo việc áp dụng cho các doanh nghiệp lớn mà đã
bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường ở một mức độ nào đó rồi hay việc áp dụng cho các
chỗ hoàn toàn chưa thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường chẳng hạn như các làng nghề thủ công
ở Việt Nam. Nếu thực hiện chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm theo hình thức giải pháp trọn
gói thì sẽ tiến hành áp dụng cho đối tượng đầu tiên. Khi sang Việt Nam công tác lần này sẽ điều
tra nhu cầu chi tiết hơn nữa và nếu phía đối tác có vẻ có nhu cầu đối với những nơi chưa thực hiện
biện pháp bảo vệ môi trường thì sẽ đề nghị giới thiệu để điều tra những nơi đó.
・ Điều tra tại nước sở tại lần này có đối tượng là các nguồn thải cố định, tuy nhiên thực tế ở Việt
Nam thì các nguồn thải di động mới là nguồn gây ô nhiễm không khí nặng. Đối với các nguồn
thải cố định chắc là cũng được điều tra và thống kê. Ở Nhật Bản, các ngành sử dụng lò hơi, xi
măng và gia công kim loại… đều là những nguồn thải cố định và cần phải điều tra khảo sát
trước một cách trọng điểm tại các nơi như vậy. Điều tra những nơi thứ yếu thì không có ý nghĩa
gì.
→Lần này dự định điều tra chủ yếu là các nguồn thải cố định, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm lớn là các
nguồn thải di động, vì vậy sẽ tiến hành điều tra trong phạm vi có thể điều tra được. Về tình hình
phát thải thực tế của các nguồn thải cố định thì không tìm thấy dữ liệu quan trắc khi tiến hành
điều tra thông qua tài liệu, văn bản.
・ Cần tiến hành điều tra khảo sát ở mức tối thiểu xem có bao nhiêu doanh nghiệp ở khu vực nào
với quy mô hoạt động như thế nào?
→Cái gọi là khu công nghiệp thì ở Việt Nam có nhiều khu công nghiệp và dự án cũng đang tiến
hành điều tra khảo sát xem có nhà máy nào phân bố ở địa điểm nào.
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・ Lần này chủ yếu là điều tra nguồn thải cố định hay là những trạm quan trắc không khí môi
trường nói chung cũng thuộc đối tượng điều tra? Vậy có thể hiểu đối tượng điều tra là chỉ tiêu
tải lượng của các nguồn thải cố định và các trạm quan trắc không khí môi trường, trong đó có
gồm các nguồn thải di động được không?
→Trong phạm vi nắm được tại thời điểm hiện tại thì các trạm quan trắc ở Việt Nam chỉ có ở những
khu vực là đối tượng quan trắc không khí môi trường nói chung. Đương nhiên những trạm này
đều thuộc đối tượng điều tra.
・ Trong sơ đồ về cách triển khai thực hiện dự án chưa thấy rõ được mối quan hệ giữa họp nhóm
chuyên gia Nhật – Việt và họp Nhóm nghiên cứu chính sách chung. Vậy, đầu vào cho cuộc họp
Nhóm nghiên cứu chính sách chung là lấy từ đâu ra và có nội dung như thế nào?
→Trong cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt sẽ lấy ý kiến của các chuyên gia hai bên Nhật Bản
và Việt Nam, còn trong cuộc họp Nhóm nghiên cứu chính sách chung thì có sự tham gia của các
cán bộ quản lý nhà nước của Nhật Bản và Việt Nam để bàn thảo việc thực hiện cụ thể giải pháp
trọn gói và kế hoạch hoạt động trong những năm tới trên cơ sở kết quả thu được từ việc thăm dò
ý kiến, điều tra văn bản và kết quả cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt. Chúng tôi sẽ điều
chỉnh lại sơ đồ trong tài liệu và sửa kết quả đầu ra…
・ Hiện nay, Việt Nam đang phát triển kinh tế rất mạnh mẽ nên chính sách phát triển kinh tế sẽ thay
đổi rất nhanh. Làm thế nào để điều tra về triển vọng trong tương lai?
→Rất khó để tiến hành điều tra tất cả mọi vấn đề, nhưng trước tiên dự án rất muốn thăm dò ý kiến
của các cán bộ quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp liên quan xem xu hướng gia tăng
trong thời gian tới là khu vực nào và ở ngành nào.
Nội dung 3: Báo cáo giữa kỳ về kết quả điều tra khảo sát văn bản, thăm dò ý kiến
Ban Thư ký đã giải thích về tình hình ô nhiễm không khí ở Việt Nam, vấn đề và biện pháp cần
thiết để bảo vệ môi trường (Báo cáo Môi trường năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường), khái
quát về Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam (phần liên quan đến môi trường không khí) và đã
trình bày báo cáo tình hình điều tra thăm dò ý kiến trực tiếp ở trong nước Nhật Bản. Nội dung chủ
yếu của các câu hỏi và ý kiến như sau:
・ Vấn đề hiện nay của Việt Nam được nêu ở phần cuối cùng của Báo cáo Môi trường của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, tuy nhiên đây mới chỉ là câu chuyện tại thời điểm năm 2013 và Luật Bảo
vệ Môi trường đã được sửa đổi năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
có nhiều điểm đã được thắt chặt quy định. Có những điểm thay đổi về mặt chế độ, vì vậy cần
điều tra tìm hiểu chi tiết về những điểm đó. Hơn nữa, ở Việt Nam thì cho dù chế độ chính sách
có được hoàn thiện nhưng việc chấp hành thực hiện vẫn rất khó khăn, vì vậy cần phải nhận thức
được rằng về mặt pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước có quyền hạn đó nhưng vẫn còn có
nhiều điểm rất phức tạp.
・ Có nghi vấn về độ tin cậy của dữ liệu tải lượng ghi trong báo cáo. Có dữ liệu về sự thay đổi số
lượng xe cộ nhưng vẫn thiếu thông tin, vì vậy cần xem xét tìm hiểu thật kỹ trong tài liệu, văn
bản. Về tải lượng chất ô nhiễm tiêu biểu của toàn bộ các hoạt động sản xuất công nghiệp trên cả
nước được tính ra dựa trên căn cứ nào thì vẫn rất khó hiểu. Nếu thực hiện theo phương châm
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cùng có lợi thì chẳng hạn cần phải thảo luận trên cơ sở sau khi đã phân tích xem sản lượng
ngành thép năm 2010 là bao nhiêu, tải lượng là bao nhiêu và cơ sở tính toán tải lượng là gì và hệ
số phát thải là bao nhiêu. Cần phải làm rõ nội dung chi tiết bên trong.
・ Xét về nguồn thải cố định thì ngành nhiệt điện, thép và xi măng có nhiều nhà máy có quy mô
tương đối lớn, nhưng rất tốn kinh phí để cải tiến các nhà máy quy mô lớn như thế này. Khi xem
xét xem Nhật Bản có thể đóng góp như thế nào trong dự án lần này thì càng làm ở những nhà
máy quy mô càng lớn thì việc cùng có lợi cũng càng gia tăng, tuy nhiên vẫn chưa thể bỏ kinh
phí cho đến khi cải tiến nhà máy được. Có thể với các nhà máy quy mô nhỏ thì có thể được. Cần
phải vừa làm rõ vừa thực hiện những điểm này một cách có chiến lược.
・ Vẫn còn nhiều dư địa để giảm tải lượng tính trên một đơn vị sản lượng bằng cách cải thiện quá
trình sản xuất mà chưa cần phải lắp đặt thiết bị kiểm soát ô nhiễm. Nhờ vậy tải lượng các chất
gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính sẽ giảm đi nên có thể thu hồi được vốn đầu tư, vì vậy có
thể mang lại hiệu quả hai bên cùng có lợi. Khi thực hiện biện pháp kiểm soát ô nhiễm, Nhật Bản
lúc bấy giờ cũng đã phải đầu tư rất nhiều vốn. Cũng có rất nhiều việc có thể làm được mà không
cần vốn đầu tư. Đó có lẽ là kinh nghiệm của Nhật Bản mà Việt Nam đang cần.
→Dự án rất muốn tìm hiểu chi tiết về các vấn đề vừa nêu. Dự án cũng muốn trao đổi với phái đối tác
xem biện pháp nào thì có hiệu quả.
・ Ở Nhật Bản, tiêu chuẩn phát thải hay quy chế tổng lượng được quy định rất chi tiết cho từng khu
vực địa phương, từng công trình thiết bị, còn ở Việt Nam thì như thế nào? Vấn đề này có liên
quan đến việc quan trắc. Nếu không làm rõ được điểm này thì có lẽ sẽ không hiểu được nguồn
thải cố định là những nguồn nào.
→Ở Việt Nam chưa có quy chế tổng lượng và tiêu chuẩn phát thải chi tiết cho từng đối tượng.
・ Chế độ pháp luật của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quan trắc môi trường thì mới bắt đầu từ
năm 2015. Việc bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quan trắc tải lượng của các nguồn thải cố định thì
mới được triển khai trong năm nay vì vậy chưa có tiêu chuẩn chi tiết như vậy. Giả sử nếu có tiêu
chuẩn thì cũng chỉ có những tiêu chuẩn rất lỏng lẻo.
→Về việc sử dụng dữ liệu tải lượng từ các nguồn thải cố định có lẽ cần chú ý đến những điểm nêu
trên.
・ Việc thực hiện pháp luật có lẽ nước nào cũng vậy, việc phân cấp quản lý nhà nước theo ngành
dọc là một trở ngại lớn. Cán bộ quản lý môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát
việc thực hiện pháp luật về môi trường và khi phát hiện thấy có vi phạm thì đưa ra biện pháp xử
lý. Mặt khác, cảnh sát môi trường của Bộ Công an tiến hành điều tra, thanh tra và khởi tố vi
phạm. Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ ngành này, tuy nhiên đây là phân cấp quản lý theo
ngành dọc nên rất khó hợp tác phối hợp. Tuy nhiên, không phải ở Việt Nam là hoàn toàn tách
bạch rõ ràng hai cơ quan này mà vẫn có những trường hợp phối hợp khi cần thiết để tiến hành
thanh tra. Cần phải làm thế nào để phối hợp thật tốt giữa hai cơ quan này. Vì nếu không có cơ
chế phối hợp như vậy thì chỉ cần xử phạt là xong. Cuối cùng môi trường vẫn không được cải
thiện và khu vực đó vẫn nguyên tình trạng ô nhiễm như vậy.
・ Vấn đề quan trọng là xây dựng chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm mới trong dự án lần này
như thế nào. Về chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm thì hiện nay Hiệp hội Quản lý Môi
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trường Công nghiệp Nhật Bản đang thực hiện giới thiệu chế độ và đào tạo nguồn nhân lực và
hoạt động này của Hiệp hội cũng được triển khai khá rộng rãi ở Châu Á. Một điểm cần chú ý là
mỗi nước lại có một đặc thù chế độ khác nhau. Ở Việt Nam, thì phải xem xét xem xây dựng chế
độ như thế nào là hiệu quả và khả thi trên cơ sở kết hợp như thế nào giữa nguồn gây ô nhiễm và
địa phương đó. Chẳng hạn như ở Philippines quy chế được áp dụng bình đẳng cho tất cả các
doanh nghiệp bất kể quy mô lớn hay nhỏ. Chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm không phải
là tình nguyện mà là một chế độ pháp luật nên có cả xử phạt. Một vấn đề quan trọng đó là áp
dụng cái chế độ đó ở Việt Nam theo hình thức như thế nào. Nếu áp dụng chung cho tất cả các
doanh nghiệp bất kể quy mô lớn nhỏ như nào thì lại là chuyện khác, nhưng vẫn còn rất nhiều
chỗ rất đáng sợ ở các làng nghề thủ công và việc áp dụng ở những chỗ như vậy thì e rằng rất khó.
Hơn nữa, các khu công nghiệp thì cũng có nơi có khả năng thích ứng cao chẳng hạn như các khu
công nghiệp có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cũng có nơi có khả năng thích
ứng thấp chẳng hạn như các khu công nghiệp có toàn các doanh nghiệp trong nước. Cần phải
xem xét một cách chiến lược xem áp dụng chủ yếu ở ngành nào, thành phố nào trên cơ sở tính
đến sự chênh lệch khả năng thích ứng nêu trên.
・ Công cụ chính sách môi trường của Việt Nam chỉ toàn là quy chế trực tiếp nên cần phải xem xét
áp dụng những quy chế gián tiếp của Nhật Bản như thế nào. Ban đầu, Nhật Bản cũng đã thực
hiện các quy chế trực tiếp, nhưng sau đó Nhật Bản đã xây dựng những quy chế mang tính kế
hoạch, tính chỉ dẫn hoặc tính kinh tế. Quy chế mang tính kế hoạch thì Việt Nam cũng đã từng
thực hiện và những doanh nghiệp vi phạm sẽ bị yêu cầu di rời ra khỏi khu vực. Doanh nghiệp đó
có thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp bảo vệ môi trường ở nơi di rời đến hay không thì lại là một
vấn đề khác, nhưng cần phải xem xét xây dựng kế hoạch một cách tổng thể và bố trí như thế nào.
Hiện nay ở Việt Nam là đang trong quá trình thực hiện các biện pháp để yêu cầu các doanh
nghiệp tuân thủ quy định pháp luật do toàn vượt quá tiêu chuẩn môi trường, nên vấn đề hiện nay
là làm như thế nào.
Nội dung 4: Nội dung điều tra khảo sát thăm dò ý kiến tại nước sở tại
Ban Thư ký đã giải thích về dự kiến các nội dung điều tra khảo sát thăm dò ý kiến tại nước sở tại
và nội dung chủ yếu của các câu hỏi, ý kiến như sau:
・ Trong quản lý hóa chất, trong Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có cơ quan chủ quản chuyên
quản lý hóa chất, tuy nhiên cũng như trường hợp phân công nhiệm vụ quản lý hóa chất ở Nhật
Bản, thì ở Việt Nam việc quản lý hóa chất mới và cũ do Bộ Công Thương thực hiện. Nếu chỉ
điều tra khảo sát ở Bộ Tài nguyên và Môi trường không thôi thì không thu thập đủ thông tin, vì
vậy cần xem xét nên đưa những cơ quan nào vào đối tượng điều tra. Có nhiều cơ quan quản lý
chồng chéo thì điều quan trọng là phải minh họa rõ ràng bằng sơ đồ tổng thể để thấy được mối
quan hệ trong quản lý nhà nước. Ở Nhật Bản thì có Luật Xác lập đối với quản lý nhà nước và
nếu ở Việt Nam cũng có luật tương tự như vậy quy định rõ chức năng quản lý như Nhật Bản thì
sẽ rất dễ hiểu cơ quan nào quản lý cái gì.
→Bổ sung chức năng quản lý theo quy định pháp luật vào nội dung câu hỏi.
・ Đào tạo nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng lần này. Trong thời gian tới, Việt Nam rất cần
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đào tạo nguồn nhân lực môi trường, tuy nhiên nên chắp nối cơ chế đào tạo nguồn nhân lực đó
với đề xuất dự án lần này của Nhật Bản.
・ Ở Nhật Bản, có nhiều công ty tư vấn kỹ thuật rất giỏi nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ trông
cậy vào họ là được, nhưng ở nước khác thì rất khó khăn. Nhật Bản có lịch sử đào tạo ngành kỹ
thuật ở các trường đại học. Ở Việt Nam cũng có nhiều kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà
Nội nhưng lực lượng này vẫn còn mỏng. Điều quan trọng là xem xét xây dựng cơ chế đào tạo
nguồn nhân lực dài hạn.
・ Về quan trắc môi trường, trong báo cáo môi trường năm 2013 có đề cập rất chi tiết những con số
nhưng vẫn còn nghi vấn về độ tin cậy của những con số này, vì tiêu chí xác định rất đại khái.
Nếu có quy định chi tiết đối với cơ sở sản xuất công nghiệp phát sinh ô nhiễm thì cần tìm hiểu
chi tiết quy định đó. Mặt khác, các chỉ tiêu TSP, PM2.5 và PM10 … được báo cáo rất lộn xộn, vì
vậy cần tìm hiểu kỹ những thông tin đó để thống nhất các con số về các chỉ tiêu này.
・ Có nội dung hỏi đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường là đề nghị cung cấp thông tin về kiểm kê
khí thải, tuy nhiên nên đưa nội cung câu hỏi thành cách xây dựng kiểm kê khí thải, thông tin làm
cơ sở để tính kiểm kê khí thải (phân bố nhà máy nhiệt điện, ngành thép…) và việc có hay không
có dữ liệu kiểm kê của khu vực đó.
・ Về kiểm kê khí thải, trên thực tế Bộ Tài nguyên và Môi trường không thực hiện mà chính quyền
địa phương tiến hành thực hiện. Vì vậy nên hỏi là cơ quan nào trên thực tế nắm được dữ liệu
chính xác thì hơn.
→Đây là dữ liệu căn bản khi xem xét áp dụng chế độ như thế nào, gồm cả chế độ đào tạo nguồn
nhân lực, vì vậy dự án cũng rất muốn tìm hiểu chi tiết những điểm nêu trên.
・ Không có nghi vấn gì về việc cùng có lợi. Việc áp dụng thiết bị khử ni-tơ hay khử lưu huỳnh
ngược lại nếu xét về ô nhiễm không khí và biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng
nóng lên toàn cầu thì việc chuyển đổi nhiên liệu là có hiệu quả nhất. Vì vậy nên thảo luận trong
cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt lần thứ 1 để làm rõ phương hướng về cách lồng ghép
cùng có lợi trên cơ sở những điểm này.
・ Điều quan trọng là doanh nghiệp và nhà nước đều cùng có lợi. Nếu tự nhiên đề nghị các doanh
nghiệp ở các nước đang phát triển là hãy thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ tác động của
hiện tượng nóng lên toàn cầu đi thì thực tế họ sẽ tốn chi phí thực hiện nên họ sẽ từ chối thực
hiện. Nếu như thực hiện mà lại cắt giảm được chi phí sản xuất, tiết kiệm được lãng phí và sản
xuất ra được sản phẩm tốt thì ai cũng tham gia thực hiện.
・ Đầu tư ban đầu lớn. Giả sử có thể giảm chi phí vận hành xuống mức tương đối thấp, nếu sử
dụng than đá làm nhiên liệu thì chi phí vận hành không giảm là bao nhiêu. Chi phí bồi thường
thiệt hại về sức khỏe con người do ô nhiễm không khí là rất lớn và không để lãng phí chi phí đó.
Hãy thử tính chi phí bồi thường thiệt hại đó xem như thế nào. Ở Nhật Bản nếu lắp đặt thiết bị
khử lưu huỳnh 1 triệu kW thì sẽ tốn 40 tỷ yên, nhưng nếu không lắp đặt thì chi phí bồi thường
thiệt hại về sức khỏe con người lên tới gần 200 tỷ yên, như vậy họ sẽ hiểu được lợi ích kinh tế
khi lắp đặt thiết bị. Nếu giải thích tập trung về vấn đề đó thì sẽ đạt được mục tiêu hai bên cùng
có lợi.
・ Về bồi thường thiệt hại về sức khỏe con người có một điều kiện là có xác lập được phán quyết
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hay không. Đó là có thắng kiện được ở tòa án hay không. Ở Trung Quốc đang tiến dần đến điều
kiện này nhưng vẫn trong tình trạng mãi chưa thắng kiện ở tòa án được. Nếu không thắng kiện
được thì có nghĩa là không có thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe con người. Về cơ bản thì giống
như ý kiến nêu trên nhưng xét về thực trạng bồi thường thiệt hại về sức khỏe con người do ô
nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển thì việc thắng kiện là rất khó khăn. Nếu cứ bỏ mặc
như vậy trong một thời gian dài thì có thể nói là sẽ rất nghiêm trọng đấy.
→Về nội dung thăm dò ý kiến trực tiếp, dự án sẽ xem xét lại để thực hiện được mục tiêu là cùng có
lợi.
・ Điều quan trọng là nắm được nhu cầu, nhưng trong khi thăm dò ý kiến của Bộ Tài nguyên và
Môi trường thì nên đưa ra câu hỏi về việc có hay không có những phàn nàn của người dân. Hơn
nữa, doanh nghiệp ở nước sở tại thì được liệt kê rất nhiều nhưng rất khó để tìm ra được doanh
nghiệp đối tượng. Điều mấu chốt là các khu công nghiệp ở Việt Nam đang ở tình trạng như thế
nào, vì vậy rất muốn được điều tra khảo sát hiện trạng đó.
・ Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam và hình thành nên một khu công nghiệp.
Quy chế môi trường ở khu công nghiệp đó cũng nghiêm ngặt ngang mức ở Nhật Bản. Nếu lấy
tiền đề là hai bên cùng có lợi trong dự án này thì nên xây dựng một chế độ mà họ thấm dần được
mô hình ứng phó của các doanh nghiệp Nhật Bản và tiến hành đào tạo nguồn nhân lực để giải
pháp trọn gói có hiệu quả thiết thực.
・ Bảng câu hỏi được xây dựng rất tốt nhưng vấn đề là hỏi sâu vấn đề đến mức nào.
Nội dung 5: Nội dung khác
→Cuộc họp lần tới sẽ được tổ chức sau cuộc điều tra khảo sát tại Việt Nam lần thứ 1 và cuộc họp đã
kết thúc.

3.2.3. Họp nhóm chuyên gia Nhật Bản lần thứ 2
Thời gian tổ chức: 10:00~12:00 ngày 01 tháng 12 năm 2015 (Thứ Ba)
Địa điểm tổ chức: Phòng hội nghị 5G, Tầng 5 Trung tâm Kinh doanh Kanda của TKP
Người dự họp: (không xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nhật mà cũng không xếp theo thứ tự cấp bậc
chức vụ)
(Chuyên gia): Ibusuki Takashi, Imai Senro, Uchiyama Yoji, Fujiwara Masahiko, Murata Yoshiaki
(Bộ Môi trường): Toji Ryugo, Hattori Kazuhiko, Misumi Akihiro, Kuroki Takashi
(Ban Thư ký): Kasagi Kazutoshi, Ohno Kayo, Nakamura Kentaro, Hirano Manabu, Tsurusaki
Katsuya, Ikeda Shigeru, Kurumizawa Akio (JEMAI) Tanaka Shinji, Takahashi
Keiichi, Miyaichi Satoshi (Công ty Nippon Koei)
Chương trình nghị sự
1．Báo cáo chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 1 (tháng 10 năm 2015)
2．Thảo luận về dự thảo nghị định và dự thảo kế hoạch hành động quốc gia của phía Việt Nam
3．Thảo luận về giải pháp trọn gói
4．Nội dung khác
Tóm tắt nội dung cuộc họp:
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Tiếp theo lời phát biểu mở đầu của Trưởng nhóm Toji, Nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng
Tổng hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường, Ban Thư ký đã điều hành để đi vào
nội dung chính của cuộc họp.
Nội dung 1: Báo cáo chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 1 (tháng 10 năm 2015)
Ban Thư ký đã báo cáo nội dung chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 1 vào cuối tháng 10. Nội
dung chủ yếu của các câu hỏi và ý kiến như sau:
・ Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và khác nhiều so với Nhật Bản. Trong báo cáo vừa rồi có nêu
có ý kiến của doanh nghiệp, vậy thì có ý kiến của người dân không? Ở một nước xã hội chủ
nghĩa thì rất khó để nêu ý kiến của người dân hay sao?
→Quan tâm về không khí đang trong tình trạng dâng cao nhưng chưa đến mức như nước vỡ bờ.
Nguồn thải di động là vấn đề chủ chốt và thường thấy cảnh người dân đeo khẩu trang khi tham gia
giao thông dọc các tuyến đường để bảo vệ các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, đối với các
nguồn thải cố định thì số lượng nhà máy vẫn còn ít nên chưa gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm
trọng như nguồn di động. Ý kiến của người dân được đề đạt dưới hình thức kêu ca phàn nới tới
các doanh nghiệp và nhà nước cử cán bộ thanh tra tới các doanh nghiệp để thanh tra, giám sát.
・ Tại chính quyền địa phương có nơi đã có đường dây nóng 110 về ô nhiễm môi trường. Đây là cơ
chế mà người dân có thể phản ánh những bức xúc về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây
nóng này. Luật có quy định rằng cán bộ của UBND các tỉnh phải lắng nghe những bức xúc của
người dân nên họ phải định kỳ tiếp thu ý kiến của người dân. Ấn tượng là kênh thông tin đường
dây nóng này cũng được trang bị hoàn thiện giống như ở Trung Quốc.
・ Về quan trắc không khí thì hiện nay thông tư chưa được ban hành. Chỉ có tiêu chuẩn phát thải cơ
sở đã được pháp luật quy định nhưng nếu đo thực thế thì hầu như các nơi đều vượt quá ngưỡng
tiêu chuẩn cho phép có phải không?
→Hiện nay đang thúc đẩy xây dựng nghị định về vấn đề này nên vẫn đang trong tình trạng là chưa
đi vào thực hiện.
・ Dự toán vận hành hàng năm của trạm quan trắc khoảng 3,25 triệu yên và chi tiết của dự toán này
như thế nào? Chỉ riêng chi phí bảo trì hay gồm cả chi phí nhân sự nữa?
→Số tiền này là chỉ gồm chi phí quản lý bảo trì các thiết bị đo đạc ở trạm quan trắc nên không bao
gồm chi phí nhân sự.
・ Trong khi trao đổi ý kiến với chính phủ Việt Nam lần này thì có nhu cầu hỗ trợ về mặt phần
mềm là đào tạo nguồn nhân lực, tuy nhiên về phía chúng ta thì ngay từ đầu đã xác định là cải
thiện môi trường bằng cách lắp đặt các trang thiết bị ở phần cứng, vì vậy khi tiến hành khảo sát
thì nhu cầu ra sao?
→Đã truyền đạt cho đối tác hiểu rằng dự náy này chỉ hỗ trợ phần cứng mà không thể hỗ trợ được
phần mềm. Về hỗ trợ phần cứng thì đối tác có nhu cầu hỗ trợ về hệ thống chuyển tải dữ liệu quan
trắc ở các địa phương lên trung ương.
・ Cấp phép khí thải nghĩa là như thế nào?
→Khí thải được sử dụng ở nước sở tại với ý nghĩa là khí thải của nhà máy. Hiện nay, đang xây dựng
thông tư về vấn đề này và phía Việt Nam đang có ý tưởng muốn xây dựng chế độ cấp phép. Việt
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Nam muốn tham khảo ý kiến của Nhật Bản để quyết định giá trị cho phép và muốn thực hiện chế
độ này từ năm 2017.
・ Tình hình cơ bản là có nhiều nhà máy sản xuất thép phải không? Có đầy đủ thông tin về số
lượng và quy mô các nhà máy này không?
→Nhà máy sản xuất thép từ quặng thép có 3 nhà máy, trong đó có 1 nhà máy bị ngừng hoạt động do
phong trào phản đối của người dân. Nhà máy sản xuất thép từ sắt vụn thì có vài chục nhà máy.
Nhà máy sản xuất thép được xây dựng theo quy hoạch quốc gia nên sẽ tăng nhiều trong thời gian
tới.
・ Điều quan trọng là quan điểm nắm và quản lý đến đâu.
→Văn bản pháp luật là nền tảng để quản lý đến đâu chính là thông tư hiện giờ đang trong quá trình
xây dựng và dự kiến sẽ tiến hành điều tra tổng thể trên toàn quốc sau khi xây dựng xong thông tư.
Hiện nay chính phủ vẫn đang trong trình trạng chưa nắm được đầy đủ thông tin.
・ Ở Nhật Bản điều lệ của chính quyền địa phương rất mạnh nhưng ở Việt Nam thì thông tư có khả
năng cưỡng chế doanh nghiệp đến mức nào?
→Khi thông tư được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi
trường các địa phương nên về mặt hình thức là nó có hiệu lực. Tuy nhiên, mỗi Sở Tài nguyên và
Môi trường đều có quyền hạn riêng của mình nhưng khi thực hiện thì chưa rõ sẽ được thực hiện
đến đâu.
・ UBND các tỉnh phải lắng nghe ý kiến của người dân, vậy điều đó có thống nhất với thông tư
không?
→Không rõ là những ý kiến được đề đạt đến UBND các tỉnh sẽ được tham khảo đến mức nào trong
thông tư.
・ Về quyền hạn pháp luật thì có Luật chính quyền tự trị địa phương và không biết là có hay không
có điều lệ của các chính quyền địa phương, nhưng theo câu chuyện từ 5~6 năm trước đây thì
thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng muốn xây dựng điều lệ địa phương.
Đây có lẽ là một văn bản sẽ có hiệu quả cao. Các dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường nước thành công được là nhờ có sự hợp tác tích cực của UBND các tỉnh. Điểm quan
trọng là chính quyền địa phương tác động như thế nào. Cần có sự hợp tác của chính quyền địa
phương khi xem xét có thu được hiệu quả thiết thực khi ủng hộ chính quyền trung ương và thực
thi pháp luật hay không.
・ Điều vô cùng cần thiết để triển khai dự án một cách có hiệu quả là việc phân biệt được vai trò
của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.
・ Chính quyền địa phương thì đúng hơn.
・ Việc tác động đến chính quyền địa phương sẽ có hiệu quả hơn đối với việc thúc đẩy thực hiện
theo ý muốn của Nhật Bản.
→Nguồn thải cố định là lĩnh vực vẫn còn mới, cần phải triển khai thực hiện dự án này cho đối tượng
là các thành phố của chính quyền địa phương sau khi văn bản pháp luật được ban hành.
・ Sự khác nhau giữa Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM) và Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD)
là quan trắc và quản lý phải không?
・ Trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có Tổng cục Môi trường (VEA) và
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dưới tổng cục là Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD) và Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM).
Như tên gọi, Cục Kiểm soát Ô nhiễm là cơ quan quản lý toàn bộ vấn đề ô nhiễm và đưa ra các
biện pháp bảo vệ môi trường, còn Trung tâm Quan trắc Môi trường thì chỉ thực hiện quan trắc
môi trường.
・ Họ có yêu cầu là thực hiện dự án đối với cả môi trường nước… nữa, vậy thì ý kiến của phía
Nhật Bản như thế nào về vấn đề này?
→Ở doanh nghiệp có nhiều trường hợp một người phải quản lý thực hiện biện pháp bảo vệ môi
trường các loại, nên họ có đề nghị hỗ trợ thực hiện không chỉ ở lĩnh vực môi trường không khí mà
còn cả các lĩnh vực khác nữa. Dự án này có đối tượng là môi trường không khí, tuy nhiên, trong
chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm ở Nhật Bản có sử dụng lý thuyết chung về ô nhiễm môi
trường nên có thể đề xuất từ phương diện đó.
Nội dung 2: Thảo luận về dự thảo nghị định và dự thảo kế hoạch hành động quốc gia của phía Việt
Nam
Ban Thư ký đã giải thích về dự thảo nghị định và dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
môi trường không khí của phía Việt Nam. Nội dung chủ yếu của các câu hỏi, ý kiến như sau:
・ Cả hai dự thảo đều đã được xây dựng rất tốt. Không phải là đo đạc không phân biệt mà là xác
định các hạng mục trọng điểm và thực hiện từng bước các biện pháp. Triển khai thực hiện từng
bước có lẽ ít được thực hiện ở các nước đang phát triển. Điều quan trọng là xây dựng hướng dẫn
kỹ thuật chứ không phải là chỉ tập trung ở văn bản quy phạm pháp luật của phía quản lý nhà
nước. Chế độ cấp phép khí thải là chế độ mà nhiều nước đang phát triển áp dụng và để thực hiện
được chế độ này thì cần phải kiểm kê khí thải.
・ Vấn đề sản xuất sạch hơn (cleaner production) cũng rất quan trọng. Tình hình sản xuất và quá
trình hiện đại hóa kết hợp với nhau góp phần kiểm soát ô nhiễm. Cuối cùng thì sẽ xử lý ở cuối
đường ống (end of pipe treatment) nhưng sẽ làm những gì có thể làm được trước khi phải xử lý
ở cuối đường ống.
・ Khói của các làng nghề thủ công, cụm công nghiệp được thải ra nghi ngút, nhưng cũng đã ghi rõ
rằng làm rõ và xác định vùng trọng điểm và hoàn thiện mạng lưới quốc gia để thực hiện biện
pháp bảo vệ môi trường ở các thành phố đặc biệt và thành phố cấp 1. Có rất ít nước đang phát
triển thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo cách như này. Hơn nữa, tầm quan trọng của
việc giáo dục và cải thiện hệ số phát thải cũng đã được nêu lên. Đây là điểm đặc thù. Đây cũng
là những điểm rất đáng tham khảo khi xem xét xây dựng chế độ người quản lý kiểm soát ô
nhiễm mới. Đây cũng là những gợi ý để xác định thành phố trọng điểm bằng cách nào. Phải xây
dựng và thực hiện thử nghiệm mô hình ở các ngành và các địa phương. Câu hỏi là có một tổ
chức kỹ thuật hỗ trợ cơ chế này hay không? Ở Việt Nam có ít nhà máy đối tượng nhưng có thể
đáp ứng được không? Nếu hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam không thúc đẩy thực hiện thì thật
đáng tiếc.
→Trong hoạt động hỗ trợ xây dựng chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường nước trước
đây, dự án đã từng làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Hiệp hội Công
nghiệp Môi trường thuộc Bộ Công Thương.
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・ Phải nắm được lượng khí thải hiện nay, tuy nhiên lượng khí thải này thì sẽ được tìm hiểu nắm
bắt. Có đề cập đến việc xây dựng kế hoạch nhưng nếu không xây dựng kiểm kê thì không thể
xây dựng kế hoạch được. Vì vậy, có lẽ cần phải có lộ trình thực hiện. Nếu không làm như vậy thì
không tiến triển được. Cần đề nghị phía Việt Nam hiểu rõ việc làm lần này mới chỉ là xuất phát
điểm. Vẫn còn vấn đề kỹ thuật là bị nhầm cách tính toán.
→Khi dự cuộc họp về xây dựng thông tư ở Việt Nam thì Ngân hàng Thế giới cũng đã đề cập đến vấn
đề lộ trình thực hiện. Từ trang 17 trở đi của dự thảo kế hoạch hành động quốc gia rất đáng tham
khảo. Ở đó có ghi các nội dung về chế độ, chính sách, pháp luật và quan trắc liên quan đến quản
lý chất lượng không khí. Trên cơ sở tham khảo những nội dung này thì Ủy ban này sẽ có thể bàn
thảo được việc Nhật Bản tiến hành hợp tác theo hình thức nào.
・ Lúc đầu khi đọc kế hoạch hành động quốc gia đã tưởng như là do cơ quan quốc tế như UNDP
xây dựng.
→Kế hoạch này do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng.
・ Trong kế hoạch hành động quốc gia, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan được ghi rất lộn
xộn và không được sắp xếp một cách có hệ thống nên rất khó hiểu.
・ Cần phải triển khai thực hiện một cách có lộ trình như thế nào để thực hiện kế hoạch. Việc triển
khai thực hiện kế hoạch này trong thực tế cũng rất vất vả.
・ Trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, sẽ có động thái như thế nào về dự thảo kế hoạch
hành động quốc gia và dự thảo thông tư?
→Về những ý kiến góp ý truyền đạt cho phía đối tác lần này thì không phải dưới hình thức là góp ý
của Bộ Môi trường mà là dưới hình thức góp ý của các chuyên gia Nhật Bản được Ban Thư ký
tổng hợp lại.
Nội dung 3: Thảo luận giải pháp trọn gói
Ban Thư ký đã giải thích về dự thảo biện pháp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực dựa trên chế độ
người quản lý môi trường và giải pháp trọn gói ở Việt Nam. Nội dung chủ yếu của các câu hỏi và ý
kiến như sau:
・ Nếu là dự án hợp tác dưới dạng dự án cùng có lợi thì không chỉ nêu mỗi phần kiểm soát ô nhiễm
mà nên bổ sung thêm phần trình bày về biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng
lên toàn cầu. Nên lấy kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm làm kỹ thuật bảo vệ môi trường để họ hiểu
được rằng biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện trượng nóng lên toàn cầu cũng là một biện
pháp bảo vệ môi trường quan trọng.
・ Về chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm thì nên đề cập đến cả việc chế độ này được áp dụng
vào thời kỳ Nhật Bản rất khó khăn về vốn đầu tư. Vì vậy, đây là chế độ hoàn toàn có thể áp dụng
ở Việt Nam.
・ Nên cho họ thấy sơ đồ so sánh tình hình sử dụng nhiệt lượng của các ngành công nghiệp chính
của OECD. Như thế có thể giúp giải thích được việc tại sao Nhật Bản lại có thể giúp ích và hỗ
trợ được trong lĩnh vực này.
・ Nên bổ sung thêm việc kiểm soát giá trị K liên quan đến quy chế tổng lượng.
・ Việc thành lập ban kỹ thuật trong các hiệp hội ngành nghề chẳng hạn như liên minh thép… rồi
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tiến hành nghiên cứu phát triển kỹ thuật bảo vệ môi trường cũng đã góp phần cải thiện môi
trường, vì vậy nên nêu thêm cả nội dung này vào có được không?
・ Phải bổ sung bụi tro ở những nơi là nguồn thải cố định. Hydro clorua cũng là đối tượng quan
trắc liên tục vì vậy nên bổ sung thêm quan điểm đó vào. Thủy ngân cũng là chất nguy hại, vì vậy
nên bàn luận đến cả những thành phần đối tượng đó nữa.
・ Nếu gắn với tiết kiệm năng lượng mà không bổ sung thêm phần giải thích về mối liên quan tới
tiết kiệm năng lượng thì sẽ rất khó thuyết trình. Nhiên liệu là khởi nguồn cho việc kiểm soát ô
nhiễm vì vậy nên cho họ xem cả sơ đồ thể hiện hiệu suất năng lượng đã tăng như thế nào đối với
nhiên liệu/năng lượng thay thế.
・ Việt Nam có động thái thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên
toàn cầu hay không?
→Đối với hiện tượng nóng lên toàn cầu, động thái hoặc các biện pháp làm giảm nhẹ thì như đã đề ra
mục tiêu vào tháng 11. Tuy nhiên, vẫn chưa đến mức là thực hiện giảm khí nhà kính trong các
nhà máy như ở Nhật Bản.
Nội dung 4: Nội dung khác
→Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 2 và cuộc họp kết thúc tại đây.

3.2.4. Họp nhóm chuyên gia Nhật Bản lần thứ 3
Thời gian tổ chức: 15:00~17:00 ngày 03 tháng 02 năm 2016 (Thứ Tư)
Địa điểm tổ chức: Phòng họp 1-3, Tầng 1 Văn phòng Kudan, Công ty Cổ phần Nippon Koei
Người dự họp: (không xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nhật mà cũng không xếp theo thứ tự cấp bậc
chức vụ)
(Chuyên gia): Ibusuki Takashi, Imai Senro, Uchiyama Yoji, Murata Yoshiaki, Fujiwara Masahiko
(Bộ Môi trường): Toji Ryugo, Hattori Kazuhiko, Kuroki Takashi
(Ban Thư ký): Ohno Kayo, Nakamura Kentaro, Hirano Manabu, Tsurusaki Katsuya, Ikeda Shigeru,
Kurumizawa Akio (JEMAI)Tanaka Shinji, Takahashi Keiichi, Maeda Keiichi (Công ty Nippon Koei)
Chương trình nghị sự:
1.

Báo cáo chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 2 (tháng 12 năm 2015)

2.

Kế hoạch công tác tại Việt Nam lần thứ 3

3.

Dự thảo sổ tay (sách giáo khoa)

4.

Nội dung khác

Tóm tắt nội dung cuộc họp:
Tiếp theo lời phát biểu mở đầu của Trưởng nhóm Toji, Nhóm kỹ thuật quản lý môi trường, Phòng
Tổng hợp, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường, Ban Thư ký đã điều hành để đi vào
nội dung chính của cuộc họp.
Nội dung 1: Báo cáo chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 2 (tháng 12 năm 2015)
Ban Thư ký đã báo cáo kết quả chuyến công tác tại Việt Nam lần thứ 2 trong tháng 12 năm ngoái.
Nội dung chính của các câu hỏi và ý kiến như sau:
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・ Phía Việt Nam mong muốn nguồn nhân lực như thế nào trong quản lý môi trường? Mặt khác,
phía Việt Nam hiểu như thế nào về phương thức cùng có lợi? Phía Việt Nam có ý kiến như thế
nào về giải pháp trọn gói? Rất mong được giải thích chi tiết cụ thể hơn.
→Đối với các góp ý của phía Nhật Bản về tầm quan trọng của người phụ trách có kiến thức chuyên
môn thì phía Việt Nam đã đánh giá là rất có giá trị tham khảo và việc có đưa hoặc không đưa nội
dung người phụ trách môi trường vào trong hệ thống chế độ pháp luật chẳng hạn như nội dung
thông tư đang soạn thảo hay không là thuộc quyền quyết định của phía Việt Nam.
→Trong cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt, thảo luận về dự thảo nghị định của Việt Nam đã tốn
rất nhiều thời gian, nên việc thảo luận về các nội dung của phía Nhật Bản không còn nhiều thời
gian. Vì vậy, việc thảo luận về phương thức cùng có lợi có ít thời gian nên chưa được bàn thảo sâu.
Nhưng phía Nhật Bản đã giải thích cho phía Việt Nam về nội dung và ưu điểm của phương thức
cùng có lợi rồi.
・ Phía Việt Nam có ý kiến về vị trí pháp lý của việc đào tạo nguồn nhân lực và khóa đào tạo
nguồn nhân lực cần phải có vị trí pháp lý. Chẳng hạn như ở Trung Quốc sau khi đã triển khai
thực hiện thử nghiệm nhiều lần và thấy được hiệu quả nên đã áp dụng quy định thành luật. Khi
tiến hành đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, nếu pháp luật được xây dựng trước khi tiến hành
đào tạo nguồn nhân lực thì không cần đào tạo thử nghiệm mà đã quy định trong luật thì không
biết như thế có được không, thì về điểm này làm thế nào để Việt Nam hiểu được? Phải nghĩ cách
triển khai thật hiệu quả.
→Vẫn chưa nhận được trả lời rõ ràng từ phía các bộ phận phụ trách đào tạo nguồn nhân lực.
・ Về thông tư thì đã hỏi ý kiến phía Nhật Bản thế nhưng đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường
thì như thế nào?
→Chắc chắn là phải hỏi ý kiến của các bên có liên quan và hội thảo vào tháng 3 cũng có mục đích
như vậy. Về việc xây dựng thông tư thì có quy định trong các văn bản pháp luật trên thông tư nên
các Sở Tài nguyên và Môi trường đều biết nhưng có lẽ là chưa nắm được chi tiết cụ thể như nào.
・ Về phát thải chất gây ô nhiễm không khí của các nhà máy thì thì chỉ đo một mức độ nào đó thì
đã thấy là không đạt tiêu chuẩn phát thải có phải không? Khi đo đạc thì họ đã sử dụng phương
pháp phân tích thủ công phải không? Hơn nữa, nếu không có quy chế thì như ở Nhật Bản có
nhiều tổ chức hiệp hội ngành nghề khuyến khích thực hiện biện pháp một cách tự nguyện,
nhưng ở Việt Nam thì như thế nào?
→Về bụi tro thì phải thực hiện theo phương pháp phân tích thủ công theo luật quy định, tuy nhiên
còn thiếu nguồn nhân lực, năng lực nên chưa được thực hiện triệt để và nếu có thực hiện thì độ
chính xác không cao. Ở Việt Nam khuyến khích việc quản lý môi trường không khí bằng phương
pháp đo tự động. Trong thời gian tới, quan điểm của chính phủ Việt Nam là muốn thực hiện quản
lý ô nhiễm không khí bằng thiết bị đo tự động. Hơn nữa, ở Việt Nam cũng cho phép mang các
thiệt bị di động để vào đo khí thải. Hiện nay, chỉ các nhà máy của các doanh nghiệp lớn mới lắp
đặt thiết bị đo tự động, tuy nhiên vẫn có vấn đề trong quá trình vận hành các thiết bị đo này ở các
nhà máy đã lắp đặt. Mặt khác, phía chuyên gia Việt Nam cũng đã có ý kiến trong cuộc họp nhóm
chuyên gia Nhật – Việt là cần phải xác nhận lại kết quả bằng phương pháp phân tích thủ công.
Ngoài ra, không phải là hợp tác với các hiệp hội ngành nghề để triển khai. Hiệp hội ngành nghề
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trong lĩnh vực hóa chất có tính chất tư vấn rất mạnh chứ không phải là một hiệp hội mang tính
chỉ đạo dẫn dắt. Ngành điện lực thì có trường hợp doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo doanh nghiệp
trong cả tập đoàn.
Nội dung 2: Kế hoạch công tác tại Việt Nam lần thứ 3
Ban Thư ký đã giải thích về kế hoạch công tác tại Việt Nam lần thứ 3. Nội dung chủ yếu của các
câu hỏi, ý kiến như sau:
→Ban đầu đã đề nghị các chuyên gia đi công tác Việt Nam nhưng năm nay Ban Thư ký đã hỗ trợ
giúp công việc này.
・ Trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho các năm sau thì nội dung nào được chú trọng?
・ Nguyện vọng của phía Việt Nam là muốn xây dựng một chế độ có thể tổng hợp được kiểm kê
dựa trên thông tư đang xây dựng nên Việt Nam có nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực để thực
hiện chế độ đó. Ở Việt Nam vẫn chưa có pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho chế
độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (PCM) như ở Nhật Bản, vì vậy không phải tự nhiên đề cập
đến chế độ PCM này mà nên đề cập đến sự cần thiết của nguồn nhân lực để thực hiện chế độ đó
thì có được không? Đã đề cập về kỹ thuật đo nhưng cũng cần phải đào tạo nguồn nhân lực có
kiến thức chuyên môn có thể phán đoán được xem giá trị đó có chính xác hay không và đào tạo
nguồn nhân lực có thể nắm được đơn vị cơ bản của năng lượng, cán cân năng lượng như là một
công đoạn trong cả chu trình. Trước tiên, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực phụ trách kiểm kê khí
thải. Theo Luật Bảo vệ môi trường, nếu như người quản lý môi trường phải là người như được
quy định trong tiêu chuẩn ISO 14001 thì chỉ cần đào tạo cho đối lượng là những người này là
được. Không nên đưa chế độ PCM thành bảng mà chỉ nên mang từ kiểm kê sang là được, có
đúng như vậy không?
→Vấn đề mấu chốt là đào tạo nguồn nhân lực nhưng chủ đề là môi trường không khí và đối tượng là
nhà máy lớn có quy mô phát thải lớn theo kế hoạch hành động quốc gia về môi trường không khí
ở Việt Nam. Dự án muốn bàn thảo về việc lựa chọn nhà máy để làm mô hình cụ thể trong năm tới.
Dự án đang xem xét làm thế nào để thực hiện một cách cân bằng chế độ PCM của Nhật Bản với
hoạt động kiểm kê của Việt Nam. Sẽ triển khai thực hiện dự án trên cơ sở không ép buộc phía đối
tác. Một quan điểm nữa là phải đào tạo nguồn nhân lực có thể đo khí thải được. Trong Luật Bảo
vệ môi trường cũng có quy định về việc thiết lập người quản lý môi trường, tuy nhiên không quy
định rõ người này cần phải có những kỹ năng như thế nào.
・ Nhiều kỹ thuật của Trung Quốc đã được áp dụng ở Việt Nam, vì vậy phía Việt Nam có cảm xúc
như thế nào đối với đề xuất dự án của Nhật Bản?
→Khi Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản thực hiện hoạt động đào tạo nguồn nhân
lực về môi trường nước, cán bộ của Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) đã có ý kiến rằng chế
độ PCM rất cần thiết đối với Việt Nam. Hiệp hội còn có cảm giác phía Việt Nam còn có cả nhu
cầu về môi trường không khí. Phía chính quyền địa phương hay phía các nhà máy cũng có
nguyện vọng đào tạo nguồn nhân lực nên chắc chắc sẽ không phải là hình thức thúc ép phía đối
tác.
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Nội dung 3: Dự thảo sổ tay (sách giáo khoa)
Ban Thư ký đã giải thích về dự thảo sổ tay kỹ thuật (sách giáo khoa quản lý kiểm soát ô nhiễm
không khí ở Việt Nam). Nội dung chủ yếu của các câu hỏi, ý kiến như sau:
・ Chủ yếu là các nguồn thải cố định, tuy nhiên đoàn công tác lần này không đả động đến việc cải
tiến nhiên liệu của các nguồn thải di động có phải không?
→Sổ tay này dành cho đối tượng là nguồn thải cố định và đối với nguồn thải di động thì ở luật Việt
Nam có quy định áp dụng tiêu chuẩn của EU đối với cải tiến nhiên liệu, vì vậy chưa dám đưa nội
dung này.
・ Đây là sách giáo khoa rất bổ ích đối với cả các cán bộ phụ trách của các địa phương và cũng có
thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở các trường đại học.
・ Ở Trung Quốc họ cũng áp dụng các thiết bị đo đạc của Nhật Bản, nhưng vẫn còn vấn đề là
Trung Quốc họ có thực hiện đo chính xác hay không. Không ghi cụ thể trong sổ tay nhưng nên
sửa đổi trong quá trình sử dụng trong thời gian tới về các nội dung cần chú ý khi tiến hành đo
khí thải.
・ Việc quan trọng là việc xác thực (verification) kết quả đo. Một điều quan trọng nữa là kết hợp áp
dụng như thế nào với đào tạo nguồn nhân lực.
・ Nên suy tính như thế nào về chi phí bảo trì thiết bị đo?
・ Ở Nhật Bản, sau khi được kiểm định 1 lần thì sau 8 năm mới phải gia hạn. Khi gia hạn lần thứ 2
thì khoảng 20 năm là thay thế. Trong quá trình vận hành thực tế, có những cấu kiện phải thay thế
trong vòng 3~5 năm, vì vậy càng dùng lâu thì sẽ phát sinh thêm những chi phí đó. Vì vậy, lần
này thì không cần phải ghi quá chi tiết về các nội dung này.
・ Còn có vấn đề chi phí nữa nhưng nên để cho phía Việt Nam nhận thức được lợi thế của việc áp
dụng công nghệ của Nhật Bản.
・ Trong phiên bản các năm tiếp theo thì nên bổ sung thêm một bảng tổng hợp các từ chuyên môn.
→Lần này do thời gian xây dựng và biên dịch có hạn nên được xác định là phiên bản 1.0, tuy nhiên
trong các phiên bản tiếp theo sẽ bổ sung thêm các vấn đề về mặt áp dụng trong quá trình điều tra
khảo sát trong các năm tới.
Nội dung 4: Nội dung khác
→Ban Thư ký đã cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia trong cuộc họp cuối cuàng của năm
nay và đã kết thúc cuộc họp.

3.3.

Họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt

3.3.1. Khái quát
(Mục đích): Cuộc họp này là một cơ hội để thu thập ý kiến, tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản và
Việt Nam về việc xem xét xây dựng giải pháp trọn gói và thực hiện “nghiệp vụ ủy thác dự án hợp
tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có
lợi năm 2015”.
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(Danh sách chuyên gia… của phía Việt Nam)
(Xếp theo thứ tự ngẫu nhiên)
Chức vụ/Cơ quan

Họ và tên
Chuyên gia

Ông Hoàng Xuân Cơ

Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học
Quốc gia Hà Nội

Chuyên gia

Ông Phạm Ngọc
Đăng

Hiệp hội Môi trường Công nghiệp Việt Nam

Chuyên gia
Chuyên gia

Ông Đặng Việt Khoa
Ông Thái Minh Sơn

Chuyên gia

Bà Ngô Kim Chi
Chuyên gia

MONRE
(Bộ TN&MT)
MONRE

MONRE

MONRE

MONRE

MONRE

MONRE

MONRE

Ông Đoàn Văn Bình

Ông Lê Hoài Nam

Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
(VACNE)
Khoa Xây dựng, Đại học Bách khoa Hà Nội
Trưởng phòng Công nghệ khai thác chế biến tài nguyên
thiên nhiên, Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Viện trưởng Viện Khoa học năng lượng (IES), Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm (PCD)/Tổng cục Môi
trường (VEA)

Ông Nguyễn Đức

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi

Hưng

trường

Bà Trần Thị Hiền

Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế

Hạnh

liệu, Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

Ông Nguyễn Trường

Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế

Huynh

liệu, Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

Ông Trịnh Minh

Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,

Phương

Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

Bà Nguyễn Thị Thùy

Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,

Dương

Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

Bà Nguyễn Thị

Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM),

Nguyệt Ánh

Tổng cục Môi trường

Bà Phạm Thị Vương

Phó phòng Quan trắc, hiệu chỉnh, Trung tâm Quan trắc Môi

Linh

trường, Tổng cục Môi trường

(Họp chuyên gia Nhật – Việt): Cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt đã được tổ chức vào ngày
08 tháng 12 năm 2015 và ngày 09 tháng 02 năm 2016 với sự tham dự của các chuyên gia Việt
Nam nêu trên và một số chuyên gia Nhật Bản.

3.3.2. Họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt lần thứ 1
Thời gian tổ chức: 08:30~11:40 ngày 08 tháng 12 năm 2015 (Thứ Ba)
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Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 1 Cung Tri thức thành phố Hà Nội (tòa nhà thuộc cơ quan nhà
nước)
Người dự họp (xếp theo thứ tự ngẫu nhiên):
Phía Việt Nam:
(Chuyên gia phía Việt Nam)
Ông Hoàng Xuân Cơ, Ông Phạm Ngọc Đăng, Ông Đặng Việt Khoa, Ông Thái Minh Sơn, Bà Ngô
Kim Chi, Ông Đoàn Văn Bình
(Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ông Nguyễn Đức Hưng, Bà Trần Thị Hiền Hạnh, Ông Nguyễn Trường Huynh, Ông Trịnh Minh
Phương, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
(Trung tâm Quan trắc Môi trường (CEM), Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Bà Phạm Thị Vương Linh
Phía Nhật Bản:
(Chuyên gia phía Nhật Bản): Yanagi Kenichiro (Đại học Meiji)
(Bộ Môi trường): Hattori Kazuhiko, Misumi Akihiro
(Ban Thư ký): (JEMAI) Ohno Kayo, Nakamura Kentaro, Tsurusaki Katsuya, Kurumizawa Akio,
(Công ty Nippon Koei) Takahashi Keiichi
(Phiên dịch): Phan Hải Linh
Cục Kiểm soát Ô nhiễm: Phát biểu chào mừng và giới thiệu đại biểu
JEMAI: Phát biểu chào mừng và giới thiệu đại biểu
Bộ Môi trường: Tiếp theo các bài phát biểu chào mừng, ý kiến mà phía Nhật Bản trình bày là các ý
kiến đóng góp của chuyên gia Nhật Bản và đó không phải là ý kiến hay đóng góp của Bộ Môi trường
Nhật Bản.
Chương trình nghị sự:
Phần 1: Về dự thảo thông tư về kiểm kê
Nội dung câu hỏi và trả lời và ý kiến đóng góp như dưới đây. (V là chuyên gia Việt Nam, VEA/PCD
là Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, J là chuyên gia Nhật Bản)
・ V: Không thể tán thành với cái từ “đăng ký” được. Ngoài ra, người ta sẽ nghị đó là nghĩa vụ.
Nên đổi thành “báo cáo”. Ý nghĩa của việc ban hành thông tư là gì? “Doanh nghiệp nộp đăng ký
⇒ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra ⇒ Đưa lại cho doanh nghiệp ⇒ Sửa lại.” Những
việc như này thì sẽ tốn kinh phí. Báo cáo thì nên theo hình thức càng đơn giản càng tốt. Ngoài ra,
công thức tính toán các con số này thì doanh nghiệp cũng không hiểu được.
→VEA/PCD: Phải xây dựng báo cáo môi trường quốc gia 3 năm 1 lần nên cần số liệu kiểm kê. Cần
nắm được tải lượng của doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhưng phải xem xét xem nên ghi như
thế nào.
・ V: Cách tính toán rất khó hiểu, vì vậy cần làm cho cách tính dễ hiểu hơn. Thông tin thì rất cần
nhưng có cần quy định cả về độ chính xác, độ tin cậy của thông tin không? Nên cố gắng thực
hiện đăng ký trực tuyến được thì tốt.
→VEA/PCD: Nếu không đăng ký thì sẽ thuộc đối tượng xử phạt. Báo cáo trực tuyến cũng cần cân
nhắc tùy theo quy mô của doanh nghiệp. Thông tư về đảm bảo độ chính xác dự kiến sẽ được ban
hành riêng.
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・ V: Phương châm của thông tư là rất muốn thông tin chính xác. Bỏ “đăng ký” ở Điều 3 và chỉ cần
để “báo cáo” là được. Bởi vì tự cách doanh nghiệp phải nắm bắt được rồi mới báo cáo. Nếu là
“đăng ký” thì thường bị hiểu là quy chế gì mới chăng. Kiểm kê, tức là xây dựng cơ sở dữ liệu là
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chứ không phải trách nhiệm của nhà máy. Việc nộp
bản sao báo cáo môi trường theo Điều 6 là nên bỏ đi bởi vì các Sở Tài nguyên và Môi trường đã
có báo cáo rồi.
・ V: Thiết bị đo tự động không phải đơn giản. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc
môi trường xung quanh nhưng việc bảo trì thiết bị đo vô cùng vất vả. Doanh nghiệp lại không
phải là chuyên gia đo đạc nên lại càng vất vả hơn. Lắp đặt thiết bị đo tự động nếu là nhà máy
xây mới thì có thể lắp đặt được theo như chỉ đạo, nhưng các thiết bị đã được lắp đặt ở những nhà
máy hiện tại thì không thể di rời được nữa.
・ V: Hệ số phát thải được xây dựng cho từng nhà máy hay được xây dựng cho từng ngành, từng
lĩnh vực? Cách xây dựng hệ số đó cũng rất mập mờ, không rõ ràng. Có hệ số phát thải của Mỹ,
Châu Âu. Nếu doanh nghiệp không xây dựng được thì các Sở Tài nguyên và Môi trường nên
làm. Trong trường hợp đó, các Sở sẽ làm thay doanh nghiệp nhưng dịch vụ đó là có thu phí hay
miễn phí?
・ V: Để xây dựng kiểm kê, người phụ trách quản lý môi trường phải tham gia khóa đào tạo của Sở
Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, họ sẽ tham gia khóa đào tạo nào? Ở các nước pháp triển thì
họ còn được cấp chứng chỉ.
・ V: Giải thích thuật ngữ ở Điều 3 còn rất khó hiểu. Trường hợp đo liên tục thì giá trị trung bình
được tính như thế nào? Cần có sổ tay đối với các thiết bị đo tự động. Để thực hiện các biện pháp
làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu thì cũng nên thực hiện thêm việc quan
trắc môi trường. Ngoài ra, việc doanh nghiệp phải báo cáo hàng năm để Tổng cục Môi trường
xây dựng kiểm kê 3 năm 1 lần là điều hết sức phi lý.
・ V: Có sự khác biệt về thuật ngữ ở phần nội dung chính và phụ lục. “Báo cáo” thì đúng hơn là
“đăng ký”. Nội dung yêu cầu và văn bản đính kèm quá nhiều. Trên cơ sở thông tin về khí thải thì
chỉ cần Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kiểm kê là
được. Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu cũng thực hiện kiểm kê, vì vậy cần phải có
sự phối hợp giữa các cơ quan này. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (INPC) nắm được
thông tin là trên cả nước có 150 địa điểm có tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
・ V: Không chỉ cơ quan quản lý nhà nước mới có trách nhiệm mà cả doanh nghiệp cũng có trách
nhiệm. Nếu phương pháp được xác định thì bản thân doanh nghiệp cũng có thể tự tính được bởi
vì bản thân doanh nghiệp là người biết rõ nhất về nhà máy của họ. Việc phân công trách nhiệm
giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp là việc hoàn toàn khác.
→VEA/PCD: Cần có sự hợp tác của doanh nghiệp.
・ J: (Sau khi trình bày những góp ý của các chuyên gia Nhật Bản) phía Nhật Bản đã nói lên cảm
tưởng của các chuyên gia Nhật Bản là phía Việt Nam đã xây dựng dự thảo rất tốt trên cơ sở tính
đến hiện trạng của Việt Nam. Việc xây dựng kiểm kê dựa trên dữ liệu chính xác là điều rất cần
thiết để cơ quan quản lý nhà nước đưa ra chính sách bảo vệ môi trường không khí. Chẳng hạn
như, trên cơ sở kiểm kê có thể đưa ra chính sách giảm tổng lượng của khu vực có nhiều nhà máy
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tập trung. Để xây dựng được con số kiểm kê chính xác này thì phải có người có kiến thức
chuyên môn ở cơ sở sản xuất công nghiệp để thu thập, tính toán dữ liệu chính xác và báo cáo lên
cơ quan quản lý nhà nước. Nếu không làm được như vậy thì cơ quan quản lý nhà nước lại phải
tính toán lại và nhưng thế sẽ tốn công sức thêm một lần nữa. Thông tư nên có quy định trách
nhiệm của chủ doanh nghiệp và quy định cả việc đào tạo kiến thức chuyên môn cho người phụ
trách để đảm bảo độ chính xác và nâng cao hiệu quả công việc thì hơn.
・ J: Ở Nhật Bản việc đo đạc được quy định trong pháp luật và có thể thực hiện đo bằng phương
pháp thủ công cũng được. Đo liên tục tự động chỉ được quy định trong quy chế tổng lượng SOx.
Cần phải bảo trì thiết bị đo liên tục tự động và đặc biệt công việc này càng vất vả hơn đối với
thiết bị đo bụi. Ở Nhật Bản dữ liệu đo theo phương pháp thủ công được lấy làm dữ liệu kiểm kê.
・ J: Thuật ngữ “đăng ký” được dựa trên Khoản 3 Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, vì vậy
vẫn để nguyên thuật ngữ “đăng ký” cũng được. Ở Nhật Bản thì có sự kết hợp các phương pháp
như phương pháp hạn chế, phương pháp kế hoạch, phương pháp kinh tế và phương pháp tự
nguyện. Đăng ký tải lượng tự nguyện thì có chế độ PRTR. Chế độ khai báo của Nhật Bản là có
sự thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy có thể nói chế độ này là cấp phép cũng được.
・ J: Theo kinh nghiệm quản lý nhà nước của Nhật Bản thì việc kiểm kê là tuyệt đối cần thiết. Cơ
sở của chính sách là việc nắm bắt thông tin chính xác. Ngoài ra, việc công bố phát thải sẽ góp
phần thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực giảm phát thải. Bản thân doanh nghiệp cũng cần phải nắm
được thực trạng phát thải là từ nguồn nào và với quy mô chất gây ô nhiễm là bao nhiêu. Biện
pháp do cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cùng hợp tác thực hiện sẽ dễ triển khai hơn
rất nhiều so với việc cơ quan quản lý nhà nước đơn phương ra quy chế và chỉ đạo thực hiện. Nếu
cần kiểm kê thì bước tiếp theo là cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để xây dựng kiểm kê được
dễ dàng. Cũng cần có khóa đào tạo cho người phụ trách của doanh nghiệp chẳng hạn như về
mẫu tổng hợp dữ liệu…
・ J: Việc tính toán là nhà máy hoặc cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, tuy nhiên nhà máy cần
phải vừa đào tạo cán bộ kỹ thuật của nhà máy vừa tính toán dữ liệu kiểm kê. Ở Việt Nam, trạng
thái tiêu chuẩn trong phân tích khí thải là 25oC và 1 atm, tuy nhiên theo kết quả điều tra phiếu
thăm dò năm ngoái thì đã có người không biết cách quy đổi. Cần phải tổ chức các khóa đào tạo
về cách xây dựng sổ tay hướng dẫn giải thích việc đăng ký kiểm kê và cách tính tự động bằng
excel có sẵn công thức và chỉ nhập số liệu là ra kết quả tính toán. Có khả năng phía Nhật Bản
hợp tác được trong vấn đề này.
・ J: Khi đo liên tục thì giá trị đo sẽ thay đổi từng giây từng giây một, vì vậy đã có thảo luận về
cách tính giá trị trung bình, tuy nhiên, trong thiết bị đo tự động có chức năng tính toán nên chỉ
cần giá trị trung bình năm là được.
・ J: Hiện nay, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) áp dụng cách quy đổi sang nồng độ ô xi tiêu
chuẩn. Vì vậy, cần phải báo cáo giá trị nồng độ ô xi và so sánh giá trị quy đổi với giá trị tiêu
chuẩn.
・ J: Ý kiến cá nhân là nên không xử phạt đối với trường hợp báo cáo vượt quá giá trị tiêu chuẩn.
Nếu không làm như vậy thì họ sẽ báo cáo nồng độ khống. Hoặc là chỉ cần báo cáo số liệu thô
trước khi quy đổi sang nồng độ ô xi tiêu chuẩn là mức mà không vượt quá tiêu chuẩn phát thải

130

khi họ báo cáo kiểm kê.
・ J: Đồng hồ đo bụi tự động có sai số tương đối lớn là tận 30~40%.
→VEA/PCD: Thông tư về kiểm kê này cũng đã có những điểm đáng được khen. Trên cơ sở tiếp thu
các ý kiến này sẽ xem xét sửa đổi.
Phần 2: Về đào tạo nguồn nhân lực trong giải pháp trọn gói
Tài liệu phân phát: Giải pháp trọn gói và đào tạo nguồn nhân lực theo chế độ người quản lý môi
trường (bản dịch tiếng Việt)
・ J: Giải thích dựa theo tài liệu.
・ VEA/PCD: Tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực thì cũng giống như Việt Nam. Luật
Bảo vệ môi trường có quy định về việc bố trí chuyên gia môi trường trong doanh nghiệp. Cần
phải xem xét xem cấp chứng chỉ như thế nào. Các trường đại học có các khoa về công nghệ môi
trường và quản lý môi trường nên việc chuẩn bị rất đầy đủ rồi.
・ V: Tôi là giảng viên Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và
dạy các khóa học nâng cao trình độ cho các kỹ sư. Dự án này rất bổ ích. Cần phải đào tạo căn cứ
theo tình hình hiện trạng của Việt Nam. Năng lực cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp địa
phương cũng cần được nâng cao. Đại học thì chỉ dạy về mặt lý thuyết nhưng các trường hợp cụ
thể trong thực tế còn rất ít. Tôi rất muốn được nghe giới thiệu về các trường hợp cụ thể của Nhật
Bản chẳng hạn như việc xác định, đánh giá khi giá trị thiết bị đo tự động vượt quá ngưỡng tiêu
chuẩn hoặc việc xác định các thiết bị đo tự động đó là hư hỏng… Nếu Nhật Bản tổ chức khóa
đào tạo thì rất muốn nó giúp ích cho các trường đại học của Việt Nam. Nếu có thể làm được thì
chúng tôi sẵn sàng hợp tác.
・ V: Thông tin trình bày rất bổ ích. Thời đại và công nghệ tuy có khác nhau nhưng trình tự phát
sinh ô nhiễm là giống nhau.
・ VEA/PCD: Hiện nay đang xây dựng nghị định nhưng năng lực chúng tôi còn hạn chế. Để tổ
chức khóa đào tạo thì cần có 2 điều kiện đó là ① Có căn cứ pháp luật; ② Phù hợp với trình
độ công nghệ hiện hành của Việt Nam.
・ VEA/PCD: Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian dự họp và có buổi thảo luận rất có ý nghĩa
ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến đóng góp của quý vị và sẽ dự thảo thông tư tốt
hơn. Rất mong về những hoạt động hợp tác mới giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như giữa khu
vực nhà nước và giới các nhà nghiên cứu.

3.3.3. Họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt lần thứ 2
Thời gian tổ chức: 08:30~11:30 ngày 09 tháng 3 năm 2016 (Thứ Tư) (theo dự kiến ngày 29 tháng 02
năm 2016)

Địa điểm tổ chức: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE)
Dự kiến chương trình: Về đào tạo nguồn nhân lực theo giải pháp trọn gói và nội dung hoạt động
trong năm tiếp theo
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4. Tổ chức họp Nhóm nghiên cứu chính sách chung và hội
thảo
4.1.

Khái quát về nghiên cứu chính sách chung

Khi thực hiện nghiên cứu chính sách chung ở Nhật Bản và Việt Nam, dựa trên kết quả trao đổi thống
nhất giữa Nhật Bản và Việt Nam, nghiên cứu chính sách của phía Việt Nam đã được thực hiện về
chế độ pháp luật về môi trường không khí, còn nghiên cứu chính sách của phía Nhật Bản đã được
thực hiện về đào tạo nguồn nhân lực cho chế độ người quản lý môi trường. Cuộc họp Nhóm nghiên
cứu chính sách chung là bàn thảo về hai chủ đề này nhằm có được sự liên hệ giữa hai chủ đề với
nhau.

4.1.1. Nghiên cứu chính sách của phía Việt Nam
Phía Việt Nam đã lấy vấn đề nghiên cứu chính sách là việc xem xét xây dựng thông tư và kế
hoạch hành động quốc gia mới về quản lý không khí.
(1) Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí
Dự thảo “Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2015” (dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không
khí”) là kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí đầu tiên được xây dựng theo
kế hoạch 5 năm hành động quốc gia đến năm 2020. Việt Nam đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 thì
80% nguồn thải quy mô lớn nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn. Ngoài ra, trách nhiệm của chính phủ (các
bộ ngành trung ương), chính quyền địa phương và chủ thể các cơ sở sản xuất công nghiệp… được
quy định nên nội dung rất đa dạng bao trùm nhiều lĩnh vực. Tham khảo dự thảo kế hoạch hành động
quốc gia về quản lý không khí ở phần cuối tài liệu này.
(2) Dự thảo thông tư về đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp
Thông tư này được xây dựng theo Điều 45 của Nghị định quy định chi tiết Điều 64 Luật Bảo vệ môi
trường năm 2014 (quy định về ô nhiễm không khí được bổ sung mới trong luật sửa đổi năm 2014) về
quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư này được xây dựng chuyên về lĩnh vực ô nhiễm không khí và
quy định về đăng ký và kiểm kê đối với nguồn thải quy mô lớn (thép, nhiệt điện, xi măng, phân bón
hóa học…). Tham khảo dự thảo thông tư ở phần cuối tài liệu này.
(3) Trao đổi ý kiến về các góp ý của các chuyên gia Nhật Bản
Theo nguyện vọng của phía Việt Nam, các chuyên gia Nhật Bản đã thảo luận về các nội dung (1) và
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(2) đã tổng hợp lại thành các đóng góp của các chuyên gia Nhật Bản để thảo luận trong cuộc họp
Nhóm nghiên cứu chính sách chung. Phía Nhật Bản có chỉ ra rằng việc đào tạo nguồn nhân lực là rất
có hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn về hệ thống pháp luật, công nghệ bảo vệ môi
trường để nâng cao kiến thức về môi trường cho bản thân các cơ sở sản xuất công nghiệp, đồng thời
cũng đề cập đến các biện pháp để đảm bảo thực hiện thông tư, kế hoạch hành động quốc gia một
cách có hiệu quả.
Tham khảo ý kiến đóng góp của chuyên gia Nhật Bản ở phần cuối tài liệu này.

4.1.2. Nghiên cứu chính sách của phía Nhật Bản
Phía Nhật Bản đã lấy chủ đề nghiên cứu chính sách chung là đào tạo nguồn nhân lực cho chế độ
người quản lý môi trường (tham khảo mục “3.1. Xây dựng giải pháp trọn gói” để biết thêm nội dung
chi tiết cụ thể).

4.2.

Họp Nhón Nghiên cứu chính sách chung

4.2.1. Khái quát về cuộc họp Nhóm Nghiên cứu chinh sách chung
Nhóm nghiên cứu chính sách chung với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã được tổ chức tại
Hà Nội nhằm phổ biến và triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả bằng
giải pháp trọn gói bao gồm chế độ - nguồn nhân lực – công nghệ phù hợp với tình hình thực tế của
Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trên cơ sở phát
huy kinh nghiệm khắc phục ô nhiễm môi trường của Nhật Bản.

4.2.2. Cuộc họp lần thứ 1
Thời gian tổ chức: 08:40~11:40 ngày 28 tháng 10 năm 2015 (Thứ Tư)
Địa điểm tổ chức: Phòng họp 805 Tòa nhà A, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Người dự họp phía Nhật Bản:
Họ tên
Chức vụ/cơ quan
Hattori Kazuhiko
Phó Trưởng nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường, Vụ Môi trường Nước –
Không khí, Bộ Môi trường
Misumi Akihiro
Điều phối viên phụ trách môi trường, Nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường,
Vụ Moi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường
Nakamura Yusuke
Cố vấn chính sách môi trường, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Bộ Môi
trường phái cử)
Ohno Kayo
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Nakamura Kentaro Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Kurumizawa Akio
Trưởng nhóm, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi

133

Tsurusaki Katsuya
Takahashi Keiichi

trường Công nghiệp Nhật Bản
Chuyên viên kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản
lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Ban Hoạt động nước ngoài, Công ty cổ phần Nippon Koei

Người dự họp phía Việt Nam:
Họ tên
Ông Lê Hoài Nam
Bà Trần Thị Hiền Hạnh
Ông Nguyễn Trường Huynh
Ông Trần Như Đắc Hậu

Chức vụ/Cơ quan
Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, Bộ
Tài nguyên và Môi trường
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu, Cục
Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

－Phía Nhật Bản giải thích sơ lược về hoạt động chung năm 2015 và về khuôn khổ của hoạt động
chung là nghiên cứu chính sách chung, tổ chức họp Nhóm chuyên gia Nhật – Việt, tổ chức hội
thảo và tổ chức họp Nhóm nghiên cứu chính sách chung. Phía Nhật Bản đã giải thích về chủ đề
nghiên cứu chính sách của phía Nhật Bản là chế độ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chế độ người
quản lý kiểm soát ô nhiễm (PCM) của Nhật Bản.
－Phía Nhật Bản đã đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ hợp tác trong điều tra khảo sát (cung cấp dự liệu,
tài liệu có liên quan), xác định danh sách chuyên gia, cán bộ Việt Nam tham gia họp nhóm
chuyên gia, nhóm nghiên cứu chính sách chung, chuẩn bị tổ chức hội thảo (xác định người trình
bày, mời người tham gia hội thảo, xác định địa điểm tổ chức…).
－Nội dung nghiên cứu chính sách chung của phía Việt Nam được phía Việt Nam trình bày gồm “kế
hoạch hành động quốc gia về quản lý khí thải” đang trong quá trình xây dựng và “thông tư về
đăng ký và kiểm kê nguồn thải trong sản xuất công nghiệp”. Phía Việt Nam đề nghị phía Nhật
Bản hỗ trợ và đề nghị chuyên gia Nhật Bản đóng góp ý kiến. Ngoài ra, về đào tạo nguồn nhân
lực theo đề xuất của phái Nhật Bản, phía Việt Nam cũng đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chuyên môn và đào tạo chuyên gia môi trường mà bắt buộc
phải bố trí trong doanh nghiệp theo Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam. Khi đó thì nhu cầu
cần hỗ trợ không chỉ lĩnh vực không khí mà còn mở rộng sang tất cả các lĩnh vực của môi trường.
Hơn nữa, phía Việt Nam còn có nguyện vọng muốn thực hiện hoạt động chung trong dài hạn để
phát huy hiệu quả của hoạt động.

4.2.3. Cuộc họp lần thứ 2
Thời gian tổ chức: 14:00~16:00 ngày 07 tháng 12 năm 2015 (Thứ Hai)
15:00~17:00 ngày 08 tháng 12 năm 2015 (Thứ Ba)
Địa điểm tổ chức: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Người dự họp phía Nhật Bản:
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Họ tên
Hattori Kazuhiko
Misumi Akihiro
Ohno Kayo
Nakamura Kentaro
Kurumizawa Akio
Ikeda Shigeru
Tsurusaki Katsuya
Takahashi Keiichi

Chức vụ/Cơ quan
Phó Trưởng nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường, Vụ Môi trường Nước –
Không khí, Bộ Môi trường
Điều phối viên phụ trách môi trường, Nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường,
Vụ Moi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Trưởng nhóm, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Chuyên viên kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản
lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Chuyên viên kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản
lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Ban Hoạt động nước ngoài, Công ty cổ phần Nippon Koei

Người dự họp phía Việt Nam:
Họ tên
Ông Nguyễn Đức Hưng
Bà Trần Thị Hiền Hạnh
Ô Nguyễn Trường Huynh
Ông Trần Như Đắc Hậu

Chức vụ/Cơ quan
Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu, Cục
Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường

－Thảo luận về việc tổ chức hội thảo trong chuyến công tác Việt Nam lần tới của đoàn chuyên gia
Nhật Bản, đồng thời trao đổi ý kiến về đào tạo nguồn nhân lực là chủ đề nghiên chính sách của
phía Nhật Bản (ngày 08 tháng 12 năm 2015). Ngoài ra, theo đề nghị của phía Việt Nam trong
chuyến công tác Việt Nam lần thứ 1, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã thảo luận và đóng góp ý
kiến đối với dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí và dự thảo thông tư về
đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp (ngày 07 tháng 12 năm 2015). Phía Nhật Bản lần lượt
trình bày các đóng góp theo thứ tự đã chuẩn bị trước và sau đó phía Việt Nam phản hồi. Tuy
nhiên, những góp ý này là kết quả tổng hợp ý kiến của Ban Thư ký và các chuyên gia Nhật Bản
chứ không phải là góp ý của Bộ Môi trường Nhật Bản.
－Phía Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn đến những góp ý của phía Nhật Bản trong đợt thảo luận
cuốitháng 10 về dự thảo “kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí” (dưới đây gọi là
“kế hoạch hành động quốc gia”) và “thông tư về đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp” (dưới
đây gọi là “thông tư”) mà Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường đang soạn thảo
(VEA/PCD).
Dưới đây là khái quát nội dung trao đổi ý kiến theo từng mục góp ý:
(1) Về dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí

135

① Góp ý số 1:
－VEA/PCD: Nhất trí với ý kiến của phía Nhật Bản là “nên đưa bụi thành một đối tượng mục tiêu”.
Lý do chỉ nêu SO2, NOx và CO là đối tượng mục tiêu và loại bỏ bụi ra là vì các nhà máy sản
xuất thép, nhà máy hóa chất và nhà máy sản xuất phân bón hóa học là đối tượng ở đây đã áp
dụng lắp đặt thiết bị xử lý bụi rồi. Tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp tục xử lý bụi một cách phù hợp,
vì vậy vẫn cần phải đưa bụi vào đối tượng mục tiêu như đề xuất của phía Nhật Bản.
Mặt khác, phía Nhật Bản chỉ ra rằng nên làm rõ nghĩa của cụm từ “lắp đặt thiết bị xử lý” là để
tránh cách nói hàm ý bắt buộc lắp đặt thiết bị xử lý có chi phí rất đắt. Lắp đặt thiết bị xử lý hay
thực hiện cải tiến quá trình sản xuất thì để cho doanh nghiệp tự quyết định. Nghĩa của 80% ở
đây có nghĩa là chẳng hạn tổng tải lượng trong hoạt động sản xuất thép là 100%, nếu thực hiện
biện pháp bảo vệ môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn thì cơ sở sản xuất công
nghiệp phát thải 80% tổng lượng khí thải đó sẽ có thể xử lý được theo tiêu chuẩn (không rơi
vào mục nào trong số các mục ①～③ trong góp ý của phía Nhật Bản). Ngoài ra, “tiêu chuẩn
môi trường” ở đây là tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) bắt buộc thực hiện, tuy nhiên dùng
từ như vậy là để cho mềm mỏng hơn.
② Góp ý số 2:
－VEA/PCD: Câu này đã được sửa đổi từ lần trước và đã được sửa thành “xây dựng kiểm kê phát
thải 70% lượng khí thải của nhà máy hóa chất và sản xuất phân bón hóa học, 80% khí thải của
nhà máy sản xuất xi măng, 90% khí thải của nhà máy nhiệt điện đến năm 2020”. Có thể mâu
thuẫn với giải thích ở mục góp ý số 1, tuy nhiên con số phần trăm ở đây là mục tiêu đối với số
lượng các cơ sở sản xuất công nghiệp đối tượng.
③ Góp ý số 3~5
－JEMAI: Về dự thảo kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam, thì trong nội bộ JEMAI và
nhóm chuyên gia Nhật Bản đã tiến hành thảo luận và nhiều người đã đánh giá rằng kế hoạch
hành động quốc gia này được xây dựng rất tuyệt vời trên cơ sở phản ánh tốt được thực trạng
của Việt Nam. Mặt khác, để đạt mục tiêu chủ yếu của kế hoạch hành động quốc gia, nếu làm rõ
các biện pháp đảm bảo tính khả thi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, có nên đề cập thêm nội dung
về nâng cao kiến thức kỹ thuật chuyên môn và đào tạo nguồn nhân lực để các cơ sở sản xuất
công nghiệp quy mô lớn tăng cường biện pháp bảo vệ môi trường không?
－VEA/PCD: Phía Việt Nam hiểu được góp ý của phía Nhật Bản nhưng vẫn chưa biết là nên đưa
vào phần nào trong kế hoạch hành động quốc gia. Phần “3. Nhiệm vụ” liệt kê các nhiệm vụ
của Cục Kiểm soát Ô nhiễm/Tổng cục Môi trường và nếu đưa vào chỗ này thì có vẻ như là
không phù hợp với tính chất của văn bản quy phạm pháp luật thông thường. Phía Việt Nam
sẽ thử xem xét đưa vào mục khác.
④ Nội dung khác
－Phía Cục Kiểm soát Ô nhiễm/Tổng cục Môi trường đã đề nghị phía Nhật Bản cho biết kinh
nghiệm xem là ngoài đối tượng là các nguồn thải cố định và nguồn thải di động ô nhiễm
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không khí thì có nên đưa cả lĩnh vực khác như nông nghiệp chẳng hạn vào đối tượng của kế
hoạch hành động quốc gia hay không. Phía Nhật Bản đã trình bày về quá trình thực hiện biện
pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản trên cơ sở lồng ghép với thực trạng ô nhiễm
ở Việt Nam.
(2) Về thông tư
－Về thông tư thì phiên bản hiện hành có nội dung và cơ cấu khác nhiều so với phiên bản lần
trước gửi cho phía Nhật Bản. Rất xin lỗi vì đã không gửi trước bản mới nhất (sau khi họp
xong, đã nhận được phiên bản mới nhất của phía Việt Nam gửi qua thư điện tử).
① Góp ý số 1 và 2
－VEA/PCD: Sẽ sửa lại do nhầm công thức tính theo như gợi ý của phía Nhật Bản.
② Góp ý số 3
－VEA/PCD: Phía Việt Nam hiểu được những ý kiến của phía Nhật Bản, tuy nhiên việc Cục
Kiểm soát Ô nhiễm thực hiện kiểm tra năng lực của người phụ trách của cơ sở sản xuất
công nghiệp là hết sức khó khăn. Cần xem xét xem đưa vào thông tư dưới hình thức như
thế nào. Thông tư này xác định việc thực hiện kiểm kê là trách nhiệm của chính phủ, tuy
nhiên cũng cần xem xét việc doanh nghiệp cũng có một phần trách nhiệm trong kiểm kê,
vì vậy góp ý của phía Nhật Bản rất quan trọng. Tính toán tải lượng với doanh nghiệp là
khó nhưng nếu cơ quan quản lý nhà nước phải tính toán lại một lần nữa thì lãng phí công
sức mất hai lần. Để tiết kiệm được chi phí quản lý nhà nước và giảm nhẹ khối lượng công
việc thì doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong kiểm kê, vì vậy phía Việt Nam rất
muốn phía Nhật Bản chỉ ra điểm này trong cuộc họp nhóm chuyên gia Nhật – Việt.
－JEMAI: Về việc đo lường hoặc kiểm tra năng lực và đào tạo nguồn nhân lực là các chuyên
gia thì phía Nhật Bản có thể hỗ trợ được.
③ Nội dung khác
－Chuyên gia Nhật Bản: Ý kiến cá nhân là việc thực hiện “hàng năm” ở mục 4 Điều 4 thì mức
độ “3 năm 1 lần” liệu có phù hợp trên cơ sở xét đến thực trạng của Việt Nam?
－VEA/PCD: Ở Nhật Bản người phụ trách thay đổi hàng năm nên nếu 3 năm 1 lần thì người
phụ trách sẽ thay đổi mất. Ngoài ra, báo cáo của doanh nghiệp theo thông tư này là một
phần báo cáo tác động môi trường hàng năm mà doanh nghiệp bắt buộc thực hiện theo
Luật Bảo vệ môi trường, vì vậy quy định 1 năm 1 lần.

4.2.4. Cuộc họp lần thứ 3
Thời gian tổ chức: 08:30~11:00 ngày 10 tháng 3 năm 2016 (Thứ Năm) (dự kiến)
Địa điểm tổ chức: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Người dự họp phía Nhật Bản (dự kiến)
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Họ tên
Toji Ryugo
Misumi Akihiro
Ohno Kayo
Nakamura Kentaro
Kurumizawa Akio
Ikeda Shigeru
Tsurusaki Katsuya
Takahashi Keiichi

Chức vụ/Cơ quan
Trưởng nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường, Vụ Moi trường Nước – Không
khí, Bộ Môi trường
Điều phối viên phụ trách môi trường, Nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường,
Vụ Moi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý
Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý Môi
trường Công nghiệp Nhật Bản
Trưởng nhóm, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Quản lý
Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Chuyên viên kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội
Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Chuyên viên kỹ thuật, Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội
Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Lãnh đạo Ban Hoạt động nước ngoài, Công ty cổ phần Nippon Koei

Người dự họp phía Việt Nam (dự kiến)
Họ tên
Chức vụ/Cơ quan
Ông Nguyễn Đức Hưng
Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Nguyễn Đức Hưng
Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bà Trần Thị Hiền Hạnh
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Ô Nguyễn Trường Huynh
Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu,
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
Ông Trần Như Đắc Hậu
Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu phế liệu, Cục
Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường
－Dự kiến hai bên Nhật Bản và Việt Nam sẽ trao đổi ý kiến về cuộc họp chuyên gia, tổ chức hội
thảo và nội dung hoạt động năm tới.

4. Hội thảo
Dự án tổ chức hội thảo ở Việt Nam nhằm nhân rộng triển khai thực hiện kỹ thuật hiệu suất cao, gây ô
nhiễm thấp, đồng thời tuyên truyền phổ biến về chế độ người quản lý môi trường mới. Trong hội
thảo đã trình bày về các chủ đề nghiên cứu chính sách chung của phía Nhật Bản và phía Việt Nam,
đồng thời đã phát tài liệu hội thảo là sổ tay được xây dựng trong khuôn khổ dự án này (mục 2.5 và
tham khảo tài liệu phần cuối bộ tài liệu này).
Thời gian tổ chức: 09:00~17:00 ngày 09 tháng 3 năm 2016 (Thứ Tư) (theo dự kiến tính đến ngày 29
tháng 02 năm 2016)

Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội
Người tham dự: Cán bộ chính quyền địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp lớn…
Chương trình (dự kiến)

138

Thời gian
8:30-9:00
9:00-9:10

9:10-9:45
9:45-10:00
10:00-10:45

10:45-11:45
11:45-13:30
13:30-13:50

13:50-14:20
14:50-15:10
15:10-15:50
15:50-16:30
16:30-17:00

Nội dung
Tiếp đón
Phát biểu khai mạc
Ông Toji Ryugo, Trưởng nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường, Vụ Môi trường
Nước – Không khí, Bộ Môi trường Nhật Bản
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam
Kiểm soát ô nhiễm không khí của các ngành công nghiệp (kỹ thuật giảm phát thải,
quan trắc và kiểm kê phát thải)
Chuyên gia Việt Nam (CEMM)
Nghỉ giải lao
Kiến thức hữu ích trong kiểm soát ô nhiễm không khí và thực hiện biện pháp làm
giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể áp dụng ở Việt Nam
(trình bày về sách giáo khoa) – Chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm của Nhật
Bản và triển khai thực hiện sang các nước Châu Á và Việt Nam
Bà Ohno Kayo, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội
Quản lý Môi trường Công nghiệp Nhật Bản
Thảo luận
Nghỉ trưa
Dự thảo thông tư về đăng ký, kiểm kê nguồn thải công nghiệp và quan trắc trực
tuyến
Ông Nguyễn Trường Huynh, Phó phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và nhập khẩu
phế liệu, Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường
Chế độ tiêu chuẩn môi trường để quản lý môi trường không khí
Ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng phòng Quan trắc và Tiêu chuẩn môi trường, Cục
Kiểm soát ô nhiễm,Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghỉ giải lao
Chính sách môi trường không khí và phương thức cùng có lợi của Nhật Bản
Ông Misumi Akihiro, Điều phối viên môi trường, Nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi
trường, Vụ Môi trường Nước – Không khí, Bộ Môi trường Nhật Bản
Thảo luận
・Đánh giá hội thảo
・Phát biểu bế mạc
Ông Toji Ryugo, Trưởng nhóm Kỹ thuật Quản lý Môi trường, Vụ Môi trường
Nước – Không khí, Bộ Môi trường Nhật Bản
Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam

(Tham khảo: Tính toán hiệu quả thực hiện biện pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng
nóng lên toàn cầu trong hoạt động năm 2015)
Hiệu quả đã được tính toán theo sổ tay hướng dẫn tính toán hiệu quả hoạt động thực hiện biện
pháp làm giảm nhẹ tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu của Vụ Môi trường địa cầu, Bộ Môi
trường Nhật Bản để đo hiệu quả đó một cách thống nhất và mang tính định lượng nhằm làm rõ hiệu
quả giảm phát thải CO2 của dự án này trong hạch toán đặc biệt về biện pháp năng lượng mà Bộ Môi
trường Nhật Bản thực hiện. Ngoài ra, đối tượng dự kiến có hiệu quả giảm phát thải CO2 trong dự án
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này là hội thảo dự tính khoảng 100 người tham gia.
(Trong phần dưới đây, ký hiệu ◎ là kết quả tính toán, còn ký hiệu ※ là căn cứ giả định)
(Tính toán)
① Điều tra căn bản
(Thông tin căn bản)
Tên dự án: Hoạt động hợp tác song phương với Việt Nam về chuyển giao quốc tế về công nghệ
bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2015
Tổng dự toán dự án: 41,979 triệu yên
Thời gian dự án: Năm 2015
(Nội dung dự án)
Đơn vị:

Cơ sở sản xuất công nghiệp

Ngành:

Công nghiệp

Lĩnh vực:

Tiết kiệm năng lượng

Lĩnh vực năng lượng đối tượng:

Lĩnh vực khác

(Phương pháp tính lượng giảm phát thải CO2)
Phương pháp tính lượng áp dụng: A[số lượng người tham gia/số lượng người nghe]
Phương pháp tính đơn vị cơ bản về giảm phát thải: I[tỉ lệ giảm giả định]
② Điền và tính toán lượng áp dụng
(Số lượng thực hiện trực tiếp trong dự án)
・Số lượng quảng cáo, sự kiện dự án dự kiến, khu vực đối tượng: 1
・Số lượng người tham gia, số lượng người đọc/người nghe trên 1 vụ việc sự kiện, quảng cáo, khu
vực đối tượng: 100
・Tỉ lệ thực hiện hành động tiết kiệm năng lượng: 30%
※Căn cứ của tỉ lệ thực hiện: Trong số 100 người tham dự hội thảo, giả định 50% là cán bộ cơ quan
quản lý nhà nước, 50% là đối tượng doanh nghiệp (ngành xi măng, ngành thép, ngành nhiệt điện).
Đối tượng tính toán là xi măng đã biết được lượng sử dụng năng lượng cần thiết trong công thức
tính toán sau. 60% trong số các doanh nghiệp là xi măng nên chiếm khoảng 30% tổng số người
tham gia.
◎Tỉ lệ thực hiện trực tiếp trong dự án[cơ sở sản xuất công nghiệp]: 30
(Số lượng thực hiện lan tỏa trong dự án)
・Tổng số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước: 130 năm 2020, 130 năm 2030
・Tỉ lệ thực hiện hành động tiết kiệm năng lượng so với tổng số nêu trên: 10% năm 2020, 20%
năm 2030
※Căn cứ xác lập tỉ lệ phổ cập nêu trên: Số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp tại thời điểm năm
2016 có 100 doanh nghiệp xi măng, 30 doanh nghiệp thép và 27 nhà máy nhiệt điện và đến năm
2020 tải lượng chất gây ô nhiễm không khí ngành xi măng tăng gấp 1,3 lần, ngành thép tăng
gấp 2 lần và ngành nhiệt điện cũng tăng gấp 2 lần (theo dự báo của Viện Chiến lược Chính sách
Công nghiệp, Bộ Công Thương) nên số lượng doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo. Tỉ lệ thực hiện
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căn cứ theo tài liệu ngành năng lượng trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
◎Số lượng thực hiện (cơ sở sản xuất công nghiệp): 13 năm 2020, 26 năm 2030
③ Điền và tính toán đơn vị cơ bản lượng giảm phát thải CO2
・Loại năng lượng: Than nói chung
・Lượng sử dụng năng lượng hàng năm trước kia: 50.000.000kg/năm/cơ sở sản xuất công nghiệp
※Trong ngành xi măng, lượng tiêu thụ than năm 2011 là 5 triệu tấn, số doanh nghiệp năm 2014
là 100 doanh nghiệp nên đã giả định là 50.000 tấn/năm/cơ sở sản xuất công nghiệp (tham khảo
tài liệu của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng Việt Nam).
・Tỉ lệ giảm do hoạt động dự án: 1% năm 2016, 5% năm 2020 và 10% năm 2030
・Hệ số phát thải được cho là 2,33kg CO2/kg
◎Lượng giảm phát thải CO2 hàng năm: 1.165.000kg(1.165t)CO2 năm/cơ sở sản xuất công
nghiệp năm 2016
5.825.000kg(5.285t)CO2 năm/cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2020
11.650.000kg(11.650t)CO2 năm/cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2030

(Kết quả tính toán)
Kết quả tính lượng giảm phát thải CO2 cho ngành đối tượng là ngành xi măng Việt Nam, hiệu quả
trực tiếp là có 30 cơ sở áp dụng tiết kiệm năng lượng, đơn vị cơ bản giảm phát thải là 5.825,00 tấn
CO2/cơ sở sản xuất công nghiệp, lượng giảm phát thải CO2 là 174.750 tấn CO2. Ngoài ra, tác động
lan tỏa là tổng số cơ sở áp dụng đến năm 2020 là 13 cơ sở, lượng giảm phát thải CO2 năm 2020 là
75.725 tấn CO2. Hơn nữa, số lượng cơ sở áp dụng đến năm 2030 là 26 cơ sở và lượng giảm phát thải
CO2 năm 2030 là 151.450 tấn CO2.
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5. Tổng kết đánh giá
5.1.

Đánh giá hoạt động năm nay

Hoạt động năm nay đã thực hiện là điều tra khảo sát trên quan điểm cùng có lợi về hiện trạng vấn đề
ô nhiễm môi trường và nhu cầu biện pháp bảo vệ môi trường của Việt Nam tập trung chủ yếu trong
lĩnh vực ô nhiễm không khí, trên cơ sở đó nắm được và tổng hợp tài liệu với nhiều thông tin rất đa
dạng.
Về giải pháp trọn gói có hiệu quả trong thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường không khí ở Việt
Nam, dự án đã thực hiện hỗ trợ xây dựng chế độ người quản lý môi trường (chế độ PCM mới) dựa
trên chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm của Nhật Bản kết hợp với phương thức cùng có lợi. Dự
án đã biên soạn sổ tay sử dụng làm giáo trình ban đầu trong đào tạo kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm
không khí (giáo trình quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí ở Việt Nam 【phiên bản 1.0】) phục vụ
cho việc triển khai thực hiện giải pháp trọn gói này.
Kết quả của hoạt động năm nay đã hình thành nên một mạng lưới chặt chẽ với chính phủ và các cơ
quan nghiên cứu của Việt Nam để phục vụ cho việc triển khai hoạt động trong những năm tới. Dự án
này đã tổ chức các cuộc họp với cơ quan đối tác là Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối phụ trách chính sách môi trường không khí, đồng
thời cũng xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu liên quan đến môi trường
của Việt Nam.
Để tiếp tục triển khai thực hiện giải pháp trọn gói trong những năm tới, các điểm cần lưu ý, các vấn
đề và phương án thực hiện giải pháp trọn gói trong năm tới được tổng hợp ở phần dưới đây.

5.2.

Tổng hợp các vấn đề trong các năm tới

Dự án đã thảo luận về giải pháp trọn gói nêu ở mục 5.1 trong các cuộc họp nhóm chuyên gia và họp
nhóm nghiên cứu chính sách chung. Trên cơ sở kết quả thảo luận và kết quả điều tra khảo sát, các
điểm cần lưu ý và các vấn đề khi thực hiện giải pháp trọn gói được tổng hợp như dưới đây.
(1) Sự cần thiết của việc liên kết trực tiếp với nhu cầu của phía Việt Nam
Khi trao đổi ý kiến với phía Việt Nam trong khuôn khổ dự án năm nay về giải pháp trọn gói mà
trọng tâm là chế độ PCM mới, cơ quan đối tác (cơ quan quản lý nhà nước), chính quyền địa phương
và các doanh nghiệp đã đánh giá rằng đây là một giải pháp rất có hiệu quả đối với hoạt động bảo vệ
môi trường ở Việt Nam.
Cơ quan đối tác của dự án là Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường đang có nhiệm vụ cấp
bách là hoàn thiện các văn bản pháp luật về môi trường không khí và rất có nhu cầu hỗ trợ xây dựng
chính sách đối với thông tư về “đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp”. Mặt khác, để thực hiện
hiệu quả biện pháp bảo vệ môi trường không khí hoặc các quy định của thông tư thì nhiệm vụ cấp
bách là đào tạo nguồn nhân lực môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và các cơ quan
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quản lý nhà nước ở cấp địa phương, vì vậy hoạt động trong các năm tiếp theo cần phải tập trung vào
giải pháp trọn gói bao trùm cả hai nội dung trên.
(2) Vấn đề thiết lập chế độ PCM mới
Việt Nam đang trong giai đoạn mà biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện ở các cơ sở sản xuất
công nghiệp theo quy chế của nhà nước và rất khó kỳ vọng việc thực hiện tự nguyện từ phía các cơ
sở sản xuất công nghiệp hoặc các hiệp hội ngành hàng89. Vì vậy, cách nhanh nhất để triển khai thực
hiện chế độ PCM mới là việc xây dựng một chế độ pháp luật về PCM ở Việt Nam, tuy nhiên về vấn
đề này vẫn còn rất nhiều khó khăn (chẳng hạn như cần có quy định căn cứ ở các văn bản pháp luật
cao hơn). Do đó, cùng với việc hỗ trợ thực hiện “thông tư về đăng ký và kiểm kê khí thải công
nghiệp” thì điều quan trọng nữa cần triển khai thực hiện trong thời gian tới là nâng cao được sự hiểu
biết của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn
của Việt Nam về tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực và sự cần thiết của chế độ PCM.
(3) Lựa chọn nhà máy mô hình trong số các cơ sở phát thải quy mô lớn và hỗ trợ giải pháp trọn gói
Dự án năm nay đã thực hiện khảo sát thăm dò ý kiến trực tiếp tại các cơ sở sản xuất công nghiệp
phát thải quy mô lớn ở Việt Nam (nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng và hóa chất). Tuy nhiên, để xây
dựng chế độ đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với thực trạng của Việt Nam cần có sự đánh giá và thử
nghiệm thực hiện giải pháp trọn gói ở các nhà máy mô hình.
Trên cơ sở các điểm lưu ý nêu trên, phương án triển khai hoạt động năm tới và giải pháp trọn gói
được tổng hợp trong Hình 5-6.

89

Theo điều tả khảo sát thăm dò ý kiến trực tiếp tại nước sở tại.
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Hình 5-6: Phương án triển khai hoạt động năm tới và giải pháp trọn gói
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Tài liệu 1: Sổ tay (Sách giáo khoa về quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí ở Việt
Nam 【phiên bản1.0】)
“Dự án hợp tác song phương với Việt Nam
về chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi”

SÁCH GIÁO KHOA QUẢN LÝ KIỂM SOÁT
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM

Tháng 3 năm 2016
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LỜI MỞ ĐẦU
Sách này là tài liệu được soạn thảo trong khuôn khổ “Dự án Hợp tác song phương với Việt Nam về
chuyển giao quốc tế công nghệ bảo vệ môi trường kiểu cùng có lợi năm 2015” do Hiệp hội Quản lý
Môi trường Công nghiệp Nhật Bản thực hiện theo ủy thác của Bộ Môi trường Nhật Bản. Dự án này
có mục tiêu nhằm cải thiện môi trường không khí và giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính ở Việt
Nam, hỗ trợ một cách toàn diện về xây dựng chế độ pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực và công nghệ
bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.
Ở Việt Nam, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi có hiệu lực từ tháng 01 năm 2015, trong luật sửa đổi
này có các quy định mới về bảo vệ môi trường không khí và phía Việt Nam đang xem xét xây dựng
các nghị định và thông tư để thực hiện luật sửa đổi này. Vào đầu năm 2016, Việt Nam đã ban hành
Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường không khí và dự kiến sẽ ban hành Thông tư về
“đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp” từ các cơ sở phát sinh chất ô nhiễm không khí chủ yếu ở
Việt Nam (nhà máy nhiệt điện than, nhà máy thép, nhà máy xi măng và công nghiệp hóa chất).
Tuy nhiên, ở Việt Nam thì kiến thức về kiểm soát ô nhiễm không khí chưa được phổ cập rộng rãivà
để pháp luật đã ban hành được thực hiện một cách có hiệu quả thì cần phải nâng cao năng lực của
các cán bộ quản lý cấp trung ương và địa phương cũng như người quản lý môi trường ở các cơ sở
công nghiệp. Vì vậy, sách này được soạn thảo với mục đích để sử dụng làm sách giáo khoa ban đầu
về công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí hoặc làm tài liệu phục vụ các hội thảo về đào tạo nguồn
nhân lực. Đặc biệt là việc người quản lý môi trường của các doanh nghiệp nắm bắt được chính xác
lượng chất gây ô nhiễm mà họ phát thải ra môi trường là một vấn đề vô cùng quan trọng, đồng thời
để nâng cao được mức độ chính xác của kiểm kê lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí dựa
trên các số liệu thu thập được thì cuốn sách này đặc biệt sẽ giải thích rất chi tiết về việc đo lường
nồng độ chất gây ô nhiễm trong khí thải cũng như phương pháp nắm bắt lượng khí thải phát ra khi
đốt cháy nhiên liệu.
Chương 1 giới thiệu khái quát về cơ chế phát sinh và nguồn phát sinh gây ô nhiễm không khí cũng
như tác động của nó tới con người và thực vật. Chương 2 giới thiệu về lịch sử quá trình bảo vệ môi
trường không khí ở Nhật Bản. Các nội dung về vấn đề và quá trình khắc phục ô nhiễm nghiêm trọng
mà Nhật Bản đã trải qua và thực hiện vào những năm 1960 sẽ là những nội dung bổ ích để Việt Nam
có thể tham khảo. Ngoài ra, chương này còn giới thiệu rất chi tiết về chế độ người quản lý kiểm soát
ô nhiễm môi trường (chế độ PCM (Pollution Control Manager)) đã góp phần hình thành cơ chế quản

148

lý môi trường trong nội bộ doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực về kiểm soát ô nhiễm. Chương 3
giải thích về các công nghệ bảo vệ môi trường chẳng hạn như các phương pháp quản lý khí thải, kỹ
thuật quản lý đốt cháy để giảm phát thải chất gây ô nhiễm cũng như các phương pháp tính toán
lượng khí thải, nồng độ chất gây ô nhiễm trong khí thải phát ra khi đốt cháy. Ngoài ra, trong chương
này còn đề cập đến những kiến thức hóa học cơ bản cần thiết khi học về công nghệ kiểm soát ô
nhiễm không khí. Chương 4 tiến hành rà soát lại những vấn đề mà các nhà máy ở Việt Nam ít khi
thực hiện đo lường chất gây ô nhiễm trong khí thải và thực trạng chưa thu thập được dữ liệu một
cách chính xác, chưa thực hiện quản lý phù hợp đối với các trang thiết bị đo lường tự động mặc dù
có lắp đặt các thiết bị này. Trên cơ sở đó, chương này giải thích chi tiết về phương pháp đo lường khí
thải và quản lý bảo trì thiết bị đo lường khí thải. Chương 5 giới thiệu về các giải pháp tiết kiệm năng
lượng ở các cơ sở công nghiệp ngành chế tạo nhằm ứng phó với hiện tượng hiệu ứng nhà kính toàn
cầu trong nội bộ doanh nghiệp, chẳng hạn như các quan điểm về giải pháp năng lượng, các trường
hợp cụ thể về giảm phát thải CO2 ở trong các cơ sở công nghiệp ở Nhật Bản. Cuốn sách này không
phải là đề cập một cách toàn diện tất cả các vấn đề về công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí mà
nhằm cung cấp và trang bị những kiến thức căn bản ban đầu cho người đọc và hy vọng sẽ góp phần
xây dựng một giáo trình phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam trong thời gian tới.
Ngoài ra, chương 1 và chương 3 trong cuốn sách này trích dẫn rất nhiều từ Sách giáo khoa dành cho
người quản lý kiểm soát ô nhiễm ở Nhật Bản “Quy định pháp lý và kỹ thuật của người quản lý kiểm
soát ô nhiễm mới – Phiên bản môi trường không khí” (do Hiệp hội Quản lý Môi trường Công nghiệp
Nhật Bản xuất bản). Hơn nữa, nội dung đo lường trong chương 4 được soạn thảo dựa trên Tiêu
chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) tương ứng với từng mục đo lường.
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1. CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KHÔNG KHÍ
Chương này giới thiệu những kiến thức cơ bản để kiểm soát ô nhiễm không khí, trình bày về cơ chế
phát sinh, nguồn phát sinh ô nhiễm không khí cơ bản và tác động của ô nhiễm không khí tới con
người và thực vật.
1-1. Cơ chế phát sinh và nguồn phát sinh ô nhiễm không khí
Nguồn phát sinh chất gây ô nhiễm không khí rất đa dạng bao gồm các nguồn phát sinh do con người
tạo ra chẳng hạn như do hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn có những nguồn phát sinh bắt
nguồn từ thiên nhiên chẳng hạn như nạn cháy rừng… Chất gây ô nhiễm chủ yếu do hoạt động sản
xuất kinh doanh bao gồm bụi tro phát sinh do đốt cháy nhiên liệu chẳng hạn như than đá1), lưu huỳnh
ôxít (SOx), ni-tơ ôxít (NOx), bụi hạt phát sinh do hoạt động nghiền vụn1), kim loại nặng nguy hại
chẳng hạn như chì hoặc cađimi, các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) chẳng hạn như benzen, tôluen…
Ngoài ra, những chất gây ô nhiễm này sau khi phát thải vào khí quyển còn phát sinh ra chất dạng hạt
hoặc ôzôn do phản ứng hóa học thứ cấp. Phần này sẽ giải thích về cơ chế phát sinh và nguồn phát
sinh chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động của con người tạo ra.
1)

Theo pháp luật của Nhật Bản tiêu chuẩn phát thải được quy định tùy theo trạng thái phát sinh của chất

thải nên gồm có bụi tro và bụi hạt. Tuy nhiên, ở Việt Nam không phân biệt rõ ràng hai loại này mà gọi
chung là “bụi (dust)”.
Tham khảo thêm là trong tiêu chuẩn môi trường của Nhật Bản quy định hạt bụi có đường kính dưới 10μm
bay lơ lửng trong khí quyển được gọi là SPM (Suspended Particulate Matter) và nếu đường kính nhỏ dưới
2,5μm (chính xác là những chất dạng hạt có đường kính 2,5μm bị tán nhỏ 50% nữa) thì gọi là PM2.5
(chất dạng hạt siêu nhỏ).

1-1-1. Cơ chế phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí
(1) Lưu huỳnh ôxít (SOx)
Lưu huỳnh ôxít SOx phát sinh do đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch chẳng hạn như than đá có
chứa lưu huỳnh, dầu nặng và bao gồm SO2 và SO3, nhưng phần lớn lưu huỳnh ôxít có trong khí thải
là SO2. SO3 chiếm khoảng 2~5% lượng lưu huỳnh ôxít SOx trong khí đốt cháy dầu nặng và chiếm
khoảng 2% trong khí đốt cháy than cám.
SO2 bị ô xi hóa dần dần trong không khí nên sẽ trở thành SO3 một phần. SO3 kết hợp với hơi nước
trong không khí sẽ trở thành hạt sương sulfat. SOx là nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng mưa
axít.
(2) Ni-tơ ôxít (NOx)
Ni-tơ ôxít là tên gọi chung của hợp chất hóa học giữa ni-tơ và ôxi bao gồm NO và NO2 là
hai chất gây ô nhiễm không khí chính. Người ta gọi chung 2 hợp chất này là ni-tơ ôxít
(NOx). NOx sinh ra do đốt cháy nhiên liệu và được chia ra thành hai loại là loại được sinh
ra do ni-tơ trong nhiên liệu bị ô xi hóa và loại sinh ra do ni-tơ trong không khí phản ứng
với ôxi trong môi trường ở nhiệt độ cao khi đốt cháy. Loại đầu tiên gọi là ni-tơ ôxít nhiên
liệu (fuel NOx) và loại sau gọi là ni-tơ ôxít phản ứng nhiệt (thermal NOx).
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Hàm lượng ni-tơ trong nhiên liệu càng cao thì ni-tơ ôxít nhiên liệu (fuel NOx) sinh ra
càng nhiều. Hơn nữa, nhiệt độ đốt cháy khi đốt cháy càng cao và nồng độ ô xi càng lớn
thì khí ni-tơ ôxít phản ứng nhiệt (thermal NOx) sinh ra càng nhiều và tích tụ càng lâu
trong khí thải. Vì vậy, việc nắm rõ cơ chế phát sinh NOx rất quan trọng để áp dụng công
nghệ kiểm soát phát sinh NOx.
Phần lớn (hơn 90%) NOx trong khí thải lò hơi là khí NO, tuy nhiên khí NO này bị ô xi hóa và biến
thành NO2 do các chất ô xi hóa có trong khí quyển chẳng hạn như ôzôn. NO2 có độc tính cao hơn
NO nên tiêu chuẩn môi trường quy định theo khí NO2.
(3) Chất dạng hạt
Các chất phát sinh do đốt cháy hoặc sử dụng điện bao gồm khói đen hoặc tro bay (fly ash) phát sinh
do đốt cháy nhiên liệu chất lỏng, nhiên liệu chất rắn, chất thải, bụi hạt siêu nhỏ phát sinh trong quá
trình tinh luyện sắt thép và các hạt bụi bay (xi măng…) của nguyên vật liệu phát thải ra cùng với khí
thải. Hơn nữa, trong quá trình xử lý cơ học chẳng hạn như nghiền quặng hoặc đất đá cũng sinh ra các
hạt bụi bay lơ lửng trong khi vận chuyển hoặc chất xếp. Ngoài ra còn có khói thải của ô tô, bụi
đường cuốn bay lên do ô tô chạy và khói bụi do đốt cháy nương rẫy ruộng đồng. Các chất dạng hạt
này được sinh ra dưới dạng hạt và được gọi là hạt sơ cấp.
Ngoài các hạt sơ cấp này còn có chất sinh ra dưới dạng khí rồi lại biến thành dạng hạt do bị hạt hóa
trong không khí nên người ta gọi là hạt hình thành thứ cấp. Các hạt hình thành thứ cấp bao gồm các
chất axít chẳng hạn như axít sulfuric và axít nitric do SOx và NOx tạo thành, các hạt chất rắn vô cơ
chẳng hạn như amôni sunfat, amôni nitrat tạo thành do phản ứng trung hòa với amôniăc trong không
khí và các hạt chất hữu cơ hình thành do phản ứng quang hóa của các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC).
Ngoài ra còn có các hạt dạng keo tụ bao gồm các hydrocarbon nhiệt độ nóng chảy cao, hạt sương
sulfat. Các chất này ở dạng khí khi ở trong khí thải có nhiệt độ cao nhưng lại bị sương hóa thành hạt
do bị làm lạnh đột ngột trong không khí khi thải ra từ ống khói.
Xét về cơ chế hình thành thì các hạt hình thành thứ cấp này có kích cỡ hạt nhỏ và tỷ lệ các hạt hình
thành thứ cấp trong số các hạt PM2.5 rất lớn ở các khu vực thành phố lớn chẳng hạn như Tokyo. Vì
vậy, việc giảm phát thải các chất gây ô nhiễm như SOx, NOx hay các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
trở thành một vấn đề nổi cộm.
(4) Các chất nguy hại khác như ca-đi-mi, clo…
Các chất này sinh ra từ quá trình sản xuất, đốt cháy có sử dụng nguyên liệu hoặc nhiên liệu có chứa
các chất nguy hại. Có trường hợp chính các chất nguy hại này là nguyên vật liệu sản xuất, nhưng
cũng có trường hợp các chất nguy hại này có chứa trong nguyên vật liệu sản xuất phát sinh ra thành
bụi bay hoặc phát sinh ra do quá trình phân giải của các nguyên vật liệu…
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(5)

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC: Volatile Organic Compounds)

Đây là tên gọi chung của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ở nhiệt độ thường và có khoảng vài trăm
loại thông thường được sử dụng. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) tiêu biểu bao gồm benzen,
tôluen, cồn ethyl, trichloroethylen, tetrachloroethylen…
Các chất dung môi tẩy rửa chẳng hạn như trichloroethylen hoặc các chất dung môi khác sẽ bay hơi
trong quá trình sử dụng sơn có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) hoặc mực in. Các chất
này phát sinh trong quá trình sản xuất hóa chất hoặc trong công nghiệp hóa lọc dầu hoặc cũng có khi
bị rò rỉ ra từ các khớp ống nối hoặc thùng nhiên liệu.
(6) Chất ô xi hóa quang hóa học và chất ôzôn
Là những chất gây ô nhiễm thứ cấp được tạo thành do NOx và VOC được thải ra trong không khí
chịu tác động mạnh của các tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời gây ra phản ứng quang hóa. Trong số
đó thì phần lớn là chất ôzôn.
Chất ôzôn tạo thành ở sát bề mặt trái đất khác với tầng ôzôn trong khí quyển và là chất gây ô nhiễm
không khí có ảnh hưởng xấu tới hệ hô hấp và mắt của con người.
1-1-2. Nguồn phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí
Nguồn phát thải các chất gây ô nhiễm không khí rất đa dạng bao gồm các nguồn phát sinh cố định,
các nguồn phát sinh di động và các nguồn phát sinh tự nhiên. Tuy nhiên, phần này chỉ đề cập đến các
nguồn phát sinh chủ yếu trong nhà máy.
Lượng chất gây ô nhiễm không khí phát sinh từ các cơ sở nhiệt lượng chẳng hạn như lò hơi phụ
thuộc rất lớn vào tính chất của nhiên liệu. Thông thường lượng phát sinh SOx hoặc bụi tro ít đi theo
thứ tự than đá → dầu nặng → dầu hỏa → khí gas. Ngoài ra, do có sự chênh lệch nồng độ ni-tơ trong
nhiên liệu và mức độ khó dễ trong quản lý đốt cháy, lượng phát sinh NOx cũng có xu hướng phát
sinh ít đi theo thứ tự tương tự.
Bảng 1-1: Các chất gây ô nhiễm không khí chính phát thải ra theo từng nguồn phát sinh
SOx

Bụi tro

NOx

Lò hơi

○

○

○

Lò nung quặng

○

○

○

Lò luyện cốc

○

○

○

Lò điện

○

Lò nung xi măng

○

○

○

○

○

Lọc hóa dầu

○

○

○

Sản xuất kính thủy

○

○

○

Sản xuất phân bón

Chất nguy hại

VOC

F

hóa học*

tinh

3

153

○
Cd, F, Pb

Lò đốt chất thải

○

○

○

HCl

Cơ sở sơn phun

○

Cơ sở in ấn

○

Dấu ○ là các chất gây ô nhiễm chính.
＊Sản xuất phân lân phốt phát có nguyên liệu sử dụng là quặng phốt phát.

1-2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
(1) Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe
Chất gây ô nhiễm không khí có ảnh hưởng xấu tới hệ hộ hấp. Một số các chất gây ô nhiễm tiêu biểu
có gây ra những triệu chứng đặc thù sau:
SO2: Gây viêm khí quản mãn tính hoặc hen suyễn.
NO2: Gây viêm khí quản mãn tính, u bướu phổi.
Chất dạng hạt bay lơ lửng: Bám vào hệ hô hấp gây nên các bệnh mãn tính về đường hô hấp. Các hạt
siêu nhỏ như PM2.5 rất dễ xâm nhập vào tận phổi nên có thể gây ra các bệnh về hệ hô hấp, các bệnh
về hệ tuần hoàn và ung thư phổi.
Chất ôzôn: Gây đau niêm mạc ở mắt hoặc họng và nếu có nồng độ cao có thể gây nên tình trạng
khó thở.
VOC: Nếu hấp thu một cách mãn tính thì thường sẽ gây ra các khiếm khuyết về hệ thần kinh trung
ương, các khiếm khuyết về gan và thận. Các chất có độc tính mạnh như benzen và tôluen còn có khả
năng gây ung thư.
(2) Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến thực vật
Mức độ thụ cảm các chất gây ô nhiễm không khí của thực vật khác nhau tùy theo từng giai đoạn sinh
trưởng và chủng loại thực vật cũng như tùy theo từng loại chất gây ô nhiễm không khí. Lá cây hấp
thụ CO2 thông qua các lỗ trên lá, nên lá cây cũng dễ hấp thu luôn cả các chất gây ô nhiễm không khí.
Vì vậy, lá cây dễ bị hư hại. Khi nồng độ chất ôzôn hoặc SO2 cao có thể làm cho lá cây ngả màu lốm
đốm, còn chất hydro florua có độc tính cao có thể làm cho lá cây bị rụng. Chất gây ô nhiễm không
khí làm cản trở quá trình sinh trưởng của thực vật. Lá cây có màu khác lạ là không còn có giá trị
thương mại nữa.
Ngoài ra, SOx và NOx còn là nguyên nhân gây hiện tượng mưa axít và nhiều loài thực vật bị chết
khô do mưa axít.
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CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở NHẬT BẢN
Phần này sẽ giải thích về vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng mà Nhật Bản đã trải qua và quá trình khắc
phục ô nhiễm môi trường của Nhật Bản. Ngoài ra, trong chương này còn giới thiệu một cách chi tiết
về chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (chế độ PCM: Pollution Control Manager) mà chế độ
này đã góp phần hình thành nên một cơ chế mang tính tổ chức về bảo vệ môi trường trong nội bộ
doanh nghiệp cũng như đào tạo nguồn nhân lực để kiểm soát ô nhiễm.
Trong những năm 1960~1970, Nhật Bản đã gặp phải vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên
Nhật Bản đã có cả một quá trình khắc phục ô nhiễm môi trường từ việc thực hiện từng bước xây
dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến đầu tư vào công nghệ kiểm soát ô nhiễm, nghiên cứu phát
triển công nghệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực với sự hậu thuẫn của phong trào của nhân dân.
Phần này sẽ giải thích về lịch sử quá trình kiểm soát ô nhiễm trong khoảng thời gian từ 1945 ~ 1990
và vấn đề ô nhiễm không khí từ sau năm 1990 của Nhật Bản.

2-1. Lịch sử quá trình kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản
2-1-1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức hành chính
Nhật Bản đã tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức hành chính như thế nào trong kiểm
soát ô nhiễm trước kia, thì trong phần này sẽ chia ra làm hai giai đoạn gồm giai đoạn 1 (1945~1970)
và giai đoạn 2 (1970~1990) để giải thích.
Giai đoạn 1 (1945~1970)
Công nghiệp của Nhật Bản bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh nên Nhật Bản đã dốc toàn lực để
khôi phục lại ngành công nghiệp. Nhiên liệu chủ yếu lúc bấy giờ là than đá nên trong quá trình khôi
phục nền công nghiệp, một số lượng lớn than đá đã được sử dụng để làm nhiên liệu trong các khu
công nghiệp. Lò hơi đốt than đã sinh ra rất nhiều khói đen, các nhà máy nhiệt điện đã sinh ra rất
nhiều khói có tro bay nên người dân sinh sống gần khu công nghiệp đã rất kêu ca phàn nàn về bụi tro
của các nhà máy.
Sự kêu ca phàn nàn của người dân ngày càng gay gắt khi ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng,
nên phong trào của nhân dân lên án ô nhiễm không khí trở nên sôi nổi hơn và quy mô lớn hơn.
Ngoài ra, người dân còn kêu ca rất gay gắt về ô nhiễm nguồn nước và tiếng ồn. Đây chính là vấn đề
ô nhiễm công nghiệp điển hình ở các khu công nghiệp và ở các thành phố lớn có các nhà máy nằm
rải rác. Chính quyền địa phương buộc phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống ô
nhiễm nên vào năm 1949 Chính quyền Thủ đô Tokyo đã ban hành Điều lệ Kiểm soát Ô nhiễm Nhà
máy và vào năm 1950 Chính quyền Tỉnh Osaka, rồi năm 1951 Chính quyền Tỉnh Kanagawa cũng
ban hành điều lệ tương tự để chỉ đạo quản lý môi trường, tuy nhiên do hệ thống pháp luật chưa hoàn
thiện và quyền hạn kiểm soát không có nên giải quyết vấn đề ô nhiễm còn gặp rất nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, năm 1951 “Luật Quản lý Nhiệt” được ban hành và xét về mặt quản lý đốt cháy thì luật
này đã góp phần giảm phát thải chất gây ô nhiễm không khí sau đó.
Luật Quản lý Nhiệt
Luật này có mục đích nhằm sử dụng hiệu quả đến mức tối đa năng lượng trong nhiên liệu thông qua
hoạt động quản lý nhiệt chẳng hạn như hợp lý hóa đốt cháy nhiên liệu, phòng chống tổn thất nhiệt phát
sinh và thu hồi nhiệt thải ra, đồng thời góp phần hợp lý hóa quản trị doanh nghiệp bằng cách bảo vệ tài
nguyên nhiên liệu và cắt giảm chi phí nhiên liệu. Như trình bày dưới đây, việc đốt cháy hoàn toàn
nhiên liệu và cắt giảm lượng sử dụng nhiên liệu góp phần giảm phát thải chất gây ô nhiễm không khí.
Luật Quản lý Nhiệt là một luật góp phần cải thiện hiệu suất đốt cháy của các nhà máy lớn và phòng
chống ô nhiễm không khí, đồng thời cũng là một luật đi trước tạo tiền đề cho sự ra đời của Luật Tiết
kiệm Năng lượng sau này (năm 1979).
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Ô nhiễm không khí còn gây ảnh hưởng đến cả trẻ em sinh sống trong các thành phố công nghiệp
chẳng hạn như thành phố Kawasaki nên việc chậm trễ trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô
nhiễm sẽ dẫn tới những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng sau này. Ở nước ngoài, có vụ ô nhiễm khói
Luân Đôn rất nổi tiếng, đó là vào tháng 12 năm 1952 đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm không khí với
nồng độ đậm đặc do đốt cháy than đá ở Luân Đôn và chỉ trong vài ngày số người thành thị chết tăng
khoảng 4.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng thì dư luận càng ngày càng nghi vấn động thái
của chính phủ cứ phó thác cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xử lý, vì vậy mà
ngày càng nhiều người dân lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của chính phủ vào việc xử lý ô nhiễm công
nghiệp. Trong bối cảnh này, vào năm 1962 lần đầu tiên ở Nhật Bản đã ban hành một bộ luật về kiểm
soát ô nhiễm không khí, đó là “Luật Kiểm soát Bụi tro”. Luật này giới hạn các khu vực đối tượng
kiểm soát là các khu vực có tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ngưỡng tiêu chuẩn phát thải
bụi tro rất nghiêm ngặt nên rất có hiệu quả trong việc kiểm soát bụi tro, tuy nhiên ngưỡng tiêu chuẩn
phát thải SO2 hơi nới lỏng nên không có hiệu quả kiểm soát. Vào thời gian này, Nhật Bản đang trong
thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao độ và nguồn năng lượng cũng đang trong thời kỳ chuyển đổi từ than
đá sang dầu mỏ. Việc chuyển đổi nhiên liệu đã thúc đẩy thực hiện biện pháp kiểm soát bụi tro, tuy
nhiên phần lớn dầu thô nhập khẩu lại là dầu thô nhập từ khu vực Trung Đông có hàm lượng lưu
huỳnh chiếm khoảng 2~3%, vì vậy ô nhiễm không khí do SO2 càng trở nên trầm trọng hơn. Điều này
đã gây ra hàng loạt các vụ bệnh tật như hen suyễn do ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn, thành
phố công nghiệp trên toàn quốc và điển hình đó là Yokkaichi.
Vấn đề ô nhiễm của các cụm công nghiệp Yokkaichi đã dấy lên dư luận xã hội. Hơn nữa, kế hoạch
phát triển cụm công nghiệp khu vực Miura-Numazu đã bị phong trào nhân dân lật đổ nên buộc phải
ngừng thực hiện vào năm 1964. Đến năm 1967, bệnh nhân được thừa nhận là do ô nhiễm môi trường
của Yokkaichi đã khởi kiện và đòi 6 công ty trong cụm công nghiệp bồi thường thiệt hại và tiền chữa
trị (năm 1972 người dân bị bệnh đã thắng kiện). Ô nhiễm nghiêm trọng như thế này đã trở thành lý
do có thể phủ nhận sự phát triển công nghiệp mà đáng lẽ ra nó phải là động lực cho sự phát triển
thịnh vượng.
Chính phủ vào năm 1967 đã ban hành Luật cơ bản về Kiểm soát Ô nhiễm và đã quy định các tiêu
chuẩn môi trường. Ngoài ra, vào năm 1968, chính phủ bãi bỏ Luật Kiểm soát Khói bụi và ban hành
Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí với mức độ nghiêm ngặt hơn nhiều. Chính quyền địa phương đã
tiến hành một loạt các biện pháp kiểm soát ô nhiễm chẳng hạn như thành lập bộ phận kiểm soát ô
nhiễm như là một phòng ban chuyên tiến hành kiểm soát ô nhiễm để chỉ đạo các doanh nghiệp nhà
máy, đồng thời thành lập các viện nghiên cứu chuyên tiến hành điều tra khảo sát tình hình ô nhiễm,
đo lường và phân tích các chất gây ô nhiễm.
Tuy nhiên, ô nhiễm không khí lại vẫn ngày càng nghiêm trọng nên vào năm 1969 “Hiệp hội loại bỏ
nạn ô nhiễm ra khỏi thành phố Kawasaki” được thành lập và sau đó thì hình thành rất nhiều các tổ
chức của những nạn nhân của ô nhiễm môi trường trên toàn quốc. Người ta truyền lại rằng có nạn
nhân của ô nhiễm môi trường kêu rằng “đang trong tình trạng rất gần với cái chết”. Vào tháng 7 năm
1970, có 43 học sinh nữ trường trung học phổ thông Rissho, quận Sumida, Tokyo đang tập thể thao ở
sân trường thì kêu đau mắt và đau họng và trong số đó đã có học sinh bị khó thở rồi qua đời. Đây là
thiệt hại của khói quang hóa học đối với sức khỏe con người đầu tiên ở Nhật Bản. Sự việc đã đến
mức này nên các cơ quan báo chí đã tổ chức phong trào lên án kịch liệt sự chậm trễ của chính phủ
trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Vì vậy, dư luận phê phán sự thờ ơ của chính
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phủ đã lên đến đỉnh cao.
Giai đoạn 2 (1970~1990)
Vào tháng 11 năm 1970, quốc hội đã triệu tập cuộc họp bất thường, hay còn gọi là cuộc họp ô nhiễm
môi trường của quốc hội để tập trung bàn thảo các bộ luật liên quan đến ô nhiễm môi trường. Thủ
tướng Sato Eisaku đã đăng đàn trả lời chất vấn quốc hội và nêu cao phương châm “nếu làm mất đi
phúc lợi thì sẽ không có tăng trưởng” và bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng “cần phải tích cực cải thiện
môi trường sinh hoạt nhất là trong hoàn cảnh xã hội có tốc độ và quy mô phát triển kinh tế tăng
nhanh như Nhật Bản hiện nay”.
Quốc hội lần này đã ban hành hoặc sửa đổi 14 bộ luật trong đó có Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không
khí. Nội dung chính gồm 3 điểm lớn dưới đây:
① “Điều khoản hài hòa kinh tế” được Luật cơ bản về Kiểm soát Ô nhiễm lúc bấy giờ quy định rằng
“về bảo vệ môi trường sinh hoạt thì phải cố gắng hài hòa với sự phát triển lành mạnh về kinh tế”
đã gặp phải sự phê phán cho rằng là ưu tiên phát triển kinh tế hơn cả kiểm soát ô nhiễm nên
“điều khoản hài hòa kinh tế” đã bị xóa bỏ và điều đó đã thể hiện động thái cơ bản của nhà nước
là ưu tiên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.
② Các quy chế cũng được thắt chặt hơn chẳng hạn như mở rộng khu vực đối tượng kiểm soát từ
một số khu vực chỉ định sang toàn bộ các khu vực trên toàn quốc, mở rộng chất đối tượng kiểm
soát đối với ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường nước.
③ Trao quyền chỉ đạo đối với các cơ sở công nghiệp cho các chính quyền địa phương, đồng thời
cũng tăng cường quyền hạn của chính quyền địa phương thông qua việc minh bạch hóa các quy
định kiểm soát đi kèm.
Vào tháng 7 năm 1971, Cục Môi trường đã được thành lập để thống nhất quản lý hành chính liên
quan đến kiểm soát ô nhiễm trên toàn quốc.
○ Quy chế tổng lượng SOx
Vào tháng 6 năm 1974, Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí đã được sửa đổi và quy chế tổng lượng
đã được áp dụng thực hiện. Đây là quy chế tiến hành tính toán tổng lượng SOx (lượng mục tiêu cắt
giảm) cho phép được phát thải trong khu vực và kiểm soát lượng phát thải theo từng đơn vị nhà máy
để đảm bảo tiêu chuẩn này nhằm đạt mức tiêu chuẩn môi trường trong khu vực tập trung nhiều cơ sở
công nghiệp. Lượng mục tiêu cắt giảm phát thải được tính toán dựa trên kiểm kê lượng phát thải
bằng phương pháp mô phỏng trên máy vi tính.
○ Kiểm soát NOx
Chất ô xi hóa quang hóa học là chất được tạo thành do phản ứng quang hóa học của NOx với
hydro các bon trong không khí. Vì vậy, sau khi có vụ khói quang hóa học năm 1970, Nhật Bản đã
chú trọng hơn trong việc kiểm soát phát thải NOx và VOC và đưa vào đối tượng mục tiêu mới trong
kiểm soát ô nhiễm không khí.
Năm 1981, quy chế tổng lượng NOx được áp dụng thực hiện. Công nghệ kiểm soát NOx được
nghiên cứu phát triển muộn hơn so với công nghệ kiểm soát SOx, tuy nhiên để đáp ứng được quy
chế tổng lượng này, công nghệ kiểm soát NOx đã được xác lập chẳng hạn như vòi đốt ít khí NOx,
thiết bị khử NOx khói thải bằng phương pháp hóa khử tiếp xúc với amôniăc.
Về khí thải ô tô, vào năm 1970 Nhật Bản đã bắt chước đạo luật Muskie (Muskie Act: Luật làm sạch
không khí sửa đổi) của Mỹ và đã áp dụng tiêu chuẩn khí thải nhằm cắt giảm 90% khí NOx. Nhật
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Bản đã đạt được tiêu chuẩn khí thải đó trước Mỹ nên công nghệ kiểm soát NOx rất phát triển, đồng
thời đó cũng là một nguyên nhân làm cho xe ô tô của Nhật Bản nhanh chóng thâm nhập thị trường
thế giới sau đó. Quy chế khí thải sau đó cũng dần được thắt chặt nghiêm ngặt hơn.
2-1-2. Phát triển công nghệ kiểm soát ô nhiễm
Để đảm bảo thực hiện các quy định pháp luật thì cần phải phát triển công nghệ kiểm soát ô nhiễm
không khí. Phần này sẽ giải thích về việc phát triển công nghệ giảm phát thải SOx như là một ví dụ
điển hình. Trong công nghệ giảm phát thải SOx có phương pháp sử dụng nhiên liệu khí gas không
chứa lưu huỳnh hoặc loại bỏ lưu huỳnh trong nhiên liệu (khử lưu huỳnh trực tiếp) và phương pháp
khử lưu huỳnh trong khí thải (khử lưu huỳnh khói thải).
Về công nghệ khử lưu huỳnh trực tiếp từ dầu nặng, ban đầu áp dụng công nghệ của Mỹ sau đó
nghiên cứu phát triển các chất dung môi mới để áp dụng. Về công nghệ khử lưu huỳnh khói thải thì
Nhật Bản đã tự mình nghiên cứu phát triển công nghệ độc đáo trên cơ sở phương pháp vôi sống –
thạch cao có sử dụng đá vôi là một nguồn tài nguyên phong phú ở Nhật Bản và công nghệ này đã trở
thành công nghệ chủ đạo ngày nay ở Nhật Bản. Cùng với việc thắt chặt quy chế SOx theo Luật Kiểm
soát Ô nhiễm Không khí, các thiết bị khử lưu huỳnh khói thải và thiết bị khử lưu huỳnh trực tiếp từ
dầu nặng đã được phổ cập ở Nhật Bản. Cùng với việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu khí thiên
nhiên, Nhật Bản đã giảm được nồng độ SO2 trong không khí một cách rõ rệt.
○ Duy trì song song kiểm soát ô nhiễm với tăng trưởng kinh tế
Tổng vốn đầu tư kiểm soát ô nhiễm khu vực tư nhân ở Nhật Bản đã đạt tới mức cao nhất là 965 tỷ
yên vào năm 1975. Nếu quy ra tổng thu nhập quốc dân (GNP) thì tương đương khoảng 2%. Vào năm
1976, Tổ chức OECD đã đánh giá “chính sách kiểm soát ô nhiễm của Nhật Bản là một sự chuyển đổi
chính sách đột phá, đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để kiểm soát ô nhiễm nhưng tác động của nó
không hề cản trở tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm hay thông thương với các nước trên thế giới,
mà trái lại nó còn làm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản”.
Nếu môi trường bị ô nhiễm một lần thì sẽ tốn một số tiền khổng lồ cho hoạt động khôi phục môi
trường, bồi thường thiệt hại sức khỏe cho các nạn nhân ô nhiễm. Giả sử các cơ sở công nghiệp tiến
hành đầu tư kiểm soát ô nhiễm một cách phù hợp để phòng chống ô nhiễm thì sẽ phòng chống được
mức thiệt hại là bao nhiêu và cũng đã có báo cáo thử tính về con số này. Bảng 2-1 cho thấy rằng thực
hiện các biện pháp phòng ngừa một cách phù hợp sẽ có hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều.
Bảng 2-1: So sánh số tiền đầu tư kiểm soát ô nhiễm với số tiền thiệt hại do ô nhiễm
a: số tiền thiệt hại hàng b: chi phí biện pháp kiểm soát ô
năm (trăm triệu yên)
nhiễm hàng năm (trăm triệu yên)
Bệnh hen suyễn ở Yokkaichi
210.07
147.95
Bệnh Minamata (bệnh ngộ
126.31
1.23
độc kim loại nặng)
Bệnh Itai-itai (bệnh ngộ
25.18
6.02
độc thực phẩm mãn tính)
Nguồn: Sách trắng Môi trường năm 2002

a/b
1.4
102
4.2

Bệnh hen suyễn Yokkaichi: Ô nhiễm không khí do khí thải của của cụm công nghiệp hóa dầu ở
Yokkaichi, tỉnh Mie, Nhật Bản đã làm cho rất nhiều người dân bị bệnh hen suyễn, nên người ta gọi
đó là bệnh hen suyễn Yokkaichi. Nguyên nhân chủ yếu là do SO2 trong khí thải gây ra.
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Bệnh Minamata: Ở xung quanh cảng Minamata, tỉnh Kumamoto và lưu vực sông Agano, tỉnh
Niigata, Nhật Bản, hợp chất thủy ngân hữu cơ chứa trong nước thải của các nhà máy trong lưu vực
sông đã tích tụ vào thủy hải sản, nên nếu ăn phải thủy hải sản này thì sẽ bị bệnh về hệ thần kinh
trung ương. Triệu chứng của bệnh là bị tê các đầu ngón chân ngón tay, cản trở hoạt động thể thao,
khiếm khuyết về ngôn ngữ. Bệnh Minamata – Kumamoto rất nổi tiếng, tuy nhiên các bệnh ở tỉnh
Niigata cũng vẫn được gọi là bệnh Minamata – Niigata.
Bệnh Itai-itai: Ở lưu vực sông Jinzu, tỉnh Toyama, Nhật Bản, người dân hấp thu chất ca-đi-mi chứa
trong nước thải của mỏ quặng ở thượng nguồn sẽ bị các khuyết tật về thận hoặc bị yếu xương.
Xương trong cơ thể sẽ yếu và dễ gãy nên bệnh nhân thường kêu “đau quá, đau quá” do xương bị rạn
nứt hoặc gãy, vì vậy bệnh có tên gọi là bệnh Itai-itai (đau, đau).
Bốn vụ kiện ô nhiễm lớn: Những nạn nhân này từ năm 1967 đã liên tục khởi kiện 4 vụ đòi các doanh
nghiệp liên quan bồi thường thiệt hại. Đến năm 1973 thì các nguyên cáo đều thắng trong tất cả các
vụ kiện và bị cáo là các doanh nghiệp thì bị truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc. Các vụ kiện này đều
là các vụ nổi tiếng do số lượng nạn nhân lớn và thiệt hại liên quan đến tính mạng con người nên thu
hút được đông đảo sự chú ý của người dân, vì vậy người ta gọi là 4 vụ kiện ô nhiễm lớn.
2-1-3. Điều tra và nghiên cứu phát triển
Để thực hiện các quy chế thì việc nắm bắt được lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong
quá trình đốt cháy rất cần thiết. Vì vậy, trước khi ban hành Luật Kiểm soát Khói bụi vào năm 1962,
Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Nhật Bản (MITI) đã tiến hành điều tra khảo sát 271 nhà
máy ở 8 khu vực đó là những thành phố lớn và khu công nghiệp như Tokyo, Osaka, Kawasaki,
Yahata… và biên soạn bộ tài liệu cơ bản để xác định mức tiêu chuẩn phát thải.
Ngoài ra, Bộ còn hợp tác với các chính quyền địa phương trên toàn quốc thiết lập một hệ thống tiến
hành thu thập các kết quả đo khí thải do các cơ sở công nghiệp thực hiện và tổng hợp tổng lượng
phát thải chất gây ô nhiễm không khí.
Bên cạnh các chất dạng hạt lơ lửng và SO2 trước kia, thì các chính quyền địa phương đã bổ sung các
chất như NOx, CO, chất ô xi hóa, hydro các bon vào danh mục các chất đối tượng kiểm soát của hệ
thống giám sát ô nhiễm không khí, đồng thời khu vực giám sát cũng được mở rộng từ khu vực chỉ
định sang toàn bộ các khu vực đơn vị hành chính. Hơn nữa, Sở Quan trắc Ô nhiễm Không khí được
thành lập để luôn luôn giám sát được nhờ việc áp dụng hệ thống chuyển dữ liệu quan trắc trực tuyến.
Ngoài ra, phương pháp dự báo ô nhiễm không khí cũng được nghiên cứu phát triển đã góp phần rất
lớn vào việc vận hành chế độ kiểm soát tổng lượng và chế độ đánh giá tác động môi trường.
Kể từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, công nghệ đốt cháy và công nghệ tiết kiệm năng
lượng ngày càng được thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đặc biệt là nhằm hợp lý hóa công đoạn đốt
cháy ở các cơ sở đốt cháy cố định.
2-1-4. Hoàn thiện tổ chức kiểm soát ô nhiễm và đào tạo nguồn nhân lực ở nhà máy
Như vậy là ở Nhật Bản có rất nhiều công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí được nghiên cứu phát
triển và ứng dụng trong thực tiễn chẳng hạn như quản lý sản xuất và vận hành thiết bị kiểm soát ô
nhiễm, quản lý sản xuất và bảo trì thiết bị giám sát ô nhiễm không khí, phát triển công nghệ phân
tích ô nhiễm…. Đồng thời trong thực tế cũng có rất nhiều cán bộ kỹ thuật làm việc tại hiện trường
nhà máy hoặc trong các cơ quan quản lý hành chính được đào tạo chuyên sâu, phụ trách về kiểm
soát ô nhiễm. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều nhà máy thiếu nhận thức về kiểm soát ô nhiễm của tầng
lớp cán bộ quản lý, vẫn còn có nhiều thiết bị kiểm soát ô nhiễm chưa được lắp đặt, cũng như cán bộ
phụ trách kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm vẫn còn thiếu năng lực nên việc hạn chế ô nhiễm phát sinh vẫn
còn gặp nhiều khó khăn.
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Trước tình hình này, vào năm 1971, Hội đồng Cơ cấu Công nghiệp Quốc gia đã có ý kiến “Luật
Kiểm soát Ô nhiễm đã được Quốc hội thông qua trong cuộc họp về ô nhiễm môi trường và vấn đề
kiểm soát ô nhiễm đã được kiện toàn và tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn có khe hở lớn trong cơ chế
kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở công nghiệp thực hiện luật và quy chế này. Để kiểm soát ô nhiễm,
lãnh đạo các phòng ban của hội sở công ty (kế hoạch, công nghệ, sản xuất, đầu tư) phải cùng nhau
hiệp lực xây dựng phương châm cơ bản về kiểm soát ô nhiễm, rồi thực hiện phương châm đó. Vì vậy,
các cơ sở công nghiệp phải thành lập bên trong nhà máy là nguồn gây ô nhiễm môi trường một tổ
chức kiểm soát ô nhiễm bao gồm những người quản lý có trách nhiệm toàn diện đối với kiểm soát ô
nhiễm và cán bộ kỹ thuật có nhiệm vụ thực hiện hoạt động kiểm soát ô nhiễm, đồng thời phải luôn
nỗ lực kiểm soát ô nhiễm”. Tiếp thu ý kiến này, vào tháng 6 năm 1971, “Luật về hoàn thiện tổ chức
kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy đặc biệt” được ban hành. Tức là trong nhà máy đối tượng chịu sự
điều chỉnh của luật này, bắt buộc phải hoàn thiện một tổ chức kiểm soát ô nhiễm, góp phần thực hiện
kiểm soát ô nhiễm bằng cách thành lập một tổ chức kiểm soát ô nhiễm bao gồm người quản lý kiểm
soát ô nhiễm có trình độ kỹ thuật và kiến thức chuyên môn cần thiết về kiểm soát ô nhiễm và người
giám sát kiểm soát ô nhiễm chuyên giám sát chung toàn bộ vấn đề này.

2-2. Vấn đề ô nhiễm không khí trong những năm gần đây ở Nhật Bản
Phần này sẽ giải thích về tình hình hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề ô nhiễm
không khí kể từ sau năm 1990.
2-2-1. Kiểm soát chất nguy hại gây ô nhiễm không khí
Chất nguy hại gây ô nhiễm không khí là chất hóa học mà nếu hấp thu liên tục dù một lượng nhỏ chất
này cũng có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe con người và bắt đầu trở thành đối tượng kiểm soát
khi sửa đổi Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí vào năm 1996. Những chất có khả năng rơi vào
nhóm đối tượng chất nguy hại gây ô nhiễm không khí gồm 248 chất, có rất nhiều chủng loại và hình
thức phát thải cũng rất đa dạng nên phải được một tổ chức tự nguyện của cơ sở công nghiệp tiến
hành kiểm soát phát thải.
Trong số 248 chất này có 23 chất thuộc danh mục ưu tiên kiểm soát và trong danh mục này thì 3 chất
là benzen, trichloroethylen và tetrachloroethylen được quy định ngưỡng tiêu chuẩn kiểm soát phát
thải trong Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí.
2-2-2. Kiểm soát chất ô xi hóa
Ở Nhật Bản có rất nhiều vụ ô nhiễm thổ nhưỡng do nồng độ chất ô xi hóa cao. Nguyên nhân là do
rác thải đô thị và tro đốt chất thải công nghiệp, nên xã hội rất quan tâm và lo lắng đến vấn đề này. Vì
vậy, vào năm 1999, Luật Biện pháp đặc biệt kiểm soát chất ô xi hóa được ban hành riêng để thực
hiện kiểm soát các chất ô xi hóa, nên các tiêu chuẩn môi trường không khí, nước (gồm cả đáy sông
hồ) và đất đai cũng như các tiêu chuẩn phát thải nước thải và khí thải ra đời. Ở Nhật Bản, khoảng
90% chất ô xi hóa là được phát thải từ hoạt động đốt chất thải, nên nhờ việc áp dụng các biện pháp
như đốt cháy và phân giải các chất ô xi hóa ở nhiệt độ từ 800oC trở lên hoặc lắp đặt các bộ lọc túi có
tính năng cao mà lượng phát thải các chất ô xi hóa vào môi trường đã giảm rõ rệt chỉ còn khoảng
1/50 so với trước khi thực hiện kiểm soát.
2-2-3. Kiểm soát VOC
Chất tạo ra chất ô xi hóa quang hóa học là NOx và VOC. Tuy nhiên, dù có giảm phát thải NOx thì
chất ô xi hóa quang hóa học cũng không được cắt giảm. Vì thế, để giảm thiểu lượng phát thải VOC
từ các nguồn phát thải cố định là nguồn phát thải VOC chính, Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí
năm 2004 đã được sửa đổi để giảm thiểu lượng phát thải VOC cả ở cơ chế kiểm soát bắt buộc và cơ
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chế tự nguyện thực hiện. Đối với các cơ sở sơn phun, cơ sở in ấn có lượng phát thải nhiều thì buộc
phải tuân thủ tiêu chuẩn phát thải, tuy nhiên đối với các cơ sở công nghiệp khác thì thực hiện giảm
phát thải theo cơ chế tổ chức tự nguyện tùy theo nỗ lực của cơ sở công nghiệp. Vì vậy đã đặt ra mục
tiêu là đến năm 2010 cắt giảm khoảng 30% lượng phát thải VOC trên toàn quốc so với năm 2000.
Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát bay hơi ở các công đoạn sản xuất có sử dụng VOC, lắp
đặt thiết bị xử lý khí thải và nghiên cứu phát triển sơn hoặc mực in có hàm lượng VOC thấp, theo
kiểm kê lượng phát thải năm 2010 thì lượng phát thải VOC vào khoảng 790 nghìn tấn, giảm khoảng
44% so với mức 1,42 triệu tấn vào năm 2000.
Mặc dù có dấu hiệu cải thiện về nồng độ trong môi trường của các chất ô xi hóa quang hóa học
nhưng tỷ lệ đạt tiêu chuẩn môi trường vẫn còn thấp.
2-2-4. Kiểm soát PM2.5
Vào năm 2009, tiêu chuẩn môi trường đã được ban hành và đã thực hiện giám sát môi trường, tuy
nhiên tỷ lệ đạt tiêu chuẩn môi trường của năm 2013 vẫn còn thấp chỉ vào khoảng 20%. Vì vậy vẫn
phải tiếp tục kiểm soát khí thải đối với ô tô, nhà máy theo Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí, đồng
thời kêu gọi người dân chú ý trong trường hợp dự báo giá trị nồng độ bình quân ngày của PM2.5 vượt
quá 70μg/m3.

2-3. Hệ thống Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí của Nhật Bản
2-3-1. Khái quát về Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí
Bộ luật mang tính tổng hợp và hệ thống nhằm cải thiện tình hình ô nhiễm không khí là Luật Kiểm
soát Ô nhiễm Không khí. Luật này cũng thường xuyên được sửa đổi để đáp ứng với tình hình mới về
hiện tượng ô nhiễm không khí. Hệ thống của luật này được thể hiện như trong Bảng 2-2, tuy nhiên
về cơ bản thì nó gồm những phương châm chính sau:
① Quy định chất đối tượng kiểm soát và quy định cơ sở chủ yếu phát thải chất đó, đồng thời quy
định tiêu chuẩn, cơ chế phát thải và tiêu chuẩn quản lý đối với từng chất kiểm soát và cơ sở
kiểm soát.
② Trường hợp chủ cơ sở công nghiệp có lắp đặt hoặc thay đổi cơ sở hoạt động thì phải khai báo
trước và trong trường hợp có nguy cơ vượt quá tiêu chuẩn thì Tỉnh trưởng có thể ra lệnh yêu cầu
thay đổi kế hoạch đó.
③ Trong quá trình vận hành cơ sở công nghiệp, cán bộ quản lý hành chính có quyền vào thanh tra
và nếu phát hiện vượt quá tiêu chuẩn thì sẽ ra lệnh yêu cầu cải tiến. Chủ cơ sở công nghiệp có
nghĩa vụ tự đo lường để xác nhận việc tuân thủ tiêu chuẩn.
④ Đối với khí thải ô tô, Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí quy định mức độ cho phép đối với
từng loại chất gây ô nhiễm và Luật Phương tiện Giao thông Đường bộ quy định việc đảm bảo an
toàn xe cộ. Không được sản xuất xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.
⑤ Khi xảy ra sự cố ở nhà máy hóa chất, Tỉnh trưởng có thể ra lệnh yêu cầu chủ cơ sở công nghiệp
tiến hành phòng chống sự cố lan rộng.
⑥ Vượt quá tiêu chuẩn phát thải hoặc vi phạm thực hiện mệnh lệnh sẽ bị xử phạt (phạt tù hoặc phạt
tiền).
⑦ Tỉnh trưởng thường xuyên đo đạc và công bố tình hình ô nhiễm không khí, đồng thời tiến hành
đánh giá tình hình triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.
Bảng 2-2: Hệ thống quy chế của Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí (tóm lược)
Chất đối tượng kiểm Cơ sở đối tượng kiểm Tiêu chuẩn, nghĩa vụ
Mệnh lệnh, xử phạt
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soát
Khói bụi＊1

soát
Cơ sở phát sinh khói
bụi

Hợp chất hữu cơ dễ
bay hơi＊2

Cơ sở phát thải hợp
chất hữu cơ dễ bay hơi

Chất nguy hại gây ô
nhiễm không khí＊3
Chất chỉ định＊3
Bụi hạt đặc biệt＊4

Bụi hạt thông thường

Cơ sở phát thải chất
chỉ định
・Cơ sở phát sinh bụi
hạt đặc biệt
・Tháo dỡ công trình
xây dựng có phun
a-mi-ăng
Cơ sở phát sinh bụi hạt
thông thường

Chất đặc biệt＊5

Cơ sở đặc biệt

Khí thải ô tô

Ô tô

Tiêu chuẩn phát thải
Nghĩa vụ khai báo
Nghĩa vụ tự đo lường
Tiêu chuẩn phát thải

Lệnh yêu cầu cải tiến,
lệnh yêu cầu thay đổi
kế hoạch, xử phạt
Lệnh yêu cầu cải tiến,
lệnh yêu cầu thay đổi
kế hoạch, xử phạt

Tiêu chuẩn kiểm soát
phát thải
Tiêu chuẩn ranh giới
thửa đất
Tiêu chuẩn thi công
Nghĩa vụ khai báo
Nghĩa vụ tự đo lường
Tiêu chuẩn quản lý, sử
dụng, cơ cấu
Nghĩa vụ khai báo

Khuyến cáo
Lệnh yêu cầu cải tiến,
lệnh yêu cầu thay đổi
kế hoạch
Lệnh yêu cầu tuân thủ
tiêu chuẩn
Lệnh yêu cầu tuân thủ
tiêu chuẩn, xử phạt
Lệnh yêu cầu thực
hiện biện pháp khắc
phục khi sự cố, xử
phạt

Mức giới hạn cho phép
＊6

*1：SOx, bụi tro, NOx, ca-đi-mi, clo, hydro clorua, flo, hydro florua, chì
*2：VOC là hợp chất hữu cơ ở thể khí khi phát thải hoặc bay vào không khí, gồm rất nhiều loại
chẳng hạn như hydro các bon, cồn, ê-te (ether), este (ester)…
*3：Là chất hóa học gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu hấp thu liên tục và có khoảng 200 loại. Tiêu
chuẩn phát thải được quy định đối với 3 chất hữu cơ là benzen, trichloroethylen và
tetrachloroethylen.
*4：A-mi-ăng
*5：28 loại hóa chất như amôniăc, hydro florua, hydro cyanua, các bon monoxit… sử dụng trong các
nhà máy hóa chất
*6：Đảm bảo bằng tiêu chuẩn an toàn phương tiện giao thông đường bộ
2-3-2. Đặc trưng của Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí của Nhật Bản
(1) Tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của chính quyền địa phương
Kiểm soát ô nhiễm về mặt lịch sử là do chính quyền địa phương thực hiện trước nên tiêu chuẩn
của các chính quyền địa phương quy định nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn chung của luật, vì vậy
có thể quy định mức tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn này của các tỉnh đối với những khu vực cho là
không thể thực hiện thành công việc bảo vệ sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường sinh hoạt theo tiêu
chuẩn phát thải của luật được.
(2) Kiểm soát giá trị K
Đây là phương thức đặc thù của Nhật Bản quy định lượng phát thải cho phép của SOx (m3/h) tùy
theo độ cao của miệng ống phát thải trên cơ sở đã tính đến hiệu ứng phát tán ra không khí. Hiệu ứng
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này là nếu ống khói càng cao thì nồng độ chất gây ô nhiễm khi tiếp đất càng loãng. Lượng phát thải
cho phép của từng miệng ống phát thải được tính theo công thức dưới đây. Mức độ nghiêm ngặt của
việc kiểm soát phụ thuộc vào độ lớn nhỏ của giá trị K này, nên người ta gọi là kiểm soát giá trị K.
Tuy nhiên, phương thức này có khuyết điểm là ở khu vực tập trung nhiều cơ sở công nghiệp thì nồng
độ tiếp đất chồng lấn lên nhau nên ô nhiễm không được cải thiện, vì vậy phải đợi quy chế kiểm soát
tổng lượng để giải quyết một cách triệt để vấn đề.

q=K×10-3He2
q: lượng SOx (Nm3/h)
K: hằng số quy định cho từng khu vực
He: độ cao ống khói được hiệu chỉnh bằng nhiệt độ và lưu tốc của khí thải (m)
(3) Kiểm soát nồng độ bằng hiệu chỉnh nồng độ ô xi tiêu chuẩn
Trong kiểm soát nồng độ đơn thuần có một cách làm tắt đó là có thể đạt được giá trị phát thải tiêu
chuẩn bằng cách pha loãng với không khí, vì vậy nhờ việc sửa đổi Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không
khí vào năm 1973 mà đã áp dụng được phương thức kiểm soát bằng cách hiệu chỉnh nồng độ chất
gây ô nhiễm thực tế thành nồng độ trong nồng độ ô xi tiêu chuẩn quy định cho từng cơ sở công
nghiệp dựa trên nồng độ ô xi tồn dư trong khí thải.

2-4. Chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm (Pollution Control Manager: PCM)
của Nhật Bản
(1) Khái quát
Trong luật được ban hành dựa trên ý kiến của Hội đồng Cơ cấu Công nghiệp vào năm 1971 như đã
trình bày ở trên, ở các nhà máy đối tượng (nhà máy đặc biệt) chịu sự điều chỉnh của luật này bắt
buộc phải kiện toàn một tổ chức kiểm soát ô nhiễm bằng cách thành lập một tổ chức kiểm soát ô
nhiễm bao gồm người quản lý kiểm soát ô nhiễm, người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm và
người giám sát kiểm soát ô nhiễm để tiến hành kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy.
Nhà máy đặc biệt theo luật này là nhà máy thuộc một trong các ngành nghề như ngành chế tạo,
ngành cung cấp điện, ngành cung cấp khí gas và ngành cung cấp nhiệt theo phân ngành công nghiệp
tiêu chuẩn của Nhật Bản và là nhà máy có lắp đặt công trình/thiết bị phát sinh chất ô xi hóa, công
trình/thiết bị phát sinh tiếng ồn/rung chấn, công trình/thiết bị phát sinh nước thải, công trình/thiết bị
phát sinh khói bụi ở một mức độ nhất định trở lên mà được cho là nguồn gây ô nhiễm chính. Mặt
khác, người giám sát kiểm soát ô nhiễm là người quản lý một cách toàn diện về các nghiệp vụ cần
thiết để kiểm soát ô nhiễm; người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm là người chỉ đạo người quản
lý kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ cho người giám sát kiểm soát ô nhiễm về các nội dung kỹ thuật
chuyên môn; còn người quản lý kiểm soát ô nhiễm là người quản lý nghiệp vụ kỹ thuật có liên quan
đến kiểm soát ô nhiễm. Ngoài ra, nhân viên của các nhà máy này phải tuân thủ những chỉ dẫn mà
người giám sát kiểm soát ô nhiễm, người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm và người quản lý kiểm
soát ô nhiễm đưa ra trong phạm vi quyền hạn của mình để tiến hành kiểm soát ô nhiễm.
(2) Cơ cấu của tổ chức kiểm soát ô nhiễm
Ví dụ cụ thể về cơ cấu của tổ chức kiểm soát ô nhiễm được thể hiện ở Hình 2-1. Ở đây, người quản

13

163

lý chính về kiểm soát ô nhiễm được đặt ở vị trí nằm ở giữa người giám sát kiểm soát ô nhiễm và
người quản lý kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy có lắp đặt cả hai công trình/thiết bị phát sinh nước
thải quy mô lớn và công trình/thiết bị phát sinh khói bụi quy mô lớn nêu dưới đây.

Người giám sát
kiểm soát ô nhiễm

Người quản lý chính về
kiểm soát ô nhiễm

Người quản lý kiểm
soát ô nhiễm không
khí

Người quản lý kiểm
soát ô nhiễm chất
lượng nước

Người quản lý kiểm
soát ô nhiễm tiếng
ồn/rung chấn

Người quản lý kiểm
soát ô nhiễm các
chất điôxin

Hình 2-1: Ví dụ cụ thể về tổ chức kiểm soát ô nhiễm trong nhà máy quy mô lớn phát thải khói bụi
và nước thải
(3) Về nhà máy đặc biệt
Nhà máy đặc biệt được định nghĩa từ hai khía cạnh đó là ngành nghề hoạt động và công trình/thiết bị
sở hữu như đã trình bày ở trên. Tức là về ngành nghề thì phải là nhà máy thuộc một trong các ngành
như ngành chế tạo (gồm cả ngành gia công sản phẩm), ngành cung cấp điện, ngành cung cấp khí gas
và ngành cung cấp nhiệt, còn về công trình/thiết bị sở hữu thì phải là nhà máy có lắp đặt công
trình/thiết bị phát sinh chất ô xi hóa, công trình/thiết bị phát thải nước thải, công trình/thiết bị phát
sinh tiếng ồn/rung chấn, công trình/thiết bị phát sinh khói bụi ở một quy mô nhất định. 4 nhóm
ngành này bao gồm hầu hết các nhà máy, tuy nhiên các hiện trường công trình xây dựng, bệnh viện,
trường học, nhà ăn… lại không thuộc đối tượng này.
Nhà máy đặc biệt có sở hữu công trình/thiết bị phát sinh nước thải hoặc công trình/thiết bị phát sinh
khói bụi lại được phân loại tùy theo quy mô khí thải hoặc nước thải phát sinh và tùy theo tình hình
sở hữu công trình/thiết bị phát thải hoặc phát sinh ra chất nguy hại thuộc đối tượng kiểm soát theo
Luật Kiểm soát Ô nhiễm Chất lượng nước và Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí. Phân loại theo
quy mô được thể hiện như trong Bảng 2-3. Nhà máy có lắp đặt công trình/thiết bị phát sinh hoặc
phát thải ra chất nguy hại thì bất kể quy mô lớn nhỏ như nào cũng đều được coi là nhà máy đặc biệt.
Bảng 2-3: Phân loại nhà máy đặc biệt theo quy mô
Lượng khí thải
Nhà máy đặc biệt quy

Từ

mô lớn

trở lên

Nhà máy đặc biệt quy

Lượng nước thải
3

40.000m /giờ

Từ

10.000m3/ngày

trở lên
3

Dưới 40.000m /giờ

mô nhỏ

(4) Phân loại người quản lý kiểm soát ô nhiễm
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Dưới 10.000m3/ngày

Người quản lý kiểm soát ô nhiễm được phân loại thành người phụ trách về không khí, phụ trách về
bụi hạt thông thường, phụ trách về bụi hạt đặc biệt, phụ trách về chất lượng nước, phụ trách về tiếng
ồn/rung chấn, phụ trách về chất ô xi hóa và người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm tùy theo
chủng loại chất phát thải là đối tượng quản lý kiểm soát. Người quản lý kiểm soát ô nhiễm về không
khí và chất lượng nước, như được thể hiện trong Bảng 2-4, còn được phân loại thành 4 loại tùy theo
quy mô của nhà máy và tình hình sở hữu công trình/thiết bị phát thải chất nguy hại và có tổng số 13
loại. Ở đây, người quản lý kiểm soát ô nhiễm loại 4 về không khí và chất lượng nước rất cần phải có
trong các nhà máy đặc biệt có lượng khí thải từ 10.000m3/giờ trở lên hoặc lượng nước thải từ
1.000m3/ngày trở lên. Ngoài ra, bụi hạt đặc biệt là bụi a-mi-ăng.
Bảng 2-4: Phân loại người quản lý kiểm soát ô nhiễm về không khí và chất lượng nước
Nhà máy đặc biệt quy mô

Nhà máy đặc biệt quy mô

lớn

nhỏ

Công trình/thiết bị phát

Người quản lý kiểm soát ô

Người quản lý kiểm soát ô

thải chất nguy hại: Có

nhiễm loại 1

nhiễm loại 2

Công trình/thiết bị phát

Người quản lý kiểm soát ô

Người quản lý kiểm soát ô

thải

nhiễm loại 3

nhiễm loại 4

chất

nguy

hại:

Không có
(5) Nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý kiểm soát ô nhiễm
Nhiệm vụ và quyền hạn của người giám sát kiểm soát ô nhiễm, người quản lý chính về kiểm soát ô
nhiễm, người quản lý kiểm soát ô nhiễm được quy định trong luật. Ở đây chỉ giới thiệu về nhiệm vụ
và quyền hạn trong nhà máy có lắp đặt công trình/thiết bị phát sinh khói bụi.
・Nhiệm vụ và quyền hạn của người giám sát kiểm soát ô nhiễm: Đưa ra các biện pháp và giám sát
tình hình thực hiện các biện pháp đó để thực hiện một cách thuận lợi các nghiệp vụ cần thiết để
kiểm soát ô nhiễm. Tức là phải đảm bảo dự toán để lắp đặt các công trình/thiết bị xử lý phù hợp
và đảm bảo nguồn nhân lực để kiểm soát ô nhiễm. Các nhiệm vụ trong nghiệp vụ thực tiễn gồm
giám sát phương pháp sử dụng thiết bị phát sinh khói bụi, quản lý bảo trì thiết bị xử lý khói bụi,
đo lường khí thải/quản lý ghi chép dữ liệu và quản lý thực hiện các biện pháp khắc phục trong
trường hợp sự cố và trường hợp khẩn cấp.
・Nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý kiểm soát ô nhiễm về không khí: kiểm tra nhiên liệu
hoặc nguyên vật liệu sử dụng, kiểm tra công trình/thiết bị phát sinh khói bụi, vận hành/kiểm tra và
sửa chữa công trình/thiết bị xử lý khói bụi, thực hiện đo đạc nồng độ khói bụi hoặc lượng khói bụi,
ghi chép kết quả đo, kiểm tra và sửa chữa thiết bị đo, thực hiện các biện pháp khắc phục khi các
công trình/thiết bị đặc biệt xảy ra sự cố, thực hiện biện pháp giảm thiểu nồng độ khói bụi hoặc
lượng khói bụi/hạn chế sử dụng công trình/thiết bị phát sinh khói bụi hoặc các biện pháp khác
trong trường hợp khẩn cấp.
・Nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm: Người quản lý chính về
kiểm soát ô nhiễm, như đã trình bày ở trên, thực hiện chỉ đạo và giám sát người quản lý kiểm soát
ô nhiễm về cả không khí và chất lượng nước trong nhà máy có quy mô lớn về phát thải khí thải và
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nước thải để sao cho việc xử lý cả nước thải và khí thải được thực hiện một cách đồng bộ. Ngoài
ra còn hỗ trợ người giám sát kiểm soát ô nhiễm với tư cách như là một chuyên gia kỹ thuật.
・Nghĩa vụ của nhân viên nhà máy: Nhân viên của nhà máy đặc biệt phải tuân thủ các chỉ dẫn mà
người giám sát kiểm soát ô nhiễm, người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm và người quản lý
kiểm soát ô nhiễm đưa ra khi họ thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
(6) Bằng cấp của người quản lý kiểm soát ô nhiễm
Người quản lý kiểm soát ô nhiễm và người quản lý chính về kiểm soát ô nhiễm có thể được cấp
chứng chỉ nếu thi đỗ kỳ thi quốc gia của từng chuyên ngành. Ngoài ra còn phải có chứng chỉ kỹ
thuật chuyên môn khác theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như chứng chỉ bằng cấp kỹ sư, chứng
chỉ kỹ sư đo lường… Nếu có trình độ học vấn và số năm kinh nghiệm nhất định thì có thể tham dự
khóa học cấp chứng chỉ quốc gia để thi lấy chứng chỉ tương đương với chứng chỉ của kỳ thi cấp
quốc gia. Người giám sát kiểm soát ô nhiễm là người quản lý một cách toàn diện các nghiệp vụ của
nhà máy đó, tức là phải là người có chức vụ tương đương với chức quản đốc nhà máy nên không có
yêu cầu cụ thể gì về chứng chỉ bằng cấp.
Kỹ sư của nhà máy có nghĩa vụ thiết lập chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm phải học về kỹ
thuật kiểm soát ô nhiễm và các văn bản pháp luật có liên quan để thi lấy chứng chỉ và nhà máy phải
đốc thúc kỹ sư đó thi lấy chứng chỉ.
(7) Kỳ thi quốc gia và khóa học cấp chứng chỉ
Có hai cách để lấy chứng chỉ của người quản lý kiểm soát ô nhiễm đó là thi đỗ kỳ thi quốc gia hoặc
hoàn thành khóa học cấp chứng chỉ. Tuy nhiên, kỳ thi quốc gia thì không có điều kiện gì về tư cách
dự thi. Như đã trình bày ở trên thì để tham dự khóa học cấp chứng chỉ thì cần phải thỏa mãn một số
điều kiện nhất định.
Môn học và nội dung của kỳ thi quốc gia và khóa học cấp chứng chỉ hoàn toàn giống nhau và đều sử
dụng chung một bộ sách giáo trình chuẩn. Ở đây chỉ giới thiệu về môn học và nội dung của sách
giáo khoa liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí. Môn học gồm 6 môn học đó là lý thuyết
chung về ô nhiễm, lý thuyết chung về không khí, lý thuyết chuyên đề về không khí, lý thuyết chuyên
đề về bụi hạt/bụi tro, lý thuyết chuyên đề về chất nguy hại không khí và lý thuyết chuyên đề về khí
quyển quy mô lớn. Để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ người quản lý kiểm soát ô nhiễm loại 1 thì
phải thi đỗ hoặc kết thúc toàn bộ 6 môn học này. Để đủ điều kiện dự thi người quản lý kiểm soát ô
nhiễm loại 2 thì phải thi đỗ hoặc kết thúc 5 môn học trừ môn lý thuyết chuyên đề về khí quyển quy
mô lớn, đối với người quản lý loại 3 cũng phải thi đỗ hoặc kết thúc 5 môn trừ môn lý thuyết chuyên
đề về chất nguy hại không khí và đối với người quản lý loại 4 thì phải thi đỗ hoặc kết thúc 4 môn là
lý thuyết chung về ô nhiễm, lý thuyết chung về không khí, lý thuyết chuyên đề về không khí và lý
thuyết chuyên đề về bụi hạt/bụi tro. Nội dung từng môn học và các môn học cần thiết để thi lấy
chứng chỉ được tổng hợp trong Bảng 2-5.
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Môn học
Lý thuyết
chung về
ô nhiễm
Lý thuyết
chung về
không khí
Lý thuyết
chuyên đề
về không
khí
Lý thuyết
chuyên đề
về
bụi
hạt/bụi tro
Lý thuyết
chuyên đề
về
chất
nguy hại
không khí
Lý thuyết
chuyên đề
về
khí
quyển quy
mô lớn

Bảng 2-5: Nội dung của kỳ thi quốc gia và các môn học cần thiết để thi lấy chứng chỉ
Nội dung của kỳ thi/khóa học
Môn học cần thiết để thi lấy chứng chỉ
Nội dung
Loại 1
Loại 2
Loại 3
Loại 4
Khái quát về Luật cơ bản về Môi trường, văn ○
○
○
○
bản pháp luật liên quan đến môi trường, hệ
thống pháp luật của luật người quản lý kiểm
soát ô nhiễm, toàn bộ các vấn đề về môi
trường, phương pháp quản lý môi trường…
Văn bản pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không ○
○
○
○
khí, hiện trạng ô nhiễm không khí, cơ chế phát
sinh ô nhiễm không khí, tác động của ô nhiễm
không khí…
Nhiên liệu, tính toán đốt cháy, phương pháp ○
○
○
○
đốt cháy và thiết bị đốt cháy, kỹ thuật khử lưu
huỳnh khói thải, kỹ thuật kiểm soát phát thải
ni-tơ ôxít, kỹ thuật đo khí…
Kế hoạch xử lý, nguyên lý/cơ chế/đặc tính/bảo ○
○
○
○
trì/quản lý thiết bị gom bụi, công trình/thiết bị
và biện pháp kiểm soát phát sinh bụi hạt thông
thường, công trình/thiết bị và biện pháp kiểm
soát/đo lường phát sinh bụi hạt đặc biệt, đo
lường bụi hạt/bụi tro
Quá trình phát sinh chất nguy hại, phương ○
○
thức xử lý chất nguy hại, biện pháp khắc phục
khi xảy ra sự cố về chất nguy hại đặc biệt, đo
lường chất nguy hại
Toàn bộ các hiện tượng phát tán, phương pháp
tính toán nồng độ phán tán, mô hình phát tán
để đánh giá tác động môi trường về không khí,
phương pháp dự báo nồng độ môi trường
không khí, các ví dụ cụ thể về biện pháp kiểm
soát ô nhiễm không khí của các thiết bị quy
mô lớn

○

○

(8) Tuyên truyền phổ biến ra nước ngoài
Chế độ này là chế độ đặc thù của Nhật Bản đã có lịch sử hơn 40 năm thực hiện và đã góp phần rất
lớn trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm ở Nhật Bản. Tới nay đã có trên 500 nghìn kỹ sư có chứng
chỉ theo chế độ này và hiện nay hàng năm có khoảng 30 nghìn người dự thi và khoảng trên 5 nghìn
người được cấp mới chứng chỉ. Kết quả này đã thu hút được sự quan tâm của các nước trong khu
vực Châu Á. Ở Thái Lan, chế độ người giám sát môi trường, ở Indonesia do phân cấp quản lý phát
triển nên bang West Java đã thực hiện trước chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường
(EPCM) và ở Trung Quốc được sự hợp tác của Nhật Bản nên chế độ người giám sát môi trường
doanh nghiệp đã được thành lập. Các nước này đều xây dựng một chế độ cấp bằng phù hợp với điều
kiện thực tế ở nước mình. Ở Thái Lan đến nay đã có khoảng 9 nghìn người được cấp chứng chỉ trong
kỳ thi quốc gia, ở bang West Java, Indonesia đã có khoảng 500 người được cấp chứng chỉ và chế độ
này cũng đang được tuyên truyền phổ cập thực hiện ở nhiều bang khác nữa. Ở Trung Quốc đã có
khoảng 7 nghìn người kết thúc khóa tập huấn thử nghiệm. Ngoài ra, ở Việt Nam cũng đang thúc đẩy
xây dựng chế độ người quản lý kiểm soát ô nhiễm về chất lượng nước (PCM) ở khu vực thành phố
Hà Nội.
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CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Về quản lý đốt cháy là một trong những công nghệ kiểm soát ô nhiễm không khí, chương này sẽ giải
thích về phương pháp tính toán tỉ lệ không khí, lượng khí thải và nồng độ chất gây ô nhiễm trong khí
thải. Ngoài ra, chương này còn giải thích về nguyên lý của công nghệ xử lý khí thải và ứng dụng
trong các công đoạn công nghiệp.

3-1. Quản lý đốt cháy
Quản lý đốt cháy là thực hiện hợp lý hóa toàn bộ thiết bị đốt cháy, phương pháp đốt cháy và sử
dụng nhiên liệu phù hợp trong quá trình vận hành các thiết bị đốt cháy chẳng hạn như lò hơi để cải
tiến hiệu suất đốt cháy. Việc quản lý đốt cháy phù hợp không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng
thông qua việc giảm lượng nhiên liệu sử dụng mà còn là một công nghệ cơ bản trong kiểm soát ô
nhiễm không khí góp phần giảm thiểu chất gây ô nhiễm chẳng hạn như SOx và NOx.
Khi đốt cháy các loại nhiên liệu, vấn đề cốt lõi của quản lý đốt cháy là việc đốt cháy hoàn toàn
trong không khí dư thừa càng ít càng tốt để không làm thất thoát nhiệt. Ở phần này sẽ giải thích về
các phương pháp cần thiết để quản lý đốt cháy, phương pháp đốt cháy để giảm thiểu khói đen, quản
lý lượng không khí dư thừa (tỉ lệ không khí), phương pháp tính toán lượng khí thải và lượng không
khí cần thiết để đốt cháy.

3-1-1. Tính toán đốt cháy
Phản ứng đốt cháy là phản ứng hóa học mà ở đó nhiên liệu phản ứng với ô xi tạo ra nhiệt hoặc ánh
sáng. Nhiên liệu có chứa các bon, hydro và lưu huỳnh sẽ chuyển hóa thành CO2, H2O, SO2 khi bị đốt
cháy hoàn toàn. Đốt cháy là phản ứng hóa học nên chỉ cần áp dụng định luật bảo toàn năng lượng và
tính toán cân bằng năng lượng trước và sau phản ứng đốt cháy là có thể tính ra được lượng không
khí cần thiết để đốt cháy, lượng khí thải khi đốt cháy, nồng độ CO2 và nồng độ SO2… trong khí thải.
Việc thực hiện tính toán dựa trên lý thuyết như thế này rất quan trọng trong việc quản lý đốt cháy và
quản lý kiểm soát ô nhiễm không khí.
(1) Lượng không khí lý thuyết và tỉ lệ không khí
Để đốt cháy nhiên liệu có hiệu quả thì lượng không khí nhiều quá hoặc ít quá cũng không tốt.
〇 Trường hợp không khí nhiều quá: Đốt cháy được hoàn toàn nhưng lượng không khí dư thừa sẽ
lấy đi lượng nhiệt sinh ra nên hiệu suất đốt cháy kém đi.
〇 Trường hợp không khí ít quá: Không đốt cháy được hoàn toàn và phát sinh khói đen và phát sinh
nhiều khí chưa cháy chẳng hạn như khí CO…
Lượng ô xi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu được gọi là lượng ô xi lý thuyết (O0). Ô xi
chiếm 21% trong không khí nên mối quan hệ giữa lượng ô xi lý thuyết và lượng không khí lý thuyết
được thể hiện như dưới đây.
A0＝O0/0,21
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Thông thường, khi đốt cháy nhiên liệu bằng thiết bị đốt cháy, nếu chỉ cung cấp lượng không khí lý
thuyết thì sẽ rất khó đốt cháy hoàn toàn, vì vậy trên thực thế phải cung cấp không khí nhiều hơn
lượng không khí lý thuyết. Lượng không khí cung cấp trong thực tế gọi là lượng không khí cần dùng
(A).
Tỉ lệ giữa lượng không khí cần dùng A và lượng không khí lý thuyết A0 được gọi là tỉ lệ không khí
(m).
m=

A
A

Ngoài ra, tỉ lệ không khí dư thừa còn được biểu diễn bằng công thức dưới đây.
(m − 1) × 100%
(2) Lượng khí đốt cháy và lượng khí đốt cháy lý thuyết
Thông thường, khi khí thải đốt cháy có nhiệt độ cao thì hàm lượng nước trong khí thải sẽ thành
hơi nước. Tổng lượng khí thải sau đốt cháy gồm cả hơi nước trên một đơn vị khối lượng nhiên liệu
được gọi là lượng khí đốt cháy ướt (G). Hơn nữa, lượng khí đốt cháy ướt khi giả định là đốt cháy
hoàn toàn bằng lượng không khí lý thuyết được gọi là lượng khí đốt cháy ướt lý thuyết (G0).
Mặt khác, tổng lượng khí sau khi đốt cháy mà đã loại bỏ hơi nước trên một đơn vị khối lượng
nhiên liệu được gọi là lượng khí đốt cháy khô (G’). Hơn nữa, lượng khí đốt cháy khô khi giả định là
đốt cháy hoàn toàn bằng lượng không khí lý thuyết được gọi là lượng khí đốt cháy khô lý thuyết
(G0’).
(3) Giá trị được sử dụng trong tính toán đốt cháy
Tính chất của chất khí: Thể tích của 1 mol chất khí lý tưởng ở 0oC, 1 khí áp (101,32 kPa) là 22,4 lít
(1kmol chất khí lý lưởng có thể tích 22,4 m3).
Thông thường Nm3, m3N… được sử dụng làm đơn vị thể hiện thể tích khí ở 0oC và 1 khí áp. Tuy
nhiên, trong sách giáo khoa này thì thống nhất sử dụng đơn vị thể tích đầu tiên.
Cơ cấu của không khí (tỉ lệ thể tích): Cơ cấu của không khí là ni-tơ 78,09%, ô xi 20,94%, argon
0,93% và các bon đi-ô-xít khoảng 0.04%... Trong tính toán đốt cháy, khi sử dụng không khí thông
thường thì lấy tỉ trọng ni-tơ 79% và ô xi 21%.
Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố chủ yếu: Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố chủ yếu
trong tính toán đốt cháy sử dụng giá trị gần đúng như sau:
C (các bon): 12 kg/kmol

H (hydro): 1 kg/kmol

S (lưu huỳnh): 32 kg/kmol

O (ô xi): 16 kg/kmol
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N (ni-tơ): 14 kg/kmol

(4) Tính toán đốt cháy của nhiên liệu khí gas
Tính lượng không khí lý thuyết cần thiết để đốt cháy nhiên liệu khí gas (A0), lượng không khí cần
dùng (A), lượng khí thải tạo thành (G).
Phản ứng đốt cháy tuân theo định luật bảo toàn năng lượng nên tổng năng lượng trước phản ứng và
sau phản ứng là không thay đổi. Nếu lấy mê tan (CH4) làm một ví dụ đơn giản để xây dựng phương
trình đốt cháy thì sẽ có phương trình (1).
CH4＋2O2＝CO2＋2H2O (1)
Theo phương trình (1) thì 1 phân tử CH4 phản ứng với 2 phân tử O2 tạo thành 1 phân tử CO2 và 2
phân tử H2O. Nghĩa là để đốt cháy hoàn toàn 1m3 CH4 thì cần 2m3 ô xi. Sau khi đốt cháy thì tạo
thành 1m3 CO2 và 2m3 H2O. Mối quan hệ về lượng trong phương trình đốt cháy được sắp xếp lại
như sau:
Phương trình phản ứng hóa học

CH4

Số phân tử

1 phân tử

2 phân tử

1 phân tử

2 phân tử

Hiển thị đơn vị mol

1 kmol

2 kmol

1 kmol

2 kmol

Hiển thị đơn vị khối lượng

16 kg

64 kg

44 kg

36 kg

Hiển thị đơn vị thể tích

22,4 Nm3

44,8 Nm3

22,4 Nm3

44,8 Nm3

Trường hợp đốt cháy thể khí

1 Nm3

2 Nm3

1 Nm3

2 Nm3

2O2

＋

CO2

＝

＋

2H2O

Lượng không khí lý thuyết A0và lượng không khí cần dùng A trong trường hợp đốt cháy hoàn toàn
1Nm3 CH4 bằng tỉ lệ không khí (m) 1,1 được tính theo công thức sau:
A0＝2/0,21＝9,52 Nm3/ Nm3
Do A=mA0, nên ta có A=1,1×9,52=10,47 Nm3/Nm3
Ngoài ra, lượng khí đốt cháy ướt (G) có thể được tính như sau:
Lượng khí tạo ra là 1Nm3 CO2, 2Nm3 H2O nên tổng số là 3m3. Vì vậy, lấy lượng không khí cần dùng
A trừ đi lượng ô xi sử dụng trong đốt cháy 2Nm3 rồi cộng thêm 1Nm3 CO2 và 2Nm3 H2O tạo thành,
ta thu được lượng khí đốt cháy ướt (G) như sau:
G=10,47-2+1+2＝11,47 Nm3/ Nm3.
Lượng khí đốt cháy khô G’ bằng lượng khí đốt cháy ẩm trừ đi lượng hơi nước tạo thành trong quá
trình đốt cháy, nên ta được:
G’＝ 11,47-2＝9,47 Nm3/ Nm3.
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Khi phân tích khí thì khí đốt cháy ở nhiệt độ cao sẽ bị làm nguội cho đến khi gần với nhiệt độ
thường nên hơi nước trong khí đốt cháy hầu như bị ngưng tụ, vì vậy phải phân tích cơ cấu thành
phần của khí đốt cháy khô. Thông thường, trong khí đốt cháy khô thì lấy CO2+O2+N2＝100%. Tỉ lệ
ni-tơ là 79%.
Tham khảo: Dưới đây là bảng đốt cháy khí tinh khiết.
Nhiên liệu
Tên gọi

Ký

Phương trình đốt cháy và số phân

Đối với 1Nm3 nhiên liệu

tử

Lượng

không

khí

3

(Nm )

hiệu

đốt

2H2 + O2 = 2H2O
2

Các

bon

CO

Mê tan

2
CH4

bon

CxHy

thông

1
2

O2

N2

CO2

H2O

0,5

1,88

-

1

0,5

1,88

1

-

2

7,52

1

2

x+

3,76 (x + )

2
2

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
1

Hydro các

1

2CO + O2 = 2CO2

monoxit

cháy

(Nm )

tử
H2

khí

3

phân
Hydro

Lượng

1

2

CxHy + (x + ) O2 = xCO2 + H2O

x
2

thường
(5) Đốt cháy nhiên liệu chất lỏng hoặc chất rắn chẳng hạn như dầu nặng và than đá…
Thông thường, trong nhiên liệu chất lỏng và chất rắn có chứa các bon, hydro, lưu huỳnh, ô xi, ni-tơ,
nước và tro. Vì vậy, thành phần khí đốt cháy nếu đốt cháy hoàn toàn thì sẽ bao gồm các bon đi-ô-xít,
hơi nước, lưu huỳnh đi-ô-xít, ô xi, ni-tơ… Nếu đốt cháy không hoàn toàn thì còn phát sinh cả khí các
bon monoxit, hydro, các hydo các bon chẳng hạn như mê tan… Ở đây, tính toán đốt cháy nhiên liệu
chất lỏng và chất rắn lấy cơ sở là phản ứng đốt cháy của các bon là thành phần cháy chủ yếu và
hydro, lưu huỳnh. 3 nguyên tố này phản ứng với ô xi tạo thành các bon đi-ô-xít, nước và lưu huỳnh
đi-ô-xít như thể hiện trong bảng dưới đây.
Phương trình đốt cháy cơ bản
C+O2＝CO2+406,9 kJ/mol
H2+1/4O2＝1/2H2O+239,2 kJ/mol
S+O2＝SO2+290,6 kJ/mol
①

Tính toán lượng không khí lý thuyết khi đốt cháy nhiên liệu chất lỏng/chất rắn

Phản ứng của các bon trong nhiên liệu là
C+O2＝CO2 (1)
Khi đốt cháy nhiên liệu khí, thì hay lấy đơn vị là 1Nm3 khí, nhưng đối với nhiên liệu chất lỏng/chất
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rắn thì tính toán cho 1kg nhiên liệu. Theo phương trình (1), 1 kmol các bon, tức là khi đốt cháy hoàn
toàn 12 kg các bon thì sẽ cần 22,4 Nm3 ô xi. Vì vậy, khi đốt cháy hoàn toàn c kg các bon thì cần một
lượng ô xi là 22,4×(c/12)(Nm3).
Tiếp theo, phản ứng với ô xi trong nhiên liệu là:
H+1/4O2＝1/2H2O (2)
Theo phương trình (2), khi đốt cháy hoàn toàn 1kg hydro thì cần 1/4×22,4 Nm3 ô xi. Vì vậy, khi đốt
cháy hoàn toàn h(kg) hydro thì cần một lượng ô xi là 22,4×(h/4) Nm3.
Tương tự đối với trường hợp đốt cháy lưu huỳnh trong nhiên liệu là:
S+O2＝SO2 (3)
Theo phương trình (3), khi đốt cháy hoàn toàn 1kmol, tức là 32kg lưu huỳnh thì cần 22,4 Nm3 ô xi.
Vì vậy nếu đốt cháy hoàn toàn s(kg) lưu huỳnh thì cần một lượng ô xi là 22,4×(s/32) Nm3.
Theo nội dung trên, nếu biểu diễn lượng ô xi lý thuyết là O0, lượng các bon, hydro và lưu huỳnh
trong 1kg nhiên liệu chất lỏng hoặc chất rắn lần lượt là c(kg), h(kg) và s(kg) thì có thể tính được
lượng không khí lý thuyết A0 cần thiết để đốt cháy 1kg nhiên liệu theo công thức (4).

=

,

=

,
,

+

,

ℎ−

+

= 8,89 +26,7 ℎ −

,

+ 3,33

(Nm3/kg) (4)

Công thức (4) là công thức rất quan trọng.
Điều đáng chú ý ở đây là ô xi có trong nhiên liệu chất lỏng hoặc nhiên liệu chất rắn không tham gia
đốt cháy mà thông thường nó kết hợp với một phần hydro trong nhiên liệu và tồn tại ở trạng thái
nước nên lượng hydro đó sẽ không sử dụng để đốt cháy được. Lượng hydro thực tế có thể sử dụng
để đốt cháy là tổng lượng hydro trừ đi lượng hydro đã kết hợp với ô xi thành hợp chất nước trong
nhiên liệu. Lượng hydro còn lại được sử dụng để đốt cháy này được gọi là hydro hữu hiệu. Từ
phương trình phản ứng của hydro với ô xi (2H2+O2=2H2O) thì hydro kết hợp với o(kg) ô xi sẽ là
o/8(kg) nên lượng hydro hữu hiệu sẽ là (h-o/8).
Tham khảo: Dưới đây là bảng đốt cháy các nguyên tố có thể đốt cháy trong nhiên liệu.
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②

Tính toán lượng khí đốt cháy

Lượng thành phần khí thải tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu chất lỏng/chất rắn bằng
không khí trên mức không khí lý thuyết là con số tổng giá trị dưới đây. (Một phần ni-tơ trong nhiên
liệu chuyển hóa thành NO, tuy nhiên trong quá trình tính toán đốt cháy người ta tính trên cơ sở giả
định nó chuyển hóa thành ni-tơ)
Lượng khí đốt cháy
ẩm

＝

Chất tạo thành
sau phản ứng
(CO2, H2O, SO2)

＋

Ni-tơ, ô xi dư thừa có chứa trong
không khí và không tham gia vào
đốt cháy

Khi chú ý đến sự thay đổi thể tích trước và sau khi đốt cháy mà tính lượng khí đốt cháy ướt thì:
a. Thể tích nhiên liệu vô cùng nhỏ so với lượng không khí cung cấp, nên nếu bỏ qua điều này thì
tổng thể tích trước khi đốt cháy sẽ bằng lượng không khí cần dùng (mA0). (m là tỉ lệ không khí,
A0 là lượng không khí lý thuyết).
b. Khí tạo thành khi đốt cháy các bon, lưu huỳnh trong nhiên liệu có thể tích tương đương với ô xi
tiêu thụ nên thể tích không tăng mà cũng không giảm.
c. Đốt cháy h(kg) hydro, cần tiêu thụ 5,6h Nm3 ô xi và tạo thành 11,2h Nm3 hơi nước, nên thể tích
gia tăng thêm chính là mức chênh lệch 5,6h(Nm3/kg).
d. Khí tạo thành từ ô xi, ni-tơ, hơi ẩm trong nhiên liệu có thể tích tăng nguyên như nó tạo thành.
Từ các nội dung trên, nếu biểu diễn lượng các bon, hydro, lưu huỳnh, ni-tơ, ô xi và hơi ẩm trong
nhiên liệu chất lỏng/chất rắn lần lượt là c, h, s, n, o và w (kg) thì có thể tính được lượng khí đốt cháy
ẩm theo công thức (5).
G=mA0+5,6h+0,7o+0,8n+1,244w (Nm3/kg) (5)
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Ngoài ra, chỉ cần lấy lượng khí đốt cháy ướt (G) trừ đi lượng hơi nước (11,2h+1,244w ) là có thể tính
được lượng khí đốt cháy khô G’ theo công thức (6).
G’=mA0 – 5,6h＋0,7o+0,8n (Nm3/kg) (6)
③ Tính toán tỉ trọng các khí đốt cháy
Hơn nữa, nếu biết được hàm lượng thành phần lưu huỳnh trong nhiên liệu thì chỉ cần sử dụng cách
tính toán đốt cháy này là có thể tính được nồng độ SO2 trong khí đốt cháy.
Mối quan hệ giữa cơ cấu thành phần nhiên liệu với cơ cấu khí đốt cháy được thể hiện trong các công
thức sau. (Tuy nhiên, chỉ áp dụng trong trường hợp đốt cháy hoàn toàn).

CO2 =
O =
N =

1,867
’

0,21(

× 100(%) (7)

− 1)
’

0,79m

SO2 =

× 100 (%) (8)

+ 0,8n

G’
0,7
’

× 100 (%) (9)

× 100 (%) (10)

④ Tính toán nồng độ các bon đi-ô-xít cực đại
Nồng độ các bon đi-ô-xít đạt cực đại khi thực hiện đốt cháy hoàn toàn bằng lượng không khí lý
thuyết A0, nên có thể tính nồng độ các bon đi-ô-xít cực đại theo công thức (11).
(

)

=

,
’

(11)

Nồng độ các bon đi-ô-xít cực đại được xác định theo cơ cấu của nhiên liệu nên có giá trị riêng tùy
theo từng loại nhiên liệu. Bảng 3-1 thể hiện nồng độ các bon đi-ô-xít cực đại (%) trong trường hợp tỉ
lệ không khí của các loại nhiên liệu bằng 1.0.
Bảng 3-1: Nồng độ các bon đi-ô-xít cực đại đối với từng loại nhiên liệu (%)
Nhiên liệu

(CO2) Max (%)

Nhiên liệu

(CO2) Max (%)

Khí thiên nhiên

10,6~11,5

Dầu nhiên liệu

15~16

Khí dầu mỏ (oil gas)

11,4~12,2

Than bitum (than non)

18,5

Khí dầu hóa lỏng

13,8~15,1

Than anthracite (than

19~20

gày)
Khí than đá

11

Than cốc

20,6

Khí lò cao

24

Các bon

21
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Câu hỏi ví dụ: Trong trường hợp đốt cháy hoàn toàn dầu nặng có các bon 87%, hydro 12%,
lưu huỳnh 1% bằng tỉ lệ không khí 1,2 thì nồng độ SO2 (ppm) trong khí đốt cháy khô là bao
nhiêu? Tuy nhiên giả sử rằng lưu huỳnh trong dầu nặng được chuyển hóa hết thành SO2.
(Trả lời)
Sử dụng công thức (4) để tính lượng không khí lý thuyết (A0) cần thiết để đốt cháy hoàn toàn
1kg nhiên liệu này.
1 22,4
22,4
22,4
=
=
0,87 +
0,12 +
0,01
4
32
0,21 0,21 12
A0=10,97Nm3/kg
Do đốt cháy với tỉ lệ không khí bằng 1,2 nên lượng không khí cần dùng (A) là:
A=mA0=1,2×10,97=13,16 Nm3/kg
Tính toán lượng khí tạo thành:
CO2=c/12×22,4＝0,87/12×22,4＝1,62Nm3/kg
SO2＝s/32×22,4＝0,01/32×22,4＝0,007Nm3/kg
Tính toán lượng khí đốt cháy khô:
Lượng khí đốt cháy khô＝Lượng khí tạo thành + Lượng không khí cần dùng - Lượng ô xi lý
thuyết
G’=1,62+0,007+13,16-2,30＝12,49Nm3/kg
Tính toán nồng độ SO2:
Nồng độ SO2＝(Lượng phát sinh SO2)/G’×100＝0,007/12,49×100=0,056%=560 ppm
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～～～Kiến thức hóa học cơ bản cần thiết trong kiểm soát ô nhiễm～～～
① Mol của chất khí và thể tích:
Người ta gọi lượng chất có chứa số hạt phân tử hoặc nguyên tử bằng hằng số Avogadro
(6,022×1023).
Thể tích của 1 mol chất khí lý tưởng luôn luôn bằng 22,4 lít ở điều kiện 0oC và khí áp bằng
1atmmà không phụ thuộc vào chủng loại chất khí.
Vì vậy, thể tích 1mol khí mê tan (CH4) bằng 22,4 lít ở điều kiện 0oC và khí áp bằng 1atm.
Tương tự thì 1kmol sẽ có thể tích là 22,4m3.
② Nồng độ chất khí:
Khối lượng của 1mol nguyên tử là giá trị tính bằng g trên khối lượng nguyên tử. Khối
lượng phân tử được tính bằng cách cộng gộp tất cả khối lượng nguyên tử của các nguyên tố
cấu thành nên phân tử đó. Khối lượng phân tử của CH4 nếu lấy khối lượng nguyên tử của các
nguyên tố cấu thành là C:12, H:1 thì sẽ bằng 12+1×4＝16. Vì vậy, khối lượng mol của CH4 là
16 g/mol.
Nồng độ của CH4 (kg/m3) sẽ bằng 16÷22,4＝0,7 g/L=0,7 kg/m3 bởi vì thể tích là 22,4 lít
(1mol) và trọng lượng là 16g.
③ Mối quan hệ giữa thể tích, nhiệt độ và áp suất của chất khí (định luật Boyle-Charles)
Thể tích chất chí V của một lượng nhất định tỉ lệ nghịch với áp suất P và tỉ lệ thuận với
nhiệt độ tuyệt đối T (K) {273°＋ (oC)}. Định luật Boyle (P×V＝hằng số) kết hợp với định
luật Charles (V/T=hằng số) thì áp suất, thể tích và nhiệt độ (nhiệt độ tuyệt đối) có mối quan
hệ theo công thức sau:

P(áp suất) × V(thể tích)
＝R (hằng số chất khí, không đổi)(1)
T(nhiệt độ tuyệt đối)
Ngoài ra, khi trạng thái thay đổi từ P1, V1, T1 sang P2, V2, T2 thì ta có công thức sau:
P ×V
P ×V
＝
(2)
T
T
④ Quy đổi thể tích khí sang trạng thái tiêu chuẩn
Chẳng hạn, trường hợp lượng khí đốt cháy đo được ở trạng thái nhiệt độ t(oC), áp suất
P(Pa) có thể tích là Vm3, khi quy đổi sang lượng khí đốt cháy có thể tích là Vs ở trạng thái
tiêu chuẩn nhiệt độ 0oC và áp suất 1atm thì sẽ tính theo công thức sau. Sử dụng công thức
(2) ở mục ③.
Ở đây, lấy 1atm=101,32k Pa.
P×V
101,32 × Vs
273
P
＝
Vs＝V ×
×
273 + 0
273＋t
273＋t 101,32
Trường hợp quy đổi sang 25oC, 1atm thì sẽ được Vs＝V ×

＋

×

.

.

⑤ Về đơn vị lượng khí thải:
Có trường hợp ghi thêm chữ N trước đơn vị thành “Nm3” để thể hiện đơn vị của lượng khí
thải. Điều này nghĩa là khí đối tượng ở trạng thái tiêu chuẩn. Trạng thái tiêu chuẩn của khí
thải là 1atm và 0oC đối với trường hợp ở Nhật Bản và nhiều nước khác. Tuy nhiên, ở Việt
Nam lại sử dụng trạng thái tiêu chuẩn là 1atm và 25oC nên cần phải chú ý khi quy đổi nồng
độ chất gây ô nhiễm và lượng khí thải sang trạng thái tiêu chuẩn.
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3-1-2. Quản lý tỉ lệ không khí
(1) Tỉ lệ không khí và đốt cháy tối ưu
Để đốt cháy thì cần có nhiên liệu và không khí (ô xi), nếu thiếu không khí thì nhiên liệu sẽ còn thừa
làm phát sinh khói bụi và khí CO, hay còn gọi là trạng thái đốt cháy không hoàn toàn. Mặt khác,
không phải là càng nhiều không khí thì càng tốt mà chính lượng không khí quá thừa này phải làm
nóng lượng không khí dư thừa và làm tăng lượng khí thải nên hiệu suất nhiệt kém đi. Tóm lại, trạng
thái đốt cháy tốt là trạng thái đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu với lượng không khí càng ít càng tốt, vì
vậy có lượng không khí tối ưu để đốt cháy hoàn toàn.
Hình 3-1 thể hiện mối quan hệ giữa hiệu suất nhiệt với tỉ lệ không khí trong nhà máy nhiệt điện khí
thiên nhiên. Trục hoành trên biểu đồ là tỉ lệ không khí, chính là tỉ lệ giữa lượng không khí thực tế
cung cấp so với lượng không khí lý thuyết cần thiết để đốt cháy nhiên liệu. Tỉ lệ không khí ở khoảng
1,05~1,10 được gọi là khoảng đốt cháy tối ưu, là khoảng mà ở đó có hiệu suất nhiệt cao (ít tổn thất
hàm lượng các bon do đốt cháy không hoàn toàn và ít tổn thất nhiệt do không khí dư thừa hấp thụ),
đồng thời lượng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí SO2, NOx, CO là thấp nhất. Tỉ lệ không
khí nhỏ hơn 1,05 (nồng độ ô xi tồn dư trong khí thải là 1,0%) thì nồng độ CO tạo thành do đốt cháy
không hết sẽ tăng lên và tổn thất nhiệt để đốt cháy tiếp sẽ nhiều hơn, kết quả là khói đen là các bon
chưa cháy sẽ tăng lên, đồng thời tổn thất nhiệt lại càng nhiều hơn. Nếu tỉ lệ không khí vượt quá
1,10% (nồng độ ô xi tồn dư trong khí thải khoảng 1,9%) thì phải làm nóng không khí dư thừa đó và
không khí dư thừa này sẽ không được sử dụng làm nhiệt mà được thải ra ngoài cùng với khí thải, vì
vậy tổn thất nhiệt tăng lên.

27

177

Hình 3-1: Mối quan hệ giữa tỉ lệ không khí và hiệu suất nhiệt trong nhà máy nhiệt điện khí thiên
nhiên1
Tham khảo thêm là trong pháp luật về hợp lý hóa sử dụng năng lượng của Nhật Bản (ban hành năm
1979, sửa đổi năm 2014) tỉ lệ không khí tiêu chuẩn khi vận hành lò hơi được quy định theo quan
điểm tiết kiệm năng lượng được thể hiện trong Bảng 3-2.
Bảng 3-2: Tỉ lệ không khí tiêu chuẩn đối với lò hơi
Tỉ lệ không khí tiêu chuẩn
Tỉ lệ phụ

Hạng mục

tải (%)

Lò hơi dùng trong công
nghiệp điện lực
Lò hơi thông thường

Lượng

bay

hơi ≧

≦

Lượng

30t/giờ
10t/giờ

bayhơi<30t/giờ
5t/giờ ≦ Lượng bay
hơi<10t/giờ

75~100

Nhiên liệu chất rắn

Sàn cố

Sàn di

định

động

1,15~1,3
Ghi chú)

Lò cao
Nhiên liệu

Nhiên liệu

(luyện

chất lỏng

chất khí

thép), khí
phụ khác

―

1,05~1,1

1,05~1,1

1,2

50~100

1,3~1,45

1,2~ 1,45

1,1~1,25

1,1~1,2

1,2~1,3

50~100

1,3~1,45

1,2~1,45

1,15~1,3

1,15~ 1,3

---

50～100

---

---

1,2~1,3

1,2~1,3

---

1

Optimum Combustion Control by TDLS200 Tunable Diode Laser Gas Analyzer Yoshitaka Yuki,
Akihiro Murata
Yokogawa Technical Report English Edition Vol.53 No.1 (2010)
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5t/giờ>Lượng bay hơi

50～100

---

---

1,2~1,3

1,2~1,3

---

Ghi chú: Trường hợp nhiên liệu là than cám.

3-1-3. Phát sinh và biện pháp giảm thiểu khói đen
(1) Trạng thái và hình thành khói đen
Hạt các bon hình thành sau khi đốt cháy xong các loại nhiên liệu được gọi là khói đen (soot). Cơ
chế hình thành khói đen chưa được lý giải một cách đầy đủ, tuy nhiên trong quá trình đốt cháy
nhiên liệu hydrocarbon thì hợp chất dạng vòng do trùng hợp được hình thành cùng với việc khử
hoặc phân giải hydro, rồi dần dần chất có nhiều các bon được hình thành. Tính chất của nhiên liệu
và mức độ dễ tạo thành khói đen là có mối quan hệ với nhau. Ví dụ, nhiên liệu có tỉ lệ các bon với
hydro (C/H) càng lớn thì càng dễ sinh ra khói đen. Ngoài ra, nếu đốt cháy không hoàn toànghi chú),
thì sẽ sinh ra nhiều khói đen, vì vậy việc nâng cao hiệu suất đốt cháy có thể hạn chế khói đen hình
thành.
Nhiên liệu khí chẳng hạn như khí thiên nhiên (thành phần chủ yếu là mê tan) hoặc khí dầu mỏ hóa
lỏng (LPG)… sẽ sinh ra ít khói đen, còn nhiên liệu chất lỏng hoặc chất rắn như dầu nặng hoặc than
đá thì dễ sinh ra khói đen.
Ghi chú: Người ta gọi đốt cháy hoàn toàn (Complete Combustion) là việc đốt cháy sao cho toàn bộ
thành phần C, H và S trong nhiên liệu chuyển hóa hết thành CO2, H2O và SO2, còn đốt cháy không
hoàn toàn (Incomplete Combustion) là việc đốt cháy vẫn còn khí CO hoặc khói đen dễ cháy trong
khí đốt cháy.
(2) Hình thành khói đen trong đốt cháy nhiên liệu khí
Nhiên liệu khí sinh ra ít khói đen nhất so với nhiên liệu chất lỏng hoặc nhiên liệu chất rắn chẳng hạn
như than đá. Có 2 cách đốt cháy nhiên liệu khí như sau:
① Đốt cháy trộn trước
Đốt cháy trộn trước (Premixed Combustion) là việc đốt cháy trong buồng cháy sau khi đã trộn sẵn
không khí đốt cháy với khí nhiên liệu. Trường hợp đốt cháy trộn trước thì nhiệt độ ngọn lửa khá cao,
nhiên liệu và không khí tiếp xúc tốt với nhau nên tốc độ ô xi hóa nhanh hơn nhiều so với tốc độ hình
thành các bon như trong quá trình khử hydro hay ngưng tụ, vì vậy các bon hầu như không được hình
thành.
② Đốt cháy lan tỏa
Đốt cháy lan tỏa (Diffusion Combustion) là việc vừa trộn vừa đốt không khí đốt cháy với khí nhiên
liệu trong buồng cháy. Trong phương thức đốt cháy lan tỏa này thì tốc độ ô xi hóa bị hạn chế do
không khí lan tỏa, vì vậy nhiệt độ ngọn lửa không cao lắm và rất thuận lợi cho việc khử hydro và
ngưng tụ. Ngoài ra, thời gian sản phẩm trung gian ứ đọng lại trong ngọn lửa tương đối dài nên dễ
sinh ra các bon trong đó, vì vậy dễ phát sinh khói đen.
(3) Hình thành khói đen trong đốt cháy dầu
Đốt cháy phun dầu là việc trộn không khí với nhiên liệu dầu rồi đốt cháy giống như đốt cháy lan tỏa
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nhiên liệu khí. Có các bon hình thành trong ngọn lửa, nhưng nếu tốc độ lan tỏa của không khí càng
lớn thì tốc độ ô xi hóa sẽ nhanh hơn tốc độ khử hydro hay ngưng tụ nên lượng khói đen còn lại sau
khi đốt cháy là tương đối ít. Tuy nhiên, trong phương pháp đốt cháy phun dầu này thì cốc sẽ tồn dư
sau khi các giọt dầu bay hơi. Người ta gọi hiện tượng này là khối cầu lõm tâm (Cenosphere).
Cenosphere này to hơn nhiều so với các bon được hình thành do phản ứng chất khí và có mối liên
quan với kích thước giọt sương dầu. Đặc biệt là, trong ngọn lửa thường xuyên quan sát được khối
cầu hình hoa lõm tâm. Cốc được nung nóng trong khí có nhiệt độ cao và phát ra tia sáng nên gây ra
hiện tượng này. Nguyên nhân của nó là do sử dụng dầu nặng và giọt sương dầu có kích thước lớn. Vì
vậy, các bon được tạo thành khi đốt cháy dầu nặng bao gồm cả hai loại là các bon do phản ứng chất
khí và khối cầu lõm tâm cenosphere.
(4) Hình thành khói đen trong đốt cháy than đá
Có ba phương pháp đốt cháy than đá đó là đốt cháy tầng cố định, đốt cháy tầng lưu động và đốt
cháy than cám. Trong đốt cháy tầng cố định thì có lò hơi nạp nhiên liệu và lò hơi tầng lưu động,
nhưng trong những năm gần đây loại lò hơi tầng lưu động được sử dụng nhiều hơn do có khả năng
thích ứng đốt cháy được nhiều loại than hơn và ít gây ô nhiễm hơn. Phương thức đốt cháy nạp nhiên
liệu thì tỉ lệ không khí cao hơn so với phương thức đốt cháy khác, nhưng khi không khí và nhiên liệu
không được trộn đều thì sẽ sinh ra khói đen ở những chỗ thiếu không khí cục bộ. Vì vậy, việc hình
thành khói đen phụ thuộc rất nhiều vào phương thức đốt cháy và tính chất của than đá.
Trong những năm gần đây, phương thức đốt cháy than cám là phương thức được sử dụng rất nhiều
trong các nhà máy nhiệt điện than quy mô lớn. Đây là phương thức tiến hành nghiền than đá thành
dạng hạt vô cùng nhỏ rồi thổi vào trong buồng cháy để đốt cháy. Vì vậy, phương pháp này hoàn toàn
khác với phương pháp đốt cháy nạp nhiên liệu mà ngược lại nó lại gần giống với phương pháp đốt
cháy khí và đốt cháy dầu. Công trình đốt cháy than cám thường là phải có thiết bị xử lý khí thải quy
mô lớn, nên nếu xử lý một cách phù hợp thì hầu như là không phát sinh khói đen hoặc các chất gây ô
nhiễm khác. Vấn đề của phương pháp này không phải là khói đen mà là vấn đề thu gom bụi hạt phát
sinh khi nghiền nhỏ than bằng máy nghiền than.

3-1-4. Ăn mòn và biện pháp phòng chống ăn mòn thiết bị đốt cháy
(1) Ăn mòn ở nhiệt độ thấp
Trong nhiên liệu có chứa lưu huỳnh thì khi đốt cháy sẽ sinh ra SO2. SO2 trong khí thải đốt cháy
thông thường chiếm dưới 0,2%, tuy nhiên trong các lưu huỳnh ôxít thì SO3 chiếm từ 2~5%. SO3
phản ứng với hơi nước tạo thành axít sulfuric và hơi nước axít sulfuric trong khí đốt cháy sẽ làm
tăng nhiệt độ ngưng tụ.
Nhiệt độ ngưng tụ của hơi nước axít sulfuric phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện và có khi lên tới mức
cao nhất khoảng 160oC. Nhiệt độ mà hơi nước axít sulfuric bắt đầu ngưng tụ được gọi là điểm ngưng
tụ axít, tuy nhiên lượng ngưng tụ axít sulfuric trở nên cực đại khi nhiệt độ thấp hơn điểm ngưng tụ
axít khoảng 15oC~40oC, vì vậy tác động ăn mòn của axít cũng là cực đại. Luồng khí bên trong bộ
trao đổi nhiệt của các thiết bị nhiệt hoặc lò hơi phát điện có nhiệt độ miệng ống khí thải đốt cháy
thấp không đồng nhất thì nhiệt độ khí sẽ bị hạ xuống dưới mức điểm ngưng tụ axít một cách cục bộ
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gây ăn mòn bề mặt truyền nhiệt. Đây được gọi là ăn mòn ở nhiệt độ thấp. Tảng khói đen có chứa axít
sulfuric được gọi là tảng axít. Để phòng ngừa axít ăn mòn thì có các cách sau:
a) Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.
b) Đồng nhất hóa dòng khí đốt cháy của bộ trao đổi nhiệt.
c) Trộn magiê ôxít, dolomit, magiê cacbonat, kẽm ôxít ở dạng bột với không khí thứ cấp rồi thổi vào
trong buồng đốt cháy để hấp thụ và trung hòa SO3. Ngoài ra, đối với dầu nặng nếu thêm khoảng
0,06% amôniăc hoặc khoảng 0,04% amin dị vòng vào khí đốt cháy thì có thể giảm được sự ăn
mòn.
d) Hạn chế lượng không khí dư thừa đến mức tối đa để ngăn cản SO2 trở thành SO3.
e) Cố gắng để nhiệt độ bề mặt của bộ làm nóng không khí trước và bộ tiết kiệm than không bị hạ
xuống dưới điểm ngưng tụ axít.
Trong quá trình lấy mẫu đo khí thải ở mục 4-2, thì điều quan trọng là phải làm nóng ống lấy khí lên
trên điểm ngưng tụ axít (150~160oC).
(2) Ăn mòn ở nhiệt độ cao
Các chất ôxít kim loại của va-na-đi, natri, kali, silic, nhôm, niken… chứa trong dầu nặng là thành
phần ăn mòn chính tồn đọng trong tro. Các chất này bám vào bề mặt truyền nhiệt có nhiệt độ cao của
bộ quá nhiệt, bộ tái nhiệt rồi tích tụ lại ăn mòn thiết bị. Người ta gọi hiện tượng này là ăn mòn ở
nhiệt độ cao. Đặc biệt, tro có chứa va-na-đi làm tan chảy màng ô xi hóa của bề mặt truyền nhiệt nên
làm tăng tác dụng ăn mòn. Ngoài ra, natri sẽ hình thành natri sulfat và thúc đẩy ăn mòn của va-na-đi
(V) ô xít (V2O5) (ăn mòn va-na-đi).
Các biện pháp phòng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao gồm các biện pháp sau:
a) Tìm cách bố trí mặt truyền nhiệt sao cho có thể hạ được nhiệt độ bề mặt của mặt truyền nhiệt của
bộ quá nhiệt, bộ tái nhiệt ở chỗ có nhiệt độ cao.
b) Lắp đặt quạt thổi khói để làm bong những dị vật bám dính càng sạch càng tốt.
c) Đổ thêm chất phụ gia chẳng hạn như dolomit (CaMg(CO3)2) để nâng cao điểm nóng chảy của tro
góp phần hạn chế tro bám dính ở chỗ có nhiệt độ cao.
d) Sử dụng dầu nặng chứa ít va-na-đi hoặc natri.
e) Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và loại bỏ các thang đo.
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3-1-5. Đo khí thải để quản lý đốt cháy
Thành phần khí đốt cháy của nhiên liệu khí thông thường bao gồm CO2, H2O, O2 và N2, nhưng
trong trường hợp trộn nhiên liệu với không khí không đều thì khí chưa cháy chẳng hạn như CO sẽ
tồn dư trong khí đốt cháy. Vì vậy, phân tích khí là một yếu tố rất quan trọng trong việc xác định tình
trạng đốt cháy. Khi đo khí để quản lý đốt cháy thì việc đo nồng độ khí (O2, CO2, CO) trong khí thải,
nhiệt độ và lưu lượng khí thải rất quan trọng. Việc sử dụng đồng hồ phân tích khí, nhiệt kế, lưu
lượng kế, áp lực kế, đồng hồ đo mức chất lỏng, máy đo khối lượng, đồng hồ độ ẩm, đồng hồ đo nồng
độ khói bụi… rất quan trọng trong hoạt động đo khí thải để quản lý đốt cháy. Phần này sẽ giải thích
về các thiết bị quan trọng như đồng hồ phân tích khí, nhiệt kế và lưu lượng kế.
(1) Đo O2, CO2 và CO
Có hai phương pháp phân tích khí đó là phân tích hóa học và phân tích liên tục (máy đo tự động).
Phương pháp phân tích hóa học tiêu biểu là thiết bị phân tích kiểu Orsat (Hình 3-2). Đo bằng phần
trăm thể tích (vol%) các khí O2, CO2 và CO trong khí thải. Hấp thụ O2, CO2, CO tại các điểm D, C,
E trong hình vẽ bằng tay vào các dung dịch hấp thụ rồi quan sát lượng giảm thể tích để tính ra lượng
phần trăm thể tích của từng loại khí một. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng thiết bị phân tích kiểu
Orsat này yêu cầu cơ cấu khí phải là của khí thải khô.

Hình 3-2: Thiết bị phân tích Orsat
Nguồn: Công nghệ và văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm mới năm 2015 - Phiên bản
không khí
Phương pháp phân tích liên tục là phương pháp phân tích sử dụng nguyên lý đo đáp ứng theo đặc
tính của chất khí tiến hành đo lường. Cần phải chú ý xem trong khí thải có chứa chất nguy hại ảnh
hưởng đến nguyên lý đo hay không.
a.

Đồng hồ đo O2

Có hai phương pháp phân tích liên tục O2 đó là kiểu điện từ và kiểu điện hóa học.
-

Đồng hồ đo ô xi kiểu điện từ
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Đồng hồ đo ô xi kiểu điện từ là đồng hồ đo liên tục nồng độ O2 sử dụng lực hút sinh ra khi phân tử
O2 là chất thuận từ bị từ hóa trong từ trường.
-

Kiểu điện hóa học
Kiểu điện hóa học là đo liên tục nồng độ O2 bằng cách sử dụng phản ứng ô xi hóa khử điện hóa

học của O2.
b. Đồng hồ đo CO
-

Phương pháp hấp thụ tia tử ngoại

Là phương pháp đo nồng độ CO chứa trong khí mẫu bằng đồng hồ phân tích tia tử ngoại kiểu không
phân tán sử dụng sự hấp thụ ánh sáng trong khu vực tia tử ngoại của CO. Đây là phương pháp theo
kiểu khô nên rất dễ sử dụng, vì vậy được áp dụng trong nhiều đồng hồ đo CO.
-

Phương pháp điện phân điện thế không đổi

Là phương pháp đo liên tục nồng độ CO chứa trong khí thải bằng cách đo dòng điện điện phân thu
được khi CO đi qua màng thẩm thấu khí rồi bị khuếch tán và hấp thụ trong dung dịch điện phân và
bị ô xi hóa nhờ điện phân điện thế không đổi.
c.

Đồng hồ đo CO2

-

Đồng hồ đo các bon đi-ô-xít kiểu điện
Đây là phương pháp phát huy đặc điểm tỉ lệ truyền nhiệt của CO2 là vô cùng nhỏ so với tỉ lệ

truyền nhiệt của không khí.
-

Đồng hồ đo các bon đi-ô-xít kiểu hấp thụ tia cực tím
Đây là phương pháp đo nồng độ CO2 trong khí mẫu bằng đồng hồ phân tích tia tử ngoại kiểu

không phân tán bằng cách sử dụng hấp thụ ánh sáng bước sóng dài đặc biệt trong khu vực tia tử
ngoại của CO2. Đây là phương pháp theo kiểu khô nên rất dễ sử dụng, vì vậy được áp dụng trong
nhiều đồng hồ đo CO2.
(2) Đo nhiệt độ
Chủng loại, nguyên lý và phạm vi đo của nhiệt kế thường được sử dụng trong đo khí được thể
hiện trong Bảng 3-3.
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Bảng 3-3: Nguyên lý đo và phạm vi đo của nhiệt kế
Nhiệt kế

Lượng đo

Phạm vi đo (ºC)

Nhiệt kế bằng thủy tinh
Có cột thủy ngân

Sự trương nở của vật chất

Có cột chất lỏng hữu cơ

-55 ~ 650
-100 ~ 200

Hoạt động của 2 tấm kim
Nhiệt kế kiểu lưỡng kim

loại khác nhau rõ rệt về mức

-50 ~ 500

nở nhiệt
Nhiệt kế kiểu áp lực

Áp lực hơi nước của chất

Kiểu làm đầy chất lỏng

lỏng

Kiểu áp lực hơi nước

Áp lực do sự trương nở của
thủy ngân (chất lỏng, khí)

-40 ~ 500
-20 ~ 200

Khả năng tạo ra điện sinh ra
Nhiệt kế điện nhiệt

do chênh lệch nhiệt độ của
hai tiếp điểm của 2 loại kim

-200 ~ 1700

loại
(3) Đo hàm lượng nước
Trong trường hợp sử dụng ống pitôt để đo thì phải đo bằng cách sử dụng nồng độ khí có tính đến
hơi nước chứa trong khí thải. Vì vậy, cần phải đo hàm lượng nước. Thông thường thì nhồi chất hút
ẩm vào ống hút ẩm bằng thủy tinh, đo sẵn trọng lượng trước rồi hút khí thải vào, sau đó cân trọng
lượng bằng cân và tính mức chênh lệch trọng lượng trước và sau hút ẩm thì có thể tính được hàm
lượng nước từ trọng lượng khí hút vào. Thông thường nếu không có sự thay đổi lớn về nhiên liệu
hay trạng thái vận hành thì hàm lượng nước cũng không có sự thay đổi lớn, vì vậy thường không
thực hiện đo hàm lượng nước khi chỉ để quản lý đốt cháy.
(4) Đo lưu tốc của khí thải
Lưu lượng kế tiêu biểu dùng trong quản lý đốt cháy là phương thức sử dụng ống pitôt. Ống pitôt
lắp ở ống khói và áp kế nghiêng lắp ở bên ngoài ống khói được thể hiện trên Hình 3-1-5-2. Phía
trước của ống pitôt có lỗ và nếu quay lỗ đó về hướng luồng khí thì sẽ sinh ra tổng áp lực (áp lực toàn
bộ) của áp lực tĩnh của luồng khí tại điểm đó và áp lực động đối với lưu tốc v. Tuy nhiên, ở lỗ chiều
ngang thì chỉ xuất hiện áp lực tĩnh tại điểm đó thôi, nên nếu đo chênh lệch áp suất của hai loại này
(áp lực động) bằng áp kế phù hợp thì có thể tính được lưu tốc của luồng khí đó theo công thức (1).
Áp lực động vô cùng nhỏ nên phải phóng to chiều dài cột chất lỏng chênh áp để đọc giá trị bằng
cách sử dụng áp kế nghiêng như thể hiện trên Hình 3-3 để đo áp lực động.
Để tính được lưu tốc trung bình trong ống thì phải tìm được lưu tốc tại nhiều điểm trong thiết diện
ống vì lưu tốc phân bố khác nhau trong ống. Lưu lượng được tính bằng cách nhân thiết diện của ống
với lưu tốc trung bình.
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v=C

2Pd
ρ

(1)

Trong đó, v: lưu tốc (m/s)
C: hệ số ống pitôt
Pd: Giá trị đo áp lực động của ống pitôt (Pa)
ρ: Nồng độ khí trong ống (kg/m3)
Áp lực động ＝ Tổng áp lực ― Áp lực tĩnh

Trích dãn theo Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 8808

Lỗ đo áp lực tĩnh
Lỗ đo tổng áp lực

Hình 3-3: Đo lưu tốc khí thải bằng ống pitôt và áp kế nghiêng
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(5) Cách tính lưu lượng khí thải
a. Cách tính lưu lượng khí thải ướt
Lượng khí thải ướt được tính theo cách sau:
Tính lưu lượng từ lưu tốc khí thải và thiết diện ống theo công thức (2) dưới đây:
QN = Av ×

273.15
273.15 + θ s

×

Pa + Ps
101.32

× 60 × 60

(2)

QN： Lượng khí thải ướt ở trạng thái tiêu chuẩn (Nm3/h)

Trong đó,

A： Thiết diện ống (m2)
Pa： Áp suất không khí (kPa)
Ps： Giá trị trung bình của áp lực tĩnh của khí thải tại các điểm đo (kPa)

θs： Giá trị trung bình của nhiệt độ khí thải tại các điểm đo (oC)
v： Giá trị trung bình của lưu tốc ở các điểm đo (m/s)
1
v = (v1 + v2 + Λ + vn )
n
n： Số điểm đo

Trong đó,

v1,v2,…vn： Lưu tốc tại các điểm đo (m/s)
Trường hợp dựa trên tính toán đốt cháy thì tính theo công thức (3).

QN = GNW (3)
Trong đó,

QN： Lượng khí thải ướt ở trạng thái tiêu chuẩn (Nm3/h)
GN： Lượng khí thải ướt ở trạng thái tiêu chuẩn trên một đơn vị khối lượng
nhiên liệu [Nm3/kg (nhiên liệu chất rắn hoặc chất lỏng), Nm3/m3
(nhiên liệu chất khí)]
W： Lượng tiêu thụ nhiên liệu trên một giờ kg/h [(nhiên liệu chất rắn hoặc
chất lỏng), m3/h (nhiên liệu chất khí) ]

b. Cách tính lượng khí thải khô
Lượng khí thải khô được tính theo công thức (4) từ lượng khí thải ướt tính ở mục a.

x 
QN′ = QN 1 − w 
 100 

Trong đó,

(4)

Q'N： Lượng khí thải khô ở trạng thái tiêu chuẩn (Nm3/h)
QN： Lượng khí thải ướt ở trạng thái tiêu chuẩn (Nm3/h)
xw： Phần trăm thể tích của hơi nước trong khí thải (%)
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3-2. Công nghệ xử lý khí thải
3-2-1. Các công nghệ xử lý khí thải (công nghệ gom bụi, công nghệ khử lưu huỳnh, công
nghệ khử ni-tơ)
(1) Công nghệ gom bụi
Thiết bị gom bụi được sử dụng để hạn chế sự phát tán vào không khí của bụi tro sinh ra do đốt
cháy nhiên liệu hoặc bụi hạt sinh ra do nghiền vụn hoặc tuyển chọn nguyên vật liệu. (Trong phần
này sẽ không phân biệt bụi tro và bụi hạt mà sử dụng tên gọi chung là bụi cho tất cả các hạt bay lơ
lửng trong không khí.)
Có rất nhiều chủng loại thiết bị gom bụi và nếu phân loại theo phương thức tách bụi thì gồm các loại
như thể hiện trong Bảng 3-4.
Bảng 3-4: Phân loại theo phương thức gom bụi
Phương thức gom

Hình thức gom bụi

Thiết bị tiêu biểu

bụi
① Phương

thức

thông dòng

Là hình thức tác động một ngoại lực

Thiết bị gom bụi trọng lực

chẳng hạn như trọng lực, lực ly tâm,

Thiết bị gom bụi lực ly tâm (thiết bị

áp lực tĩnh điện… lên phương hướng

xoáy tụ)

vuông góc với chiều của luồng khí và

Thiết bị gom bụi tĩnh điện

làm cho các hạt di chuyển ra bên
ngoài luồng khí.
② Phương

thức

vật cản

③ Phương
tường chắn

thức

Là hình thức đặt vật cản vào giữa

Bộ lọc khí

luồng khí rồi tách lấy bụi bằng lực ly

Bộ lọc lớp lấp đầy hạt

tâm, lực quán tính tác động lên hạt

Thiết bị gom bụi lực quán tính

bụi.

Thiết bị gom bụi tẩy rửa

Là hình thức đặt tấm màng chặn

Bộ lọc túi

ngang luồng khí để chất khí lọt qua

Bộ lọc gốm

mà không cho bụi lọt qua và tách giữ
hạt bụi ở bề mặt tấm màng.
Chọn máy gom bụi phải xem xét các yếu tố như kích cỡ hạt bụi trong khí thải, lưu tốc cơ bản, tổn
thất áp lực… Dưới đây sẽ giải thích về thiết bị gom bụi điện và bộ lọc túi là hai loại thường được sử
dụng ở các công trình quy mô lớn.
① Thiết bị gom bụi tĩnh điện
Ở các công trình có nhiều bụi chẳng hạn như nhà máy nhiệt điện than thì thường lắp đặt thiết bị gom
bụi tĩnh điện. Nguyên lý của gom bụi tĩnh điện là loại bỏ bụi bằng lực tĩnh điện. Thiết bị này được
cấu thành bởi điện cực phóng điện dạng dây và điện cực gom bụi hình trụ tròn hoặc tấm phẳng tiếp
đất. Ở điện cực phóng điện có tác động một điện áp cao một chiều âm vài chục nghìn vôn rồi phóng
hào quang điện âm. Khi bụi đi qua chỗ này thì sẽ va vào các ion âm rồi tích điện và bị tác động bởi
hướng của điện cực gom bụi và bị gom lại. Bụi bám vào tấm điện cực khi có độ dày phù hợp thì tấm
này sẽ được đập bằng búa rơi xuống phễu và được bảo trì.
Có thể loại bỏ hạt bụi siêu nhỏ với kích cỡ đường kính 0,05~20μm với hiệu suất cao trong điều kiện
áp suất và phạm vi nhiệt độ rộng. Ưu điểm là tổn thất áp lực ít, mật độ dòng điện hoạt động thấp, chi
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phí vận hành ít…
② Bộ lọc túi
Thu giữ, tích trữ và gom lại bụi ở trên tấm vải dệt hoặc vải không dệt. Hiệu suất gom bụi rất cao mà
không phụ thuộc vào kích cỡ hạt bụi. Tuy nhiên, theo thời gian thì bụi sẽ tích tụ ngày càng nhiều trên
tấm vải nên tổn thất áp lực cũng tăng lên theo thời gian. Vì vậy, phải loại bỏ bụi tích tụ với một
khoảng cách thời gian phù hợp và phải vận hành liên tục. Nhiệt độ khí xử lý dưới 150oC thì thông
thường sử dụng vải dệt sợi polyester. Nếu nhiệt độ khoảng 250oC thì sử dụng vải dệt sợi thủy tinh,
tuy nhiên trong những năm gần đây có bán rất nhiều các sản phẩm có tính chịu axít, chịu nhiệt tốt
chẳng hạn như vải sợi các bon, vải sợi không gỉ để xử lý bụi mang tĩnh điện kháng điện cao…
(2) Công nghệ khử lưu huỳnh
Phương pháp hiệu quả nhất để giảm nồng độ SOx trong khí thải là chuyển đổi sang sử dụng nhiên
liệu chứa ít lưu huỳnh. Khí thành phố (city gas), LNG, LPG không chứa lưu huỳnh nên không phát
sinh SOx. Đối với dầu nặng thì phải sử dụng phương pháp hydro hóa lưu huỳnh bằng dung môi
hoặc khử lưu huỳnh gián tiếp nhờ phương pháp chưng giảm áp dầu nặng. Ở Nhật Bản, hàm lượng
lưu huỳnh trong dầu nặng hiện nay vào khoảng 1%. Tuy nhiên rất khó loại bỏ hoàn toàn lưu huỳnh
trong tất cả các loại nhiên liệu mà cần phải loại trừ SOx trong khí thải sinh ra khi đốt cháy và giảm
lượng phát thải.
Phương thức khử lưu huỳnh khói thải được chia ra thành hai phương thức lớn đó là phương thức
ướt và phương thức khô. Trong đó, phương pháp hấp thụ bùn vôi là phương thức phun bùn có chứa
5~15% canxi cacbonat (đá vôi) hoặc canxi hydroxit (vôi tôi) ở dạng sương vào trong khí thải để
loại bỏ SOx trong khí thải dưới dạng canxi sulfat. Khi sử dụng đá vôi làm chất hấp thụ thì vôi và
lưu huỳnh ôxít sẽ phản ứng với nhau tạo thành canxi sunfit và nếu tiếp tục ô xi hóa chất này thì sẽ
thu được sản phẩm phụ là thạch cao (canxi sulfat) và có thể sử dụng làm nguyên vật liệu công
nghiệp được. Bảng 3-5 thể hiện phương thức khử lưu huỳnh khói thải hiện đang được sử dụng.
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Bảng 3-5: Các phương pháp khử lưu huỳnh khói thải tiêu biểu
Phương thức

Chủng loại phương pháp khử lưu

Chất hấp thụ/chất dính hút

huỳnh khói thải
Kiểu ướt

Phương pháp hấp thụ bùn vôi

Đá vôi (canxi sulfat)
Vôi tôi (canxi hydroxit)
Dolomit

Phương pháp hấp thụ bùn magiê

Magiê hydroxit

hydroxit
Phương pháp hấp thụ dung dịch kiềm

Natri hydorxit
Amoni hydroxit

(3) Công nghệ khử ni-tơ
Để hạn chế phát thải NOx, như thể hiện trong Bảng 3-6 thì phải tiến hành cải thiện đốt cháy chẳng
hạn như giảm nồng độ ô xi và nhiệt độ đốt cháy khi đốt cháy hoặc chuyển sang sử dụng loại nhiên
liệu chứa ít ni-tơ. Ngoài ra, còn có cách là lắp đặt thiết bị khử ni-tơ khói thải để loại bỏ NOx tạo
thành. Đặc biệt là có thể hạn chế tạo thành NOx rất nhiều bằng cách cải thiện nhiên liệu và cải thiện
đốt cháy.
Bảng 3-6: Công nghệ hạn chế chất ni-tơ ôxít
Phân loại

Công nghệ hạn chế

Nội dung

Công nghệ hạn

Cải thiện nhiên liệu

Chuyển đổi nhiên liệu

chế phát sinh

Cải thiện đốt cháy

Hạn chế bằng cách thay đổi điều kiện vận
hành
Hạn chế bằng cách cải tiến thiết bị đốt cháy

Công nghệ khử

Phương pháp kiểu khô

Phương pháp khử tiếp xúc amôniăc

ni-tơ khói thải

Phương pháp kiểu ướt

Phương pháp ô xi hóa khử

Về cải thiện đốt cháy thì có phương pháp đốt cháy hai giai đoạn, đó là chia và cung cấp không khí
dùng để đốt cháy thành hai giai đoạn, ở giai đoạn thứ nhất thì giới hạn không khí cung cấp vào ở tỉ lệ
không khí khoảng 0,8~0,9, rồi ở giai đoạn thứ hai thì cung cấp bổ sung nốt phần không khí bị thiếu
để đốt cháy hoàn toàn trong toàn hệ thống. Phương pháp này rất có hiệu quả trong việc giảm cả hai
loại là thermal NOx và fuel NOx bằng cách giảm nồng độ ô xi trong khu vực đốt cháy và giảm nhiệt
độ ngọn lửa. Ngoài ra, còn có phương pháp tái tuần hoàn khí thải bằng cách tuần hoàn khí thải đốt
cháy để đốt cháy tiếp. Phương pháp này cũng rất có hiệu quả trong việc giảm thermal NOx do giảm
nhiệt độ đốt cháy. Có loại vòi đốt ít sinh ra NOx là loại vòi đốt tích hợp cả hai phương pháp đốt cháy
hai giai đoạn và phương pháp tái tuần hoàn khí thải. Vì vậy, có thể lắp đặt loại vòi đốt này ở các
công trình đốt cháy hiện có với chi phí tương đối thấp.
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Trong công nghệ khử ni-tơ khói thải thì chủ yếu là áp dụng phương pháp khử tiếp xúc amôniăc.
Phương pháp này là phương pháp nhồi amôniăc vào trong khí thải để gây phản ứng với NOx nhờ
chất xúc tác để tạo thành ni-tơ và nước. Ni-tơ monoxit (NO) trong phản ứng này sẽ phản ứng với
lượng tương đương với amôniăc. Giám sát liên tục amôniăc ở cửa ra của thiết bị xử lý để hạn chế
amôniăc chưa phản ứng ở mức dưới 5%. Chất xúc tác sử dụng cần phải thay định kỳ.
4NO + 4NH3 +O2→ 4N2 +6H2O
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3-2-2. Biện pháp trong các quá trình công nghiệp
(1) Nhiệt điện than
①

Quá trình sản xuất

Trong nhiệt điện đốt than cám đang thịnh hành hiện nay, than sau khi được nghiền nhỏ thành hạt
khoảng 50 micron bằng máy nghiền (máy nghiền than cám) rồi phun từ các vòi đốt cùng với không
khí đốt cháy vào bên trong lò và đốt cháy. Hơi nước sinh ra trong lò hơi sẽ được chuyển tới tua bin
hơi nước làm quay tua bin và sinh ra điện. Trong nhiệt điện có thể nâng cao hiệu suất phát điện
bằng cách tăng nhiệt độ và áp suất của hơi nước. Tuy nhiên, ở Nhật Bản thực hiện phát điện siêu tới
hạn và phát điện trên siêu tới hạn tức là nhiệt độ và áp suất của hơi nước vượt cả mức tới hạn (là
giới hạn phạm vi mà có thể xảy ra hiện tượng nhảy pha giữa pha chất khí và pha chất lỏng).

Hình 3-4: Chu trình của nhà máy điện than2
②

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Khi đốt cháy than sẽ sinh ra bụi tro, SOx và NOx nên cần phải lắp đặt thiết bị gom bụi, thiết bị khử
lưu huỳnh khói thải và thiết bị khử ni-tơ khói thải. Việc lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải thông
thường này được thể hiện trên Hình 3-5. Khí thải ban đầu sẽ được loại bỏ NOx bằng thiết bị khử
ni-tơ khói thải, rồi sau đó được loại bỏ bụi tro bằng thiết bị gom bụi, rồi cuối cùng được loại bỏ SOx
bằng thiết bị khử lưu huỳnh khói thải. Phương thức khử tiếp xúc amôniăc thường được sử dụng
nhiều trong thiết bị khử ni-tơ khói thải, phương thức hút tĩnh điện thường được sử dụng nhiều trong
thiết bị gom bụi và phương thức hấp thụ bùn vôi thường được sử dụng nhiều trong thiết bị khử lưu
huỳnh khói thải.
2

Mục 1. Điện lực và Công nghệ phát điện trong mục II. Công nghệ sử dụng than trong Sổ tay Khai
thác và Sử dụng Than - Học về Than đá - Trung tâm năng lượng Than Nhật Bản;
http://www.jcoal.or.jp/publication/s2-1.pdf
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Ngoài ra, trong quá trình giảm phát thải NOx thì hơn 90% NOx sinh ra trong lò hơi đốt than cám là
fuel NOx nên tỉ lệ thermal NOx chiếm rất ít. Vì vậy, rất nhiều lò hơi áp dụng công nghệ vòi đốt ít
sinh NOx để có thể khử NOx sinh ra trong quá trình phản ứng đốt cháy bằng cách điều chỉnh phù
hợp tỉ lệ phối trộn nhiên liệu với không khí đốt cháy.

Hình 3-5: Hệ thống xử lý khí thải trong nhà máy nhiệt điện than3

3

Công nghệ Nhiệt điện Than – Khóa học cơ bản về than lần thứ 5 – Trung tâm Năng lượng Than
Nhật Bản; http://www.jcoal.or.jp/coaldb/shiryo/material/09_tsuji.pdf
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(2) Công nghiệp gang thép
① Quá trình sản xuất
Quá trình sản xuất của ngành công nghiệp gang thép được chia ra thành luyện gang thép liên hoàn,
tức là luyện gang từ quặng sắt ở lò cao rồi sản xuất tới tận sản phẩm thép thành phẩm và sản xuất
thép lò điện, tức là lấy nguyên liệu là sắt vụn để nung nóng chảy ở lò điện rồi sản xuất sản phẩm
thép.
a.

Luyện gang thép liên hoàn
Quá trình luyện gang thép liên hoàn là quá trình sản xuất vật liệu thép từ quặng sắt và được thể

hiện trên Hình 3-6. Đây là một quá trình gồm hai giai đoạn, đó là giai đoạn “luyện gang” để sản xuất
gang bằng phản ứng hóa khử ở lò cao và giai đoạn “sản xuất thép” để sản xuất các sản phẩm thép
bằng cách luyện thép ở lò chuyển (converter furnace) rồi cán thép và gia công xử lý nhiệt để tạo ra
các sản phẩm thép có nhiều đặc tính khác nhau. Trong phản ứng hóa khử của quặng sắt có sinh ra
khí CO2. Vì vậy, cần phải có nguồn nhiệt để thúc đẩy phản ứng hóa khử này. Hơn nữa, còn cần nhiều
quá trình khác nữa như tinh luyện phôi thép, gia công phôi… rồi mới đến công đoạn sản xuất sản
phẩm thép thành phẩm. Các công đoạn gia công xử lý nhiệt trung gian này đều tiêu tốn nhiên liệu.

Hình 3-6: Chu trình luyện gang thép liên hoàn
b. Sản xuất thép lò điện
Quá trình sản xuất thép lò điện, như thể hiện trên Hình 3-7, là quá trình lấy nguyên liệu là sắt vụn
rồi tiến hành nung nóng chảy trong lò điện, đúc và cán thành sản phẩm thép. Lò điện kiểu hồ quang
là loại phổ biến nhất có gắn điện cực than chì ở phần nắp lò. Cho dòng điện chạy qua điện cực này
thì sẽ sinh ra hồ quang ở giữa điện cực với sắt vụn trong lò, vì thế sắt vụn sẽ bị tan ra nhờ nhiệt hồ
quang này. Trong lò điện diễn ra quá trình tinh luyện ô xi hóa, tức là thổi ô xi vào lò điện để nâng
cao nhiệt độ của lò bằng nhiệt phản ứng và quá trình hóa khử, tức là sau khi tháo xỉ ra bên ngoài rồi
đổ thêm than và cốc vào để khử lưu huỳnh và khử ni-tơ.
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Khí thải

Chuyên chở và tuyển chọn sắt vụn

Lò điện

Tinh luyện ngoài lò
(tinh luyện lò thùng)

Công đoạn đúc

Hình 3-7: Chu trình sản xuất thép lò điện
② Kiểm soát ô nhiễm không khí
a.

Kiểm soát ô nhiễm không khí trong luyện gang thép liên hoàn

Trong luyện gang thép liên hoàn có sử dụng nhiều thiết bị đốt cháy. Các biện pháp kiểm soát khí thải
đối với từng loại thiết bị được thể hiện trong Bảng 3-7.
Bảng 3-7: Xử lý khí thải trong luyện gang thép liên hoàn4
Quá trình sản xuất
Công đoạn nung nóng
Công đoạn than cốc
Lò cao
Lò chuyển
Đúc

Biện pháp kiểm soát khí thải chủ yếu
Máy hút bụi tĩnh điện
Thiết bị khử lưu huỳnh/khử ni-tơ khói thải
Nắp lò làm lạnh không khí lò cốc
Khử lưu huỳnh khí thải lò cốc
Thiết bị rửa khí thải Venturi
Máy hút bụi tĩnh điện
Gom bụi bằng thùng xoáy
Đốt cháy sinh ít NOX

b. Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất thép lò điện
Trong sản xuất thép lò điện, bụi hạt và chất bốc bị bay ra bên ngoài lò vì nắp lò đóng mở khi nạp
sắt vụn vào lò điện ở công đoạn nung nóng, nên phải xử lý trực tiếp khí thải từ lò điện và xử lý bụi
trong phòng kín. Chu trình xử lý được thể hiện trên Hình 3-8.

4

Tham khảo Kế toán Môi trường – Tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal;
http://www.nssmc.com/csr/env/env_management/account.html
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Xử lý bụi
trong nhà kín

Bộ lọc túi

Thải ra

Sắt vụn

Nung nóng
chảy trong
lò điện

Bộ lọc túi

Xử lý khí thải trực tiếp của lò điện

Tinh luyện ngoài lò
Hình 3-8: Xử lý khí thải trong sản xuất thép lò điện
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Thải ra

(3) Sản xuất xi măng
① Quá trình sản xuất
Quá trình sản xuất xi măng được thể hiện trên Hình 3-9. Trong nhà máy xi măng, nguyên liệu là đá
vôi và đất sét… được trộn với các chất hóa học cần thiết khác rồi đem nghiền nhỏ. Sau đó được nung
ở nhiệt độ 1450oC trong lò quay để sản xuất sản phẩm trung gian dạng viên nhỏ gọi là clinker. Cuối
cùng clinker được nghiền cùng với một ít thạch cao để sản xuất xi măng.

Hình 3-9: Chu trình sản xuất xi măng
Nguồn: “Công nghiệp xi măng thân thiện với môi trường năm 2015” – Hiệp hội Xi măng Nhật Bản
② Kiểm soát ô nhiễm không khí
Như thể hiện trong Hình 3-10, trong sản xuất xi măng có sinh ra bụi hạt trong công đoạn nguyên
liệu và công đoạn nung. Bụi hạt này được chiết tách bằng sự kết hợp cả thiết bị thùng xoáy và thiết
bị hút bụi tĩnh điện.
Tuy nhiên, SO2 sinh ra trong quá trình đốt cháy được hấp thụ bởi đá vôi là nguyên liệu xi măng
nên không cần thiết bị xử lý.
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Gom bụi hạt
bằng thiết bị hút
bụi

Đá vôi
Máy nghiền vật liệu
Đất sét
Bụi hạt + khí thải
Khí thải từ công đoạn nung

Khí thải đã
được loại bỏ
bụi hạt

Thiết bị thùng xoáy

Tới công đoạn nung vật
liệu đã nghiền

Thiết bị hút bụi

Hình 3-10: Xử lý khí thải trong sản xuất xi măng

47

197

Ống khói

(4) Công nghiệp hóa chất
(4)-1. Sản xuất phân bón hóa học
① Quá trình sản xuất
Ni-tơ, phốt pho và kali là 3 nguyên tố rất cần thiết cho sự sinh trưởng của thực vật. Phần này sẽ đề
cập và giải thích về quá trình sản xuất phân đạm. Hình 3-11 thể hiện quá trình hình thành amôniăc là
nguyên liệu sản xuất amoni sulfat là thành phần chính của phân đạm. Trong sản xuất amôniăc, phổ
biến nhất vẫn là cách hình thành amôniăc nhờ phản ứng giữa khí ni-tơ và hydro do Haber-Bosch của
Đức phát minh ra vào đầu thế kỷ 20.

Các bon đi-ô-xít CO2

Công
đoạn
loại trừ
CO2

Công
đoạn
chuyển
đổi CO

Công
đoạn
mê tan
hóa

Máy nén

Công đoạn hình
thành amôniăc

Công đoạn
cải tiến

Mê tan
Khí thiên
nhiên như
naphtha…

Không khí
(ni-tơ)

Khí thải

Đốt cháy
N2+3H2→2NH3
Nhiên liệu

Nhiệt thải

Nhiệt thải

Hình 3-11: Chu trình sản xuất amôniăc
Kiểm soát ô nhiễm không khí

③

Công đoạn quan trọng để kiểm soát ô nhiễm không khí trong chu trình sản xuất amôniăc là công
đoạn cải tiến chất lượng nhiên liệu, đó là tuyển chọn nhiên liệu để đốt cháy và quản lý đốt cháy. Nếu
sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu và tiến hành quản lý đốt cháy một cách phù hợp thì có thể
giảm được nồng độ bụi, NOX, SO2 trong khí thải.
Ngoài ra, nếu thu hồi được lượng nhiệt thải phát sinh trong công đoạn hình thành amôniăc thì có thể
giảm thiểu được lượng phát thải khí hiệu ứng nhà kính và tiết kiệm được năng lượng.
(4)-2. Lọc dầu
① Quá trình sản xuất
Dầu thô trước tiên sẽ được phân tách bằng thiết bị chưng cất trong khí quyển thành khí gas, LPG,
naphtha, dầu hỏa, dầu nhẹ và các thành phần còn lại do có sự chênh lệch về nhiệt độ bay hơi. Phạm
vi nhiệt độ bay hơi này như thể hiện trong Bảng 3-8. Các thành phần còn lại này cứ để nguyên như
vậy thì hầu như là không còn giá trị thương phẩm, nên tiếp tục được xử lý bằng thiết bị lọc hydro
hóa, thiết bị tiếp xúc cải tiến chất lượng, thiết bị khử/phân giải lưu huỳnh dầu nặng… Sản phẩm dầu
được sản xuất bằng cách phối trộn các thành phần còn lại đã được tinh lọc này.

48

198

Ngoài ra, khí sinh ra trong nhà máy lọc dầu chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu cho các thiết bị.
Hydro sunfua sinh ra nhờ thiết bị lọc hydro hóa sẽ được thiết bị thu hồi lưu huỳnh chuyển thành lưu
huỳnh rồi thu hồi lại.
Bảng 3-8: Phạm vi nhiệt độ bay hơi của các thành phần còn lại5
Thành phần khí

LPG

Mê tan (Bay hơi -163oC)
Êtan (Bay hơi - 89oC)
Propan (Bay hơi - 42 oC)
Butan (Bay hơi - 1oC)

Xăng

35 ~180 oC

Dầu hỏa

170~250 oC

Dầu nhẹ

240~350 oC

Dầu còn lại

Từ 350 oC trở lên

② Kiểm soát ô nhiễm không khí
a.

Biện pháp kiểm soát lưu huỳnh ô xít
Trong nhà máy lọc dầu có áp dụng các thiết bị lọc hydro hóa hoặc thiết bị hydro hóa khử lưu

huỳnh trong công đoạn lọc loại bỏ thành phần lưu huỳnh trong dầu nguyên liệu và các thiết bị tiếp
xúc phân giải hoặc thiết bị hydro hóa phân giải trong công đoạn phân giải dầu nặng. Khí phụ phẩm
của các thiết bị này được sử dụng làm nhiên liệu, nhưng các khí phụ phẩm này lại có chứa nhiều
hydro sunfua (H2S) nên nếu đốt cháy luôn thì sẽ sinh ra nhiều SO2. Vì vậy, các nhà máy lọc dầu đều
thực hiện kiểm soát ô nhiễm đối với lưu huỳnh ô xít bằng cách lắp đặt các thiết bị như dưới đây.
<Thiết bị thu hồi lưu huỳnh>
Thiết bị thu hồi lưu huỳnh (SRU: Sulfur Recovery Unit) được cấu thành bởi công đoạn thu hồi phân
tách khí H2S trong khí phụ phẩm bằng thiết bị rửa khí và công đoạn thu hồi H2S đậm đặc thành lưu
huỳnh phân tử.

5

Tham khảo Mục 1: Giải thích chung – Chương 4: Lọc dầu – Quy chế Dầu mỏ Phiên bản thứ 4 –
Công ty Cổ phần Năng lượng JX;
http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part04/chapter04/section01.html
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<Thiết bị xử lý khí thải (tail gas) (Ghi chú)>
Tỉ lệ thu hồi lưu huỳnh của SRU vào khoảng 97% và khí loại bỏ (off-gas) của SRU này sẽ được
chuyển đến thiết bị xử lý khí thải (TGTU) để thu hồi nốt phần lưu huỳnh còn sót lại. Nhờ vậy mà
tổng tỉ lệ thu hồi lưu huỳnh được cải thiện lên tới trên 99,90%.
(Ghi chú)

Hydro, lưu huỳnh, ni-tơ… và các hợp chất của chúng

<Thiết bị khử lưu huỳnh khói thải>
Thiết bị khử lưu huỳnh khói thải được lắp đặt để loại bỏ lưu huỳnh ô xít chứa trong khói thải của lò
hơi.
b. Biện pháp kiểm soát ni-tơ ô xít
Biện pháp kiểm soát ni-tơ ô xít được áp dụng chủ yếu trong các nhà máy lọc dầu là sử dụng vòi đốt
ít sinh khí NOx và thiết bị khử ni-tơ khói thải bằng phương pháp hóa khử tiếp xúc với amôniăc. Mặt
khác, một số nhà máy lọc dầu còn áp dụng cả phương pháp đốt cháy hai giai đoạn và phương pháp
tuần hoàn khí thải.
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CHƯƠNG 4: CÔNG NGHỆ ĐO CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG KHÍ THẢI
Chương này giải thích chi tiết về công nghệ đo để nắm bắt chính xác thực trạng phát thải chất gây ô
nhiễm không khí trong nhà máy và tầm quan trọng của việc quản lý bảo dưỡng thiết bị đo tự động.
Thiết bị đo nồng độ tự động luôn hiển thị nồng độ, nhưng cần kiểm tra định kỳ xem có giá trị nồng
độ hiển thị có chính xác hay không. Để thu được giá trị đo đúng thì cần phải định kỳ tiến hành hiệu
chỉnh hoặc thay thế phụ kiện theo hướng dẫn tại sổ tay vận hành của hãng sản xuất.
Việc đo chính xác cũng rất quan trọng trong việc chứng minh rằng nhà máy đã thực hiện nghiêm
chỉnh việc cắt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí gây nguy hại tới môi trường và sức
khỏe con người.
4-1. Ý nghĩa của việc đo các chất gây ô nhiễm trong khí thải
Ở Việt Nam, năm 2016 Thông tư về “đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp” đã được ban hành và
dự kiến xây dựng lưu trữ lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí (bụi, SO2…) sinh ra từ các
hoạt động công nghiệp. Doanh nghiệp đối tượng phải nắm bắt chính xác lượng chất gây ô nhiễm
trong khí thải và phải khai báo với cơ quan quản lý nhà nước. Để biết lượng chất gây ô nhiễm trong
khí thải là bao nhiêu thì cần phải nắm bắt được thông tin chính xác về nồng độ và lượng phát thải
chất gây ô nhiễm không khí trong khí thải.
Ở phần này sẽ được học về phương pháp lấy mẫu khí thải để làm cơ sở đo chất gây ô nhiễm trong
khí thải và phương pháp đo bụi, SOx, NOx là các chất gây ô nhiễm chủ yếu.
4-2. Phương pháp đo chất gây ô nhiễm trong khí thải phải kiểm soát ở Việt Nam
Ở Việt Nam có quy định về tiêu chuẩn phát thải chất gây ô nhiễm trong khí thải. Nhà máy phát
thải khí thải ra môi trường không khí có nghĩa vụ phải tuân thủ thực hiện tiêu chuẩn phát thải này.
Các chất chủ yếu là đối tượng kiểm soát ô nhiễm đó là SO2, NO2, bụi và CO và phải thực hiện đo
các chất này. Hơn nữa, nhiều loại kim loại nặng, clo, hydro clorua và hydro florua… cũng nằm trong
đối tượng kiểm soát nên nếu cộng cả chất hữu cơ thì tổng số có 100 loại chất thuộc đối tượng kiểm
soát.
Hiện nay, Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) là văn bản quy định tiêu chuẩn phát thải và được tổng
hợp trong Bảng 4-1.
Bảng 4-1: Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về tiêu chuẩn phát thải
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN)

Phân ngành công nghiệp

Ghi chú

QCVN19/2009/BTNMT

Áp dụng cho toàn bộ các ngành công

Đang sửa đổi6

nghiệp (chất vô cơ và bụi)
QCVN20/2009/BTNMT

Áp dụng cho toàn bộ các ngành công

Đang sửa đổi

nghiệp (chất hữu cơ)
QCVN21/2009/BTNMT

Nhà máy phân bón hóa học

Đang sửa đổi

QCVN22/2009/BTNMT

Nhà máy nhiệt điện

Đang sửa đổi
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QCVN23/2009/BTNMT

Ngành sản xuất xi măng

QCVN30/2012/BTNMT

Đốt chất thải công nghiệp

QCVN34/2010/BTNMT

Nhà máy lọc dầu, hóa dầu

QCVN51/2013/BTNMT

Ngành gang thép

QCVN02/2012/BTNMT

Đốt chất thải y tế

Đang sửa đổi

Ghi chú: Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) có ghi là đang sửa đổi ở mục Ghi chú là những quy chuẩn
có mục tiêu hoàn tất sửa đổi trong năm 2015, nhưng tới thời điểm tháng 02 năm 2015 thì vẫn đang
trong giai đoạn sửa đổi hoặc tiếp tục sửa đổi.
Ở Việt Nam, Thông tư về khí thải nhà máy được ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2015 là Thông tư số
40/2015/TT-BTNMT về “giám sát khí thải nhà máy” (của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và mới có
hiệu lực ngày 05 tháng 10 năm 2015. Phương pháp đo khí thải ở nhà máy được quy định tại Thông
tư này được tổng hợp trong Bảng 4-2. Các phương pháp đo này chủ yếu tham khảo các tiêu chuẩn
của US-EPA (Cục Bảo vệ Môi trường của Mỹ) và tiêu chuẩn ISO, còn các phương pháp lấy mẫu bụi,
phương pháp đo thủ công đối với SO2, NOx và HCl thì tham khảo và áp dụng theo Tiêu chuẩn Công
nghiệp Nhật Bản JIS (Japan Industrial Standard).
Bảng 4-2: Phương pháp đo khí thải trong nhà máy7
STT
1

Thông số đối tượng

Phương pháp đo

Xác định điểm đo ở đường khói (ống, ống
khói)

US EPA Method 1
US EPA Method 2

2

Lưu tốc

3

Thể tích mol của không khí khô

US EPA Method 3

4

Hàm lượng nước

US EPA Method 4

5

O2, nhiệt độ, áp suất

measurement device Using online

ISO 10780

US EPA Method 5
US EPA Method 17
6

ISO 10155

Chất dạng hạt

AS 4323.2: 1995
JIS Z 8808: 2013
ISO 5977: 2005
US EPA Method 6
US EPA Method 8

7

Lưu huỳnh đi-ô-xít (SO2)

US EPA Method 8A
TCVN 6750 : 2005
TCVN 7246: 2003

7Thông

tư số 40/2015/TT-BTNMT
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STT

Thông số đối tượng

Phương pháp đo
JIS K 0103: 2011
Using direct measurement equipment
US EPA Method 7
ISO 7172: 2002

8

Ni-tơ đi-ô-xít (NOx)

ISO 7245: 2003
JIS K 0104: 2011
Using direct measurement device

9

Axít sunfuric (H2SO4)

10

Độ mờ (Opacity)

US EPA Method 8
US EPA Method 8A
US EPA Method 9
US EPA Method 10

11

Các bon monoxit (CO)

TCVN 7242: 2003
Using direct measurement device

12

Hydro sunfua (H2S), Carbonyl sunfua

US EPA Method 15

(COS), Cacbon đisunfua (CS2)

US EPA Method 15A
US EPA Method 12

13

US EPA Method 29

Chì (Pb)

ISO 7557-1: 2005
ISO 7557-3: 2005

14

Tổng flo (F-)

15

Chất hữu cơ

US EPA13Amethod
US EPA Method13B
US EPA 18
US EPA 0030
US EPA Method 23

16

Đioxin và các hợp chất đioxin (PCDD /

ISO 7556-1: 2005

PCDF)

ISO 7556-2: 2005
ISO 7556-3: 2005
US EPA Method 25

17

Hydrocarbon phi mê tan (NMHC)

18

Hydro bromua (HBr), clo (Cl2), brom(Br2)

US EPA Method 0031
US EPA Method 26
US EPA method 26A
US EPA Method 26

19

Hydro florua (HF)

US EPA Method 26A
TCVN 7243: 2003
US EPA Method 26

20

US EPA Method 26A

Hydro clorua (HCl)

TCVN 7244: 2003
JIS K 0107: 2012
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STT

Thông số đối tượng

Phương pháp đo

Antimon (Sb), asen (As), bari (Ba), beri
(Be), ca-đi-mi (Cd), crôm (Cr), cô ban
21

(Co), đồng (Cu), mangan (Mn), niken
(Ni), phốt pho (P), Xeri (Ce), bạc (Ag),

US EPA Method 29
TCVN 7557: 2005

titan (Ti), kẽm (Zn)
US EPA Method 29
22

Thủy ngân (Hg)

US EPA Method 30B
US EPA Method 101A

23
24

US EPA Method 201

PM10

US EPA Method 201A
US EPA Method 23

Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs)

US EPA Method 0010

4-3. Phương pháp lấy mẫu khí thải
Phương pháp đo khí thải gồm cách đo bằng thiết bị phân tích hoặc thiết bị phân tích hóa học
(phương pháp đo thủ công) bằng cách hút khí thải từ ống khí thải rồi hấp thu và lấy mẫu chất gây ô
nhiễm mục tiêu (SOx, NOx…) vào bình hấp thu hoặc bình chân không, sau đó mang mẫu đó về
phòng thí nghiệm để phân tích; và cách đo liên tục bằng thiết bị đo (phương pháp đo tự động liên
tục) bằng cách lấy trực tiếp khí thải tại hiện trường cho vào thiết bị đo để tiến hành đo liên tục bằng
cách sử dụng phương thức hóa lý chẳng hạn như tính chất phát quang hay hấp thụ ánh sáng của chất
đó.
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Có hai cách lấy mẫu khí thải đó là cách đo khí thải hút được từ ống khí thải (phương pháp hút lấy
mẫu) và cách đo tại chỗ bên trong ống khí thải mà không cần hút lấy mẫu nhờ nguyên lý hấp thụ ánh
sáng…(phương pháp lấy mẫu không hút khí).
Nồng độ thành phần khí trong khí thải có thể tính được từ thể tích của khí hút vào và khối lượng của
chất gây ô nhiễm chứa trong khí thải sau khi hút lấy mẫu khí thải, vì vậy cần tiến hành đồng thời cả
việc đo lượng mẫu, nhiệt độ và áp suất của khí thải. Trường hợp đo bụi trong khí thải thì cũng cần
hút với tốc độ bằng với lưu tốc của khí thải (hút đẳng tốc) và thu giữ bụi ở bộ lọc. Trường hợp chất
dạng khí thì không cần hút đẳng tốc.
Ở phần này sẽ học về những kiến thức cần thiết để lấy mẫu khí thải trên cơ sở tham khảo phương
pháp được quy định tại Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 0095:1999 (phương pháp lấy mẫu
khí thải, tương đương tiêu chuẩn ISO10396) và JIS Z 8808:2013 (phương pháp đo nồng độ bụi trong
khí thải, tương đương tiêu chuẩn ISO12141).
(1) Khái quát về lấy mẫu khí thải trong phương pháp đo thủ công
Cơ chế của phương pháp lấy mẫu khí thải sử dụng bình hấp thu được thể hiện trên Hình 4-1. Phương
pháp này gồm các cấu phần lần lượt là Ống lấy mẫu (ống thăm dò) – Ống dẫn – Bình hấp thu – Bộ
phận khử ẩm – Bơm hút khí – Lưu lượng kế tích hợp (gồm cả chức năng đo áp lực và nhiệt độ).
Nếu là phương pháp hút lấy mẫu thì quá trình lấy khí thải từ ống ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác
đo khí. Đặc biệt là khí thải đốt cháy có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng nên xảy ra hiện tượng nước
ngưng tụ. Để tránh hiện tượng này thì cần phải làm nóng dây chuyền lấy mẫu, v.v… Ở đầu ống thăm
dò có bịt chất lọc để loại trừ bụi. Ngoài ra, đoạn ống dẫn từ ống thăm dò đến bình hấp thu cũng cần
phải được làm nóng để tránh bị tắc nghẽn do khí có nhiệt độ ngưng tụ cao ngưng tụ lại. Hơn nữa,
trong khí thải còn có nhiều loại khí khác (thành phần can thiệp) gây ảnh hưởng đến giá trị đo khí.
Cần chú ý đến cả việc các ống sử dụng ở bộ phận lấy mẫu bị ăn mòn.
Lấy khí thải thì trước tiên phải chuyển đổi đường ống khí thải sang đường ống phụ, sau đó hút khí
thải vào bình hấp thu cho đến khi đạt đến mức nhất định. Tốc độ hút khoảng 2 lít/phút. Khi đo phải
đo lượng khí hút vào bằng lưu lượng kế tích hợp. Ngoài ra, khi tính nồng độ cũng phải ghi lại nồng
độ và áp lực khi đo để chuyển đổi sang trạng thái tiêu chuẩn.
ーー・-
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Hình 4-1: Cơ chế của phương pháp lấy khí thải sử dụng bình hấp thu (JIS K 0095)
(2) Khái quát về lấy khí thải trong phương pháp đo liên tục
Cơ chế của phương pháp lấy khí thải cho máy đo liên tục được thể hiện trên Hình 4-2. Phương
pháp lấy khí thải cho máy đo liên tục bao gồm các cấu phần lần lượt là Ống thăm dò – Ống dẫn –
Bộ phận tiền xử lý – Đồng hồ phân tích. Ống dẫn phải được giữ nhiệt hoặc làm nóng để tránh tắc
nghẽn do nước hoặc khí có nhiệt độ ngưng tụ cao. Khi đo liên tục SO2 cần phải làm nóng lên đến
nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ ngưng tụ axít (từ 150oC trở lên). Thông thường người ta sử dụng ống dẫn
tự làm nóng do được làm bằng vật liệu cách nhiệt hoặc có lắp bộ làm nóng dung lượng không đổi.

56

206

Hình 4-2: Cơ chế của phương pháp lấy khí thải cho máy đo liên tục (JIS K 0095)
(3) Vị trí lấy khí thải
Vị trí lấy khí thải thì cần phải tránh những chỗ ống uốn khúc hoặc những chỗ có hình dạng thiết
diện thay đổi đột ngột… và chọn những chỗ có thể thao tác một cách an toàn và dễ dàng, đồng thời
có luồng khí thải tương đối đồng nhất. Tuy nhiên, cần tránh những chỗ có rò rỉ không khí vào ống và
những chỗ có bụi tích tụ lại.
(4) Điểm lấy khí thải
Chia thành các khoảng diện tích bằng nhau với số lượng phù hợp tùy theo kích cỡ và hình dạng
của thiết diện đo của ống đã chọn làm vị trí đo, rồi tiến hành chọn điểm đo cho từng khoảng diện
tích đó. Ở Việt Nam, số lượng các điểm đo được quy định trên cơ sở tham khảo quy định của Mỹ
(US EPA Method 1). Ở Nhật Bản thì thực hiện theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS Z 8808.
Trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS Z 8808, khi sự chênh lệch giữa kết quả phân tích ở
các điểm lấy khí thải là rất nhỏ và biến động nồng độ khí dưới ±15% trong thiết diện lấy khí thải thì
có thể chọn một điểm tùy ý làm điểm lấy khí thải.
(5) Cổng lấy khí thải
Cổng lấy khí thải phải có góc độ sao cho có thể xuyên ống lấy khí hầu như vuông góc với dòng khí
thải bên trong ống. Hình 4-3 thể hiện vị trí giàn giáo và cổng lấy khí.
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Hình 4-3: Cổng lấy khí thải (JIS Z 8808)
(6) Vật liệu của ống sử dụng trong lấy khí thải
Trên cơ sở tính đến thành phần, nhiệt độ… của khí thải, chọn những loại ống lấy khí thải, ống dẫn,
ống nối và màng lọc có vật liệu không gây phản ứng hóa học, không có tác dụng hút dính chất trong
khí thải hoặc không ăn mòn. Ngoài ra, chọn những loại vật liệu có độ bền cơ học hoặc có độ bền đủ
để chịu được lưu tốc và nhiệt độ của khí thải. Tham khảo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K
0095 để biết thêm chi tiết về cách chọn vật liệu ống lấy khí thải.
Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT của Việt Nam chủ yếu áp dụng các phương pháp của Mỹ
(US-EPA), tuy nhiên hình dạng ống hoặc kích thước cổng lấy khí có thể khác so với Mỹ nên cần
phải xác định một phương pháp phù hợp với tình trạng trang thiết bị của Việt Nam.
(7) Phương pháp không lấy mẫu
Phương thức không lấy mẫu được sử dụng trong đồng hồ phân tích liên tục. Có hai kiểu đó là kiểu
không lấy mẫu khí thải mà sau khi bảo vệ bộ phận thăm dò bằng vật liệu lọc rồi mới đưa bộ phận
thăm dò này vào luồng khí thải để đo ((a) đo điểm cố định) và kiểu xuyên tia hồng ngoại hoặc tia
cực tím vào bên trong ống rồi đo nồng độ thành phần đối tượng phân tích từ lượng thay đổi đó ((b)
bộ giám sát đường dẫn). (Tham khảo Hình 4-4)
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Đường khói

Thiết bị dò

Đường khói

Đồng

Nguồn

Tia

hồ ghi

ánh

ngoại hoặc

lại

sáng

tia cực tím

hồng

Đồng

hồ

phân tích

Luồng khí thải
(a) Đo điểm cố định; (b) Bộ giám sát đường dẫn
Hình 4-4: Cơ chế của phương pháp không lấy mẫu (JIS K 0095)
4-4. Phương pháp đo thủ công
4-4-1. Phương pháp đo thủ công đối với SO2, NOx và bụi
(1) Đo SO2
Sử dụng phương pháp lấy mẫu khí thải ở mục 4-3 (1) rồi hấp thu SO2 trong khí thải vào dung dịch
hấp thu, sau đó phân tích dung dịch hấp thu đó bằng các phương pháp đo. Phương pháp phân tích
SO2 được quy định rất chi tiết trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 0103. Nội dung về loại
phương pháp phân tích hóa học, dung dịch hấp thu và phạm vi định lượng được tổng hợp trong Bảng
4-3.
Bảng 4-3: Sơ lược về phương pháp phân tích hóa học của SOx (thành phần đối tượng: SO2＋SO3)
Loại phương pháp

Điều kiện áp dụng

phân tích

Tóm tắt

Dung dịch hấp thu

Ghi chú

Phương pháp sắc

Sau khi hấp thụ SOx trong

Hydro

Kết quả đo sẽ bị ảnh

ký ion

mẫu khí thải vào hydro

(1%~10%)

peroxit

hưởng nếu có khí hóa

peroxit thì tiến hành đo bằng
phương pháp sắc ký ion.

khử chẳng hạn như
Lượng khí thải tiêu

lưu

chuẩn 20L

trong mẫu khí thải với

huỳnh

ô

xít

nồng độ cao.
Phương
chuẩn

độ

pháp

Sau khi hấp thụ SOx trong

Hydro

lắng

mẫu khí thải vào hydro

(10%)

đọng
(Phương
Arsenazo III)

peroxit

peroxit thì tiến hành thêm
pháp

2-propanol và axít axetic rồi

Lượng khí thải tiêu

lấy arsenazo III làm thuốc

chuẩn 20L

thử để chuẩn độ bằng dung
dịch bari axetat.
(2) Đo NOx
Sử dụng phương pháp lấy mẫu khí thải ở mục 4-3 (1) rồi hấp thu NOx trong khí thải vào dung dịch
hấp thu, sau đó phân tích dung dịch hấp thu đó bằng các phương pháp đo. Phương pháp phân tích
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NOx được quy định rất chi tiết trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 0104. Nội dung về
loại phương pháp phân tích hóa học, dung dịch hấp thu và phạm vi định lượng được tổng hợp trong
Bảng 4-4.
Bảng 4-4: Sơ lược về phương pháp phân tích hóa học của NOx (thành phần đối tượng: NO＋NO2,
NO2)
Loại phương pháp phân

Điều kiện áp dụng

tích

Tóm tắt

Dung dịch hấp thu

Phương pháp quang phổ

Ô xi hóa NOx trong mẫu khí

Dung dịch muối sunfat

hấp

Kẽm

thải bằng ôzôn rồi hấp thu vào

naphthylethylenediamine

dung dịch hấp thu để chuyển

(phương

thành ion nitrat.

thu

pháp

Zn-NEDA)

Tóm tắt

Sau khi được

khử thành ion nitrit bằng bột
kẽm thì cho thêm dung dịch
sulfonyl

amide

naphthylethelenediamine

và
rồi

cho phát màu để tiến hành đo
quang phổ (545nm).
Phương pháp quang phổ

Hấp thu NOx trong mẫu khí

hấp

thu

thải vào dung dịch kiềm để

Dung

Naphthylethylenediamine

chuyển thành ion nitrit, sau đó

peroxit - natri format

(phương pháp NEDA)

cho thêm dung dịch sulfonyl

tính kiềm

amide

và

naphthylethelenediamine

rồi

dịch

hydro

cho phát màu để đo quang phổ
(545nm).
Phương pháp sắc ký ion

Ô xi hóa NOx trong mẫu khí
thải bằng ôzôn hoặc ô xi rồi

Axít

nitric

–Hydro

peroxit

hấp thụ vào dung dịch hấp thụ
để chuyển thành ion nitrat. Tiến
hành đo bằng sắc ký ion.
Phương pháp quang phổ

Ô xi hóa NOx trong mẫu khí

Axít

hấp thu phenol-disulfonat

thải bằng ôzôn hoặc ô xi rồi

peroxit

(phương pháp PDS)

hấp thụ vào dung dịch hấp thụ

khí

để chuyển thành ion nitrat. Cho

halogen

thêm axít phenoldisulfonic rồi

trong

phát màu để đo quang phổ

thải.

nitric

–Hydro

Bị

ảnh

hưởng của

khí

(400nm).
Phương pháp quang phổ

Cho NO2 trong mẫu khí thải đi

Dung

hấp thu Salzmann

qua dung dịch hấp thu phát

sulfanilic
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dịch

axít

Sẽ bị ảnh

–

axít

hưởng nếu

màu để phát màu và đo quang

naphthylethylenediamin

NO

có

phổ (545nm).

axetic

trong mẫu
khí thải.

(3) Đo bụi
Phương pháp đo bụi trong khí thải khác với phương pháp đo chất khí. Bởi vì khi bụi bị chuyển
hướng do luồng khí bay hỗn loạn ở đầu ống lấy mẫu thì không thể đuổi theo luồng khí đó được vì
quán tính nên dẫn tới việc nồng độ ở ống lấy mẫu không giống với nồng độ khí thải. Vì vậy, khi đo
bụi phải hút khí với tốc độ bằng với lưu tốc của khí thải (hút đẳng tốc). Phương pháp hút đẳng tốc
được quy định rất chi tiết trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS Z 8808. Ở phần này chỉ đề
cập đến những nội dung quan trọng.
Để hút đẳng tốc thì cần phải đo và tính sẵn lưu tốc của khí thải theo mục 3-1-5 (4).
Hình 4-5 minh họa một ví dụ về cơ cấu của thiết bị lấy mẫu. Hệ thống đo cơ bản bao gồm các cấu
phần lần lượt là Thiết bị hút bụi – Ống dẫn – Bình hấp thu SO2 – Loại trừ sương mù – Bơm hút khí
thải – Lưu lượng kế diện tích – Lưu lượng kế tích hợp. Bụi trong khí thải bám dính vào bộ lọc trong
thiết bị hút bụi. Sau khi hút khí thải với một lượng nhất định, tiến hành cân khối lượng bụi bám dính
vào bộ lọc bằng cân điện tử chính xác tới hàng 10mg, sau đó tính nồng độ bụi trong khí thải từ giá trị
khối lượng đó và lượng lấy mẫu khí thải.
Hình 4-5 là trường hợp bộ lọc bụi được lắp đặt bên trong ống khí thải. Tuy nhiên cũng có trường hợp
nó được lắp đặt ở bên ngoài ống khí thải. Trong trường hợp đó cần phải duy trì nhiệt độ đối với tất
cả bộ lọc hút bụi và khớp nối, phần ống dẫn để tránh hiện tượng hơi nước ngưng tụ. Hình 4-6 minh
họa cơ cấu của bộ phận thiết bị hút bụi. Đây là trường hợp sử dụng giấy lọc hình trụ tròn.

61

211

Hình 4-5: Ví dụ minh họa cơ cấu của thiết bị lấy mẫu (JIS Z 8808)

Hình 4-6: Cơ cấu của thiết bị hút bụi (trường hợp sử dụng giấy lọc hình trụ tròn) (JIS Z 8808)

4-5. Phương pháp đo tự động
Ở Việt Nam, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và
Nghị định (Nghị định số 38/2015/ND-CP) về quản lý chất thải và phế thải có hiệu lực thi hành từ
ngày 15 tháng 6 năm 2015, vì vậy bắt buộc phải tiến hành giám sát khí thải liên tục đối với các chất
gây ô nhiễm không khí ở nguồn phát thải quy mô lớn. Dự kiến trong thời gian tới sẽ ban hành Thông
tư và các quy định về thời gian, thực hiện giám sát khí thải liên tục, hạng mục đo, chi tiết ngành
nghề, thủ tục báo cáo….
Cũng có nhà máy lắp đặt các loại đồng hồ đo và giám sát khí thải, tuy nhiên để thu được dữ liệu
chính xác thì cần phải lưu ý một vài điều về đường ống. Ngoài ra, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị sau
khi lắp đặt cũng rất quan trọng. Ở phần này sẽ giải thích về nguyên lý của các loại thiết bị đo tự động
và việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị này chẳng hạn như việc định kỳ hiệu chỉnh thiết bị đo…
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Chú ý: Hệ thống đo khí thải liên tục được gọi là CEMS (Continuous Emission Monitoring System).
Đây là cách gọi theo kiểu của Mỹ, còn theo Tiêu chuẩn của Châu Âu hoặc ISO thì được gọi là AMS
(Automated Measuring System).
4-5-1. Quy định về thiết bị đo tự động ở Việt Nam
Các yêu cầu về đo khí thải nhà máy bằng thiết bị đo tự động quy định tại Thông tư số
40/2015/TT-BTNMT về giám sát khí thải nhà máy cụ thể như sau:
Tính năng của thiết bị đo

①

Nếu thỏa mãn các thông số kỹ thuật trong Bảng 4-5, ngoài các thiết bị đo tự động kiểu lắp đặt cố
định thì các thiết bị có khả năng di rời được (kiểu di động) cũng được cho phép sử dụng.
Bảng 4-5: Yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị đo tự động
Hạng mục đo

Độ chính xác

Độ phân giải

Thời gian
phản hồi

1.

NO

± 5% (giá trị đo)

1 ppm

<30 giây

2.

± 5%

0,1 ppm

<40 giây

3

NO2
SO2

± 5%

1 ppm

<30 giây

4.

CO

± 5%

1 ppm

<40 giây

5.

O2

± 0,3 %

0,1%

<60 giây

(biên độ đo)
Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT
Điều quan trọng là phạm vi giá trị đo phải nằm trên giới hạn dưới của thang đo của thiết bị đo tự
động.
Mỗi ngày làm việc phải kiểm tra khí tiêu chuẩn (span gas) ít nhất 1 lần

②

Bắt buộc thực hiện thử nghiệm so sánh với khí tiêu chuẩn bên trong bình chứa cao áp ở hiện
trường đo.
Sau khi kiểm tra khí tiêu chuẩn (span gas) nếu chênh lệch với giá trị đo hiển thị trên thiết bị trên
20% thì không thể sử dụng thiết bị đo đó được nữa.
Độ chính xác của khí tiêu chuẩn (span gas)

③

Độ chính xác của khí tiêu chuẩn (span gas) (khí có nồng độ khoảng 70%~80% biên độ đo) phải
trong vòng ±5% của giá trị hiển thị. (Ở Nhật Bản là trong vòng ±2%)
Lưu trữ dữ liệu ghi chép

④

Phải lưu trữ ghi chép số liệu đo tại hiện trường, số liệu kiểm tra khí tiêu chuẩn (span gas), sổ sách
quản lý bảo dưỡng thiết bị đo tự động, lịch sử quá trình thay phụ tùng linh kiện thiết bị… Phải nộp
các dữ liệu này khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
Đi kiểm tra tận nhà máy sau này cũng sẽ được thực hiện chủ yếu đối với thiết bị đo thỏa mãn các
yêu cầu nêu trên, đặc biệt là các thiết bị đo đang được phổ biến nhất hiện nay đó là loại di động.
63

213

Điểm thay đổi lớn so với các quy định đo trước kia đó là bắt buộc phải kiểm tra span gas ngay tại
hiện trường đo và việc ghi rõ ràng chênh lệch cho phép so với khí tiêu chuẩn.
4-5-2. Đo liên tục khí thải
Đo liên tục khí thải gồm có đo liên tục bằng cách hút khí thải từ ống khí thải và dẫn bằng đường ống
vào thiết bị đo lắp ở một buồng trên mặt đất; và phương pháp đo không lấy mẫu bằng cách chiếu ánh
sáng trực tiếp đi qua ống khí thải rồi làm tán xạ để đo. Khi đo liên tục bụi trong khí thải nếu thực
hiện bằng phương pháp lấy mẫu thì có khả năng bụi bám dính vào đường ống nên chỉ có cách là áp
dụng phương pháp không lấy mẫu.
Đo liên tục là phương pháp tốt để kiểm tra sự thay đổi của nồng độ và đặc biệt rất phù hợp đối với
việc giám sát khí khi nồng độ trong khí thảy thay đổi liên tục. Tuy nhiên, thiết bị đo tự động sử dụng
hiện tượng vật lý của ánh sáng nên để đảm bảo độ chính xác thì cần phải tiến hành bảo dưỡng chẳng
hạn như định kỳ hiệu chỉnh bằng khí tiêu chuẩn hoặc thay bộ lọc. Ngoài ra, khoảng cách từ ống khí
thải tới thiết bị đo mà dài thì việc quan trọng là phải làm nóng đường ống lên trên điểm ngưng tụ
hoặc điểm ngưng tụ axít và phòng chống hiện tượng ngưng tụ hơi nước hoặc khí đối tượng đo bám
dính vào đường ống. Hơn nữa, mỗi năm tiến hành vài lần so sánh với phương pháp thủ công khi
kiểm tra bảo dưỡng thiết bị và kiểm tra giá trị đo được. Nên lập sổ và quản lý sổ kiểm tra định kỳ để
đảm bảo tuân thủ các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng như đã ghi trong sổ hướng dẫn sử dụng của thiết
bị đo.
Chú ý: Ở Nhật Bản, CEMS được áp dụng ở các nhà máy ở khu vực kiểm soát tổng lượng và ở các công
trình/thiết bị quy mô lớn chẳng hạn như nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, khi kết quả giá trị tự đo của
CEMS vượt quá tiêu chuẩn phát thải thì không bị xử phạt ngay mà trước tiên chính quyền địa phương sẽ
đến tại hiện trường để tiến hành đo theo quy định của pháp luật và ở giai đoạn này nếu vượt quá tiêu
chuẩn phát thải thì sẽ được hướng dẫn hành chính.

(1) Thiết bị đo tự động SO2
Thiết bị đo tự động SO2 tiến hành hút lấy khí thải từ ống và đo liên tục nồng độ khí bao gồm các loại
như a) phương thức tỉ lệ dẫn điện dung dịch; b) phương pháp hấp thu tia hồng ngoại; c) phương pháp
hấp thu tia cực tím; d) phương thức huỳnh quang tia cực tím.
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Ở Nhật Bản, tính năng của thiết bị đo tự động nồng độ SO2 được quy định trong Tiêu chuẩn Công
nghiệp Nhật Bản JIS B 7981 (tương ứng với tiêu chuẩn ISO7935) như thể hiện trong Bảng 4-6.
Bảng 4-6: Yêu cầu về tính năng mà thiết bị đo tự động SO2 cần thỏa mãn
Hạng mục

Tính năng

Khả năng lặp đi lặp lại

±2% giá trị thang đo tối đa

Độ lệch so với điểm không (zero drift)

±2% giá trị thang đo tối đa

Độ lệch so với tiêu chuẩn (span drift)

±2% giá trị thang đo tối đa

Sai số hiển thị

±2% giá trị thang đo tối đa
Dưới 15 phút (tỉ lệ dẫn điện dung dịch)
Dưới 4 phút (phương thức hấp thu tia
hồng ngoại)

Thời gian phản hồi

Dưới 4 phút (phương thức hấp thu tia
cực tím)
Dưới 4 phút (phương thức huỳnh quang
tia cực tím)

Ảnh hưởng của thành phần can thiệp

±5% giá trị thang đo tối đa

Độ ổn định đối với thay đổi lưu lượng

±2% giá trị thang đo tối đa

khí thải mẫu
Bảng 4-7 thể hiện chủng loại các thiết bị đo và phạm vi đo nhằm mục đích tham khảo. Theo Tiêu
chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS B 7981, giá trị 0oC và 1 atm được hiển thị, tuy nhiên ở đây là ghi
giá trị đã quy đổi sang trạng thái tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam là 25oC và 1 atm.
Bảng 4-7: Chủng loại và phạm vi đo của thiết bị đo tự động SO2 (trạng thái tiêu chuẩn 25oC, 1 atm)
Loại thiết bị đo

Phương thức tỉ lệ
dẫn

điện

dung

Phạm vi đo

Điều kiện áp dụng
3

ppm

mg/Nm

Từ 0~25

Từ 0~66

Áp dụng đối với trường hợp có thể bỏ qua tác động của

0~3000

0~7860

các bon đi-ô-xít, amôniăc, hydro clorua, ni-tơ đi-ô-xít
có trong khí thải hoặc trường hợp có thể loại bỏ ảnh

dịch
Phương thức hấp
thu tia hồng ngoại
Phương thức hấp
thu tia cực tím

hưởng đó.
Từ 0~25

Từ 0~66

Áp dụng đối với trường hợp có thể bỏ qua tác động của

0~3000

0~7860

hơi nước, các bon đi-ô-xít, hydrocarbon có trong khí
thải hoặc trường hợp có thể loại bỏ ảnh hưởng đó.

Từ 0~25

Từ 0~66

Áp dụng đối với trường hợp có thể bỏ qua tác động của

0~3000

0~7860

các bon đi-ô-xít có trong khí thải hoặc trường hợp có
thể loại bỏ ảnh hưởng đó.
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(2) Thiết bị đo tự động NOx
Phương pháp đo tự động NOx gồm ① phương pháp phát quang hóa học; ② phương pháp hấp thu
tia hồng ngoại; ③ phương pháp hấp thu tia cực tím và ④ phương pháp hấp thu ánh sáng sai phân
(Differential Optical Absorption Spectrometry: DOAS). Phương pháp ① là đo lượng phát sáng khi
NO2* ở trạng thái kích thích (excited state) sinh ra do phản ứng giữa NO với ôzôn quay trở lại trạng
thái đáy (ground state) và quy đổi sang nồng độ. Trường hợp đo NO2 thì dùng bộ chuyển đổi để quy
đổi NO2 sang NO rồi mới đo. Phương pháp ② đo hấp thụ tia hồng ngoại của 5,3μm của NO rồi quy
đổi sang nồng độ. Phương pháp này dễ chịu ảnh hưởng của hơi nước và các bon đi-ô-xít. Trường
hợp đo NO2 thì tương tự như phương pháp ① là phải dùng bộ chuyển đổi để quy đổi NO2 thành
NO trước rồi mới đo. Phương pháp ③ là phương pháp đo hấp thu ánh sáng khu vực cực tím của
NO (khu vực gần 195~225nm) và hấp thu của khu vực cực tím của NO2 (khu vực gần 350~450nm)
rồi quy đổi sang nồng độ. Do hấp thu cực tím của NO trùng với khu vực cực tím của NO2 và SO2
nên phải tiến hành phân tích đa thành phần phức tạp và tính toán nồng độ.
Tính năng của thiết bị đo tự động NOx được quy định trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS
B 7982 (tương ứng với tiêu chuẩn ISO10849) như trong Bảng 4-8.
Bảng 4-8: Yêu cầu về tính năng mà thiết bị đo tự động NOx cần phải thỏa mãn
Hạng mục

Tính năng

Khả năng lặp đi lặp lại

±2% giá trị thang đo tối đa

Độ lệch so với điểm không (zero drift)

±2% giá trị thang đo tối đa

Độ lệch so với tiêu chuẩn (span drift)

±2% giá trị thang đo tối đa

Sai số hiển thị

±2% giá trị thang đo tối đa

Thời gian phản hồi

Dưới 2 phút

Hiệu suất chuyển đổi NO2－NO của bộ

Từ 95% trở lên

chuyển đổi
Hiệu suất chuyển đổi amôniăc của bộ

Dưới 5% của nồng độ amôniăc

chuyển đổi
Ảnh hưởng của thành phần can thiệp

Dưới 5% (phương thức phát quang hóa
học)
±5% giá trị thang đo tối đa

Độ ổn định đối với thay đổi lưu lượng

±2% giá trị thang đo tối đa

khí thải mẫu
Bảng 4-9 thể hiện chủng loại các thiết bị đo và phạm vi đo nhằm mục đích tham khảo. Theo Tiêu
chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS B 7982, giá trị 0oC và 1 atm được hiển thị, tuy nhiên ở đây là ghi
giá trị đã quy đổi sang trạng thái tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam là 25oC và 1 atm.
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Bảng 4-9: Chủng loại, phạm vi đo và thành phần đối tượng đo của thiết bị đo tự động NOx (trạng
thái tiêu chuẩn 25ºC, 1 atm)
Chủng loại

Phạm vi đo

Chất

thiết bị đo

NO

NO

NO2

đối

(ppm)

(mg/Nm3)

(mg/Nm3)

tượng

Điều kiện áp dụng

đo
Áp dụng đối với trường hợp
Phương thức
phát

quang

hóa học

Từ 0~10

Từ 0~12,5

Từ 0~18,8

NO

0~2500

0~3075

0~4700

NOx

có thể bỏ qua tác động của
CO2 có trong khí thải hoặc
trường hợp có thể loại bỏ
ảnh hưởng đó.
Áp dụng đối với trường hợp

Phương thức
hấp

thu

tia

hồng ngoại

có thể bỏ qua tác động của
Từ 0~10

Từ 0~12,5

Từ 0~18,8

NO

CO2, SO2, hơi nước,

0~2500

0~3075

0~4700

NOx

hydrocarbon có trong khí
thải hoặc trường hợp có thể
loại bỏ ảnh hưởng đó.
Áp dụng đối với trường hợp

Phương thức
hấp

thu

cực tím

tia

Từ 0~10

Từ 0~12,5

Từ 0~18,8

0~2500

0~3075

0~4700

NO

có thể bỏ qua tác động của

NO2

SO2, hydrocarbon có trong

NOx

khí thải hoặc trường hợp có
thể loại bỏ ảnh hưởng đó.

(3) Thiết bị đo tự động nồng độ bụi
Phương pháp đo liên tục nồng độ bụi trong khí thải gồm các phương thức như phương thức chiếu
ánh sáng đi qua, phương thức tán xạ ánh sáng và phương thức phát hiện tĩnh điện ma sát. Bảng 4-10
giới thiệu sơ lược về các thiết bị đo tự động. Thông số kỹ thuật của thiết bị đo tự động được quy định
trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS Z8852 (tương ứng với tiêu chuẩn ISO 10155).
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Bảng 4-10: Khái quát về thiết bị đo tự động nồng độ bụi8
Phương thức đo

Phương thức tán xạ ánh
sáng

Khái quát phương pháp đo

Ghi chú

Khi chiếu tia sáng đo vào hạt bụi trong khí

Vì có giá trị gần với

thảiđược hút vào từ đường khói, ánh sáng đo

giá trị đo của phương

sẽ bị hấp thu và tán xạ từ hạt bụi. Cường độ

pháp hút đẳng tốc nên

tán xạ ánh sáng đó tỉ lệ với nồng độ bụi, nên

được sử dụng làm thiết

người ta tận dụng tính chất này.

bị đo liên tục nồng độ
bụi trong lĩnh vực ô
nhiễm không khí.

Phương thức chiếu ánh
sáng đi qua (Opacity)

Chiếu tia sáng đo vào trong khí thải thì một

Nhược điểm là rất khó

phần tia sáng đó sẽ bị chặn lại từ hạt bụi trong

điều chỉnh trục ánh

ống khí thải, nên lượng ánh sáng ban đầu giảm

sáng, nhưng lại có ưu

đi và đi tới yếu tố thụ quang. Đo năng lượng

điểm là có thể giám sát

ánh sáng đã thụ quang để tính ra nồng độ tương

được tình trạng bụi một

đối của bụi. Hầu hết là lắp trực tiếp thiết bị

cách dễ dàng và với chi

chiếu sáng và thiết bị thụ quang theo hướng

phí tương đối thấp.

ngược chiều với ống khí thải, tuy nhiên cũng có
phương pháp hút một phần khí thải từ đường
khói để dẫn vào đường ánh sáng đo lắp ở bên
ngoài đường khói, rồi tiến hành đo.

Phương thức phát hiện
tĩnh điện ma sát

Hai hạt chất rắn va chạm vào nhau sẽ sinh ra

Thiết bị đo này có giá

trao đổi điện tích giữa hai hạt chất rắn. Sự trao

trị đo biến động tùy

đổi điện tích này được gọi là tĩnh điện ma sát

theo lưu tốc, tuy nhiên

hoặc tĩnh điện tiếp xúc. Xuyên cảm biến dạng

nếu sử dụng làm thiết

que thăm dò vào trong khí thải và nếu hạt bụi

bị giám sát bụi trực

va vào cảm biến hoặc đi qua chỗ gần cảm biến

tuyến thì lại có ưu điểm

sẽ sinh ra hiện tượng trao đổi điện tích, rồi tính

là dễ lắp đặt và dễ bảo

nồng độ tương đối thông qua mức độ lớn nhỏ

trì.

của dòng điện phát sinh.
(4) Ví dụ về giám sát liên tục đồng thời nhiều thành phần
Hình 4-7 mô phỏng một ví dụ điển hình về đo đồng thời nhiều thành phần trong giám sát khí liên
tục.
Thông thường, đo khí thải bằng hệ thống CEMS được thực hiện đối với khí thải ở giai đoạn cuối
cùng tức là sau khi kết thúc xử lý khử lưu huỳnh, tuy nhiên cũng có trường hợp đo SO2 trước và sau
công đoạn thiết bị khử lưu huỳnh để giám sát tình hình và hiệu suất xử lý khử lưu huỳnh. Cảm biến

8Biên

soạn và trích dẫn từ trang chủ của Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Đo bằng điện Nhật Bản
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của thiết bị đo bụi, một số thiết bị đo nồng độ ô xi, lưu lượng kế và nhiệt kế… được lắp trực tiếp vào
ống khói hoặc phần ống khí thải rồi chuyển tín hiệu giá trị đo được ra bộ phận bên ngoài thiết bị đo.
Mặt khác, các chất khí gây ô nhiễm không khí gồm SO2, NOx, CO… được đo bằng cách dẫn khí thải
từ lỗ lấy mẫu (gờ bích) lắp ở ống khói hoặc ống khí thải bằng ống dẫn tới thiết bị đo lắp ở trong
buồng đo ở trên mặt đất. Trong buồng đo ở trên mặt đất này có chuẩn bị sẵn nguồn điện ổn định,
điều hòa không khí và khí tiêu chuẩn nhồi trong bình chứa cao áp dùng để hiệu chỉnh định kỳ.

Hình 4-7: Ví dụ về việc đo đồng thời nhiều thành phần bằng hệ thống CEMS
Hình 4-8 thể hiện một ví dụ lý tưởng về việc bố trí một sàn làm việc ở phần không có nhiễu loạn
trong dòng khí thải ở tầng giữa ống khói và lắp đặt bộ phận lấy mẫu khí thải và các cảm biến như
lưu lượng kế, thiết bị đo bụi cần thiết cho hệ thống CEMS.
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Hình 4-8: Ví dụ về việc lắp bộ phận lấy mẫu và bộ phận cảm biến vào tầng giữa ống khói
Tiêu chuẩn phát thải của Việt Nam quy định trạng thái tiêu chuẩn là 25ºC và 1 atm để làm cơ sở khi
so sánh nồng độ và đơn vị là mg/Nm3. Cũng có trường hợp kết quả đo bằng thiết bị đo lại hiển thị
bằng tỉ lệ thể tích (ppm) nên cần sử dụng công thức dưới đây để quy đổi giá trị đó sang nồng độ khối
lượng ở 25ºC và 1 atm (mg/Nm3).
Lấy nồng độ hợp chất hóa học là C (ppm),
Trong trường hợp 0oC và 1 atm (101,32 kPa) thì
Nồng độ khối lượng của hợp chất hóa học (mg/Nm3)＝C×(phân tử lượng của hợp chất hóa
học)/22,4
Trong trường hợp 25oC và 1 atm (101,32 kPa) thì
Nồng độ khối lượng của hợp chất hóa học (mg/Nm3)＝C×(phân tử lượng của hợp chất hóa
học)/[22,4 ×｛（273+25）/273｝]
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Để tham khảo thì hệ số quy đổi từ tỉ lệ thể tích (ppm) của chất gây ô nhiễm dưới đây sang đơn vị
nồng độ khối lượng mg/Nm3 được tổng hợp trong bảng dưới đây.
Hệ số quy đổi từ tỉ lệ thể tích (ppm) sang mg/Nm3 (trường hợp 0ºC và 25ºC)
Công

Các

bon

Carbon monoxide

thức

Phân

tử

phân tử

lượng

Molecular

Molecular

Formula

Weight

Khí thải (trạng thái tiêu

Khí thải (trạng thái tiêu

chuẩn: 0oC)

chuẩn: 25oC)

(T=0ºC, P=101,32kPa)

(T=25ºC, P=101,32kPa)

Hệ số quy đổi

Hệ số quy đổi

ppm ⇒

mg/Nm3

ppm ⇒

mg/Nm3

mg/Nm3

⇒

ppm

mg/Nm3

⇒

ppm

CO

28.01

1.25

0.80

1.14

0.87

NO

30.01

1.34

0.75

1.22

0.81

Nitrogen dioxide

NO2

46.01

2.05

0.49

1.88

0.53

Sulfur dioxide

SO2

64.07

2.86

0.35

2.62

0.38

Sulfur trioxide

SO3

80.06

3.57

0.28

3.27

0.31

Hydrogen sulfide

H2S

34.08

1.52

0.66

1.39

0.72

Clo

Chlorine

Cl2

70.91

3.17

0.32

2.89

0.34

Hydro

Hydrogen chloride

HCl

36.46

1.63

0.61

1.49

0.67

F2

38.00

1.70

0.59

1.55

0.64

HF

20.01

0.89

1.12

0.82

1.22

monoxit
Ni-tơ

Nitrogen monoxide

monoxit
Ni-tơ
đi-ô-xít
Lưu huỳnh
đi-ô-xít
Lưu huỳnh
tri-ô-xít
Hydro
sunfua

clorua
Flo

Fluorine

Hydro

Hydrogen fluoride

florua
Ôzôn

Ozone

O3

48.00

2.14

0.47

1.96

0.51

Benzen

Benzene

C6H6

78.11

3.49

0.29

3.19

0.31
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4-6. Quản lý bảo dưỡng thiết bị đo
Ở Việt Nam, hầu hết các nhà máy nhiệt điện được xây dựng từ năm 2005 trở đi đều áp dụng hệ
thống CEMS. Để vận hành hệ thống CEMS một cách bình thường và thu được dữ liệu chính xác thì
việc định kỳ hiệu chỉnh, quản lý bảo dưỡng vô cùng cần thiết. Ở phần này sẽ đề cập đến những
nguyên nhân sự cố của hệ thống CEMS thường thấy ở Việt Nam và biện pháp khắc phục các nguyên
nhân đó.
(1) Nội dung cần chú ý khi lấy mẫu
Thiết kế phù hợp của đường ống từ que thăm dò lấy mẫu khí thải lắp ở bên trong ống khí thải cho
đến thiết bị đo khí tự động vô cùng quan trọng để thu được giá trị đo chính xác. Vì vậy, cần phải
thực hiện các biện pháp xử lý loại trừ phù hợp trên cơ sở tính đến thành phần cản trở, hàm lượng
nước, nồng độ bụi… trong việc đo nồng độ chất gây ô nhiễm trong khí thải. Đặc biệt là cần tính đến
những điểm dưới đây.
1) Làm nóng đường ống một cách phù hợp để hơi nước không bị ngưng tụ ở bên trong đường ống.
Tùy theo tính năng của thiết bị đo tự động mà xem xét khử ẩm khí thải đến mức độ nào. Nếu hơi
nước ngưng tụ bên trong đường ống thì sẽ là nguyên nhân gây hư hỏng. Ngoài ra, chất đối tượng
đo sẽ bị nước hấp thu nên có thể giá trị đo thu được sẽ thấp hơn nồng độ thực tế.
2) Tùy theo tác động của chất cản trở có trong khí thải mà có trường hợp thiết bị đo hiển thị giá trị
bất thường. Trong trường hợp này thì phải tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp chẳng hạn như
kiểm tra lại kỹ trong sổ tay hướng dẫn sử dụng của thiết bị đo tự động, xác nhận thông tin về
chất cản trở và tiến hành loại bỏ theo khuyến nghị của hãng sản xuất hoặc lắp bộ lọc như trong
sổ tay hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
3) Do có độ ẩm nên sự cố về bảng điện tử rất dễ xảy ra. Vì vậy cần tiến hành cài đặt nhiệt độ và độ
ẩm bên trong buồng đo ở mức phù hợp.
4) Chú ý đến việc rò rỉ khí hoặc xâm nhập không khí ở chỗ khớp nối của đường ống có thể gây bất
thường trong giá trị đo. Khi lắp đặt đường ống thì phải kiểm tra xem có rò rỉ không.
5) Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, thực hiện thay thế linh kiện một cách phù hợp. Hệ thống CEMS
hoạt động liên tục trong 24 giờ trong 365 ngày trừ khoảng thời gian toàn nhà máy tiến hành tổng
kiểm tra bảo dưỡng. Có những phụ kiện cần phải thay định kỳ đó là bộ phận bơm, bộ phận van,
công tắc chuyển đổi, bộ phận nguồn ánh sáng…
Trường hợp nhà thầu hoặc nhà thầu phụ hợp đồng xây dựng nhà máy mua riêng lẻ và lắp thiết bị đo
thì giá thành rẻ nhưng họ lại không có kiến thức về đo nồng độ nên thường không tuân thủ các điểm
lưu ý nêu trên, vì vậy nên yêu cầu hãng sản xuất thiết bị đo trong hệ thống CEMS hoặc người có
kiến thức chuyên môn về đo nồng độ tiến hành lắp đặt thiết bị đo tự động.
(2) Chi phí cần thiết để quản lý bảo dưỡng hệ thống CEMS
Hệ thống CEMS, như đã trình bày ở trên, không phải cứ lắp đặt là luôn thu được giá trị đo đúng mà
cần phải tiến hành quản lý bảo dưỡng một cách phù hợp. Vì vậy cần phải dự toán một khoản kinh
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phí để tiến hành quản lý bảo dưỡng chẳng hạn như thay thế phụ kiện. Chi phí quản lý bảo dưỡng hệ
thống CEMS trong 1~3 năm sau khi mua thiết bị sẽ tốn khoảng 10% giá mua thiết bị đo hàng năm,
sau đó tùy theo tình hình sử dụng mà tốn thêm một chút chi phí nữa chẳng hạn như chi phí để thay
phụ kiện. Nếu thực hiện quản lý bảo dưỡng đầy đủ thì có thể sử dụng hệ thống trong khoảng 10~15
năm.
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CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Chương này giới thiệu về biện pháp và quan điểm về tiết kiệm năng lượng ở các cơ sở công nghiệp
trong ngành chế tạo để kiểm soát hiệu ứng nhà kính trong doanh nghiệp, đồng thời đề cập đến những
trường hợp cắt giảm phát thải CO2 ở các cơ sở công nghiệp ở Nhật Bản.

5-1. Quan điểm về kiểm soát hiệu ứng nhà kính trong doanh nghiệp
Tháng 12 năm 2015, ở Paris – Pháp, Hội nghị lần thứ 21 các nước thành viên Điều ước khung về
biến đổi khí hậu (COP21) đã thảo luận về khung biện pháp kiểm soát hiệu ứng nhà kính mới kể từ
sau năm 2020. Hội nghị đã đề cập đến việc Việt Nam cũng đặt mục tiêu thực hiện biện pháp kiểm
soát hiệu ứng nhà kính trong kế hoạch hành động quốc gia và nỗ lực thực hiện cắt giảm phát thải
CO2, đồng thời cho rằng việc nỗ lực cắt giảm phát thải CO2 song song với việc kiểm soát ô nhiễm
không khí rất quan trọng. Đặc biệt, các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như ngành điện, ngành gang
thép, ngành xi măng… phát thải rất nhiều khí CO2 nên đã thực hiện cắt giảm phát thải CO2 bằng
cách chuyển sang áp dụng chu trình sản xuất hiệu quả năng lượng cao hơn hoặc áp dụng công nghệ
mới, vì vậy có thể góp phần kiểm soát hiệu ứng nhà kính toàn cầu được. Chương này sẽ giải thích
đặc biệt tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất của ngành chế tạo.

5-2. Công nghệ tiết kiệm năng lượng của cơ sở công nghiệp
(1) Quan điểm về tiết kiệm năng lượng
Năng lượng trong cơ sở công nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như điện, nhiên liệu,
nước lạnh, nước nóng, hơi nước… Thông thường, trong nhà máy chu trình sản xuất được hình thành
nhờ sự kết hợp liên động nhiều loại thiết bị, vì vậy để hợp lý hóa sử dụng năng lượng thì điều quan
trọng là phải xây dựng một cách hệ thống mối quan hệ giữa thiết bị với dòng chảy năng lượng. Khái
niệm dòng chảy năng lượng và mối quan hệ của tiết kiệm năng lượng được thể hiện trên Hình 5-1.

Tối thiểu hóa lượng
cung cấp năng lượng

Cung
cấp
năng lượng

Tối thiểu hóa tổn
thất do vận chuyển
năng lượng

Tối đa hóa hiệu suất
chuyển đổi năng lượng

Thiết bị ②:
Vận
chuyển
năng lượng

Thiết
bị
①: Chuyển
đổi năng
lượng

Tối thiểu hóa lượng
nhu cầu năng lượng

Nhu cầu năng lượng
(động lực sản xuất,
nước nóng lạnh dùng
trong điều hòa, hơi
nước quá trình…)

Hình 5-1: Khái niệm dòng chảy năng lượng và mỗi quan hệ của tiết kiệm năng lượng9
Tiết kiệm năng lượng trong nhà máy là việc giảm đến mức tối đa nhu cầu năng lượng hoặc đưa hiệu
suất của thiết bị lên đến mức cực đại. Trong quản lý đốt cháy được học ở phần 3-1 thì chỉ cần đốt
9

Nhập môn Quản lý Năng lượng – Yamamoto Tooru/Kato Tomomi – NXB Ohmsha
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cháy bằng lượng không khí phù hợp là có thể nâng cao được hiệu suất đốt cháy.
(2) Hạng mục đánh giá của tiết kiệm năng lượng
Nhật Bản là một nước nghèo tài nguyên năng lượng nên dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá… dựa vào
nhập khẩu. Vì vậy, sau khi trải qua 2 cuộc khủng hoảng dầu mỏ do tình hình Trung Đông vào thập
niên 1970, Nhật Bản đã ban hành “Luật về Hợp lý hóa sử dụng năng lượng” (Luật Tiết kiệm năng
lượng) vào năm 1979 nên trong các doanh nghiệp đã xúc tiến thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng
lượng. Hiện nay, luật này được coi là một đạo luật góp phần phòng chống hiệu ứng nhà kính toàn
cầu. Dưới đây sẽ giới thiệu để tham khảo hạng mục tiêu chuẩn đánh giá để thực hiện biện pháp tiết
kiệm năng lượng theo Luật Tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản.
Bảng 5-1: Tiêu chuẩn đánh giá tiết kiệm năng lượng10
①

Hợp lý hóa đốt cháy nhiên liệu (quản lý tỉ lệ không khí, quản lý vận hành thiết bị đốt cháy,
quản lý phụ tải của lò hơi/cấp nước/quản lý quạt gió, quản lý cung cấp hơi nước, quản lý giải
pháp nhiệt của lò công nghiệp, quản lý lịch trình gia công làm nóng)

②

Quản lý hợp lý hóa về việc làm nóng, làm lạnh và truyền nhiệt

③

Phòng chống tổn thất nhiệt liên quan đến phóng xạ, truyền nhiệt

④

Biện pháp về thu hồi và sử dụng nhiệt thải ra

10

“Tiêu chuẩn đánh giá cơ sở công nghiệp về hợp lý hóa sử dụng năng lượng”
https://www.eccj.or.jp/law/pdf/3.pdf
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(3) Nội dung thực hiện cụ thể về tiết kiệm năng lượng
Bảng 5-2 thể hiện các nội dung cụ thể trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng ở doanh nghiệp.
Bảng 5-2: Nội dung thực hiện tiết kiệm năng lượng ở doanh nghiệp
① Cải thiện phương pháp vận
hành

・Thay đổi điều kiện để vận hành tối ưu chẳng hạn như điều
kiện áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, tỉ lệ luồng tuần hoàn…
・Giảm số thiết bị vận hành
・Cải thiện kế hoạch sản xuất
・Vận hành liên tục lâu dài, kéo dài tuổi thọ
・Rút ngắn thời gian
・Điều khiển chính xác, tăng cường điều khiển, nâng cao công
nghệ thiết bị tính toán
・Tái sử dụng, tái chế…

② Thu hồi năng lượng thải ra

・Sử dụng/thu hồi nhiệt làm nóng/làm lạnh thải ra
・Nhiên liệu hóa dung dịch thải ra, dầu thải ra, khí thải…
・Tích trữ nhiệt…

③ Hợp lý hóa quá trình

・Quá trình tối ưu của tiết kiệm năng lượng
・Chuyển đổi phương pháp sản xuất
・Thay đổi phương thức, thay đổi dung môi
・Ứng dụng kỹ thuật Pinch Technology*)…

④ Cải thiện hiệu suất thiết
bị/máy móc

・Cải thiện tính năng thiết bị
・Cải thiện hiệu suất bằng cách đổi mới vật liệu, thiết bị
・Lắp đặt bơm nhiệt hoặc máy nhiệt điện
・Lắp đặt thiết bị có hiệu suất cao
・Cải thiện hiệu suất của ánh sáng, mô tơ…

*)

Kỹ thuật Pinch Technology là một phương thức tiết kiệm năng lượng sử dụng triệt để tầng nhiệt (heat cascade)
trong truyền nhiệt và tiếp thu nhiệt trong phạm vi doanh nghiệp (cụm công nghiệp), nhà máy, thiết bị (công trình),
tổ hợp thiết bị.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cải thiện phương pháp vận hành và thu hồi năng lượng thải ra11。

“Chiến lược kỹ thuật tiết kiệm năng lượng” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật
Bản ngày 12 tháng 6 năm 2002
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20612dj.pdf
11
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①
a.

Ví dụ về cải thiện phương pháp vận hành
Giảm tiêu thụ năng lượng cố định trong quá trình công nghiệp

Năng lượng cố định là việc tiêu thụ năng lượng không tùy thuộc vào sự thay đổi của sản lượng sản
xuất trong các nhà máy chẳng hạn như trong các thiết bị phòng sạch (clean room facilities) hoạt
động thường xuyên. Thay đổi lượng tiêu thụ năng lượng cố định này có thể làm tăng hoặc giảm tiêu
thụ năng lượng tùy theo sản lượng mà không phụ thuộc vào hiệu suất hoạt động sản xuất, nên đơn vị
cơ bản tiêu thụ năng lượng tính trên sản lượng sẽ ổn định.
b. Điều khiển máy móc hoạt động không khí áp lực cao
Lượng không khí/áp lực đầu ra ở một mức nhất định sẽ phụ thuộc vào vị trí lắp đặt máy nén mà
không phụ thuộc vào sản lượng trong dây chuyền sản xuất và sẽ rất cần thiết khi cung cấp không khí
áp lực cao cho máy móc hoạt động trong không khí áp lực cao. Ngoài ra, trong quá trình tăng áp lực
của không khí bằng máy nén gần 80% năng lượng đầu vào sẽ tổn thất do trạng thái của nhiệt nên
việc rà soát, đánh giá lại chẳng hạn như giảm các chỉ tiêu này sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng.
c.

Rà soát hoạt động của thiết bị hoạt động bằng thủy lực
Thiết bị hoạt động bằng thủy lực luôn ở trong tình trạng sử dụng động lực của bơm thủy lực tạo

nên bất kể dây chuyền sản xuất đang không hoạt động. Vì vậy, có thể tiết kiệm năng lượng bằng
cách chuyển đổi động lực vừa đủ khi cần thiết sang động cơ điện.
d. Áp dụng kỹ thuật điều khiển quản lý
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng ở từng thiết bị một cũng cần thiết nhưng để thúc đẩy sử dụng hiệu
quả năng lượng một cách tổng thể thì không phải là thực hiện điều khiển từng máy móc thiệt bị một
mà là nắm bắt tình hình vận hành thiết bị tiêu thụ năng lượng trên toàn hệ thống thiết bị/nhà máy, rồi
áp dụng kỹ thuật điều khiển quản lý hoặc thiết bị điều khiển sao cho từng máy móc thiết bị luôn ở
trạng thái vận hành tối ưu, chẳng hạn như làm cho dây chuyền sản xuất hoạt động một cách linh hoạt
tùy theo sự thay đổi của sản lượng sản xuất…

②
a.

Ví dụ về thu hồi năng lượng thải ra
Nâng cao hiệu suất của quá trình sử dụng hơi nước

Trong số năng lượng tiêu thụ ở các ngành công nghiệp thì tiêu thụ năng lượng liên quan đến hơi
nước là lớn nhất. Nhìn chung, hơi nước được sử dụng để truyền tải nhiệt từ thiết bị nguồn nhiệt
chẳng hạn như lò hơi tới thiết bị sấy khô/gia nhiệt. Trong thiết bị hơi nước, các thiết bị nén ngưng tụ
hay thiết bị thải tách nước ngưng tụ (hay còn được gọi là drain hay steam trap) sẽ bị hư hỏng ngày
càng nhiều theo thời gian sử dụng thiết bị. Vì vậy có thể nâng cao hiệu suất thiết bị bằng cách sử
dụng lò hơi hiệu suất cao có thể thích ứng với biến đổi phụ tải, kỹ thuật ứng dụng động lực hơi nước
(như mô tơ hơi nước), lưu lượng kế hơi nước tính năng cao, bẫy hơi tính năng cao dùng trong môi
trường áp lực cao, hệ thống thu hồi nước ngưng tụ kiểu hoàn toàn khép kín hoặc tiến hành cải thiện
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nâng cao hiệu suất cung cấp hơi nước, giảm thiểu tổn thất hệ thống đường ống và cải tiến hệ thống
tuần hoàn…
Ví dụ về hợp lý hóa quá trình

③
a.

Nâng cao hiệu quả trong quá trình gia nhiệt/sấy khô

Tiến hành cải thiện chi phí nhiên liệu của lò đốt cháy bằng cách cải tiến kỹ thuật đốt cháy.
Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất truyền tải nhiệt bằng hơi nước thì việc áp dụng kỹ thuật gia nhiệt mà
có thể cung cấp nhiệt trực tiếp cho các thiết bị cần gia nhiệt cũng rất có hiệu quả. Ví dụ như việc sử
dụng kỹ thuật vòi đốt đốt cháy bề mặt thay thế cho việc truyền tải nhiệt bằng hơi nước sẽ mang lại
triển vọng cho kỹ thuật giảm thiểu tổn thất truyền tải nhiệt hoặc các kỹ thuật gia nhiệt trực tiếp…
Tuy nhiên, trong các mục đích sử dụng kỹ thuật gia nhiệt thì cũng có mục đích loại bỏ thành phần
nước chẳng hạn như trong công đoạn sấy khô. Ngoài ra còn có các phương pháp khác để loại bỏ
thành phần nước chẳng hạn như phương pháp vắt nước một cách cơ học hoặc phương pháp làm lạnh
sấy khô (chẳng hạn như phương pháp sấy thăng hoa). Hơn nữa, việc cải thiện trong các công đoạn
sản xuất để làm giảm lượng sử dụng nước cũng rất có hiệu quả.
b. Sử dụng hiệu quả nhiệt
Để sử dụng hiệu quả nhiệt trong công nghiệp, có hai cách tiếp cận đó là kỹ thuật về sử dụng hiệu quả
nhiệt chẳng hạn như sử dụng nhiệt thải ra và kỹ thuật hệ thống để sử dụng hiệu quả nhiệt. Trong
cách tiếp cận kỹ thuật hệ thống có kỹ thuật “pinch technology” là công cụ phân tích tiến hành phân
tích và tối ưu hóa dòng chảy nhiệt và các chất trong một xưởng hoặc nhà máy. Kỹ thuật này vốn là
một phương pháp phân tích dựa trên động lực học để thiết kế tối ưu hệ thống thu hồi nhiệt của tháp
chưng cất hoặc tổ hợp bộ trao đổi nhiệt. Kỹ thuật này có thể áp dụng làm kỹ thuật thiết kế/đánh giá
tối ưu hệ thống sử dụng hiệu quả nhiệt tùy theo mức độ chênh lệch nhiệt từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ
thấp.
④ Ví dụ về cải thiện hiệu suất máy móc/thiết bị
a.

Sử dụng thiết bị ứng dụng động cơ điện/điện tử công suất

Động cơ điện là thiết bị nòng cốt trong tiêu thụ năng lượng cố định chẳng hạn như bơm quạt, máy
nén khí để làm nguội hoặc sử dụng không khí áp lực cao. Vận hành hiệu quả động cơ điện bằng cách
sử dụng kỹ thuật điện tử công suất chẳng hạn như bộ biến đổi (inverter) sẽ rất có hiệu quả trong việc
tiết kiệm năng lượng.
Trong những năm gần đây, vấn đề cần khắc phục là giảm tổn thất điện năng ở bản thân cấu kiện
công tắc bán dẫn sử dụng trong thiết bị. Ngoài ra, cải thiện trong phương pháp điều khiển, cơ cấu
mạch hoặc lựa chọn các cấu kiện cũng trở thành những vấn đề nổi cộm.
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5-3. Ví dụ về kỹ thuật giảm phát thải CO2 trong từng ngành công nghiệp
Phần này sẽ giới thiệu các ví dụ về biện pháp giảm phát thải CO2 trong 4 ngành công nghiệp được
cho là nguồn gây ô nhiễm chính ở Việt Nam đó là ngành nhiệt điện, thép, xi măng và hóa chất (sản
xuất phân bón và lọc hóa dầu). Đây là kết quả của việc khảo sát về các ngành này ở Nhật Bản và
tổng hợp lại những kỹ thuật có thể áp dụng cho Việt Nam.
(1) Ngành nhiệt điện
Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản, ngành nhiệt điện của Việt Nam sử
dụng rất nhiều nhiên liệu là than antraxit được khai thác ở Việt Nam. Than antraxit là than có độ biến
chất cao nhất trong quá trình biến chất của than nên có nhiệt độ đốt cháy cao hơn và cứng khó cháy
hơn so với than non và than mỡ bitum, vì vậy không thích hợp để sử dụng làm nhiên liệu cho ngành
nhiệt điện. Ngoài ra, kỹ thuật tuyển than cũng chưa hoàn thiện nên than antraxit có chứa rất nhiều
tạp chất và đây cũng chính là nguyên nhân làm giảm hiệu suất đốt cháy. Vì vậy, có thể nâng cao hiệu
suất đốt cháy bằng cách chuyển sang sử dụng than mỡ bitum thay cho than antraxit hoặc áp dụng
phương pháp tuyển nổi, thực hiện biện pháp nâng cao độ thuần khiết của than antraxit.
Hơn nữa, hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa tiến hành định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống quản lý đốt
cháy hàng năm nên hay bị mất điện. Vì vậy, vẫn còn nhiều khả năng để nâng cao hiệu suất phát điện
bằng cách kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, thay thế hoặc sửa chữa phụ kiện hư hỏng và tiến hành đốt
cháy một cách phù hợp.
Trong nhiệt điện, người ta tạo ra hơi nước có nhiệt độ cao và áp suất cao trong lò hơi để làm quay
tua bin hơi nước và sinh ra điện. Khi đó áp suất và nhiệt độ của hơi nước càng cao thì hiệu suất phát
điện càng lớn. Nước khi đạt tới mức tới hạn 374oC, 22,6MPa thì sẽ không sôi nữa mà se trở thành
chất lỏng đặc biệt gọi là chất lỏng siêu tới hạn, vì vậy kỹ thuật nhiệt điện hiệu suất cao được phát
minh ra với tên gọi là bộ áp suất siêu tới hạn (SC) hoặc bộ áp suất trên siêu tới hạn (USC). Bộ USC
có thể giảm lượng tiêu thụ than từ 10% trở lên so với lò hơi sử dụng hơi nước có áp suất dưới tới hạn
trước kia. Vì vậy, ở Nhật Bản công nghệ SC và USC được sử dụng trong hầu hết các nhà máy điện,
trong đó hơn một nửa thiết bị của các nhà máy nhiệt điện áp dụng công nghệ USC.
Nhật Bản là quốc gia đi đầu trên thế giới trong thập nhiên 1990 trong việc nghiên cứu phát triển
công nghệ USC trong khuôn khổ dự án cấp nhà nước và hiện nay đã bắt đầu phát triển công nghệ bộ
áp suất trên siêu tới hạn tiên tiến (A-USC) có nhiệt độ hơi nước mở mức 700oC, dự kiến vào năm
2020 sẽ đưa công nghệ này vào sử dụng12.
(2) Ngành thép
Lượng tiêu thụ năng lượng và lượng phát thải CO2 trong quá trình sản xuất thép chịu sự ảnh hưởng
rất nhiều của việc tăng giảm sản lượng. Vì vậy, để nắm bắt chính xác hơn nữa hiệu quả cải tiến có
được do đầu tư máy móc thiết bị và nâng cao trình độ công nghệ vận hành, hãng JFE Steel của Nhật
12

Trang chủ của Trung tâm Năng lượng Than Nhật Bản: http://www.jcoal.or.jp/coaldb/tech/cct/usc/
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Bản đã chú trọng “cắt giảm đơn vị cơ bản (là lượng tiêu thụ năng lượng hoặc lượng phát thải CO2
tính trên một đơn vị sản lượng)” và nỗ lực thực hiện tiết kiệm năng lượng. Nhờ việc đầu tư máy móc
thiết bị tiết kiệm năng lượng và phát triển các công nghệ như kỹ thuật sản xuất nguyên liệu thép mới
“Super-SINTER®OXY”Ghi chú), xét về đơn vị cơ bản thì đơn vị cơ bản tiêu thụ năng lượng năm 2014
chỉ còn 22,6GJ/tấn thép, giảm 20% so với năm 1990, còn đơn vị cơ bản phát thải CO2 chỉ còn
2,00t-CO2/tấn thép, giảm 19% so với năm 199013.
Ghi chú)

Sau khi trộn nguyên liệu nung kết là cốc dạng cám với quặt sắt dạng cám và đá vôi, cho vào

máy nung kết và châm lửa để gây phản ứng nung kết để tạo nên quặng nung kết dạng miếng sử dụng
trong lò cao. Để sản xuất được quặng nung kết có chất lượng cao cần duy trì trong một khoảng thời
gian nhất định nhiệt độ nung kết trong khoảng 1200oC ~ 1400oC. Kỹ thuật “Super-SINTER®OXY”
là kỹ thuật thổi hỗn hợp ô xi/khí hydrocarbon (khí gas thành phố (city gas)) để có thể duy trì nhiệt độ
tối ưu trong một khoảng thời gian gấp hơn 2 lần so với trước kia. Nhờ vậy, hiệu suất đã tăng lên với
mức cải thiện 2% độ bền của quặng nung kết. Trước kia đã từng gặp vấn đề khi sử dụng nguyên vật
liệu chất lượng kém. Ngoài ra, việc nâng cao tốc độ phản ứng nung kết đã làm tăng 5% năng suất
của máy nung kết so với trước kia. Hơn nữa, còn có thể nâng cao hiệu suất sử dụng quặng nung kết
có chất lượng cao làm nguyên liệu lò cao và việc sử dụng quặng nung kết có chất lượng cao này
cũng rất có hiệu quả trong việc cắt giảm tỉ lệ cốc.
Theo điều tra của Tổ chức Phát triển Tổng hợp Năng lượng mới – Kỹ thuật Công nghiệp (NEDO)14
thì có 3 kỹ thuật tiết kiệm năng lượng nên áp dụng đối với ngành sản xuất thép bằng lò điện ở Việt
Nam.
① Vòi đốt liên kết (coherent burner)
Là vòi đốt tốc độ siêu âm thổi đồng thời hạt cốc cám hoặc nhiên liệu hóa thạch cùng với ô xi. Có thể
thực hiện tiết kiệm năng lượng được bằng cách thúc đẩy quá trình nóng chảy do nâng cao hiệu suất
cắt tấm kim loại vụi ở phần điểm lạnh (cold spot) hoặc hiệu suất nhiệt ô xi hóa kim loại.
② Hệ thống điều khiển điện cực theo lý thuyết Fuzzy
Là kỹ thuật điều khiển bằng cách lấy nhiều cấu kiện điều khiển chẳng hạn như dòng điện, điện áp,
điện trở hồ quang để tối ưu hóa điều khiển tự động lò điện.
③ Phương thức dự nhiệt bằng vòi đốt ô xi lò thùngGhi chú)
Vòi đốt ô xi có thể cắt giảm được khoảng 25% lượng phát thải sau khi đốt cháy do sử dụng ô xi thay
13

Trang chủ của hãng JFE Steel: http://www.jfe-steel.co.jp/release/2014/07/140717.html

14

Báo cáo “Nghiên cứu khả thi Dự án JCM (Chế độ Tín dụng Song phương) áp dụng
kỹ thuật tiết kiệm năng lượng vào ngành sản xuất thép ở Việt Nam trong khuôn khổ
Hoạt động Thúc đẩy thực hiện và Phổ biến Kỹ thuật Kiểm soát Hiện tượng Nóng lên
của địa cầu năm 2014” Tổ chức Phát triển Tổng hợp năng lượng mới và Kỹ thuật
Công nghiệp (NEDO), Tháng 3 năm 2015 của Công ty Cổ phần JFE Technology
Research/Công ty Cổ phần JFE Steel
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cho không khí. Vì vậy, có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tăng nhiệt độ ngọn lửa cao hơn và
nâng cao hiệu suất truyền nhiệt, giảm lượng khí thải và giảm tổn thất nhiệt thải ra cùng với khí thải.
Ghi chú) Bình chứa giống như gáo múc nước để múc thép nóng chảy ở lò điện đổ vào khuôn.
(3) Sản xuất xi măng
Phần này giới thiệu 3 ví dụ về kỹ thuật tiết kiệm năng lượng đang được áp dụng rất nhiều tại Nhật
Bản dựa trên Báo cáo (T-22) của Ban Kỹ thuật Sản xuất – Hiệp hội Xi măng Nhật Bản (JCA).
① Thiết bị phát điện sử dụng nhiệt thải
Nhờ sự phổ biến của phương thức NSP (New Suspension Preheater: Tháp trao đổi nhiệt kiểu treo
mới) nên quy mô sản xuất trên một lò nung tăng lên. Vì vậy, người ta thu hồi khí thải ở nhiệt độ
khoảng 400oC của thiết bị làm nóng trước và nhiệt khí thải của thiết bị làm nguội clinker ở nhiệt độ
khoảng 250oC bằng lò hơi nhiệt thải để chuyển hóa thành điện bằng máy phát điện tua bin hơi nước,
chính vì vậy thiết bị phát điện sử dụng nhiệt thải để thu hồi năng lượng kiểu này trở nên phổ biến
nhanh chóng vào khoảng năm 1980. Một trong những lý do đó là có hiệu quả đầu tư bởi vì khả năng
phát điện tính trên 1 tấn clinker trung bình khoảng 35~40kW nên một lò nung 5000 tấn/ngày có thể
tạo ra được công suất khoảng 8000kW/h.
② Thiết bị làm nguội clinker hiệu suất cao
Clinker nhiệt độ cao được thải ra từ lò quay sẽ rơi xuống với mác phẩm cấp nhất định trở lên, tuy
nhiên vẫn có tình trạng các hạt clinker có kích cỡ hạt và độ dày lớp clinker không đều. Vì vậy, trong
phương thức cung cấp không khí làm nguội ở buồng không khí trước kia, tình trạng thông gió của
không khí làm nguội thay đổi tùy vị trí của mác phẩm cấp và thu hồi nhiệt bị hạn chế. Nên rất nhiều
công nghệ mới về kỹ thuật làm nguội được nghiên cứu phát triển, trong đó có kỹ thuật kiểu tia khí
(air beam type)…
③

Máy nghiền nguyên liệu kiểu đứng

Cần rất nhiều năng lượng để nghiền nguyên liệu xi măng. Lò nghiền nguyên liệu kiểu đứng là
phương thức nghiền giữa các bàn hình tròn với nhau và là thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hơn
so với lò kiểu ống15.
(4) Công nghiệp hóa chất
(4)-1. Sản xuất phân bón hóa học
Phần này sẽ giới thiệu nội dung tiết kiệm năng lượng trên cơ sở kết quả khảo sát tại Nhà máy
Kawasaki – Công ty Cổ phần Showa Denko sản xuất amôniăc làm nguyên liệu sản xuất phân đạm.
3 chiếc lò hơi cung cấp hơi nước cho các thiết bị sản xuất trong nhà máy đã được lắp đặt tinh giản lại
thành 1 tổ hợp phát điện có công suất cao nhất. Ngoài ra, đường ống cũng đã được bố trí sao cho có
thể thu hồi được nhiệt thải từ các xưởng phát sinh nhiệt thải trong nhà máy. Một trong những ví dụ
điển hình đó là sử dụng nhiệt phát sinh ở tháp hình thành amôniăc để đun nóng nước ngưng tụ của lò
hơi phát điện nhằm giảm thiểu lượng sử dụng nhiên liệu của lò hơi chính.
(4)-2. Lọc hóa dầu
15

Báo cáo của Ban Kỹ thuật Sản xuất – Hiệp hội Xi măng Nhật Bản (T-22) tháng 5 năm 2002
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① Quá trình sản xuất
Các biện pháp về thiết bị lọc hóa dầu và thiết bị tiện ích (hệ thống và điện) trong nhà máy lọc dầu
gồm có những biện pháp dưới đây.
・Nâng cao trình độ công nghệ quản lý vận hành nhờ sự tiến bộ về kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật tối
ưu hóa
・Tăng cường sử dụng nhiệt lẫn nhau giữa các thiết bị và tăng đầu tư thiết bị thu hồi nhiệt thải/năng
lượng thải ra
・Nâng cao hiệu suất bằng cách quản lý bảo dưỡng thiết bị một cách phù hợp
・Trang bị thiết bị có hiệu suất cao/sử dụng chất xúc tác
Ngoài ra, người ta còn thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng sau:
・Sử dụng hiệu quả nhiệt (lắp đặt bộ trao đổi nhiệt, sử dụng nhiệt của nhau, thu hồi nhiệt thải...)
・Áp dụng thiết bị hiệu suất cao/điều khiển trình độ cao (lắp đặt bơm nhiệt, máy nhiệt điện, thiết bị phát
điện hiệu suất cao, thúc đẩy điều khiển bằng hệ thống máy vi tính…)
・Cải thiện hiệu suất của hệ thống động lực (động cơ hóa động lực…)
・Cải thiện quy mô và nâng cao trình độ công nghệ của các quá trình sản xuất (thúc đẩy thu hồi hydro,
tích hợp nhiều loại thiết bị, thu gọn kích cỡ lò hơi, giảm triệt để lượng hơi nước sử dụng…)
Dưới đây sẽ giới thiệu về các ví dụ điển hình về sử dụng hiệu quả CO2 và tiết kiệm năng lượng ở nhà
máy lọc dầu của Nhật Bản trên cơ sở tiến hành khảo sát tại Công ty Cổ phần Năng lượng JX.
・Thu hồi nhiệt thải ra ngoài không khí mà đã không được sử dụng hiệu quả trong quá trình làm
nóng/làm nguội liên quan đến phảnứng, chưng cất lọc dầu, rồi sử dụng nhiệt thải đó làm nhiệt
phục vụ cho phản ứng/chưng cất lọc dầu.
・Sử dụng CO2 là sản phẩm phụ khi sản xuất hydro cần thiết để khử lưu huỳnh của dầu nhẹ để
báncho công ty khác để họ làm đá khô (dry ice) hoặc khí cacbonic hóa lỏng.
・Tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh khối hoặc ethanol sinh học và giảm nhiên liệu hóa thạch.
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Tài liệu 2: Dự thảo “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý không khí”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý
chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính
phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai
đoạn 2011 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường
quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng
không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với
các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
a) Mục tiêu tổng quát
Kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung
quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe
cộng đồng.
b) Mục tiêu cụ thể
- Kiểm soát tốt các nguồn khí thải lớn từ quá trình sản xuất công nghiệp, năng
lượng (theo Phụ lục của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
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Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu) và giao thông. So với thời điểm năm
2015, đảm bảo:
+ Đến năm 2020, xử lý được 80% lượng SO2, NOx, CO từ quá trình sản xuất
thép, hóa chất và phân bón hóa học đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
+ Đến năm 2018, đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với
các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho 70% cơ sở sản xuất nhiệt điện
và xi măng, 50% cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học. Đến năm 2020,
đầu tư lắp đặt cho 80% cơ sở sản xuất nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón hóa
học.
+ Đến năm 2018, kiểm kê được cho 80% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở
sản xuất nhiệt điện; 60% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất xi măng;
40% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa
học. Đến năm 2020, kiểm kê được khí thải của 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, xi
măng, sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học.
+ Đến năm 2020, kiểm định khí thải định kỳ được 40% lượng xe mô tô, xe
gắn máy trên địa bàn toàn quốc.
- Đến năm 2020, tăng số lượng trạm quan trắc tự động liên tục với không khí
xung quanh lên 40%, giám sát thường xuyên các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật
môi trường và thông số VOCs, HC.
2. Nguyên tắc chỉ đạo
a) Quản lý chất lượng không khí phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm chính,
kết hợp với xử lý, khắc phục ô nhiễm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng
môi trường không khí xung quanh.
b) Quản lý chất lượng không khí phải được tiến hành thường xuyên, có
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành sản xuất và từng địa phương.
c) Quản lý chất lượng không khí ô nhiễm là trách nhiệm của chủ các nguồn
phát thải và các cơ quan quản lý Nhà nước với sự giám sát của nhân dân.
3. Nhiệm vụ
3.1. Hoàn thiện văn bản pháp luật, các hướng dẫn kỹ thuật có liên quan
đến quản lý chất lượng không khí
a) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất lộ trình xây dựng và ban hành
Nghị định về quản lý chất lượng không khí;
b) Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về Kế hoạch quản lý chất lượng không
khí của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
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c) Xây dựng, ban hành quy định và hướng dẫn kiểm kê các nguồn khí thải
công nghiệp lớn, quy định về quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục; cấp
phép xả thải khí thải công nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn khí thải
công nghiệp lớn;
d) Xây dựng quy định, hướng dẫn công tác kiểm toán chất thải, tăng cường
áp dụng kiểm toán chất thải tại các cơ sở phát sinh khí thải;
đ) Xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi
mới công nghệ, áp dụng sản xuất sạch hơn, thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ
thiết bị xử lý khí thải.
e) Xây dựng kế hoạch tập trung kiểm soát các chất ô nhiễm tuổi thọ ngắn
(cacbon đen, mê tan, ô dôn mặt đất…) gây biển đổi khí hậu phát sinh từ các
phương tiện giao thông, đặc biệt từ các phương tiện, động cơ sử dụng dầu diesel.
g) Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành nghề
truyền thống ít gây ô nhiễm không khí tại các làng nghề; chuyển đổi sản xuất đối
với các làng nghề gây ô nhiễm không khí.
h) Rà soát, sửa đổi bổ sung quy định pháp luật về lắp đặt thiết bị quan trắc
tự động liên tục, đăng ký, kiểm kê khí thải công nghiệp đối với các nguồn khí
thải tại các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ trong giai đoạn 2019 - 2020;
i) Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường,
tiêu chuẩn môi trường liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí; đến năm 2017
hoàn thiện việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các ngành sản
xuất;
k) Rà soát, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ
môi trường trong hoạt động xây dựng;
l) Xây dựng các quy định sử dụng nguồn thu từ Thuế Bảo vệ môi trường
với các loại nhiên liệu đốt để phục vụ cho hoạt động quản lý chất lượng không
khí;
m) Xây dựng quy định về ứng phó khẩn cấp đối với tình trạng ô nhiễm
không khí tại các đô thị.
3.2. Kiện toàn tổ chức về quản lý chất lượng không khí
a) Bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và
thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí.
b) Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý và kiểm soát ô
nhiễm môi trường không khí của cơ quan quản lý môi trường các ngành, các cấp;
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c) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phân công chức năng, nhiệm
vụ của đơn vị đầu mối, đơn vị phối hợp, cơ chế phối hợp, chức năng nhiệm vụ
các cơ quan quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát từng
nguồn thải, theo dõi giám sát ô nhiễm không khí, xây dựng và công bố thông tin,
dữ liệu;
d) Tăng cường kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
cảu các cơ quan liên quan về bảo vệ môi trường không khí từ Trung ương đến địa
phương.
3.3. Tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải
a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển liệu sinh học đến năm
2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007, tập trung vào nhiệm vụ
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học và đẩy mạnh việc xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật sử dụng nhiên liệu sinh học.
b) Tăng cường đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất
công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải;
c) Tăng cường áp dụng sản xuất sạch hơn, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý
môi trường ISO 14001, thực hiện kiểm toán chất thải cho kiểm soát khí thải từ
quá trình sản xuất;
d) Tiếp tục đầu tư xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống thiết bị xử lý
khí thải phát sinh từ các quá trình công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi
trường không khí.
đ) Thực hiện việc kiểm kê khí thải, lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc
khí thải tự động, liên tục của các ngành công nghiệp có nguồn khí thải lớn theo
danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này;
e) Đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự
động liên tục từ cơ sở sản xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và về
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
g) Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí tự
động, thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể
mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về
chất lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị đặc biệt và đô thị loại I
trở lên;
h) Tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải
rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp;
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i) Khuyến khích sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu cho các phương tiện
chạy trong khu vực đô thị, tăng số lượng taxi và xe buýt sử dụng nhiên liệu từ khí
nén thiên nhiên;
k) Tăng cường triển khai các quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg
ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu
chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
l) Thực hiện Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao
thông tại các tỉnh, thành phố” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 909/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010, chú trọng vào thực hiện bổ sung
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai
kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
m) Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt
động giao thông vận tải” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
855/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011, tập trung vào việc áp dụng các mức tiêu
chuẩn khí thải tiếp theo (Euro 3,4,5) cho các phương tiện cơ giới đường bộ.
o) Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị loại 2 trở lên,
phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng 25% nhu cầu đi lại tại Thành phố Hà Nội và
15% tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3.4. Hoàn thiện cơ chế tài chính và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho
lĩnh vực quản lý chất lượng không khí
a) Tăng cường đầu tư, ưu đãi về tín dụng, lãi suất, thuế cho các doanh
nghiệp sản xuất thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư và nâng cao
hiệu quả của thiết bị xử lý khí thải nhằm hạn chế phát sinh khí thải;
b) Tăng cường sử dụng nguồn ngân sách cho các cơ quan quản lý nhà nước
về các hoạt động đầu tư trang thiết bị quan trắc, thiết bị vận hành cơ sở dữ liệu,
quản lý dữ liệu về khí thải;
d) Rà soát, hoàn thiện và kiến nghị bổ sung quy định miễn giảm thuế nhập
khẩu thiết bị đối với chủ nguồn thải phải lắp đặt thiết bị xử lý khí thải và thiết bị
quan trắc khí thải tự động, liên tục;
d) Huy động các nguồn đầu tư cho kiểm soát ô nhiễm không khí ngoài vốn
ngân sách nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện tham gia kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;
đ) Ưu tiên nguồn vốn để tăng cường đầu tư lắp đặt bổ sung các trạm quan
trắc tự động liên tục, bố trí các điểm quan trắc không khí xung quanh tại các đô
thị đặc biệt, thành phố trực thuộc trung ương;
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3.5. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ về
quản lý chất lượng không khí
a) Tăng cường nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia
và tổ chức quốc tế về xây dựng, ban hành các quy định và tổ chức quản lý về
kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát nguồn thải giao thông, xây dựng, công
nghiệp và theo dõi, giám sát nguồn thải;
b) Khuyến khích đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về
phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý, quan trắc khí thải, sử dụng hiệu quả nhiên liệu;
c) Nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất
và hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong các ngành công nghiệp nhằm giảm thiểu
phát sinh khí thải và các chất ô nhiễm gây biến đổi khí hậu;
d) Đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải phù hợp với điều kiện
Việt Nam; nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xác định sự đóng góp
của các nguồn khí thải đối với bụi PM 10, PM 2,5;
đ) Nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá sự lan truyền ô nhiễm, mô hình
xác định nguồn khí thải phục vụ công tác quản lý nhà nước về ô nhiễm không
khí;
e) Nghiên cứu phương pháp tính toán sức chịu tải của môi trường không
khí làm cơ sở cho việc ban hành quy định cấp hạn ngạch phát thải khí thải ra môi
trường.
3.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí
a) Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật
bảo vệ môi trường về kiểm soát khí thải của các ngành công nghiệp, năng lượng
và giao thông vận tải;
b) Tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao
thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường;
c) Huy động sự tham gia của cộng đồng và giám sát chặt chẽ việc phát sinh
khí thải từ các nguồn công nghiệp và xây dựng.
3.7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ô
nhiễm không khí và chất lượng không khí
a) Công khai thông tin về chất lượng môi trường không khí xung quanh
trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật thường xuyên danh sách các
cơ sở vi phạm quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí để cảnh báo và nâng cao
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ý thức bảo vệ môi trường không khí trong cộng đồng tại tất cả các đô thị đặc biệt,
đô thị loại I;
b) Tập huấn, phổ biến thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường cho chủ các doanh nghiệp, cán bộ quản lý môi trường các ngành, các
cấp;
c) Xây dựng các kế hoạch truyền thông, phổ biến thông tin về tác hại của ô
nhiễm không khí và những nguy cơ của biến đổi khí hậu cho cộng đồng;
d) Tăng cường phổ biến thông tin về lợi ích của việc sử dụng các phương
tiện công cộng đối với môi trường, nhân rộng giải pháp lái xe sinh thái cho người
dân tham gia giao thông.
4. Tổ chức thực hiện
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phối
hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương tổ chức thực hiện Kế hoạch này; chỉ đạo, hướng dẫn các Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện kế
hoạch quản lý chất lượng không khí; xây dựng và trình ban hành nghị định về
quản lý chất lượng không khí; bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật môi trường liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; xây
dựng và ban hành quy định về kiểm kê nguồn khí thải công nghiệp, quy định về
quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục;
b) Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy
định chức năng, nhiệm vụ quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
của các ngành, các cấp;
c) Bộ Công Thương tăng cường đảm bảo chất lượng nhiên liệu trong sản
xuất, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển liệu sinh học đến năm 2015,
tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007;
d) Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức thực hiện các Đề án liên quan đã
nêu ở điểm c mục 3; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm, quy chuẩn kỹ
thuật đối với phương tiện giao thông; trình Chính phủ ban hành chính sách
khuyến khích sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu chạy xe trong các đô thị; phối
hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố đặc biệt, thành phố loại I đầu tư phát triển
giao thông công cộng trong các đô thị;
đ) Bộ Xây dựng bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định bảo vệ môi
trường trong hoạt động của ngành xây dựng;
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e) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ liên quan tăng cường
quản lý chất lượng nhiên liệu, đầu tư nghiên cứu khoa học cho các hoạt động về
quản lý chất lượng không khí; ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn xác định các chất ô
nhiễm không khí.
g) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình đào tạo bậc cao học, đại
học, cao đẳng ngành công nghệ/kỹ thuật môi trường trong đó có nội dung quản lý
chất lượng không khí;
h) Bộ Tài chính ban hành chính sách sử dụng nguồn ngân sách từ thuế bảo
vệ môi trường cho lĩnh vực quản lý chất lượng không khí; chính sách miễn giảm
thuế, hỗ trợ ưu đãi tài chính sản xuất, nhập khẩu phương tiện tiết kiệm nhiên liệu;
cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện các
nội dung của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn
bản hướng dẫn hiện hành;
i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ
ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung của Kế
hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn
hiện hành;
k) Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và
Môi trường thực hiện phổ biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
về hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh, đặc biệt là tại các đô
thị đặc biệt, đô thị loại 1 và những khu vực có chất lượng môi trường không khí
thấp, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí;
l) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường thực hiện công tác
quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm không khí với hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý;
m) Bộ Y tế: thực hiện việc quan trắc các tác động đối với môi trường
không khí từ hoạt động của ngành y tế, các chương trình, dự án nghiên cứu ảnh
hưởng ô nhiễm không khí tới sức khỏe; kiểm soát ô nhiễm từ các lò đốt chất thải
y tế;
n) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp
với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch
này; xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng không khí tại địa
phương; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi
trường các cơ sở phát sinh khí thải, nâng cao năng lực, xây dựng hạ tầng kết nối
phục vụ cho việc truyền dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở có lắp đặt hệ
thống quan trắc khí thải tự động;
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o) Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này; định kỳ hàng
năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề án được giao chủ trì, gửi Bộ Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

THỦ TƯỚNG

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các
Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b), HĐC.
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Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC NGUỒN KHÍ THẢI LỚN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-TTg ngày
của Thủ tướng Chính phủ)

tháng

năm 2015

–––––––
Stt

Tên cơ sở công nghiệp

Đặc điểm

1

Sản xuất phôi thép

Công suất nhà máy lớn hơn 200.000 tấn/năm

2

Nhiệt điện

Tất cả, trừ các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu
khí tự nhiên.

3

Xi măng

Tất cả

4

Hóa chất và phân bón
hóa học

Công suất nhà máy lớn hơn 10.000 tấn/năm

5

Công nghiệp sản xuất
dầu mỏ

Công suất nhà máy lớn hơn 10.000 tấn/năm

6

Cơ sở sản xuất sử dụng
lò hơi công nghiệp

Công suất lò hơi lớn hơn 20 tấn hơi/giờ
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Phụ lục II
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-TTg ngày
của Thủ tướng Chính phủ)

tháng

năm 2014

–––––––
1. Chương trình: Tăng cường, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách
về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam
- Mục tiêu: Xây dựng được danh mục, lộ trình xây dựng và ban hành các
văn bản quản lý chất lượng không khí một cách khoa học và phù hợp với xu
hướng của thế giới, điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại mục 3.1 của Quyết định này): Rà
soát, điều tra, đánh giá thực tiễn chính sách quản lý chất lượng không khí tại Việt
Nam. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Đề xuất lộ trình xây dựng và ban hành cơ
chế, chính sách về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2018
2. Chương trình: Xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm tăng
cường sử dụng nhiên liệu sạch trong các cơ sở sản xuất và các phương tiện
giao thông
- Mục tiêu: Các cơ sở sản xuất và các phương tiện giao thông sử dụng các
nhiên liệu sạch nhằm giảm thiểu phát thải khí thải.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản a, b, mục 3. của Quyết
định này): Điều tra, đánh giá thực tiễn sử dụng nhiên liệu sạch tại Việt Nam.
Tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng
nhiên liệu sạch trong các cơ sở sản xuất và các phương tiện giao thông.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, các bộ ngành và Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: 2017 – 2019
3. Chương trình: Chương trình hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ sản
xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp nhằm hạn chế phát thải khí thải
- Mục tiêu: Các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn sử dụng thiết bị sản xuất
hạn chế phát thải khí thải và hoàn thành lắp đặt, vận hành thiết bị xử lý khí thải.
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- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản c, d, mục 3.3; khoản a, b,
c, d, đ, e tại mục 3.4 của Quyết định này): Điều tra, đánh giá thực tiễn lắp đặt
công nghệ sản xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp tại Việt Nam. Tham
khảo kinh nghiệm quốc tế. Đề xuất các giải pháp cải tiến, hỗ trợ công nghệ sản
xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp nhằm hạn chế phát thải khí thải.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2019
4. Chương trình: Đầu tư thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục;
tăng cường hệ thống truyền dẫn dữ liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước;
thiết lập chuẩn kết nối dữ liệu từ các điểm quan trắc
- Mục tiêu: Thiết lập công cụ theo dõi, giám sát nguồn khí thải công nghiệp
một cách liên tục nhằm nâng cao hiệu quản kiểm soát nguồn khí thải công nghiệp.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản d, đ tại mục 3.3; khoản e
tại mục 3.4 của Quyết định này): Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động liên tục tại các
ống khói của các cơ sở công nghiệp, thiết bị truyền dữ liệu từ ống khói về Sở Tài
nguyên và Môi trường cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đào tạo, tập
huấn chuyển giao công nghệ, thiết bị. Vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống
trang thiết bị.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: 2017 – 2020;
5. Chương trình: Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn khí
thải công nghiệp
- Mục tiêu: Xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về các nguồn
khí thải công nghiệp quốc gia.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản d của mục 3.3; khoản c
của mục 3.4; khoản e của mục 3.5 của Quyết định này): Tiến hành kiểm kê khí
thải hàng năm đối với các nguồn thải chính và thông số ô nhiễm chính (bụi, SO2,
NOx, CO và các khí thải đặc thù khác). Xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở dữ
liệu. Cập nhật và công bố dữ liệu về khí thải công nghiệp quốc gia.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2018
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6. Chương trình: Tăng cường các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không
khí từ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
- Mục tiêu: Thực hiện được việc áp dụng các tiêu chuẩn phát thải theo lộ
trình đã quy định, kiểm soát khí thải mô tô, xe máy và sử dụng phương tiện thân
thiện môi trường.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản h, i, k mục 3.3 của Quyết
định này): Điều tra, đánh giá thực tiễn về hiện trạng áp dụng tiêu chuẩn phát thải
và sử dụng phương tiện thân thiện môi trường. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
Đề xuất việc áp dụng các tiêu chuẩn phát thải theo lộ trình đã quy định, kiểm soát
khí thải mô tô, xe máy và sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ và Uỷ ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2017
7. Chương trình: Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức phổ biến
thông tin về chất lượng không khí xung quanh đến cộng đồng
- Mục tiêu: Thực hiện được các hình thức phổ biến thông tin về chất lượng
không khí xung quanh đến cộng đồng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
chất lượng không khí.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại mục 3.7 của Quyết định này):
Điều tra, đánh giá thực tiễn về hiện trạng thông tin chất lượng không khí tại Việt
Nam. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về cung cấp thông tin tới cộng đồng. Đề
xuất cơ chế, chính sách và các biện pháp, chương trình, dự án tuyên truyền, phổ
biến thông tin về chất lượng không khí xung quanh tới cộng đồng.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương
- Thời gian thực hiện: 2016 – 2018
8. Chương trình: Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và hoàn thiện cơ chế,
chính sách tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng không khí
- Mục tiêu: Thiết lập được cơ chế phân bổ ngân sách tài chính cho các hoạt
động thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng không khí.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại mục 3.4 của Quyết định này):
Tổng hợp, đánh giá hiện trạng phân bổ tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng
không khí. Đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện phân bổ ngân sách tài chính cho
các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng không khí.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính
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- Cơ quan phối hợp: Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương,
Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: 2017 – 2019
9. Chương trình: Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ về
quản lý chất lượng không khí
- Mục tiêu: Xây dựng được một số công cụ cần thiết mang tính khoa học,
phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam cho các hoạt động thuộc lĩnh vực
quản lý chất lượng không khí.
- Nhiệm vụ chính (Thực hiện quy định tại khoản d, đ, e thuộc mục 3.5 của
Quyết định này): Điều tra, đánh giá thực tiễn về hiện trạng nghiên cứu và phát
triển khoa học công nghệ về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam. Tham
khảo kinh nghiệm quốc tế về nghiên cứu khoa học công nghệ đối với quản lý chất
lượng không khí. Xây dựng một số mô hình lan truyền, mô hình xác định nguồn
khí thải phục vụ quản lý chất lượng không khí.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương,
Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: 2018 – 2020
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA
VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-TTg ngày
của Thủ tướng Chính phủ)

tháng

năm 2015

––––––––

I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CỦA VIỆT
NAM
Trong 25 năm qua thực hiện phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở nước ta
đã gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là sau khi có Luật BVMT, Định
hướng Chiến lược Phát triển Bền vững (Chương trình Nghị sự 21) được ban hành,
nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong sự hài hòa ba lĩnh vực:
phát triển kinh tế, công bằng xã hội và BVMT. Nhưng bên cạnh đó, công cuộc
thực hiện phát triển bền vững ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức: môi
trường ngày càng bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên ngày càng bị suy thoái,
nguồn tài nguyên năng lượng ngày càng khan hiếm, tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH) ngày càng hiện hữu. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng 2 năm 2012 ở
Davos, Thụy Sỹ, đã có đánh giá rằng Việt Nam nằm trong 10 nước có môi trường
không khí bị ô nhiễm nhất trên thế giới. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm này
chính là vì ở nước ta kiểm soát các nguồn khí thải chưa quyết liệt và chặt chẽ.
Ô nhiễm môi trường không khí có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe
cộng đồng và gây ra thiệt hại đáng kể đối với các ngành kinh tế sản xuất nông
lâm nghiệp và các ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm cả thiệt hại kinh tế đối
với ngành du lịch. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế thì số người bị các bệnh
đường hô hấp (thường do ô nhiễm không khí gây ra) chiếm từ 3-4% tổng dân số.
74,5% số người bị bệnh bụi phổi toàn quốc là công nhân của các ngành mỏ, xây
dựng, cơ khí và luyện kim, là những người thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm
bụi. Số liệu thống kê thực tế cho thấy tỷ lệ số người bị các bệnh đường hô hấp ở
các địa phương có trình độ phát triển cao hơn thì bị tác động do ô nhiễm không
khí lớn hơn, như ở thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải
Phòng …, cao hơn từ 4-5 lần so với các địa phương kém phát triển hơn như Bắc
Kạn, Điện Biên. Ngoài ra, thiệt hại kinh tế do ốm đau các bệnh đường hô hấp (chi
phí khám và chữa bệnh, giảm thu nhập do nghỉ ốm, chi phí người chăm sóc) tính
trung bình trên đầu người dân nội đô thành phố Hà Nội là 1.538 đồng/ngày, đối
với người dân nội thành Thành phố Hồ Chí Minh là 729 đồng/ngày.
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1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh
Môi trường không khí tại các đô thị chịu ảnh hưởng tổng hợp từ nhiều
nguồn thải. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, chất lượng không khí đô thị chưa có
nhiều cải thiện. Chỉ số chất lượng không khí AQI vẫn duy trì ở mức tương đối
cao, điển hình như ở Hà Nội số ngày có AQI ở mức kém (AQI = 101 ÷ 200) giai
đoạn từ 2010 - 2013 chiếm tới 40 - 60% tổng số ngày quan trắc trong năm và có
những ngày chất lượng không khí suy giảm đến ngưỡng xấu.
Ô nhiễm bụi lơ lửng tổng số (TSP), bụi mịn (PM10) đang trở thành thách
thức lớn nhất đối với chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, các khu công
nghiệp và các làng nghề. Tình trạng ô nhiễm đối với bụi TSP rất đáng lo ngại,
đặc biệt là ô nhiễm dọc hai bên các đường giao thông chính của đô thị. Kết quả
nhiều điểm quan trắc không khí xung quanh ở một số các đô thị lớn như Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ… ô nhiễm bụi trong không khí đã tới mức
đáng báo động, nồng độ bụi TSP trung bình cao hơn quy chuẩn Việt Nam cho
phép từ 1,5 đến 3,5 lần, ở nơi có hoạt động thi công xây dựng cao hơn từ 7-10 lần,
thậm chí còn cao hơn nữa. Nồng độ bụi mịn (PM10) trung bình năm của một số
thành phố đo được đều vượt ngưỡng trung bình năm theo khuyến nghị của WHO
(20 µg/m3) khoảng 5-6 lần và vượt ngưỡng trung bình năm theo quy chuẩn cho
phép (50 µg/m3) khoảng 2-3 lần.
Phần lớn nồng độ các khí CO, SO2, NOx, Pb trong không khí tính trung
bình tại các đô thị, nhìn chung vẫn trong ngưỡng quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên,
tại một số địa điểm và trong một số thời điểm, đặc biệt là ở các nút giao thông lớn
và xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp đốt than, dầu nặng thì nồng độ các
chất ô nhiễm này trong các năm gần đây có chiều hướng tăng lên. Đặc biệt, theo
số liệu quan trắc ở một số tỉnh thành trong những năm gần đây, nồng độ khí O3 ở
lớp không khí gần mặt đất tương đối cao, xấp xỉ ngưỡng QCVN 05:2013 trung
bình 8 giờ (120 µg/m3). Ngoài ra, ngưỡng ồn đo được ở các tuyến phố chính, gần
khu vực sản xuất công nghiệp tại các đô thị lớn ở Việt Nam đều vượt mức ồn cho
phép QCVN 26:2010/BTNMT quy định đối với khung giờ từ 6 đến 21 giờ (70
dBA).
Ngoài các chất ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp, giao thông
và xây dựng… gây ra như trên, tại hầu hết các đô thị ở Việt Nam môi trường
không khí còn bị ô nhiễm bởi các mùi ô uế bốc lên từ hệ thống cống rãnh, từ các
kênh rạnh, sông ngòi bị ô nhiễm nước thải và do vứt chất thải rắn bừa bãi bị thối
rữa gây ra.
Chất lượng môi trường không khí ở khu vực nông thôn hiện nay còn khá
tốt, rất nhiều vùng chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Nồng độ các chất ô nhiễm hầu hết
nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013. Tuy nhiên môi trường không
khí ở nhiều làng nghề, đặc biệt là ở các làng nghề tái chế chất thải, tái chế nhựa,
tái chế kim loại, tái chế giấy, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, nung vôi),
sản xuất gốm sứ, chế biến lương thực, thực phẩm (sản xuất bún, bánh, rượu...) và
dệt nhuộm hiện đang bị ô nhiễm môi trường không khí nặng nề. Kết quả khảo sát
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những năm gần đây cho thấy, nồng độ bụi tổng số tại các làng nghề này vượt quy
chuẩn cho phép từ 3 - 8 lần, SO2 có nơi vượt từ 3 - 6,5 lần. Đối với các làng nghề
chế biến thực phẩm, khí thải thường chứa H2S, NH3, CH4 và các khí có mùi tanh,
hôi. Trong khi đó, sản xuất ở hầu hết các làng nghề không có các biện pháp giảm
thiểu bụi và các khí thải độc hại. Nhiều hộ gia đình sinh hoạt (ăn, uống, ngủ)
ngay tại khu vực sản xuất bị ô nhiễm.
Khu vực nông thôn khác, đặc biệt là nông thôn ở miền núi có mật độ dân
số thấp, hoạt động giao thông ít, chưa phát triển công nghiệp, lại có nhiều cây
xanh, nhiều mặt nước, do vậy chất lượng môi trường không khí, nói chung còn
rất tốt. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm gần đây, do việc đốt rơm rạ sau thu hoạch
đã dẫn tới tình trạng “khói mù” ảnh hưởng đến giao thông công cộng và bầu
không khí trong khu vực và các đô thị liền kề.
1.2. Cơ chế, chính sách, pháp luật về kiểm soát chất lượng không khí
Hệ thống văn bản pháp luật quản lý chất lượng không khí ở Việt Nam đã
được hình thành cùng hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, lồng ghép nội dung
quản lý trong một số Luật, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chiến lược, Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ ngành có liên
quan. Tuy nhiên, trong thời gian dài, các chính sách, pháp luật về kiểm soát ô
nhiễm không khí còn chung chung, chưa cụ thể để có thể thực thi có hiệu quả
ngay trong thực tế. Do vậy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường chưa có quy định về thành lập và phân công đơn vị
chuyên trách về quản lý chất lượng không khí. 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. Các quy định đặc thù về kiểm soát ô nhiễm không khí còn thiếu, với
các văn bản hiện hành thì tính cưỡng chế, tuân thủ chưa cao. Chưa có kế hoạch
quản lý chất lượng không khí ở cấp Trung ương và địa phương.
Đối với các lĩnh vực quản lý chất lượng không khí cụ thể, Việt Nam chưa
có quy định về giám sát quá trình xử lý khí thải 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. Các công cụ kinh tế để BVMT không khí
đến thời điểm này hầu như chưa có. 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. Tính hiệu quả, hiệu lực thực
thi các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về không khí chưa cao.
Trong thời gian gần đây, các quy định về quản lý chất lượng không khí đã
được quan tâm hơn, đặc biệt là kiểm soát khí thải công nghiệp. Bộ Tài nguyên và
Môi trường 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), đến nay đã có 11 QCVN cho lĩnh vực không khí. Theo quy
định của Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, mọi nguồn phát thải khí
phải được xác định về lưu lượng, tính chất và đặc điểm của khí thải; việc xem xét,
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phê duyệt dự án và hoạt động có phát thải khí phải căn cứ vào sức chịu tải của
môi trường không khí, bảo đảm không có tác động xấu đến con người và môi
trường. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn phát thải khí công nghiệp
lớn phải đăng ký nguồn gây ô nhiễm, đo đạc, thống kê, kiểm kê và xây dựng cơ
sở dữ liệu về lưu lượng, tính chất, đặc điểm khí thả; lắp đặt thiết bị quan trắc khí
thải tự động, liên tục và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép
xả thải. Để triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế
liệu đã quy định tại Chương VI. Quản lý khí thải công nghiệp của Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP gồm 03 điều: Đăng ký chủ nguồn thải, kiểm kê, xây
dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp; quan trắc khí thải công nghiệp tự
động liên tục; cấp phép xả khí thải công nghiệp. Quy định này đòi hỏi các doanh
nghiệp có liên quan phải ngay lập tức đầu tư nhiều trang thiết bị để sản xuất hiệu
quả hơn, xử lý khí thải tốt hơn nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký khí thải, kiểm kê
khí thải, cấp phép xả thải. Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng cần đầu tư, tăng
cường năng lực quản lý nhà nước về quản lý chất lượng không khí.
1.3. Kiểm soát các nguồn khí thải
1.3.1. Kiểm soát nguồn khí thải giao thông
Trong các nguồn khí thải giao thông tại Việt Nam, các phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất. Tốc độ tăng
trưởng trung bình các loại xe ô tô đạt 12%, trong đó xe ô tô con có tốc độ tăng
cao nhất là 17%/năm, xe tải khoảng 13%, xe khách tăng không đáng kể; xe máy
tăng khoảng 15%. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, số lượng mô tô, xe máy
lưu hành trên phạm vi toàn quốc năm 2005 mới có khoảng 16 triệu chiếc, đến
cuối năm 2012 đã tăng lên khoảng 37 triệu chiếc, tổng số các loại ô tô lưu hành
năm 2005 khoảng 600 nghìn xe, đến cuối năm 2012 đã tăng lên khoảng 1,6 triệu
xe. Tính đến năm 2013, riêng Hà Nội có 300.000 ô tô các loại, 1.300 chiếc xe
buýt, 14.000 xe taxi, 4,6 triệu xe máy. Thành phố Hồ Chí Minh có 547.000 ô tô
các loại, 3.000 chiếc xe buýt, 5,5 triệu xe máy. Việc gia tăng không ngừng số
lượng phương tiện cơ giới cá nhân (ô tô, xe máy) trong điều kiện hệ thống giao
thông chật hẹp, thiếu quy hoạch đồng bộ,… đã gây không ít áp lực cho các nhà
quản lý môi trường trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí nói chung và
ô nhiễm không khí đô thị nói riêng. Ước lượng sau 7 năm nguồn thải gây ô nhiễm
không khí do hoạt động của giao thông vận tải (GTVT) thải ra tăng lên khoảng
2,5 lần.
Ngành giao thông vận tải đã có nhiều cố gắng trong việc kiểm soát khí thải
từ các phương tiện như thực hiện Chương trình 23 - Cải thiện chất lượng không
khí ở các đô thị, áp du ̣ng tiêu chuẩ n khı́ thải Euro 2 đố i với phương tiê ̣n giao
thông cơ giới đường bô ̣ theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg, phê duyệt lộ trình
áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo tiêu chuẩn EURO 3, 4, 5; tăng cường hệ thống
giao thông công cộng; thử nghiệm đưa vào sử dụng các nguồn nhiêu liệu sạch,
thân thiện với môi trường như LPG, xe điện; triển khai Nghị định số
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95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối
với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người; nâng cao chất lượng công tác đăng
kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; mở thêm đường mới, mở rộng đường, tăng
số lượng đường một chiều, xây dựng cầu vượt tại các nút giao thông…vv.
Tuy nhiên, việc kiểm soát khí thải từ ngành giao thông vận tải còn nhiều
khó khăn. Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý hệ thống kiểm định xe ô tô, toàn
quốc hiện có hơn 109 trạm kiểm định (78 trạm của địa phương, 12 trạm của tư
nhân, 19 trạm của Cục Đăng kiểm). Hầu như chưa có quy định về kiểm tra khí
thải, bảo dưỡng định kỳ đối với mô-tô, xe máy. Việc kiểm tra khí thải của các xe
ô-tô được thực hiện định kỳ cùng với đăng kiểm định kỳ phương tiện giao thông
cơ giới. Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam tháng 10 năm 2013, từ ngày
mùng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, toàn bộ các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
cả nước đã kiểm định 166.486 lượt phương tiện giao thông cơ giới về an toàn khí
thải và BVMT cho thấy, so với cùng kỳ năm 2012, tỷ lệ phương tiện không đạt
tiêu chuẩn về khí thải là 54,5%, tỷ lệ phương tiện không đạt tiêu chuẩn về khí
thải tăng 2,5%. Kết quả điều tra tình hình thực hiê ̣n Đề án kiểm soát khı́ thải xe
mô-tô, xe máy tham gia giao thông ta ̣i các tı̉nh, thành phố theo Quyế t đinh
̣ số
909/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chı́nh phủ cho thấy
46/63 tỉnh, thành phố (chiếm 73%) chưa có báo cáo về tình hình triển khai thực
hiện Quyế t đinh
̣ này. Tuy rằng trong Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định lộ trình áp dụng tiêu
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 01 tháng
7 năm 2007, nhưng thực tế hiện nay ở các đô thị của nước ta vẫn có nhiều xe ôtô
không đạt tiêu chuẩn, thậm chí nhiều xe buýt thải ra các luồng khói đen từ ống xả
vẫn hoạt động bình thường. 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…
Trong các đô thị, giao thông công cộng chưa được đầu tư thỏa đáng nhằm
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần giảm số lượng phương tiện
giao thông cá nhân. Ở nước ta, đại đa số các phương tiện giao thông cá nhân vẫn
sử dụng nhiên liệu chính là xăng, dầu diezen. Có rất ít phương tiện giao thông cá
nhân sử dụng nhiên liệu sạch. Thêm vào đó, xe đạp không phải là phương tiện
được sử dụng phổ biến trong đi lại ở đô thị.
1.3.2. Kiểm soát nguồn khí thải công nghiệp
Hơn 20 năm qua, số lượng các KCN được thành lập theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ đã phát triển từ cả nước chỉ có 1 KCN vào năm 1991 (KCX
Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh), năm 1995 có 12 KCN, năm 2007 có 150 KCN,
đến cuối năm 2012 đã tăng lên 289 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng
80.000 ha, trong đó có 179 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích trên
47.300 ha.
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Ngành công nghiệp xi - măng năm 2000 sản xuất khoảng 15 triệu tấn, tiêu
thụ khoảng 1,74 triệu tấn than, năm 2011 đã tăng sản lượng lên 54 triệu tấn ximăng và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn than. Tính đến năm 2014, tổng số doanh
nghiệp sản xuất xi măng trên toàn quốc khoảng 100 doanh nghiệp, trong đó có
khoảng 44 doanh nghiệp lớn sản xuất clinker. Ngành sản xuất thép năm 2000 chỉ
đạt sản lượng 1,57 triệu tấn, đến năm 2014 đã sản xuất đạt gần 5 triệu tấn thép
phôi thép. Theo thống kê năm 2014, tổng số nhà máy sản xuất phôi thép tại Việt
Nam khoảng 30 doanh nghiệp với chủ yếu là công suất nhỏ, công nghệ và trang
thiết bị lạc hậu với nguồn nguyên liệu chủ yếu là phế liệu, là nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí không nhỏ. Ngành nhiệt điện (đốt than, dầu, khí) tổng công
xuất năm 2000 khoảng 3.000 MW, đến năm 2006 tăng lên khoảng 7.500 MW,
đến năm 2014 đã tăng lên trên 10.000 MWh với tổng số lượng khoảng 27 doanh
nghiệp trên địa bàn toàn quốc.
Có nghĩa là nếu chỉ xét riêng 3 ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu gây ô
nhiễm đối với môi trường không khí này thì sau 10 năm (năm 2014 so với năm
2000), tổng sản lượng, tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu hay tổng lượng chất thải ô
nhiễm không khí phát sinh đã tăng lên khoảng 3 lần. Theo kết quả nghiên cứu của
Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp – Bộ Công Thương, đến
năm 2015, ngành thép thải ra 1.393 tấn bụi, 7.825 tấn SO2, ngành nhiệt điện chạy
than thải ra 5.742 tấn bụi, 50.054 tấn SO2; đến năm 2020, ngành thép sẽ thải ra
gấp đôi thải lượng của năm 2015. Theo Viện vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
ước tính, ngành công nghiệp xi măng năm 2015 thải ra 1,075 tấn bụi, 0,14 tấn
SO2; năm 2020 thải ra 1,34 tấn bụi, 0,18 tấn SO2.
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.
Theo số liệu thống kê ở một số địa phương, hiện nay tỷ lệ cơ sở sản xuất
công nghiệp có các hệ thống thiết bị xử lý khí thải đạt quy chuẩn cho phép chỉ
chiếm khoảng 60%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất có áp dụng công nghệ sản xuất sạch
hơn còn rất thấp, chỉ khoảng 10%. Số lượng doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tiết
kiệm năng lượng cũng chỉ đạt khoảng 20%. Tỷ lệ dự án đầu tư sản xuất công
nghiệp được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp về bảo vệ môi
trường không khí theo yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
trước khi được phép vận hành theo như quy định của Luật BVMT là rất thấp. Tỷ
lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc các cam kết các yêu
cầu về bảo vệ môi trường không khí trong báo cáo ĐTM cũng ở mức thấp.
Nhìn chung, các nhà máy sản xuất thép, xi măng, nhiệt điện...vv đều được
lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý bụi và hiệu suất xử lý ô nhiễm của các thiết bị
lọc bụi và xử lý khí thải tại các nhà máy lớn, đặc biệt là các nhà máy có vốn đầu
tư của nước ngoài khá cao, nồng độ bụi, NOx, SOx, CO trong khí thải, nói chung
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đều đạt trị số quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nhiều nhà máy loại vừa và nhỏ,
như là nhà máy xi măng lò đứng, hầu như chưa có hệ thống xử lý bụi đạt yêu cầu.
100% các nhà máy thép, xi măng không có hệ thống xử lý các khí độc hại như
NOx, SOx, CO...vv. Chỉ có 3/27 nhà máy nhiệt điện có phương án xử lý NOx.
Một số ngành nghề khác như các nhà máy chế biến gỗ, dệt nhuộm, thép, phân lân
đều có hệ thống thu hồi bụi đơn giản (xyclon đơn), chỉ có khả năng thu hồi được
bụi có kích thước lớn mà không có khả năng thu hồi bụi mịn.
Việc quan trắc kiểm soát khí thải công nghiệp do cơ quan quản lý môi
trường thực hiện không thường xuyên và chỉ tại một số nhà máy lớn đại diện cho
các ngành: nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất và thuốc lá. Thống kê cho thấy chỉ
có các Sở Tài nguyên và Môi trường của TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên,
Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai và một số đơn vị nghiên
cứu như Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường, Trường Đại
học Bách khoa, Đại học Xây dựng Hà Nội, Viện Công nghệ môi trường..vv là có
thiết bị quan trắc khí thải từ ống khói. Bên cạnh đó là việc bố trí sàn thao tác để
quan trắc khí thải tại các cơ sở sản xuất đa số đều không đúng điều kiện kỹ thuật
yêu cầu. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại ống khói mới
chỉ thực hiện được tại một số nhà máy lớn, hiện đại trong ngành nhiệt điện, hóa
lọc dầu và sản xuất xi măng. Cụ thể, ngành thép có 01/26 nhà máy, ngành xi
măng có 15/47 nhà máy, ngành nhiệt điện: 8/23 nhà máy có thiết bị quan trắc khí
thải tự động liên tục đang hoạt động tốt. Nói chung, hiện nay rất ít số liệu quan
trắc về các nguồn khí thải công nghiệp ở nước ta.
Một nguyên nhân khác cũng gây hạn chế cho công tác thống kê, kiểm kê
khí thải công nghiệp là ở nước ta chưa xây dựng được bộ Hệ số phát thải dành
cho khí thải công nghiệp thống nhất quốc gia, nên gây ra khó khăn rất lớn trong
việc sử dụng thông tin, kiểm kê khí thải ở các địa phương, cung như toàn quốc.
Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến hoạt động kiểm kê khí thải công nghiệp bên
cạnh nguyên nhân về phương pháp, quy trình kiểm kê phát thải khí chưa được
xây dựng và thống nhất, 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.
1.3.3. Kiểm soát nguồn khí thải từ hoạt động xây dựng
Năm 1986, năm đầu tiên của thời kỳ “Đổi mới, Mở cửa”, dân số đô thị
nước ta mới có 11,87 triệu người, chiếm 19% tổng dân số, đến năm 2012 (sau 25
năm) dân số đô thị đã là 28,9 triệu người, chiếm tỷ lệ 32% tổng dân số. Theo niên
giám thống kê từ năm 2005 đến nay, dân số đô thị của nước ta mỗi năm tăng lên
khoảng 1 triệu người, tức là cần phải xây dựng mới nhà cửa, công trình dịch vụ,
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để đáp ứng nhu cầu điều kiện sống tối thiểu cho
1 triệu dân đô thị tăng lên hàng năm, chưa kể sửa chữa, mở rộng và nâng cấp các
công trình cũ. Vì vậy, trong 20 năm gần đây, số lượng đô thị ở nước ta tăng
nhanh, nhất là ở các thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 1990, cả nước có 500 đô thị,
đến năm 2007 là 729 đô thị và đến năm 2012 cả nước đã có 765 đô thị. Bên cạnh
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đó, ngành giao thông vận tải, kể cả cấp trung ương và địa phương, đều đang chú
trọng cho các dự án phát triển giao thông đường bộ. Rất nhiều dự án xây dựng
đường quốc lộ, đường cao tốc, được triển khai trên cả nước. Công trường xây
dựng đã được mở ra ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thải ra rất nhiều chất thải, gây ra ô
nhiễm nặng nề đối với môi trường không khí đô thị, đặc biệt là ô nhiễm bụi.
Việc kiểm soát các nguồn thải ô nhiễm không khí từ hoạt động thi công
xây dựng (công trình nhà, cầu đường và thủy lợi) được thực hiện chủ yếu là các
biện pháp nhằm giảm ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng, từ các
phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất cát, phục vụ thi công xây dựng công
trình và ở các điểm khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên việc không
thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường tại các công
trường xây dựng đang hoạt động trên cả nước (xây dựng, sửa chữa nhà cửa,
đường xá, vận chuyển nguyên vật liệu) đã và đang gây ra ô nhiễm không khí.
Hiện tượng đào và lấp đường thường xuyên do hoạt động sửa chữa hệ thống
đường xá, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin, cáp điện,… gây mất vệ
sinh, ô nhiễm bụi tại khu vực sửa chữa và xung quanh. Đặc biệt, việc kéo dài thời
gian thi công tại các công trình xây dựng do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu
đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm
bụi. Theo số liệu báo cáo của nhiều thành phố thì tại khu vực thi công xây dựng
và sửa chữa công trình, nồng độ TSP trong không khí cao hơn trị số quy chuẩn
cho phép từ 5-6 lần, thậm chí có chỗ, có lúc cao hơn trị số quy chuẩn cho phép
trên 10 lần, điều đó chứng tỏ các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi từ hoạt động
xây dựng hiện chưa hiệu quả.
1.3.4. Kiểm soát các nguồn khí thải từ các lò đốt chất thải
- Lò đốt chất thải y tế: Phần lớn các bệnh viện cấp huyện trở lên đều được
trang bị 1 lò đốt chất thải y tế. Ước lượng khoảng 50% lò đốt chất thải y tế ở
nước ta không có thiết bị xử lý khí thải, do đó các lò đốt chất thải y tế này đã thải
ra một lượng khí thải độc hại đáng kể, có thể bao gồm cả khí Dioxin và Furan, rất
độc hại đối với sức khỏe cộng đồng. Ở nhiều bệnh viện do thiếu kinh phí vận
hành hoặc do trình độ kỹ thuật hạn chế nên lò đốt đã ngừng hoạt động.
- Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại (CTNH): Trừ một số tỉnh/thành
như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương ... đã đầu tư xây dựng các lò đốt chất
thải công nghiệp nguy hại lớn, hiện đại, bảo đảm đạt tiêu chuẩn về nhiệt độ đốt,
thời gian lưu khói và có hệ thống thiết bị xử lý khí thải đạt quy chuẩn cho phép.
Rất nhiều lò đốt CTNH của các công ty nhỏ đầu tư thường chưa đạt quy chuẩn
cho phép, không đạt khoảng cách ly an toàn vệ sinh đối với dân cư xung quanh.
- Lò đốt chất thải rắn (CTR) sinh hoạt: Mấy năm gần đây ở một số địa
phương còn đầu tư, trang bị các lò đốt chất thải rắn sinh hoạt có quy mô rất nhỏ
và với công nghệ đơn giản, không tiêu hao nhiên liệu. Nhiệt độ đốt của loại lò đốt
này chỉ đạt 700-8000C. Các lò đốt này chỉ có thể đốt an toàn CTR sinh hoạt thông
thường đã được phân loại rất cẩn thận, không được để lẫn các chất thải nguy hại
trong CTR sinh hoạt.
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1.3.5. Kiểm soát các nguồn khí thải từ khu vực nông thôn và làng nghề
Bên cạnh quy mô chăn nuôi trang trại, vẫn còn tồn tại mô hình chăn nuôi
cá thể, phân tán, chưa theo quy hoạch, không được đầu tư công nghệ cũng như
kiến thức trong chăn nuôi, không có kế hoạch thu gom chất thải gây mùi khó chịu,
khí CH4 , ảnh hưởng đến môi trường không khí. Hiện nay, Việt Nam đang đối
mặt với việc sử dụng bừa bãi phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật cả về liều
lượng lẫn chủng loại dẫn đến tình trạng dư thừa và phát tán thiếu kiểm soát ra
môi trường xung quanh. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường
không khí, do thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng,… sau sử dụng, bị ô-xy
hóa thành dạng khí thải có tính axit, kiềm rất độc hại và phát tán vào môi trường,
gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo số liệu thống kê năm 2011, cả nước có khoảng hơn 1.300 làng nghề
được công nhận và hơn 3.200 làng có nghề trong đó các làng nghề có quy mô
nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu, nằm xen kẽ tại các
khu dân cư chiếm phần lớn. Hầu hết các làng nghề đang hoạt động hiện nay đều
có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường không khí. Tuy nhiên,
trong số đó, 03 nhóm làng nghề: tái chế (kim loại, giấy, nhựa…), vật liệu xây
dựng, khai thác đá và chế biến thực phẩm là những làng nghề gây ô nhiễm môi
trường không khí nặng nhất. Trong thời gian qua, nhóm các làng nghề này vẫn
tiếp tục hình thành mới, gia tăng tự phát trong các khu dân cư mà thiếu sự quản lý
và giám sát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động bảo vệ môi trường.
Chính vì vậy, các làng nghề này vẫn tiếp tục là điểm nóng về ô nhiễm môi trường,
trong đó có ô nhiễm môi trường không khí.
1.4. Thanh tra, kiểm tra ô nhiễm môi trường không khí
Kiểm tra khí thải trực tiếp trên đường đối với các phương tiện giao thông
còn chưa được thực hiện tại Việt Nam. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp,
công tác thanh tra môi trường trong thời gian gần đây đã được tăng cường và
triển khai mạnh, nhưng mức xử phạt còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Theo kết quả
thanh tra công tác bảo vệ môi trường, năm 2010, trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg có 4/16 cơ sở được thanh tra
(chiếm tỷ lệ 25%) xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép. Theo báo cáo kiểm tra
tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên các địa bàn: Hà Nội, Hà Nam,
Nam Định và Ninh Bình thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy năm 2008, có
97/230 cơ sở thuộc đối tượng phải xử lý khí thải, trong đó có 71 cơ sở đã có biện
pháp xử lý khí thải, chiếm tỷ lệ 73,2 %, nhưng chỉ có 18/71 cơ sở xử lý khí thải
đạt quy chuẩn cho phép, chiếm tỷ lệ 25,4 %. Theo thống kê không đầy đủ, từ năm
2010 đến năm 2014 thì đã có 19 nhà máy xi măng bị Thanh tra Tổng cục Môi
trường xử lý vi phạm, đa số các nhà máy thép vi phạm chưa có hệ thống xử lý khí
thải cho các thông số ô nhiễm khác có phát sinh trong khí thải như CO, NOx, SO2.
Ô nhiễm không khí có tính biến đổi theo thời điểm rất nhanh, nhưng theo
quy định thanh tra môi trường cần phải báo trước nên các cơ sở sản xuất có đủ
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thời gian để đối phó với thanh tra, do đó thanh tra ô nhiễm không khí rất khó phát
hiện kịp thời vi phạm và không chính xác. Kiểm tra khí thải công nghiệp thường
chỉ là một nội dung trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nên bị
hạn chế về thời gian và phạm vi thực hiện. Trong khi đó, trang thiết bị cho lấy
mẫu khí thải còn nhiều hạn chế, lực lượng thanh tra viên kiểm tra công tác kiểm
soát ô nhiễm không khí còn mỏng, chưa có đủ kinh nghiệm cần thiết để có thể
phát hiện vi phạm của doanh nghiệp.
1.5. Quan trắc khí thải, chất lượng môi trường không khí xung quanh
Các hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh ở Việt Nam đã
được bắt đầu thực hiện từ năm 1995 thông qua các chương trình quan trắc cấp
quốc gia và địa phương. Từ năm 2000 đến nay, nhằm cung cấp số liệu quan trắc
liên tục, 35 trạm quan trắc môi trường không khí tự động đã được đầu tư xây
dựng và hiện tại đang còn hoạt động tại một số thành phố lớn như Tổng cục Môi
trường (7 trạm), Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (10 trạm), Hà Nội (2
trạm), Quảng Ninh (10 trạm), Vĩnh Phúc (2 trạm), Đà Nẵng (1 trạm),Thừa Thiên
Huế (1 trạm), Khánh Hòa (1 trạm), Cần Thơ (1 trạm), Đaklak (1 trạm), Đồng Nai
(2 trạm), Quảng Nam (1 trạm). Ngoài ra, một số trạm quan trắc tự động di động
cũng được đầu tư ở Tổng cục Môi trường (1 trạm), Quảng Ninh (1 trạm), Đaklak
(1 trạm). Ngoài ra, hiện nay còn có các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh, Thái Nguyên
đã triển khai thực hiê ̣n dự án thiết lập trạm quan trắc không khí tự động ta ̣i điạ
phương. Tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 9 trạm quan trắc môi trường
không khí tự động tuy nhiên đến thời điểm này đã dừng hoạt động vì không có
nguồn lực.
Đối với quan trắc bán tự động, tại các địa phương khác, do điều kiện kinh
phí không cho phép nên vẫn tiến hành quan trắc bằng các phương pháp quan trắc
không liên tục với tần suất từ 4-6 lần/năm. Các điểm quan trắc không khí được bố
trí tập trung chủ yếu ở các điểm nóng về môi trường của các đô thị lớn, hoặc khu
công nghiệp. 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.
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.
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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. Nước ta đã có
Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 quy định quy trình
kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn, tuy nhiên gần
đây nhất mới có quy trình quan trắc khí thải công nghiệp theo Thông tư số
40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường. Công tác thực hiện QA/QC còn yếu, gây khó khăn cho công tác đánh giá
chất lượng số liệu. 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. Số liệu về khí thải
còn chưa sử dụng được, chất lượng môi trường không khí xung quanh chưa đồng
bộ, chưa hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, khó khăn trong
việc khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin.
1.6. Kinh phí đầu tư cho BVMT không khí
Trong những năm qua, kinh phí dành cho BVMT không khí ở Trung ương
cũng như ở các địa phương còn rất hạn chế, không đủ kinh phí tối thiểu dành cho
quan trắc môi trường, kiểm soát các nguồn khí thải, rất thiếu thiết bị quan trắc và
nhiều thiết bị quan trắc hư hỏng không có kinh phí bảo dưỡng và sửa chữa. 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 đủ để thực hiện.
Bên cạnh đó, kinh phí dành cho quan trắc môi trường, khi chuyển về các
Trạm quan trắc môi trường của các Bộ/ngành khác quản lý thì có tình trạng bị sử
dụng sai mục đích, nên càng thiếu kinh phí cho quan trắc và quản lý môi trường
hơn.
1.7. Sự tham gia của cộng đồng, phổ biến thông tin trong quản lý chất lượng
không khí
Trong thời gian qua, nhiều vụ việc ô nhiễm không khí của các nhà máy xi
măng, thép Quán Toan, Shengli, Khatoco Khánh Hòa… đều có sự tham gia, phát
hiện của cộng đồng, báo chí. Các hình thức công bố, phổ biến thông tin về chất
lượng không khí 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... 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 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.
1.8. Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, công nghệ cho quản lý chất
lượng không khí
Việt Nam là một trong những quốc gia luôn tham gia tích cực và sớm nhất
các công ước quốc tế về BVMT, trong đó có lĩnh vực không khí. Các chương
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trình hợp tác quốc tế song phương, đa phương với JICA, CAI-ASIA, Ngân hàng
Thế giới tại Việt Nam, GIZ, KOICA, DANIDA,... nhằm giải quyết các vấn đề về
môi trường không khí, đặc biệt là không khí đô thị vẫn tiếp túc được thúc đẩy.
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 đã được cải thiện nhưng 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.
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.
II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KHÔNG KHÍ ĐẾN NĂM 2020
2.1. Phạm vi của kế hoạch
- Phạm vi về thời gian: Kế hoạch được thực hiện từ nay đến năm 2020.
- Phạm vi về không gian: Trên phạm vi toàn quốc, nhưng chủ yếu là đối
với môi trường không khí xung quanh cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, ở các đô
thị, ở các khu công nghiệp (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,
cụm công nghiệp) và ở các làng nghề.
- Phạm vi về nội dung:
+ Kiểm soát nguồn thải, trong đó tập trung chủ yếu đối với nguồn khí thải
công nghiệp và năng lượng, hoạt động xây dựng, nguồn khí thải giao thông.
+ Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị, ở
các khu công nghiệp và ở các làng nghề.
2.2. Mục tiêu của kế hoạch
Căn cứ theo hiện trạng và các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực quản lý chất
lượng không khí, các mục tiêu cần thực hiện tới năm 2020 gồm có:
- Mục tiêu chung
Kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí cung
quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe
cộng đồng.
- Mục tiêu cụ thể
- Kiểm soát tốt các nguồn khí thải lớn từ quá trình sản xuất công nghiệp, năng
lượng (theo Phụ lục của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
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Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu) và giao thông. So với thời điểm năm
2015, đảm bảo:
+ Đến năm 2020, xử lý được 80% lượng SO2, NOx, CO từ quá trình sản xuất
thép, hóa chất và phân bón hóa học đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
+ Đến năm 2018, đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục với
các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho 70% cơ sở sản xuất nhiệt điện
và xi măng, 50% cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học. Đến năm 2020,
đầu tư lắp đặt cho 80% cơ sở sản xuất nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón hóa
học.
+ Đến năm 2018, kiểm kê được cho 80% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở
sản xuất nhiệt điện; 60% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất xi măng;
40% lượng khí thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa
học. Đến năm 2020, kiểm kê được khí thải của 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, xi
măng, sản xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học.
+ Đến năm 2020, kiểm định khí thải định kỳ được 40% lượng xe mô tô, xe
gắn máy trên địa bàn toàn quốc.
- Đến năm 2020, tăng số lượng trạm quan trắc tự động liên tục với không khí
xung quanh lên 40%, giám sát thường xuyên các thông số theo Quy chuẩn kỹ thuật
môi trường và thông số VOCs, HC.
2.3. Các nguyên tắc quản lý chất lượng không khí
- Quản lý chất lượng không khí phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm chính,
kết hợp với xử lý, khắc phục ô nhiễm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng
môi trường không khí xung quanh.
- Quản lý chất lượng không khí phải được tiến hành thường xuyên, có
trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng ngành sản xuất và từng địa phương.
- Kiểm soát các nguồn khí ô nhiễm là trách nhiệm của chủ các nguồn phát
thải và các cơ quan quản lý Nhà nước với sự giám sát của nhân dân.
2.4. Những nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quan trắc khi thải tự động liên tục; tăng
cường hệ thống truyền dẫn dữ liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước; thiết lập
chuẩn kết nối dữ liệu từ các điểm quan trắc
- Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lộ trình xây dựng và ban hành Nghị định
về quản lý chất lượng không khí.
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin về chất lượng không khí
xung quanh, tác hại của ô nhiễm không khí tới cộng đồng; tăng cường sự tham
gia của cộng đồng vào công tác giám sát các nguồn phát thải gây ô nhiễm;
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- Thực hiện kiểm kê khí thải đối với một số ngành công nghiệp phát sinh
khí thải, thống kê lượng thải hàng năm và công bố thông tin rộng rãi tới cộng
đồng;
- Xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo và ứng phó kịp thời khi tình trạng
ô nhiễm không khí tại một địa điểm trong đô thị vượt giới hạn cho phép;
- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng cung
cấp nhiên liệu và phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sinh học và khí nén
thiên nhiên (CNG/LPG)
2.5. Nội dung của Kế hoạch
2.5.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý chất
lượng không khí
2.5.1.1. Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp
Kiểm soát các nguồn khí thải công nghiệp từ nay đến năm 2020 chủ yếu
tập trung vào 6 ngành sản xuất công nghiệp sau: công nghiêp nhiệt điện, công
nghiệp xi măng, công nghiệp hóa chất cơ bản và phân bón hóa học, công nghiệp
sản xuất dầu mỏ, công nghiệp sử dụng lò hơi công nghiệp và công nghiệp sản
xuất thép. Đối với 6 ngành công nghiệp này cũng chỉ tập trung kiểm soát các cơ
sở sản xuất có nguồn phát thải lượng khí ô nhiễm lớn.
- Tùy theo ngành nghề và quy mô sản xuất của cơ sở mà lựa chọn công
nghệ xử lý khí thải hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Xây dựng và ban hành bộ “Hệ số phát thải” khí ô nhiễm đối với tất cả các
ngành sản xuất công nghiệp hiện có ở nước ta.
- Xây dựng và ban hành quy định về kiểm kê và đăng ký các nguồn khí
thải công nghiệp trên phạm vi toàn quốc, tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp
đều phải thực hiện tự kiểm kê và đăng ký nguồn khí thải của cơ sở mình với cơ
quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Từng bước thiết lập hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục 24/24
giờ, đối với các nguồn khí thải công nghiệp lớn. Đến năm 2020, 100% các nguồn
khí thải công nghiệp công suất lớn có trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục.
Các trạm quan trắc này cần được nối mạng với Trung tâm điều hành hệ thống
quốc gia, bảo đảm Trung tâm này luôn luôn nhận được thông tin về hiện trạng
phát thải khí ô nhiễm của các cơ sơ sản xuất lớn để phát hiện kịp thời và đề xuất
xử lý các nguồn thải công nghiệp vi phạm quy chuẩn môi trường. Kinh phí đầu tư
và vận hành hệ thống quan trắc này chủ yếu do cơ sở sản xuất chi trả, một phần
do ngân sách sự nghiệp môi trường của Nhà nước hỗ trợ.
- Trong điều kiện chưa có hệ thống các trạm quan trắc khí thải tự động đầy
đủ, cần phải xây dựng đường dây “thông tin nóng” từ dân cư xung quanh các cơ
sở công nghiệp lớn để họ thông báo kịp thời về tình hình vi phạm xả khí thải của
các cơ sở sản xuất đến các cơ quan quản lý môi trường địa phương.
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2.5.1.2. Kiểm soát các nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải
Các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa nguồn thải khí ô nhiễm từ giao thông
bao gồm:
a) Xây dựng hệ thống các trạm kiểm tra, kiểm soát khí thải của các xe hoạt
động trong đô thị để đảm bảo thực hiện triệt để Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ số 249/2005/QĐ-TTg và số 49/2011/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, đồng
thời quy định bổ sung tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ
giới đang lưu hành, cụ thể như sau:
- Mô tô, xe máy, kể cả xe dùng cho người khuyết tật:
+ Đối với các xe được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng
tiêu chuẩn khí thải EURO2 từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, áp dụng tiêu chuẩn
EURO3 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
+ Đối với các xe đang lưu hành phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải quy định
tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 249/2005/QĐ-TTg.
- Các loại xe ô tô:
+ Đới với các xe được sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng áp
dụng tiêu chuẩn khí thải EURO2 từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, áp dụng tiêu
chuẩn EURO4 từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, áp dụng tiêu chuẩn EURO5 từ
ngày 01 tháng 01 năm 2022.
+ Đối với các xe đang lưu hành phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải quy định
tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 249/2005/QĐ-TTg.
- Kiểm soát chất lượng nhiên liệu
+ Về chất lượng xăng dầu: Phải phù hợp với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải nêu ở trên.
+ Khuyến khích phát triển sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu chạy xe
trong các đô thị, phấn đấu đến năm 2020, tối thiểu đạt 30% số lượng taxi và xe
buýt sử dụng khí nén thiên nhiên.
+ Khuyến khích sản xuất, sử dụng xăng dầu sinh học.
- Đầu tư xây dựng, phát triển giao thông công cộng trong các đô thị: Tăng
tỷ lệ hành khách đi bằng phương tiện giao thông công cộng đô thị từ 5-10% hiện
nay lên 15-20% vào năm 2020. Phát triển các dịch vụ giao thông công cộng, tăng
cường thêm các tuyến phố đi bộ.
- Phát triển, cải tiến công nghệ sản xuất xe để giảm thiểu phát thải khí ô
nhiễm: Phát triển các loại xe ô tô, xe máy chạy điện, chạy bằng khí hóa lỏng, thúc
đẩy các công ty sản xuất ô tô nghiên cứu cải tiến động cơ ô tô tiết kiệm nhiên liệu,
nghiên cứu cải tiến bộ phận chế hòa khí, thiết bị xúc tác xử lý khí thải (catalysts)
và cấu tạo ống xả giảm thiểu phát thải khí ô nhiễm, truyền bá kỹ thuật lái xe ô tô,
xe máy tiết kiệm nhiên liệu.
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- Xây dựng và ban hành bộ hệ số phát thải từ các phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ.
2.5.1.3. Kiểm soát các nguồn khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng
- Kiểm soát ô nhiễm tại công trường xây dựng (xây dựng nhà cửa, xây
dựng cầu đường, xây dựng cống rãnh...): Các công trình xây dựng phải thực
hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác
động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường về che chắn, phun nước, thu
gom chất thải và vệ sinh phương tiện ra vào tại các công trường xây dựng. Khi thi
công các công trình xây dựng ở gần các khu dân cư phải có màn hay bạt che phủ
công trình trong suốt thời gian thi công với kết cấu vững chắc, bảo đảm an toàn,
vệ sinh môi trường, hình thức của màn hay bạt che phải bảo đảm mỹ quan đô thị.
Trước khi đào nền móng hoặc phá dỡ công trình phải tưới nước nhằm tạo độ ẩm
cần thiết chống bụi bay lên. Khi vận chuyển vật liệu xây dựng và phế thải xây
dựng từ trên cao xuống hoặc từ dưới lên phải đựng trong bao gói, thùng kín hoặc
vận chuyển bằng đường ống kín. Tăng cường sử dụng lắp ghép xây dựng bằng
các cấu kiện đúc sẵn và sử dụng bê tông tươi thương phẩm thay thế cho trộn bê
tông tại chỗ.
- Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và phế
thải xây dựng: Quy định bắt buộc các xe chở vật liệu và chất thải xây dựng phải
là xe chuyên dụng đúng quy cách và có biện pháp ngăn chặn vật liệu rơi vãi,
không được chở quá đầy, quá tải và thùng xe phải được phủ kín bằng bạt. Để
giảm thiểu các loại xe chở các loại vật liệu rời, khuyến nghị các chủ công trình
xây dựng sử dụng bê tông thương phẩm. Các xe vận chuyển và thi công khi ra
khỏi công trường xây dựng, nếu bị bẩn đất bám dính vào đều phải làm sạch gầm,
lốp xe, rửa xe trước khi đi vào thành phố, chạy đúng tuyến đường, thời gian quy
định. Các đô thị loại III trở lên ban hành quy hoạch hợp lý các tuyến đường, các
điểm tập kết vật liệu xây dựng.
2.5.2. Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh
- Việc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh từ nay đến
năm 2020 được tiến hành chủ yếu ở các đô thị trung bình và lớn, ở xung quanh
các khu công nghiệp có các nguồn khí thải ô nhiễm, xung quanh các cơ sở sản
xuất công nghiệp đứng riêng lẻ phát sinh khí thải lớn và ở một số làng nghề đang
bị ô nhiễm môi trường không khí.
- Việc giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh được thực thi
bằng hệ thống các trạm quan trắc môi trường không khí quốc gia và của các địa
phương, tuân thủ đúng theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia,
trong đó, mạng lưới quan trắc không khí là một trong những mạng lưới quan trắc
môi trường hoàn thiện.
- Tăng cường năng lực (nhân lực và vật lực) cho hệ thống các trạm quan
trắc chất lượng không khí hiện có trên phạm vi toàn quốc; đảm bảo các đơn vị, cá
nhân thực hiện quan trắc không khí phải có đủ năng lực; thống nhất qui trình
quan trắc, phương pháp lấy mẫu và phân tích số liệu; bổ sung, sửa chữa, thay thế,
264

30

hiệu chỉnh các thiết bị quan trắc; đẩy mạnh thực hiện quy trình QA/QC đảm bảo
số liệu quan trắc chất lượng không khí có đủ độ tin cậy.
- Thiết lập các phương tiện đa dạng hóa thông tin về chất lượng không khí,
vừa để cảnh báo ô nhiễm kịp thời cho nhân dân, vừa để nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường nói chung, môi trường không khí nói riêng đối với cộng đồng.
3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch
3.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp luật có liên quan đến
quản lý chất lượng không khí
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường,
tiêu chuẩn môi trường liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về bảo vệ môi trường
không khí trong hoạt động xây dựng.
- Xây dựng và ban hành quy định chức năng và nhiệm vụ quản lý và kiểm
soát ô nhiễm môi trường không khí của các cơ quan bảo vệ môi trường cấp tại
các bộ ngành trung ương và địa phương.
- Xây dựng hệ số phát thải cho nguồn công nghiệp, quy định và hướng dẫn
kiểm kê các nguồn khí thải công nghiệp, quy định về quan trắc khí thải công
nghiệp tự động, liên tục và xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn khí thải công
nghiệp.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định về quản lý chất lượng không khí.
- Ban hành các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật
BVMT về kiểm soát khí thải công nghiệp, khí thải từ phương tiện giao thông cơ
giới, khí thải từ các lò đốt chất thải và ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt
động thi công xây dựng;
- Đưa các nội dung quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí vào các văn
bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường
các cấp. Ở cấp trung ương cần ban hành Nghị định của Chính phủ về phân công
trách nhiệm trong quản lý môi trường không khí giữa Bộ Tài nguyên và Môi
trường (Bộ chủ trì) phối hợp với các Bộ/ngành, đặc biệt là với các Bộ: Công
thương, Giao thông vận tải, Xây dựng. Ở cấp tỉnh/thành cần sửa đổ i và bổ sung
Thông tư liên tich
̣ số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2009
để đổi mới hướng dẫn phố i hơ ̣p giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì) với
các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng thực hiê ̣n nô ̣i dung quản lý
môi trường để bảo vệ môi trường có hiê ̣u quả, đặc biệt là về kiểm soát ô nhiễm
không khí.
- Xây dựng các quy định về kiểm kê các nguồn khí thải công nghiệp, quan
trắc khí thải công nghiệp tự động và xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn khí thải
công nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
- Hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nhiên liệu, các
quy chuẩn phát thải các chất ô nhiễm của các ngành công nghiệp, bổ sung thêm
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các quy chuẩn khí thải đối với các ngành sản xuất công nghiệp đặc thù, cũng như
các quy chuẩn khí thải đối với các cơ sở sản xuất ở các làng nghề.
- Căn cứ vào Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg và Quyết định số
49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng
tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
mới, cần bổ sung các quy định về kiểm soát chặt chẽ sự tuân áp dụng tiêu chuẩn
khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đang lưu hành.
- Hoàn thiện và từng bước nâng cao các quy chuẩn về chất lượng môi
trường không khí xung quanh, tiến tới theo kịp các quy chuẩn chất lượng không
khí của các nước phát triển trên thế giới vào năm 2020.
- Xây dựng quy định về chế độ chính sách xử lý phạt hành chính đối với
các loại xe đang lưu hành không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải; ưu đãi, hình thức
khen thưởng áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoàn
thành các chỉ tiêu về kiểm soát nguồn khí thải và ô nhiễm môi trường không khí.
3.2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức, phân công, phân nhiệm đơn vị đầu mối,
đơn vị phối hợp và cơ chế phối hợp, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan
liên quan về bảo vệ môi trường không khí từ trung ương đến địa phương
1. Về hệ thống tổ chức quản lý môi trường không khí: Tăng cường năng
lực (nhân lực và tài chính) cho tổ chức quản lý môi trường không khí ở Trung
ương cũng như ở cấp tỉnh/thành. Tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục
Môi trường) cần thành lập một đơn vị chuyên trách về quản lý môi trường không
khí.
2. Về phân công, phân nhiệm quản lý môi trường không khí
a. Ở cấp Trung ương: Cần ban hành các quy định cụ thể, rõ ràng về chức
năng, phân công trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và
Môi trường với các Bộ/Ngành có liên quan trong việc quản lý môi trường không
khí, cụ thể giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường: với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ
Xây dựng trong hoạt động quản lý môi trường không khí ở các đô thị; với Bộ
Công Thương trong hoạt động quản lý môi trường không khí ở các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp; với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoạt
động quản lý môi trường không khí ở các làng nghề.
b. Ở địa phương cấp tỉnh: UBND các tỉnh/thành ban hành quy định rõ và
thống nhất về sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở khác có
liên quan, UBND cấp huyện trong quản lý môi trường không khí ở các đô thị,
khu công nghiệp và làng nghề phù hợp các quy định của pháp luật.

3.3. Cơ chế tài chính và nguồn lực đầu tư
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- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp
môi trường, tăng tỷ lệ tái đầu tư tái đầu tư cho môi trường từ các nguồn thu liên
quan tới môi trường;
- Rà soát, hoàn thiện và kiến nghị bổ sung quy định miễn giảm thuế nhập
khẩu thiết bị đối với chủ nguồn thải phải lắp đặt thiết bị xử lý khí thải và trạm
quan trắc khí thải tự động, liên tục;
- Huy động các nguồn đầu tư cho kiểm soát ô nhiễm không khí ngoài vốn
ngân sách nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều
kiện tham gia kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.
- Xây dựng và ban hành quy định về phí khí thải, giấy phép mua bán hạn
ngạch phát thải khí, các hệ thống ký thác - hoàn trả, thuế ô nhiễm, lãi suất ưu đãi
“xanh” phù hợp với điều kiện của nước ta.
- Trợ cấp một phần kinh phí, được vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc không
có lãi suất để các công ty đầu tư mua xe buýt giao thông công cộng và xe taxi
chạy bằng khí tự nhiên thay cho xe chạy bằng xăng dầu, hoặc các công ty đầu tư
xây dựng và kinh doanh các trạm cấp khí tự nhiên trong các đô thị.
- Nhà nước trợ giá cho nhiên liệu khí tự nhiên để bảo dảm rằng sử dụng khí
tự nhiên chạy xe đỡ tốn kém hơn sử dụng xăng, dầu.
3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu
khoa học về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
- Hợp tác với các tổ chức quốc tế và các đối tác nước ngoài tổ chức các hội
nghị, hội thảo, trao đổi, tham quan, hợp tác khoa học và công nghệ, tập trung vào
các lĩnh vực như: cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị, kiểm soát ô
nhiễm môi trường không khí công nghiệp và giao thông vận tải.
- Tiếp tục hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế đa phương, song
phương, trong đó có các nước ASEAN, Mỹ, Canada, các nước Bắc Âu, Nhật Bản,
Hàn Quốc, CAIAsia … trong lĩnh vực BVMT nói chung và kiểm soát ô nhiễm
môi trường không khí nói riêng; xây dựng các đề xuất dự án về nâng cao hiệu quả
kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, trong đó có hệ thống quan trắc chất
lượng môi trường không khí liên tục tự động và hệ thống quan trắc các nguồn khí
thải liên tục tự động.
- Đẩy mạnh các hoạt động áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và
công nghệ nhằm giảm thiểu nguồn khí thải ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp và
phương tiện giao thông vận tải, đánh giá các thiệt hại sức khỏe và thiệt hại kinh tế
do ô nhiễm môi trường không khí gây ra.
- Nghiên cứu áp dụng cải tiến công nghệ sản xuất công nghiệp sạch hơn,
tiết kiệm sử dụng tài nguyên và năng lượng, phát triển sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo trong sản xuất công nghiệp và trong hoạt động giao thông vận
tải.
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- Nghiên cứu áp dụng công nghệ xử lý khí thải công nghiệp, xử lý khí thải
của các lò đốt chất thải và xử lý khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới.
- Nghiên cứu các cơ sở khoa học và kỹ thuật nhằm phát triển các loại xe ô
tô và xe máy sử dụng khí tự nhiên.
3.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về
bảo vệ môi trường; huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công
tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và đột
xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
- Tăng cường các biện pháp xử phạt cá nhân, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
không khí theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Phát huy vai trò của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi
trường trong việc điều tra, phát hiện các hành vi phạm tội về gây ô nhiễm môi
trường không khí.
- Huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư sống xung quanh
các nguồn khí thải và thông tin kịp thời tới các cơ quan quản lý môi trường tại địa
phương.
- Các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng, bảo
dưỡng và vận hành các hệ thống quan trắc, thiết bị xử lý các nguồn thải khí ô
nhiễm đúng theo cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường cam kết
bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện kê khai và đăng ký
nguồn thải của mình đầy đủ và chính xác; Thực hiện chế độ báo cáo môi trường
một cách đều đặn và đúng thời gian như đã cam kết.
3.6. Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường
không khí
- Xây dựng kế hoạch truyền thông về tầm quan trọng của chất lượng môi
trường không khí, tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người và
các hệ sinh thái, về kiểm soát ô nhiễm không khí, phối hợp với các tổ chức chính
trị- xã hội, các hội Khoa học kỹ thuật, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ
quan khác có liên quan, huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công
tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
- Tập huấn thường xuyên về các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường cho các doanh nghiệp; Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về quản
lý ô nhiễm môi trường không khí đối với các ngành, các cấp, các cán bộ quản lý
môi trường cấp tỉnh, huyện và Ban Quản lý các Khu công nghiệp, cụm công
nghiệp.
- Mở rộng chỉ tiêu đào tạo ngành môi trường, ưu tiên các chuyên ngành về
môi trường không khí ở cấc trình độ đào tạo.
4. Phân công và tổ chức thực hiện Kế hoạch
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4.1. Trách nhiệm của các Bộ/ngành
(1) Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phối hợp
với các Bộ/ngành có liên quan và UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc, chịu
trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc thống nhất tổ chức thực hiện
Kế hoạch này. Xây dựng và trình ban hành Nghị định quản lý chất lượng không
khí; bổ sung, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan
đến kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; xây dựng và ban hành các quy định
về kế hoạch quản lý chất lượng không khí cho các địa phương, kiểm kê các
nguồn khí thải công nghiệp, quy định về quan trắc khí thải công nghiệp tự động,
liên tục.
(2) Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
Quy định hoàn thiện hệ thống tổ chức, phân công, phân nhiệm quản lý môi
trường không khí ở Trung ương và địa phương: (i) Ở cấp Trung ương: Phân công
trách nhiệm và cơ chế để Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ chủ trì) phối hợp với
các Bộ/ngành khác có liên quan trong quản lý môi trường nói chung, quản lý môi
trường không khí nói riêng; (ii) Ở cấp địa phương tỉnh/thành: phối hợp với
UBND cấp tỉnh quy định rõ về chức năng, phân công trách nhiệm và thống nhất
về sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở chủ trì) với các Sở hữu
quan khác và UBND cấp huyện trong quản lý môi trường nói chung, quản lý môi
trường không khí nói riêng.
(3) Trách nhiệm của Bộ Công Thương
Phát triển ngành công nghiệp môi trường, nói chung và công nghiệp thiết
bị xử lý khí thải, nói riêng; Phát triển công nghiệp sản xuất xăng-dầu sinh học;
thúc đẩy sản xuất sạch hơn, khuyến khích xây dựng công nghiệp sinh thái, thân
thiện môi trường; Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống
quản lý và quan trắc tự động các nguồn khí thải công nghiệp. Tiếp tục tổ chức
thực hiện Đề án “Phát triển liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg
ngày 20 tháng 7 năm 2007.
(4) Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ nâng cao năng lực kỹ
thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khí thải xe
cơ giới lưu hành trên đường phố trên phạm vi toàn quốc; xây dựng, trình Chính
phủ chính sách khuyến khích sử dụng khí tự nhiên làm nhiên liệu chạy xe trong
các đô thị; phối hợp với UBND thành phố đặc biệt, thành phố loại I đầu tư phát
triển giao thông công cộng trong các đô thị.
- Chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các
tỉnh/thành phố trực thuộc tổ chức việc kiểm soát các nguồn thải khí và tiếng ồn
phát sinh từ các phương tiện giao thông cơ khí đường bộ, đường sắt, đường thủy
và đường không; Tổ chức nghiên cứu cải tiến động cơ và thiết bị xử lý khí thải
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của các phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí;
phát triển phương tiện giao thông công cộng và xe sử dụng khí gas tự nhiên thay
cho sử dụng xăng dầu.
(5) Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
Chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công thương và
UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc tổ chức kiểm soát các nguồn khí thải và
tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng và kiểm soát nguồn thải ô
nhiễm môi trường không khí phát sinh từ các cơ sở sản xuất xi- măng và vật liệu
xây dựng.
(6) Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và ban hành các
quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường, nói chung và các quy chuẩn và tiêu chuẩn
về khí thải công nghiệp, khí thải giao thông và chất lượng môi trường không khí,
nói riêng.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu và nghiên cứu xây dựng, ban
hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzel, nhiên liệu
sinh học với chất lượng tương ứng với lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của
các loại xe.
- Tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về quan
trắc, xử lý khí thải, sử dụng tiết kiệm và nhiên liệu thay thế nhiên liệu hóa thạch.
(7) Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng chương trình đào tạo bậc cao học, đại học, cao đẳng ngành công
nghệ/kỹ thuật môi trường về giảm thiểu khí thải ô nhiễm tại nguồn, công nghệ xử
lý khí thải.
(8) Bộ Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác thông tin,
tuyên truyền về kiểm soát ô nhiễm không khí.
(9) Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bảo đảm kế hoạch và kinh phí triển
khai Kế hoạch này.
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về các
mức phí khí thải.
- Chủ trì, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm
quyền ban hành các cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
xăng dầu trong bảo đảm cung ứng nhiên liệu đáp ứng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải và khuyến khích sản xuất, sử dụng xe cơ giới thân thiện môi trường, sử
dụng khí tự nhiên thay thế xăng dầu.
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(10) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường thực hiện công
tác quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm không khí với hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý;
(11) Bộ Y tế: thực hiện việc quan trắc các tác động đối với môi trường
không khí từ hoạt động của ngành y tế, các chương trình, dự án nghiên cứu ảnh
hưởng ô nhiễm không khí tới sức khỏe; kiểm soát ô nhiễm từ các lò đốt chất thải
y tế.
4.2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý ở địa phương
(1) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và
phối hợp với các Sở/ban/ngành có liên quan, Ban Quản lý KCN và Ủy ban nhân
dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nội dung của “Kế hoạch Quốc
gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong
phạm vi của tỉnh.
(2) Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các
Sở/Ban/Ngành có liên quan và Ban Quản lý KCN, Cơ quan quản lý CCN và
UBND cấp huyện tổ chức thực hiện “Kế hoạch Quốc gia về quản lý chất lượng
không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong phạm vi tỉnh/thành, xây
dựng và trình ban hành kế hoạch quản lý chất lượng không khí.
(3) Trách nhiệm của Ban Quản lý khu công nghiệp/cụm công nghiệp
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công tác BVMT
không khí trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ trong các KCN/CCN thực hiện các nội dung của “Kế hoạch Quốc
gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020”.
(4) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công tác tuyên
truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các
CCN, trong các làng nghề thực hiện các nội dung của “Kế hoạch Quốc gia về
quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đên năm 2025”.
4.3. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Căn cứ vào mục tiêu và nội dung của bản “Kế hoạch Quốc gia về quản lý
chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đên năm 2025”, các chủ cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ lớn cần phải tiến hành lập kế hoạch cụ thể về kiểm soát
ô nhiễm môi trường không khí của cơ sở từ nay đến năm 2020, đảm bảo cơ sở
mình hoàn thành các chỉ tiêu về kiểm soát nguồn khí thải và ô nhiễm môi trường
không khí mà “Kế hoạch Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020,
tầm nhìn đên năm 2025” đã đề ra./.
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Tài liệu 3: Dự thảo “Thông tư về đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp”
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------------------------------Số:……../201...../TT-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

BẢN DỰ THẢO

tháng

năm 201.....

THÔNG TƯ
Về đăng ký và kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp
----------------------------------------BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
Căn cứ 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;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ
Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về việc đăng
ký và kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn chi tiết Điều 45, Điều 48 Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải
và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) về:
1. Danh mục cơ sở, nguồn thải khí thải, thông số khí thải phải đăng ký;
quy trình đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp.
2. Thực hiện tính toán, xây dựng báo cáo kiểm kê nguồn thải khí thải công
nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ sở có phát sinh khí thải vào môi trường
theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền về môi trường cấp trung ương và địa phương.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong thông tư này, các từ ngữ sau được hiểu như sau:
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1. Đăng ký nguồn khí thải là hoạt động khai báo thông tin với cơ quan
quản lý nhà nước về nguồn thải khí thải công nghiệp.
2. Kiểm kê khí thải là hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về lưu lượng, thải
lượng, nồng độ chất ô nhiễm và các đặc điểm khác của các nguồn thải theo
không gian và thời gian xác định.
3. Thải lượng của một chất ô nhiễm không khí là lượng thải của chất đó
vào môi trường trong một đơn vị thời gian.
4. Chủ cơ sở là tổ chức, cá nhân đại diện trước pháp luật sở hữu hoặc điều
hành cơ sở phải đăng ký và kiểm kê khí thải công nghiệp.
5. Cơ sở phải đăng ký, kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp là doanh
nghiệp sản xuất có phát sinh khí thải công nghiệp theo Nghị định số
38/2015/NĐ-CP.
6. Nguồn thải khí thải công nghiệp là thiết bị hoặc một bộ phận thiết bị
thuộc cơ sở sản xuất trong quá trình hoạt động có thải khí thải vào môi trường.
7. Hệ số phát thải của một chất ô nhiễm không khí là giá trị thể hiện mối
liên hệ giữa lượng chất ô nhiễm thải vào khí quyển với một hoạt động gây ra
việc phát thải chất ô nhiễm đó. Giá trị này thường được thể hiện như trọng lượng
của chất ô nhiễm không khí chia cho một đơn vị trọng lượng, khối lượng,
khoảng cách, hoặc thời gian của hoạt động phát ra ô nhiễm.
8. Mức độ hoạt động của cơ sở sản xuất là tình trạng hoạt động của cơ sở
đó so với công suất thiết kế ban đầu.
9. Giá trị trung bình nồng độ khí thải của thông số i là giá trị được tính
toán trung bình cộng của nhiều kết quả đo nồng độ khí thải của thông số i trong
năm tính toán kiểm kê khí thải công nghiệp.
Chương II
ĐĂNG KÝ NGUỒN THẢI KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Cơ sở, nguồn thải và thông số khí thải phải đăng ký
1. Cơ sở sản xuất đang hoạt động có công suất thiết kế thuộc danh mục tại
Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này phải tiến hành đăng ký nguồn thải khí thải
công nghiệp và thông số khí thải công nghiệp. Trường hợp cơ sở có nhiều nguồn
thải khí thải công nghiệp thì phải đăng ký tất cả các nguồn khí thải.
2. Chủ cơ sở đang hoạt động gửi hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công
nghiệp của cơ sở tới Tổng cục Môi trường theo quy định tại thông tư này.
3. Trường hợp nguồn khí thải đã đăng ký có kế hoạch thay đổi theo quy
định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP hoặc dừng hoạt động,
chủ cơ sở phải tiến hành đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp trước thời
điểm thay đổi.
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4. Chủ cơ sở đã đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp phải thực hiện
kiểm kê khí thải công nghiệp hàng năm theo quy định của Thông tư này.
Điều 5. Quy trình đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp
1. Chủ cơ sở lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công
nghiệp theo quy định của Điều 6 Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua
đường bưu điện đến Tổng cục Môi trường để xem xét, có văn bản thông báo tiếp
nhận hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp.
2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp, Tổng cục Môi trường xem xét tính đầy
đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ cơ sở nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ.
3. Trường hợp các thông tin trong hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải có sự
thay đổi so với hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này, Tổng cục Môi
trường ban hành quyết định và tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin trong hồ sơ
đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp của cơ sở. Từng thành viên đoàn kiểm
tra có ý kiến nhận xét và kết quả kiểm tra phải được thể hiện bằng biên bản.
4. Khi hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp đầy đủ, hợp lệ,
Tổng cục Môi trường có văn bản thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký nguồn
thải khí thải công nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư
này.
Điều 6. Hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp
Hồ sơ đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp gồm có:
1. Văn bản đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục
2 Thông tư này.
2. Bản thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp theo mẫu quy định tại
Phụ lục 3 Thông tư này.
3. Một trong các văn bản sau (bản sao): Quyết định phê duyệt Báo cáo
đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá
tác động môi trường bổ sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác
nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi
trường chi tiết.
4. Một trong các văn bản sau (bản sao): Giấy xác nhận hoàn thành các
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực
hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương.
5. Kết quả quan trắc khí thải công nghiệp của nguồn thải khí thải lần gần
nhất của cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đăng ký
(bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
6. Phiếu Kết quả phân tích chất lượng nhiên liệu (bản sao).
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CHƯƠNG III
KIỂM KÊ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
Điều 7. Quy trình kiểm kê khí thải công nghiệp
1. Chủ cơ sở đã đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp, trước ngày 30
tháng 01 hàng năm, phải lập 02 (hai) bộ Hồ sơ báo cáo thông tin nguồn thải khí
thải công nghiệp theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc
chuyển qua đường bưu điện đến Tổng cục Môi trường để xem xét, xây dựng báo
cáo kiểm kê khí thải công nghiệp.
2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ báo cáo
thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp, Tổng cục Môi trường xem xét tính
đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ cơ sở để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ
hoặc không hợp lệ.
3. Khi Hồ sơ báo cáo thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp đầy đủ,
hợp lệ, Tổng cục Môi trường có văn bản thông báo chấp nhận Hồ sơ báo cáo
thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo
Thông tư này.
4. Tổng cục Môi trường tổng hợp thông tin từ Hồ sơ báo cáo thông tin
nguồn thải khí thải công nghiệp vào Biểu mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo thông tư
này và xây dựng báo cáo kiểm kê khí thải công nghiệp quốc gia 3 năm 1 lần
theo Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này và gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có cơ sở sản xuất
trước ngày 30 tháng 3 của năm kế tiếp.
Điều 8. Hồ sơ báo cáo thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp
Hồ sơ báo cáo thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp gồm có:
1. Văn bản báo cáo thông tin về nguồn thải khí thải công nghiệp theo mẫu
tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này.
2. Bản báo cáo thông tin về nguồn thải khí thải công nghiệp theo mẫu quy
định tại Phụ lục 3 Thông tư này.
4. Kết quả quan trắc khí thải công nghiệp của nguồn thải khí thải đã đăng
ký lần gần nhất của cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến
ngày đăng ký (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá
nhân).
5. Phiếu Kết quả phân tích chất lượng nhiên liệu (bản sao).
Điều 9. Xử lý tổng hợp thông tin, dữ liệu từ báo cáo thông tin về
nguồn khí thải công nghiệp của cơ sở
1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tổng hợp các thông tin chính từ
các hồ sơ báo cáo thông tin nguồn thải khí thải công nghiệp theo các nội dung
như sau:
a. Tên, địa chỉ, ngành nghề, công suất, mức hoạt động;
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b. Lượng nhiên liệu, chất lượng nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản
xuất của năm báo cáo;
c. Đặc tính thiết bị phát sinh khí thải;
d. Tên, hiệu suất xử lý của thiết bị xử lý khí thải;
đ. Thải lượng phát thải của năm báo cáo.
2. Các thông tin được quy định tại Khoản 1 Điều này được tổng hợp vào
Biểu mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo thông tư này.
Điều 10. Ước tính thải lượng khí thải công nghiệp quốc gia
1. Thải lượng khí thải công nghiệp quốc gia được tính toán là tổng lượng
khí thải của các cơ sở được tiến hành kiểm kê.
2. Thải lượng khí thải phải được ước tính theo từng thông số khí thải cho
mỗi ngành công nghiệp.
3. Hình thức biểu diễn kết quả tính toán kiểm kê dưới dạng bảng biểu.
Điều 11. Lập báo cáo về kiểm kê khí thải công nghiệp
1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xây dựng Báo cáo kiểm kê khí
thải công nghiệp theo các nội dung quy định tại tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tư
này.
2. Báo cáo kiểm kê khí thải công nghiệp quốc gia thể hiện lượng thải
trong giai đoạn 3 năm.
3. Báo cáo kiểm kê khí thải công nghiệp bao gồm những nội dung chính
sau đây:
a. Danh sách và số lượng các cơ sở phát sinh khí thải công nghiệp tiến
hành kiểm kê;
b. Mô tả tóm tắt về phương pháp ước tính lượng phát thải;
c. Kết quả ước tính phát thải khí thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ công nghiệp cho 4 thông số chính gồm bụi, SO2, NOx, CO và các thông
số khác (nếu có);
d. Nhận xét về tình hình phát thải khí thải quốc gia từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ;
đ. Dự báo phát thải khí thải quốc gia trong thời gian 3 năm tiếp theo;
e. Các khó khăn, tồn tại trong quá trình kiểm kê khí thải công nghiệp tại
địa phương và các đề xuất, kiến nghị.
4. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm gửi Báo cáo kiểm kê khí thải công
nghiệp quốc gia tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài
nguyên và Môi trường cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 3 của năm kế tiếp năm tiến
hành xây dựng báo cáo kiểm kê.
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CHƯƠNG IV
XÁC ĐỊNH, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ; TÍNH TOÁN THẢI LƯỢNG KHÍ
THẢI
Điều 12. Chuyển đổi, xác định đơn vị tính toán
Các đơn vị đo của lưu lượng khí thải của nguồn Q và nồng độ khí thải
trung bình phải thể hiện trong điều kiện tiêu chuẩn, cụ thể như sau:
1. Đơn vị đo của lưu lượng khí thải phải thể hiện trong điều kiện tiêu
chuẩn là Nm3/h. Trường hợp đơn vị đo của lưu lượng khí thải thể hiện dưới dạng
m3/h, chủ cơ sở phải thực hiện chuyển đổi theo công thức sau:
Q0 = 273*P*Q/(760* T)
Trong đó:
Q0

: Lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (Nm3/h);

P

: Áp suất thực tế đo được (mmHg);

Q

: Lưu lượng khí thải thực tế đo được (m3/h);

T

: Nhiệt độ thực tế đo được (K).

2. Đơn vị đo của nồng độ khí thải trung bình phải thể hiện trong điều kiện
tiêu chuẩn là mg/Nm3. Trường hợp đơn vị đo của nồng độ khí thải trung bình thể
hiện dưới dạng mg/m3, chủ cơ sở phải thực hiện chuyển đổi theo công thức sau:
Ci0 = Ci*(273*P)/(T*760)
Trong đó:
Ci0

: Nồng độ khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3);

Ci

: Nồng độ khí thải trung bình thực tế đo được (mg/m3);

T

: Nhiệt độ thực tế đo được (K);

P

: Áp suất thực tế đo được (mmHg).

Điều 13. Xác định lưu lượng khí thải
Chủ cơ sở dựa trên một số hồ sơ, dữ liệu sẵn có để có giá trị lưu lượng khí
thải Q, có thể bao gồm:
a. Hồ sơ hoàn công của dự án xây dựng cơ sở sản xuất;
b. Giá trị ghi trên quạt hút của hệ thống xử lý khí thải;
c. Tính toán dựa trên tốc độ dòng khí, theo công thức như sau:
Q = 3.600*V*A
Trong đó:
Q
: Lưu lượng khí thải ống khói (m3/h);
A

: Tiết diện ống khói (m2);

V

: Tốc độ khí trung bình của dòng khí trong ống khói (m/s).
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Điều 14. Tính toán thải lượng khí thải
Chủ cơ sở tính toán thải lượng khí thải (Ei) cho từng thông số của mỗi
nguồn thải khí thải công nghiệp bằng một trong hai phương pháp sau:
1. Trường hợp nguồn thải khí thải của cơ sở được đo đạc bằng thiết bị
quan trắc tự động liên tục, chủ cơ sở tính toán thải lượng khí thải của thông số i
bằng công thức như sau:
Ei = (Q0*Ci0)/(365*24*106)
Trong đó:
Ei

: Thải lượng ô nhiễm của thông số i (tấn/năm);

Q0

: Lưu lượng khí thải của nguồn (Nm3/h);

Ci0 : Nồng độ khí thải trung bình năm của thông số i (mg/Nm3)
sử dụng kết quả quan trắc tự động liên tục.
2. Trường hợp khí thải của cơ sở không đo đạc bằng thiết bị quan trắc tự
động liên tục, chủ cơ sở tính toán thải lượng khí thải của thông số i như sau:
Ei =

(A*EFi/1.000)*(100 - ER)/100

Trong đó:
Ei
thải (tấn/năm);

: Thải lượng ô nhiễm của thông số i được thải ra từ nguồn

A
: Mức độ hoạt động của cơ sở (tấn nhiên liệu/năm đối với cơ
sở sản xuất nhiệt điện hoặc tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở khác);
EFi : Hệ số phát thải của thông số i theo danh mục tại Phụ lục số
4 kèm theo Thông tư này;
ER : Hiệu suất xử lý khí thải đối với thông số i (%), trường hợp
cơ sở không có hệ thống xử lý khí thải ER = 0.
CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ CƠ SỞ, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 15. Trách nhiệm của chủ cơ sở
1. Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung đăng ký, kiểm kê cho tất cả các
nguồn thải khí thải tại cơ sở theo quy định của Thông tư này.
2. Đăng ký, báo cáo đầy đủ, rõ ràng, trung thực, đúng thời hạn thông tin
tại hồ sơ đăng ký khí thải công nghiệp, kiểm kê khí thải công nghiệp và gửi về
Tổng cục Môi trường để tổng hợp theo yêu cầu của Thông tư này.
3. Quản lý tài liệu, thông tin cần thiết đầy đủ để cung cấp thông tin về
nguồn thải khí thải công nghiệp chính xác.
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4. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân
viên về lưu giữ, thống kê thông tin, tài liệu liên quan đến đăng khí khí thải, kiểm
kê khí thải công nghiệp.
Điều 16. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường
1. Quản lý, lưu giữ báo cáo, thông tin số liệu về đăng ký, kiểm kê nguồn
thải khí thải công nghiệp của các cơ sở trên toàn quốc, thường xuyên cập nhật
vào cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp cấp quốc gia.
2. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo,
hướng dẫn, trao đổi với các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh,
các tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp thông tin, cập nhật cơ sở
dữ liệu để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn bản giấy.
3. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về khí thải công
nghiệp; tổ chức, hướng dẫn việc triển khai kê khai khí thải công nghiệp, báo cáo
kiểm kê khí thải công nghiệp trực tuyến để từng bước thay thế văn bản giấy.
4. Thường xuyên xây dựng và cập nhật danh mục hệ số phát thải phù hợp
với điều kiện Việt Nam thay thế danh mục hệ số phát thải của quốc tế.
Điều 17. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
1. Phối hợp với Tổng cục Môi trường trong việc kiểm tra, rà soát danh
mục cơ sở, nguồn thải cần đăng ký và kiểm kê.
2. Công khai thông tin về thống kê, kiểm kê nguồn khí thải công nghiệp
của các chủ nguồn thải do mình quản lý trên website (nếu có); quản lý các hồ sơ,
báo cáo, thông tin, tài liệu của các chủ cơ sở thải trong phạm vi địa phương
mình.
3. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thống kê, kiểm kê khí
thải công nghiệp của các chủ cơ sở trên địa bàn quản lý.
4. Tăng cường sử dụng hệ thống thông tin hoặc thư điện tử để thông báo,
hướng dẫn, trao đổi với chủ cơ sở trong quá trình thẩm định, xem xét thông tin
về thống kê, kiểm kê khí thải công nghiệp để rút ngắn thời gian, giảm thiểu văn
bản giấy.
5. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về khí thải công
nghiệp trực tuyến tại địa phương mình để từng bước thay thế văn bản giấy.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định về
kiểm kê khí thải công nghiệp, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và phổ biến các
tiêu chuẩn, phương pháp viện dẫn cho các đối tượng áp dụng.
8
280

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ......... tháng ........ năm 201....
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc
đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường
(thông qua Tổng cục Môi trường) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, TCMT (KSON).300

9
281

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

PHỤ LỤC 1
Danh mục nguồn thải khí thải, thông số khí thải công nghiệp
cần đăng ký
(Ban hành Kèm theo Thông tư số …../201…../TT-BTNMT ngày …..tháng…..năm
201…. của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Stt
1

2

3

4

5

Ngành công nghiệp

Công suất
thiết kế

Nguồn khí thải
công nghiệp

Thông số khí thải
công nghiệp

Cơ sở sản xuất nhiệt điện

Tất cả, trừ
nhà máy
nhiệt điện sử
dụng nhiên
liệu khí tự
nhiên

Lò hơi

Bụi, SO2, NOx

Cơ sở sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ có sử dụng lò hơi
công nghiệp

Lớn hơn 20
tấn hơi/giờ

Lò hơi

Bụi, SO2, NOx

Lò cao, máy thiêu
kết, luyện thép lò
thổi, luyện thép lò
điện, lò hồ quang

Bụi, CO, NOx

Lò luyện than cốc

Bụi, SO2, CO

Lò quay, hệ thống
làm mát, nghiền
clinker

Bụi

Hệ thống nghiền
than

Bụi

Cơ sở sản xuất thép

Cơ sở sản xuất xi măng

Cơ sở công nghiệp sản xuất
hóa chất cơ bản

Lớn hơn
200.000
tấn/năm

Tất cả

Lớn hơn
100.000
tấn/năm

5.1

Sản xuất xút - Clo

Tháp tổng hợp HCl

Bụi, Cl2

5.2

Sản xuất HNO3

Lò khí hóa

Bụi, NOx

5.3

Sản xuất H2SO4

Tháp oxi hóa

Bụi, SO2

5.4

Sản xuất H3PO4

Tháp oxi hóa, Lò
đốt photpho

Bụi, SO2

5.5

Sản xuất NH4OH và NH3

Lò khí hóa than

Bụi, SO2, CO
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Tháp tổng hợp NH3 Bụi, NH3

7

7.1

7.2

Cơ sở công nghiệp sản xuất
phân bón hóa học

Lớn hơn
100.000
tấn/năm

Urê

DAP

Lò khí hóa than

Bụi, SO2, CO

Tháp tổng hợp Ure

Bụi, NH3

Tháp oxi hóa

Bụi, SO2

Tháp oxi hóa, Lò
đốt photpho

Bụi, SO2, F2

Lò khí hóa than

Bụi, SO2, CO

Tháp tổng hợp NH3 Bụi, NH3

7.3
8

Phân lân nung chảy
Cơ sở lọc dầu

Lớn hơn
10.000
tấn/năm
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Tháp tổng hợp
DAP

Bụi, NH3

Lò luyện quặng
apatit

Bụi, F2

Lò hơi, lò đốt, thiết
bị cracking

Bụi, SO2,
CO, CxHy

NOx,

PHỤ LỤC 2
Văn bản đăng ký 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)
Số: ..................
V/v đăng ký nguồn khí thải công nghiệp
của (1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh , ngày ....... tháng ........ năm.........

Kính gửi: Tổng cục Môi trường
1. Tên cơ sở đề nghị: ....................................................................................
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................
Ngày cấp:........................... Nơi cấp: ................................................................
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 đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, chấp nhận đăng ký nguồn thải khí
thải công nghiệp.
5. Chúng tôi cam kết đã khai báo trung thực, đầy đủ và thực hiện đúng các quy
định và yêu cầu về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp trong quá trình sản xuất.
Đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, kiểm tra và chấp nhận Bản đăng ký
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 đăng ký nguồn thải khí thải công nghiệp.

12
284

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
20
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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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T͝ng (công sṷt,
nhiên li͏u, th̫i
l˱ͫng)
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nhiên li͏u, th̫i
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' 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
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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

302





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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Tài liӋu 6: Thông tѭ vӅ quan trҳc khí thҧi công nghiӋp (Thông tѭ sӕ 40/2015/TT-BTNMT)

%Ӝ7¬,1*8<Ç19¬0Ð,75ѬӠ1*
6ӕ40/2015/TT-BTNMT

&Ӝ1*+2¬;+Ӝ,&+Ӫ1*+Ƭ$9,ӊ71$0
ĈӝFOұS- 7ӵGR- +ҥQKSK~F
+j1͡LQJj\ 17 tháng 8 QăP15

7+Ð1*7Ѭ
9ӅTX\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL
&ăQFͱ/X̵WB̫RY͏P{LWU˱ͥQJngày 23 tháng 6 QăP;
&ăQ Fͱ 1JK͓ ÿ͓QK V͙ 21/20131Ĉ-&3 QJj\  WKiQJ  QăP 2013 FͯD
&KtQKSKͯTX\ÿ͓QKFKͱFQăQJ, QKL͏PYͭ, TX\͉QK̩QYjF˯F̭XW͝FKͱFFͯD%͡
Tài nguyên và Môi WU˱ͥQJ;
Theo ÿ͉QJK͓FͯD7͝QJFͭFWU˱ͧQJ7͝QJFͭF 0{LWU˱ͥQJ, 9ͭWU˱ͧQJ9ͭ
3KiSFK͇Yj9ͭWU˱ͧQJ9ͭ.KRDK͕FYj&{QJQJK͏;
%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJEDQKjQK7K{QJW˱TX\ÿ͓QKquy
WUuQKNͿWKX̵WTXDQWU̷FNKtWK̫L
ĈLӅX13KҥPYLÿLӅXFKӍQK
1. 7K{QJWѭ Qj\TX\ÿӏQK YӅ quy trình NӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL WӯӕQJ
NKyLӕQJWKҧLFӫDFiFQKjPi\FѫVӣVҧQ[XҩWFKӃELӃQNLQKGRDQKGӏFKYө
F{QJQJKLӋSYjFiFOzÿӕWFKҩWWKҧL VDXÿk\JӑLFKXQJOjFѫVӣ).
+RҥWÿӝQJTXDQWUҳFNKtWKҧL EҵQJFiFWKLӃWEӏTXDQWUҳFWӵÿӝQJOLrQ
WөFNK{QJWKXӝFSKҥPYLÿLӅXFKӍQKFӫD7K{QJWѭQj\
ĈLӅX 2. ĈӕLWѭӧQJiSGөQJ
7K{QJWѭQj\ iSGөQJÿӕLYӟLFѫTXDQTXҧQOêYӅP{LWUѭӡQJ và các Wә
FKӭFFiQKkQcó liên quan ÿӃQKRҥWÿӝQJTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ.
ĈLӅX*LҧLWKtFKWӯ QJӳ và FKӳYLӃWWҳW
1. 3KѭѫQJ SKiS Oҩ\ PүX ÿLӅX NLӋQ ÿҷQJ ÿӝQJ OӵF (isokinetic Oj SKѭѫQJ
SKiSOҩ\PүX EҧR ÿҧP ÿLӅXNLӋQ YұQ WӕF K~WFӫDEѫPOҩ\PүX WҥLÿҫXK~WPүX
EҵQJYұQWӕFNKtWKҧLWҥLÿLӇPK~WPүX.
27KLӃWEӏÿRWUӵFWLӃSOjWKLӃWEӏÿѭӧFÿѭDYjRP{LWUѭӡQJFҫQÿRvà KLӇQ
WKӏWӭFWKӡLJLiWUӏFӫDWK{QJVӕFҫQÿR.
3. &iFFKӳYLӃWWҳWWURQJ7K{QJWѭQj\ÿѭӧFKLӇXQKѭVDX:
- US EPA method: pKѭѫQJSKiSFӫD &ѫTXDQ%ҧRYӋP{LWUѭӡQJ0ӻ.
- $6WLrXFKXҭQTXӕFJLDFӫDÚc.
- ISO: WLrXFKXҭQFӫD7әFKӭFWLrXFKXҭQTXӕFWӃ.
- -,6WLrXFKXҭQF{QJQJKLӋSFӫD1KұW%ҧQ
1
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ĈLӅX1JX\rQWҳFiSGөQJFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSYLӋQGүQ
9LӋFiSGөQJFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSYLӋQGүQSKҧLWXkQWKӫWKHR
FiF WLrX FKXҭQ SKѭѫQJ SKiS TXDQ WUҳF KLӋQ WUѭӡQJ và phân tích P{L WUѭӡQJ
ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL .KRҧQYj.KRҧQ ĈLӅX 7K{QJWѭnày.
7UѭӡQJKӧSFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJvà phân
tích P{LWUѭӡQJTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQYj.KRҧQĈLӅX 7K{QJWѭQj\VӱDÿәL
EәVXQJKRһFWKD\WKӃWKuiSGөQJWKHRWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSPӟL
ĈLӅX5.4X\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL
4X\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧLTX\ÿӏQKFKLWLӃWWҥLĈLӅX ĈLӅX7
và ĈLӅX8 7K{QJWѭQj\.
ĈLӅX6.;iFÿӏQKPөFtiêu FӫDFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
1. &XQJFҩSVӕOLӋXSKөFYөF{QJWiF NLӇP VRiW{QKLӉP không khíTXҧQ
OêP{LWUѭӡQJNK{QJNKtFӫDTUXQJѭѫQJYjÿӏDSKѭѫQJ.
7KӵFKLӋQFiFTX\ÿӏQK\rXFҫXTXDQWUҳFJLiPViWP{LWUѭӡQJFӫD Fѫ
TXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ
3.ĈiQKJLiVӵWXkQWKӫcác TX\FKXҭQNӻWKXұWP{LWUѭӡQJOLrQTXDQÿӃQ
NKtWKҧL.
4ĈiQKJLiKLӋXVXҩWOjPYLӋF FӫDcác KӋWKӕQJ, WKLӃW Eӏ[ӱOêNKtWKҧL
ĈLӅX7. 7KLӃWNӃFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
1.;iFÿӏQKYӏWUtYjVӕOѭӧQJÿLӇP TXDQWUҳF: tKӵFKLӋQ theo TX\ÿӏQKWҥL
3KөOөF01 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\.
2;iFÿӏQKWK{QJVӕTXDQ WUҳF
&ăQFӭFiFTX\ÿӏQK\rXFҫXFӫDFѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ; các
TX\FKXҭQNӻWKXұWP{LWUѭӡQJÿӕLYӟLNKtWKҧLFiFQJjQKF{QJQJKLӋSOzÿӕW
FKҩWWKҧL; PөFWLrXFӫDFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF; ORҥLKuQKVҧQ[XҩWTX\P{ÿһF
ÿLӇP QJXӗQWKҧL ÿӇ[iFÿӏQKFiFWK{QJVӕTXDQWUҳF:
a  7K{QJ Vӕ EҳW EXӝF TXDQ WUҳF WUӵF WLӃS WҥL KLӋQ WUѭӡQJ JӗP: QKLӋW ÿӝ
YұQWӕFOѭXOѭӧQJKjP ҭPNKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtNK{iSVXҩWNKtWKҧL.
QX\ ÿӏQK Nӻ WKXұW ÿӕL YӟL FiF WK{QJ Vӕ EҳW EXӝF ÿR WUӵF WLӃS WҥL KLӋQ WUѭӡQJ
ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL3KөOөF 02, 03 và 04 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\;
b) 7K{QJVӕOҩ\PүXWҥLKLӋQWUѭӡQJÿӇ SKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
JӗP %өL WәQJ PM, %өLPM 10 , SO 2 , NO x (NO và NO 2 ), H 2 SO 4 , ÿӝ NKyL CO,
H 2 S, COS, CS 2 , Pb, F-KӧSFKҩWKӳXFѫdioxin/furan (PCDD/PCDF), WәQJFiF
FKҩWKӳXFѫNK{QJEDRJӗPPrWDQ TGNMO), HBr, Cl 2 , Br 2 , HF, HCl, Sb, As,
Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, P, Se, Ag, TI, Zn, Hg, KӧSFKҩWKLGURFDFERQÿD
YzQJWKѫP PAHs);
c) &iFWK{QJVӕ: SO 2 , NO x (NO và NO 2 ), CO, O 2 QJRjLYLӋFOҩ\PүXKLӋQ
WUѭӡQJYjSKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋPQKѭÿmTX\ÿӏQKWҥLĈLӇPEKKRҧQ
2
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này, FyWKӇVӱGөQJSKѭѫQJSKiSÿRÿҥFWUӵFWLӃSWҥLKLӋQWUѭӡQJkhi ÿiSӭQJ
ÿҫ\ÿӫFiF ÿLӅXNLӋQTX\ÿӏQKWҥL3KөOөF06 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\
;iFÿӏQKWKӡLJLDQWҫQVXҩWYjVӕOѭӧQJPүXTXDQWUҳF
D 7KӡLJLDQTXDQWUҳFPүXÿѭӧFOҩ\YjRWKӡLÿLӇPKRҥWÿӝQJVҧQ[XҩW
FӫDFѫVӣÿҥWWӕLWKLӇXF{QJVXҩWWKLӃWNӃ&ѫVӣSKҧLYұQKjQKKRҥWÿӝQJәQ
ÿӏQKWURQJVXӕWWKӡLJLDQ Oҩ\PүX;
b)7ҫQVXҩWTXDQWUҳF: WӕLWKLӇXOj01 OҫQ/03 tháng;
c) 6ӕOѭӧQJPүXWURQJ0OҫQTXDQWUҳF: WӕLWKLӇXOj3 PүX0OҫQ
4. /ұSNӃKRҥFKTXDQWUҳF
KӃKRҥFKTXDQWUҳF NKtWKҧLEҧRÿҧPEDRJӗPQKӳQJQӝLGXQJVDX:
D  'DQK ViFK QKkQ OӵF WKӵF KLӋQ TXDQ WUҳF Yj SKkQ F{QJ QKLӋP Yө FKR
WӯQJFiQEӝWKDPJLD
E 'DQKViFKFiFWәFKӭFFiQKkQWKDPJLDSKӕLKӧSWKӵFKLӋQTXDQWUҳF
P{LWUѭӡQJ QӃXFy 
F 'DQKPөFWUDQJWKLӃWEӏGөQJFөKyDFKҩWTXDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJYj
SKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
G 3KѭѫQJWLӋQWKLӃWEӏEҧRKӝEҧRÿҧPDQWRjQODRÿӝQJFKRKRҥWÿӝQJ
TXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
ÿ 7K{QJVӕSKѭѫQJSKiSTXDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJ, ciFORҥLPүXFҫQOҩ\
WKӇWtFKPүXSKѭѫQJSKiSEҧRTXҧQYұQFKX\ӇQ YjWKӡLJLDQOѭXPүX
e) 7K{QJVӕSKѭѫQJSKiSSKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
J .LQKSKtWKӵFKLӋQTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
K .ӃKRҥFKWKӵFKLӋQEҧR ÿҧPFKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJWURQJ
TXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
ĈLӅX7KӵFKLӋQFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
&{QJWiFFKXҭQEӏWUѭӟFNKLWLӃQKjQKTXDQWUҳF
D &KXҭQEӏWKLӃWEӏTXDQWUҳFFiFWKLӃWEӏTXDQWUҳFSKҧLÿѭӧFNLӇPÿӏQK
KLӋXFKXҭQEҧRGѭӥQJYjNLӇPWUDYӋVLQKWKHRTX\ÿӏQKFӫDFѫTXDQQKjQѭӟF
FyWKҭPTX\ӅQKRһFWKHRKѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩW
E &KXҭQEӏF{QJFөGөQJFөKyDFKҩWYjYұWOLӋXOӑFFăQFӭYjRSKѭѫQJ
SKiSTXDQWUҳFWK{QJVӕTXDQWUҳF ÿӇFKXҭQEӏFiFӕQJLPSLQJHUFKҩWKҩSWKө
FKҩWKҩSSKөGөQJFөFKӭDPүXNKtSKKӧS9ұWOLӋXOӑFSKҧLFyJLӟLKҥQQKLӋW
ÿӝOӟQKѫQQKLӋWÿӝNKtWKҧLYjSKKӧSYӟLWK{QJVӕTXDQWUҳF
F &KXҭQEӏFiFWKLӃWEӏSKөWUӧJӗPWKLӃWEӏÿӏQKYӏYӋWLQK(GPS), máy
ҧQKPi\EӝÿjP, máy tính;
G &KXҭQEӏGөQJFөEҧRKӝODRÿӝQJFKXҭQEӏÿҫ\ÿӫFiFGөQJFөEҧRKӝ
ODRÿӝQJQKѭTXҫQiRJLҫ\JăQJWD\FKX\rQGөQJ ÿѭӧFOjPEҵQJYұWOLӋXFKӏX
QKLӋWYjFKӕQJD[LW PһWQҥKRһFNKҭXWUDQJSKzQJÿӝFÿDLEҧRKLӇPPǊFӭQJ
GөQJFөVѫFӭX
3
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ÿ ;iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳFFҫQWLӃQKjQKNKҧRViWWKӵFÿӏDWҥLӕQJNKyL
Yj[iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳFFKXҭQEӏOӛOҩ\PүXVjQF{QJWiFFiFSKѭѫQJiQ
QkQJ Kҥ WKLӃW Eӏ DQ WRjQ ODR ÿӝQJ QJXӗQ ÿLӋQ WUѭӟF NKL WLӃQ KjQK quaQ WUҳF.
9LӋFFKXҭQEӏOӛOҩ\PүXSKҧLEҧRÿҧPNtFKWKѭӟFOӛYӏWUtSKKӧSFKRKRҥW
ÿӝQJOҩ\PүX
H .LӇPWUDYjOҳSUiSWKLӃWEӏNLӇPWUDÿҫXOҩ\PүXNLӇPWUDFiFÿҫXFӫD
ӕQJSLWRWÿӇEҧR ÿҧPFiFOӛNK{QJEӏEөLEiPEҭQJk\VDLVӕNLӇPWUDYұWOLӋX
OӑFJKLNêKLӋX JӗPYӓKӝSEDREuEҧRTXҧQPүX WUѭӟFNKLOҳSYjRWKLӃWEӏ
OҳSUiSWKLӃWEӏOҩ\PүXWKHRKѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩWYjNLӇPWUDÿӝNtQFӫD
WKLӃW Eӏ &ҫQ EӏW NtQ ÿҫX Oҩ\ PүX ÿӇ EҧR ÿҧP NK{QJ QKLӉP EҭQ EөL NKL YұQ
FKX\ӇQFiFWKLӃWEӏÿӃQYӏ WUtOҩ\PүX
4XDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
9LӋFTXDQWUҳFNKtWKҧLWҥLKLӋQWUѭӡQJWXkQWKӫFiFSKѭѫQJSKiSTX\ÿӏQK
WҥL%ҧQJGѭӟLÿk\
%ҧQJ13KѭѫQJSKiSTXDQWUҳF NKtWKҧLWҥLKLӋQWUѭӡQJ
TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS
x US EPA method 1

7K{QJVӕ

1.

;iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳF

2.

9ұQWӕF YjOѭXOѭӧQJ

x US EPA method 2
x ISO 10780

3.

.KӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtNK{

x US EPA method 3

4.

+jPҭP

x US EPA method 4

5.

O 2 QKLӋWÿӝiSVXҩW

x 6ӱGөQJWKLӃWEӏÿRWUӵF
WLӃS

%өLWәQJ 30

x
x
x
x
x
x

US EPA method 5
US EPA method 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

x
x
x
x
x
x
x

US EPA method 6
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011
Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc
tiӃp

x
x
x
x
x

US EPA method 7
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011
Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc tiӃp

6.

7.

8.

/ѭXKXǤQKÿLR[LW 62 2 )

1LWѫR[LW 12 x )

4
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TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

9.

Axit sunfuric (H 2 SO 4 )

10.

ĈӝNKyL

x US EPA method 8
x US EPA method 8A
x US EPA method 9
x US EPA method 10
x TCVN 7242:2003
x Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc
tiӃp

11.

Cacbon oxit (CO)

12.

Hidro sunfua (H 2 S), cacbonyl sunfua x US EPA method 15
(COS), cacbon disunfua (CS 2 )
x US EPA method 15A

13.

Chì (Pb)

x
x
x
x

14.

7әQJIORUXD )-)

x US EPA method 13A
x US EPA method 13B

15.

+ӧSFKҩWKӳXFѫ

x US EPA 18
x US EPA 0030

16.

Dioxin, furan (PCDD/PCDF)

x
x
x
x

17.

7әQJ FiF FKҩW KӳX Fѫ NK{QJ EDR JӗP x US EPA method 25
metan (TGNMO)
x US EPA method 0031

18.

Hidro bromua (HBr), clo (Cl 2 ), brom (Br 2 )

x US EPA method 26
x US EPA method 26A

19.

Hidro florua (HF)

x US EPA method 26
x US EPA method 26A
x TCVN 7243:2003

20.

Hidro clorua (HCl)

x
x
x
x

21.

.LPORҥLJӗPDQWLPRQ 6E DVHQ $V EDUL
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom (Cr), x US EPA method 29
FREDQ &R ÿӗQJ &X PDQJDQ 0Q QLNHQ
1L SKRWSKR 3 VHOHQ 6H EҥF $J WDOL x TCVN 7557:2005
(TI) YjNӁP =Q

US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

US EPA method 26
US EPA method 26A
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

22.

7Kӫ\QJkQ +J

x US EPA method 29
x US EPA method 30B
x US EPA method 101A

23.

%өL30 10

x US EPA method 201
x US EPA method 201A
5
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TT
24.

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

+ӧS FKҩW KLGURFDFERQ ÿD YzQJ WKѫP x US EPA method 23
(PAHs)
x US EPA method 0010

3KkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
9LӋF phân tích PүX NKt WKҧL WURQJ SKzQJ WKt QJKLӋP SKҧL WXkQ WKӫ các
SKѭѫQJSKiSTX\ÿӏQKWҥL%ҧQJGѭӟLÿk\
%ҧQJ2: 3KѭѫQJphápphân tích NKtWKҧLWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

%өL WәQJ (PM)

x
x
x
x
x
x

US EPAmethod 5
US EPAmethod 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

/ѭXKXǤQKÿLR[LW 62 2 )

x
x
x
x
x
x

US EPA method 6
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011

3.

1LWѫR[LW 12 x )

x
x
x
x

US EPA method 7
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011

4.

Axit sunfuric (H 2 SO 4 )

x US EPA method 8
x US EPA method 8A

5.

ĈӝNKyL

x US EPA method 9

6.

Cacbon oxit (CO)

x US EPA method 10
x TCVN 7242:2003

7.

Hidro sunfua (H 2 S), cacbonyl sunfua x US EPA method 15
(COS), cacbon disunfua (CS 2 )
x US EPA method 15A

1.

2.

6
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TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

8.

Chì (Pb)

x
x
x
x

9.

7әQJIORUXD )-)

x US EPA method 13A
x US EPA method 13B

10.

+ӧSFKҩWKӳXFѫ

x US EPA method 18
x US EPA method 5040

11.

Dioxin, furan (PCDD/PCDF)

x
x
x
x

12.

7әQJcác FKҩWKӳXFѫNK{QJEDRJӗPPHWDQ x US EPAmethod 25
(TGNMO)
x US EPA method 0031

13.

Hidro bromua (HBr), clo (Cl 2 ), brom (Br 2 )

x US EPAmethod 26
x US EPAmethod 26A

Hidro florua (HF)

x US EPAmethod 26
x US EPAmethod 26A
x TCVN 7243:2003

15.

Hidro clorua (HCl)

x
x
x
x

16.

.LPORҥLJӗPantimon (Sb), asen (As), bari
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom(Cr),
x US EPAmethod 29
FREDQ &R ÿӗQJ &X PDQJDQ 0Q QLNHQ
1L SKRWSKR 3 VHOHQ 6H EҥF $J WDOL x TCVN 7557:2005
7, YjNӁP =Q

14.

US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

US EPAmethod 26
US EPAmethod 26A
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

17.

7Kӫ\QJkQ +J

x US EPAmethod 29
x US EPAmethod 30B
x US EPAmethod 101A

18.

%өL30 10

x US EPAmethod 201
x US EPAmethod 201A

19.

+ӧSFKҩWKLGURFDFERQÿDYzQJWKѫP 3$+V

x US EPAmethod 23
x US EPAmethod 0010

a) 4X\ÿӏQKNӻWKXұWTXDQWUҳFEөLWәQJ 30 ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL 3KөOөF
05 ban hành NqPWKHR7K{QJWѭQj\;
7
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b) ĈӕL YӟL FiF WK{QJ Vӕ FKѭD Fy SKѭѫQJ SKiS WLrX FKXҭQ TX\ ÿӏQK WҥL
.KRҧQYj.KRҧQĈLӅXQj\, FKҩSQKұQiSGөQJFiFSKѭѫQJSKiSWLrXFKXҭQ
TXӕFWӃNKiFFyÿӝFKtQK[iFWѭѫQJÿѭѫQJKRһFFDRKѫQ
c) Công tác EҧRÿҧP FKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJWURQJTXDQWUҳF
P{LWUѭӡQJÿѭӧF WKӵFKLӋQWKHRquy ÿӏQKFӫDSKiSOXұW.
4;ӱOêVӕOLӋXYjEiRFiR
a) ;ӱOêVӕOLӋX TXDQWUҳFEDRJӗPYLӋFNLӇPWUDVӕOLӋXTXDQWUҳFYjWtQK
toán NӃWTXҧTXDQWUҳF
- SӕOLӋX quDQWUҳF P{LWUѭӡQJÿѭӧFNLӇPWUDFăQFӭvào các ORҥLKӗVѫ sau:
+ +ӗVѫTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJEDRJӗPbLrQEҧQQKұWNêOҩ\PүXÿRÿҥF
WҥLKLӋQWUѭӡQJELrQEҧQJLDRQKұQPүXELӇXJKLNӃWTXҧÿRWҥLKLӋQWUѭӡQJNӃW
TXҧWtQKWRiQTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJ;
+ +ӗ Vѫ SKkQ WtFK SKzQJ WKtQJKLӋPEDR JӗP ELrQEҧQ WKӱ QJKLӋP NӃW
TXҧ tính toán, SKkQ WtFK SKzQJ WKt QJKLӋP, Gӳ OLӋX JӕF OѭX WURQJ FiF WKLӃW Eӏ
phân tích;
+ +ӗVѫ WKӵFKLӋQF{QJWiFEҧRÿҧP FKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ
KLӋQWUѭӡQJYjSKzQJWKtQJKLӋPWӕLWKLӇXEDRJӗPELrQEҧQQKұWNêOҩ\PүXYj
NӃWTXҧPүXNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ KLӋQWUѭӡQJNӃWTXҧNLӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJ khí
FKXҭQKLӋQWUѭӡQJNӃWTXҧPүXNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ SKzQJWKtQJKLӋP
+ӗVѫ NLӇPÿӏQKKLӋXFKXҭQ WKLӃWEӏ EDRJӗPtem và gLҩ\FKӭQJQKұQ
SKҧLÿѭӧFTXҧQOêFyKӋWKӕQJÿѭӧFOѭXYjVҹQVjQJFXQJFҩSNKLFy\rXFҫXFӫD
FѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ.
- Tính toán NӃWTXҧTXDQWUҳF:
+ KӃWTXҧ ÿѭӧFEiRFiROjNӃWTXҧ WUXQJEuQKFӫDtWQKҩW03 PүXWURQJ 01
OҫQTXDQWUҳF;
+ 7UѭӡQJKӧSTXDQWUҳF FiFWK{QJVӕWҥLKLӋQWUѭӡQJnêu WҥLĈLӇPc .KRҧQ
ĈLӅXYLӋF WtQKWRiQNӃWTXҧTXDQWUҳFSKҧLWKӵFKLӋQWKHRTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQ
3KөOөF EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\.
b) /ұSEiRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF
%iRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF NKtWKҧLÿѭӧFWKӵFKLӋQWKHRTX\ÿӏQKFӫDpháp
OXұW YӅTXҧQOêVӕOLӋXTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ và WӕLWKLӇXSKҧL EDRJӗPFiFQӝL
dung chính sau: 0өFWLrX FKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳFÿѫQYӏ WKӵFKLӋQTXDQWUҳF (tên,
ÿӏDFKӍQJѭӡLOҩ\PүX);tên FѫVӣÿһFtính QJXӗQWKҧLÿһFÿLӇPKRҥWÿӝQJFӫD
FѫVӣ WҥLWKӡLÿLӇP TXDQWUҳF; tK{QJWLQYӅFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳFYӏWUtYjVӕ
OѭӧQJ ÿLӇP TXDQ WUҳF, Vӕ OѭӧQJ PүX TXDQ WUҳF WK{QJ Vӕ TXDQ WUҳF tKӡL JLDQ
TXDQWUҳFSKѭѫQJSKiSYjWKLӃWEӏTXDQWUҳF; qXiWUuQKWKӵFKLӋQYjNӃWTXҧTXDQ
WUҳF NӃWTXҧ TXDQWUҳFFӫD PӛLPүX KRһFPӛLSKpSÿRNӃWTXҧWUXQJEuQKvà các
ELrQ EҧQ Oҩ\ PүX KLӋQ WUѭӡQJ, NӃW TXҧ NLӇP WUD WKLӃW Eӏ EҵQJ NKt FKXҭQ WҥL KLӋQ
WUѭӡQJ); bình OXұQÿiQKJLiNӃWTXҧ
ĈLӅX9. +LӋXOӵFWKLKjQK
7K{QJWѭQj\FyKLӋXOӵFWKLKjQKNӇWӯQJj\ 05 tháng 10 QăP5.
8
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ĈLӅX10. ĈLӅXNKRҧQWKLKjQK
1. %ӝWUѭӣQJ7KӫWUѭӣQJFѫTXDQQJDQJ%ӝ7KӫWUѭӣQJ FѫTXDQWKXӝF
Chính SKӫ&KӫWӏFKӫ\ EDQ QKkQGkQ FiF FҩSYj FiFWә FKӭF Fi QKkQ FyOLrQ
TXDQFKӏXWUiFKQKLӋPWKLKjQK7K{QJWѭQj\.
27әQJFөF0{LWUѭӡQJFyWUiFKQKLӋPKѭӟQJGүQNLӇPWUDWKHRG}LYLӋF
WKӵFKLӋQ7K{QJWѭ này.
3. 7URQJTXiWUuQKWKӵFKLӋQ7K{QJWѭQj\QӃXFyNKy NKăQYѭӟQJPҳF
ÿӅQJKӏFiFFѫTXDQWәFKӭFFiQKkQ FyêNLӃQ SKҧQiQKEҵQJYăQEҧQJӱL%ӝ
7jLQJX\rQYj0{LWUѭӡQJÿӇ[HP[pWJLҧLTX\ӃW
1˯LQK̵Q
- 7KӫWѭӟQJ&KtQKSKӫYjFiF3Ky7KӫWѭӟQJ&KtQKSKӫ
- 9ăQSKzQJ4XӕFKӝL
- 9ăQSKzQJ&KӫWӏch QѭӟF
- 9ăQSKzQJ&KtQKSKӫ
- &iF%ӝFѫTXDQQJDQJ%ӝFѫTXDQWKXӝF&KtQKSKӫ
- 7zDiQQKkQGkQWӕLFDR
- 9LӋQ.LӇPViWQKkQGkQWӕLFDR
- .LӇPWRiQ1KjQѭӟF
- &ѫTXDQ7UXQJѭѫQJFӫDFiFÿRjQWKӇ
- +Ĉ1'8%1'FiFWӍQKWKjQKSKӕWUӵFWKXӝF7UXQJѭѫng;
- &өFKLӇPWUDYăQEҧQ433/ %ӝ7ѭSKiS 
- &iF7KӭWUѭӣQJ%ӝ71 07
- &iFÿѫQYӏWUӵFWKXӝF%ӝ71 07:HEVLWHFӫD%ӝ
- 6ӣ71 07FiFWӍQKWKjQKSKӕWUӵFWKXӝF7UXQJѭѫQJ
- &{QJEiR&әQJ7K{QJWLQÿLӋQWӱ&KtQKSKӫ
- /ѭX97.+&13&7&07 4707 300

BӜ75ѬӢ1*
7+Ӭ75ѬӢ1*

ĈmNê
1JX\ӉQ0LQK4XDQJ

9
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3+Ө/Ө& 01
;È&Ĉӎ1+9ӎ75Ë6Ӕ Ĉ,ӆ0 48$175Ҳ&.+Ë7+Ҧ,
(Ban hành kqPWKHR7K{QJW˱V͙…../2015/TT-BTNMT ngày …WKiQJ«QăP5
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
a) PKөOөFQj\KѭӟQJGүQWyPWҳWSKѭѫQJSKiSFӫD86(3$ method 0QKҵP
hѭӟQJGүQ[iFÿӏQKYӏWUtYjVӕÿLӇPTXDQWUҳFÿӕLYӟLNKtWKҧL
b) 3KѭѫQJSKiSQj\không iSGөQJWURQJcác WUѭӡQJKӧSVDX
- Dòng NKtӣFKӃÿӝFKҧ\[Ri\KD\FKҧ\UӕL;
- ӔQJNKyLFyÿѭӡQJNtQKQKӓKѫQm;
- KKRҧQJFiFKWӯYӏWUt Oҩ\PүXÿӃQYӏWUtWKD\ÿәLGzQJ FRQJQӣWKҳW 
QKӓKѫQOҫQÿѭӡQJNtQKWKHRFKLӅX[X{LGzQJNKt và QKӓKѫQOҫQÿѭӡQJ
NtQKӕQJNKyL KRһFӕQJSKyQJNK{QJ WKHRFKLӅXQJѭӧFGòng khí;
c) KK{QJOҩ\PүXEөLYjÿRYұQWӕFNKt WKҧLӣÿLӇPJLӳD(hay tâm) FӫDWLӃW
GLӋQӕQJNKyL
27KLӃWEӏYjGөQJFө
- 7KѭӟFGk\VәJKLFKpSE~WFKӏXQKLӋW;
- &iFORҥLÿӗQJKӗÿRFKrQKiSiSNӃGҥQJQJKLrQJKuQKFKӳ8.
3. 4X\WUuQKWKӵFKLӋQ
9ӏWUtOӛOҩ\PүXYjVӕÿLӇPK~WPүX SKөWKXӝFYjRPөFWLrXxác ÿӏQK YұQ
WӕFNKtWKҧLFiFFKҩW{QKLӉPGҥQJNKt hay EөL
a) ;iFÿӏQK YӏWUt OӛOҩ\PүX
1JX\rQWҳF: YӏWUtOӛOҩ\ PүXSKҧLQҵP trên PһWSKҷQJWLӃWGLӋQFӫDÿRҥQ
ӕQJkhói WKҷQJ.
&iFK[iFÿӏQKYӏWUtOӛOҩ\PүXQҵPWUrQӕQJNKyLGӵDYjRYLӋF[iFÿӏQK
ÿRҥQ$ÿRҥQ%ÿѭӡQJNtQKtrong 'YjWKӓDPmQÿLӅXNLӋQ%'Yj$
'7URQJWUѭӡQJKӧSOêWѭӣQJYӏWUtOӛOҩ\PүXWKӓDPmQÿLӅXNLӋQ% '
và A = 2D (Hình 1);
0LQKKӑD$%Yj'WUrQHình 1:
- ĈRҥQ$OjNKRҧQJFiFKQJѭӧFFKLӅXGzQJNKtWtQKWӯYӏWUtFyVӵWKD\ÿәL
GzQJÿӃQYӏWUtOҩ\PүX
- ĈRҥQ%OjNKRҧQJFiFK[X{LFKLӅXGzQJNKtWtQKWӯYӏWUtFyVӵWKD\ÿәL
GzQJÿӃQYӏWUtOҩ\PүX
- ' ÿѭӡQJ NtQK WURQJ FӫD ӕQJ NKyL WҥL Yӏ WUt Oҩ\ PүX ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL
KuQKFKӳQKұWÿѭӡQJNtQKWURQJ'ÿѭӧFWtQKWKHRF{QJWKӭF' [ GLӋQWtFK
WLӃWGLӋQFKXYL .
10
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Hình 1: 9ӏWUt OӛOҩ\PүX
b) <rXFҫX lӛOҩ\PүXOӛOҩ\ PүXEҧR ÿҧPÿѭӡQJNtQKWӯ90 PPÿӃQ0
mm;
ĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKWUzQ\rXFҫXtWQKҩWOӛOҩ\PүXtheo 0SKѭѫQJ
YX{QJJyFYӟLQKDX;
ĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW FăQFӭ YjRWӍOӋJLӳDFKLӅXGjLFKLӅXUӝQJ
YjVӕÿLӇP hút PүXFӫDӕQJNKyLÿӇFKӑQVӕOӛOҩ\PүXSKKӧSWKHR SKѭѫQJ
YX{QJJyFYӟLQKDX
ĈӕLYӟLQKӳQJӕQJNKyLFyÿѭӡQJNtQKWURQJOӟQFҫQWăQJWKrPOӛOҩ\PүX
ÿӕL[ӭQJQKDXÿӇJLҧP\rXFҫXFӫDÿӝGjLFҫQOҩ\PүX
c ;iFÿӏQKVӕÿLӇPhút PүX
ĈLӇP hút PүXQҵPWUrQWLӃWGLӋQQJDQJFӫDӕQJNKyL WҥL YӏWUtOӛOҩ\PүX.
7LӃW GLӋQ QJDQJ FӫDӕQJ NKyLÿѭӧF FKLD WKjQKQKӳQJSKҫQ EҵQJQKDX theo 02
SKѭѫQJYX{QJJyFYӟLQKDX
3KѭѫQJSKiS[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX trên WLӃWGLӋQngang FӫDӕQJNKyL:
GӵDWUrQWӍOӋJLӳDÿRҥQ$YjÿѭӡQJNtQKWURQJ' $' KRһc WӍOӋJLӳDÿRҥQ%
YjÿѭӡQJNtQKWURQJ' %' , FKLDWKjQKWUѭӡQJKӧS
- 7UѭӡQJKӧS 1 - [iFÿӏQKYұQWӕF NKtWKҧL NK{QJEDRJӗPYLӋFOҩ\PүXEөL :
VӱGөQJ Hình 2 ÿӇ[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇX

11
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a

6ӕÿLӇPOӟQQKҩWÿӕLYӟLӕQJ
FyWLӃWGLӋQKuQKFKӳQKұW

8 KRһF9a

Hình 2: ĈӗWKӏOӵDFKӑQVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇXWKHRSKѭѫQJQJDQJ FKӍ[iF
ÿӏQKYұQWӕF
+ ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL KuQK WUzQ FKLD PһW SKҷQJ Oҩ\ PүX WKjQK QKӳQJ
ÿѭӡQJWUzQ ÿӗQJ WkP FiFÿLӇPhút PүXÿѭӧF FKLD ÿӅXWUrQ ÿѭӡQJ
kính. KKRҧQJFiFKWӯPӛLÿLӇPK~WPүX ÿӃQWKjQKWURQJFӫDӕQJNKyL
ÿѭӧF[iFÿӏQK WҥL%ҧQJ1.
%ҧQJ1: .KRҧQJFiFKWӯPӛLÿLӇPK~WPүXÿӃQWKjQKWURQJFӫDӕQJNKyLtròn
ÿ˱ͫFWtQKE̹QJFͯDÿ˱ͥQJNtQKWURQJFͯD͙QJNKyL '
Kí hiӋu
ÿLӇm hút
mүu dӑc
WKHRÿѭӡng
kính ӕng
khói
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sӕ ÿLӇm hút mүu trên mӝWÿѭӡng kính ӕng khói
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

14,6
85,4

6,7
25,0
75,0
93,3

4,4
14,6
29,6
70,4
85,4
95,6

3,2
10,5
19,4
32,3
67,7
80,6
89,5
96,8

2,6
8,2
14,6
22,6
34,2
65,8
77,4
85,4
91,8
97,4

2,1
6,7
11,8
17,7
25,0
35,6
64,4
75,0
82,3
88,2
93,3
97,9

1,8
5,7
9,9
14,6
20,1
26,9
36,6
63,4
73,1
79,9
85,4
90,1
94,3
98,2

1,6
4,9
8,5
12,5
16,9
22,0
28,3
37,5
62,5
71,7
78,0
83,1
87,5
91,5
95,1
98,4

1,4
4,4
7,5
10,9
14,6
18,8
23,6
29,6
38,2
61,8
70,4
76,4
81,2
85,4
89,1
92,5
95,6

1,3
3,9
6,7
9,7
12,9
16,5
20,4
25,0
30,6
38,8
61,2
69,4
75,0
79,6
83,5
87,1
90,3

1,1
3,5
6,0
8,7
11,6
14,6
18,0
21,8
26,2
31,5
39,3
60,7
68,5
73,8
78,2
82,0
85,4

1,1
3,2
5,5
7,9
10,5
13,2
16,1
19,4
23,0
27,2
32,3
39,8
60,2
67,7
72,8
77,0
80,6
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Kí hiӋu
ÿLӇm hút
mүu dӑc
WKHRÿѭӡng
kính ӕng
khói
18
19
20
21
22
23
24

Sӕ ÿLӇm hút mүu trên mӝWÿѭӡng kính ӕng khói
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

98,6

93,3
96,1
98,7

88,4
91,3
94,0
96,5
98,9

83,9
86,8
89,5
92,1
94,5
96,8
99,9

Hình 3: Phân bӕ ÿLӇm hút mүXÿӕi vӟi ӕng khói hình tròn
+ĈӕLYӟLӕQJNKyLhình FKӳQKұW: VӕÿLӇPK~WPүXÿѭӧFTX\ÿӏQK WҥL
%ҧQJ 2. 6DX NKL [iF ÿӏQK ÿѭӧF Vӕ ÿLӇP K~W PүX WLӃQ KjQK FKLD WLӃW
GLӋQ QJDQJ ӕQJ NKyL WKjQK FiF { EҵQJ QKDX YjÿLӇP K~W PүX QҵP ӣ
WkPFiF{ÿy
%ҧQJ20DWUұQVӕÿLӇPK~WPүXÿӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW
6ӕÿLӇPK~WPүX
9
12
16
20
25
30
36
42
49

0DWUұQ
3x3
4x3
4x4
5x4
5x5
6x5
6x6
7x6
7x7
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Hình 4: Phân bӕ 12 ÿLӇm hút mүu ÿӕi vӟi ӕng khói hình chӳ nhұt
-7UѭӡQJKӧS 2 - [iFÿӏQKYұQWӕF NKtWKҧL(EDRJӗPYLӋFOҩ\PүXEөL): Vӱ
GөQJHình 5 ÿӇ[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇX

Hình 5: ĈӗWKӏOӵDFKӑQVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇXWKHRSKѭѫQJQJDQJ EDRJӗP
Oҩ\PүXEөL
.KLYӏWUtOҩ\PүXWKӓDPmQ WUѭӡQJ KӧS OêWѭӣQJ (QҵPWURQJÿRҥQ8D ÿӃQ
2D)VӕÿLӇPK~WPүX ÿѭӧFFKӑQQKѭVDX
- 1ӃX'!PÿLӇPÿӕLYӟL ӕQJNKyLKuQKFKӳQKұWKRһFKuQKWUzQ;
- 1ӃXP'PÿLӇPÿӕLYӟL ӕQJNKyLKuQKWUzQ KRһFÿLӇPÿӕL
YӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW
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ĈӇEҧR ÿҧP WtQKәQÿӏQKFӫDGzQJkhí WURQJӕQJNKyL, ÿLӇPK~WPүX JҫQ
QKҩWWtQKWӯWKjQKӕQJNKyLWKHRSKѭѫQJQJDQJSKҧLEҧR ÿҧP PӝWNKRҧQJFiFK
QKҩWÿӏQK
- ĈӕLYӟLӕQJNKyLFy'PNKRҧQJFiFKWӕLWKLӇXOjFP
- ĈӕLYӟLӕQJNKyLFy'P NKRҧQJFiFKWӕLWKLӇXOjFP
d ;iFÿӏQK FKӃÿӝFKҧ\FӫDdòng khí
7UѭӟF NKL ÿR SKҧL [iF ÿӏQK FKӃ ÿӝ FKҧ\ FӫD GzQJ NKt WҥL Yӏ WUt Oҩ\ PүX
3KѭѫQJSKiS[iFÿӏQKQӕL ӕQJ Pitot KuQKFKӳ6YjRiSNӃKѭӟQJÿҫXFӫD
3LWRWYX{QJJyFYӟLWLӃWGLӋQQJDQJFӫDӕQJNKyLNLӇPWUDÿӗQJKӗÿRiSNӃQӃX
ÿӗQJKӗÿRFKrQKiSKLӇQWKӏJLiWUӏ thì KӋWKӕQJÿѭӧF[iFÿӏQKOjNtQ7LӃQKjQK
TXD\ӕQJ3LWRWPӝWJyFo QӃXÿӗQJKӗÿRFKrQKiSKLӇQWKӏJLiWUӏthì ӣYӏWUt
này dòng khí ӣ FKӃ ÿӝ FKҧ\ [Ri\ ÿLӅX NLӋQ Oҩ\ PүX WҥL Yӏ WUt ÿy NK{QJ EҧR
ÿҧPvà FҫQ[iFÿӏQKYӏWUtNKiF
ÿ *KLFKpSELrQEҧQ[iFÿӏQKÿLӇPK~WPүXWKHR%LӇX3KөOөFQj\
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%LӇX
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKÿLӇPK~WPүX
&ѫVӣ……………………………………………..………..Ngày:………………...……...……
ĈӏDFKӍ««««««««««««««««««…………..«1JѭӡLOҩ\PүX««……
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX««««««««««««««…………………………………………
.KRҧQJ FiFK Wӯ Oӛ Oҩ\ PүX ÿӃQ
WKjQKWURQJӕQJ
.KRҧQJ FiFKWӯWѭӡQJ ÿӃQOӛOҩ\
PүXÿӝGj\WKjQKӕQJ
ĈѭӡQJNtQKӕQJ !P
&KLӅXUӝQJ ӕQJKuQKFKӳQKұW
7LӃWGLӋQQJDQJӕQJ
A= SD2KRһF': !P2)
.KRҧQJFiFK
WtQKWӯYӏWUt
Oҩ\PүX(L)

ĈLӇP

.KRҧQJFiFK
ÿѭӡQJ
.KRҧQJFiFK
WӯWKjQKӕQJ
NtQKӕQJ
WӯErQQJRjL
khói ÿӃQÿLӇP
khói
OӛOҩ\PүX
K~WPүX

1
2
3
4

7ӍOӋ 6ӕÿLӇP
FҫQOҩ\
L/D
PүX

5
6
7
8
9
10
11
12

7KѭӧQJ
QJXӗQ '
+ҥQJXӗQ
'

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

16
366

3+Ө/Ө&02
;È&Ĉӎ1+9Ұ17Ӕ&9¬/Ѭ8/ѬӦ1*KHÍ 7+Ҧ,
Ӕ1*3,727+Î1+&+Ӳ6 
(Ban hành kqPWKHR7K{QJW˱V͙….../2015/TT-BTNMT ngày …..tháng.....QăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөFQj\KѭӟQJGүQ WyPWҳW SKѭѫQJSKiSOҩ\PүX FӫD86(3$method
QKҵP[iFÿӏQKYұQWӕFWUXQJEuQKYjOѭXOѭӧQJNKtWKҧL
3KѭѫQJ SKiS Qj\ NK{QJ iS GөQJ WURQJ FiF WUѭӡQJ KӧS ÿm QrX WҥL ĈLӇP
bKKRҧQ3KөOөF0EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
2. 1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
9ұQWӕF WUXQJEuQKFӫDNKtWKҧLWURQJӕQJNKyLÿѭӧF[iFÿӏQKGӵDWUrQ NKӕL
OѭӧQJULrQJFӫDNKtWKҧLYjJLiWUӏWUXQJEuQKFӫDÿӝFKrQKiSÿRÿѭӧF.
37KLӃWEӏYjGөQJFө
- ӔQJ3LWRWKuQKFKӳ6 KRһFӕQJ3LWRWWLrXFKXҭQ FKӳ/ ;
- &iFORҥLÿӗQJKӗÿRFKrQKiSiSNӃGҥQJQJKLrQJKuQKFKӳ8 KRһFWKLӃW
EӏÿRFKrQKiS;
- 1KLӋW NӃ WKѭӡQJVӱGөQJFһSQKLӋWÿLӋQ ;
- 7KLӃWEӏ[iFÿӏQKNKӕL OѭӧQJSKkQWӱNK{FӫD khí.
44X\WUuQKWKӵFKLӋQ
a) /ҳSUiSFiFWKLӃWEӏYjGөQJFө
/ҳSUiSFiFWKLӃWEӏYjGөQJFөQKѭWURQJHình 6.

Hình 6: 7әKӧSӕQJ3LWRWKuQKFKӳ6YjiSNӃ
17
367

b) .LӇPWUDÿӝNtQFӫDWKLӃWEӏ
- .LӇPtra ÿӝNtQFӫDӕQJ3LWRW ÿѭӧFWLӃQKjQKQKѭVDXWKәLTXDÿҫXGѭӟL
FӫDӕQJPitot (ÿҫXÿӇÿRiSVXҩWÿӝQJ FKRÿӃQNKLF{QJWѫFӫDiSNӃÿRÿѭӧFtW
QKҩWFPH 2 2VDXÿyEӏWNtQOӛGѭӟLiSOӵFVӁәQÿӏQKtWQKҩWtrong 15 giây.
7KӵFKLӋQWѭѫQJWӵÿӕLYӟL OӛWUrQ ÿҫXÿRiSVXҩWWƭQK VӱGөQJOӵFK~WÿӇFy
ÿѭӧFiSVXҩWWӕLWKLӇXlà 7,6 cmH 2 O;
c) .LӇPWUDiSNӃiSNӃFyWKӇEӏOӋFK VRYӟLJLiWUӏ³´ GRUXQJÿӝQJYj
WKD\ÿәLQKLӋWÿӝGRÿyNLӇPWUDiSNӃÿӏQKNǤWURQJWKӡLJLDQtWQKҩW01 OҫQJLӡ
d ĈRQKLӋWÿӝiSVXҩWWƭQKYjiSVXҩWÿӝQJWURQJӕQJNKyL: ÿRWҥLWҩWFҧcác
ÿLӇP K~WPүX ÿm[iFÿӏQK WҥL 3KөOөF01 EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\, ghi
OҥLNӃWTXҧWURQJELrQEҧQKLӋQWUѭӡQJ.
ÿ ĈRiSVXҩWNKtTX\ӇQ: ÿRWҥLYӏWUtOҩ\PүXYjJKLOҥLNӃWTXҧtrong biên
EҧQKLӋQWUѭӡQJ.
e ;iFÿӏQKNKӕLOѭӧQJmol SKkQWӱNKtNK{WURQJӕQJNKyL
ĈӕLYӟLFiFTXiWUuQKÿӕWFKi\KRһFTXiWUuQKSKiWUDFiFNKtFѫEҧQQKѭ
CO 2 , O 2 , CO, và N2 Vӱ GөQJ KѭӟQJ GүQ WҥL 3Kө OөF 03 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\;
g) ;iF ÿӏQK hàm ҭP:ÿѭӧF TX\ ÿӏQK WҥL 3Kө OөF 04 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\;
h ;iFÿӏQKWLӃWGLӋQ ӕQJNKyLWҥLYӏWUtOҩ\PүX. ĈRÿѭӡQJNtQK ӕQJNKyL
WҥLYӏWUtOҩ\PүXFҫQ ÿo JLiWUӏWKӵFWӃÿѭӡQJNtQKWURQJFӫDӕQJNKyL WҥLYӏWUt
Oҩ\PүX.K{QJGQJVӕOLӋXÿѭӡQJNtQKWURQJWURQJFiFEҧQYӁWKLӃWNӃ.
5. Tính toán YjSKkQWtFKVӕOLӋX
- 9ұQWӕFNKtWUXQJEuQK
்ೞ(ೌ್ೞ)

ݒ௦ = ܭ ܥ ඥ௩ ට

ೞ ெೞ

(2.1)

- /ѭXOѭӧQJNKtNK{WUXQJEuQK
(2.2)

ܳ௦ = 3.600ݒ௦ ܣ௦
ܳ௦௧ௗ = 3.600(1 െ ܤ௪௦ )ݒ௦ ܣ

ܶ௦௧ௗ ܲ௦
ܶ௦(௩) ܲ௦௧ௗ

7URQJÿy
A s : tLӃWGLӋQӕQJNKyL, m2
B ws : hàm ҭPNKtWKҧLWKHRWӹOӋWKӇWtFK WtQKWRiQWKHR3KөOөF ban hành
NqPWKHR7K{QJWѭQj\)
C p : hӋ Vӕ 3LWRW NK{QJ WKӭ QJX\rQ 3LWRW KuQK FKӳ 6    3LWRW WLrX
FKXҭQ FKӳ/ = 1,0)
18
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K p : hҵQJVӕ3LWRWܭ = 34,97

 (/)(ு) ଵ/ଶ
௦

ቂ

()(ுమ ை)

ቃ

M s : kKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtWKҧLNKtҭPJPRO
P s : áSVXҩWWiFÿӝQJFӫDNKtWKҧLPP+J
P std : áSVXҩWWҥLÿLӅXNLӋQFKXҭQPP+J
Q std : lѭXOѭӧQJNKt WKҧLNK{YjӣÿLӅXNLӋQFKXҭQ1P3/h
ts

: nKLӋWÿӝNKtWKҧLoC

T s : QKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕLNKtWKҧLoK, T s = 273 + t s
T std : nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕL WҥLÿLӅXNLӋQ FKXҭQoK
v s : YұQWӕF khí WKҧLtrung bình, m/s
pୟ୴ : iSVXҩWWUXQJEuQKFӫDGzQJNKtPP+ 2 O
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%LӇX
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKÿӝFKrQKiS
&ѫVӣ:……………………………………………Ngày:……………………..................
ĈӏDFKӍ«««««««««««««««««««1JѭӡLOҩ\PүX«««……
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX«««««««««««««««««««««««««……
.tQKWKѭӟFӕQJ3LWRW
/RҥLӕQJ3LWRW
+ӋVӕӕQJ3LWRW & p )
ÈSVXҩWNKtTX\ӇQ
ÈSVXҩWWƭQK Pg), mmH 2 0
.LӇPWUDUzUӍ ӕQJ3LWRW
Chênh áp (mmH 2 O)
ĈӝәQÿӏQK
ĈLӅXNLӋQKRҥWÿӝQJӕQJ3LWRW

7KӡLJLDQ
%ҳWÿҫX.ӃWWK~F:
ĈLӇP

'p
'p
1KLӋW
ĈLӇP
mmH 2 O
mmH 2 O ÿӝoC

1KLӋW
ÿӝoC

Trung bình

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)
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3+Ө/Ө&03
;È&Ĉӎ1+.+Ӕ,/ѬӦ1*02/3+Æ17ӰKHÍ KHÔ
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөF Qj\ KѭӟQJ GүQ WyP WҳW SKѭѫQJSKiS Oҩ\ PүXUS EPA method 3
ÿӕLYӟLFiFWK{QJVӕoxy (O 2 ), cacbon dioxit (CO 2 ), cacbon monoxit (CO), nLWѫ
(N 2 ) ÿӇ[iFÿӏQK NKӕLOѭӧQJ mol pKkQWӱkhí NK{FӫDPӝWPүXNKtWKҧL
1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
'ӵD YjRQӗQJÿӝ O 2 , CO 2 , CO ÿR ÿѭӧFvà các phép WtQKWRiQOѭXOѭӧQJ
khí WKҧLÿӇ WtQKNKӕLOѭӧQJSKkQWӱNKtNK{
3. ThiӃt bӏ và dөng cө
- &ҫQhút PүX: VӱGөQJFҫQK~WPүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLFyEӝSKұQOӑFEөLÿѭӧFÿһWphía WURQJKRһFQJRjLӕQJ
khóiFyWKӇVӱGөQJ Q~WEҵQJE{QJWKӫ\WLQK;
- %ѫP K~WKRһF TXҧ EySFDRVXPӝWFKLӅX;
- %uQKQJѭQJWө;
- Van;
- %ѫPEҧR ÿҧP kín dùng ÿӇWKXPүXNKtYjRW~LFKӭDPүX /ҳSÿһWPӝW
WKLӃW Eӏ ÿLӅX iS JLӳD EѫP Yj ÿӗQJ Kӗ ÿR OѭX OѭӧQJ ÿӇ ORҥL Eӓ [XQJ ÿӝQJ FӫD
EѫPÿӃQÿӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJ;
- ĈӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJÿӗng KӗÿR NLӇXSKDRFyNKҧQăQJÿROѭXOѭӧQJ
NKtWKҧLWURQJNKRҧQJOѭXOѭӧQJNKtWKҧL7K{QJWKѭӡQJÿӗQJKӗÿROѭX
OѭӧQJWKѭӡQJÿѭӧFOӵDFKӑQWURQJNKRҧQJ-1.000 ml/phút;
- 7~LFKӭDNKt VӱGөQJWúi Tedlar, Teflon KRһFW~LQKӵDFySKӫOӟSQK{P
có dung tích SKKӧSYӟLOѭXOѭӧQJNKtWKҧL trRQJVXӕWWKӡLJLDQOҩ\ PүX
KLӇP WUD ÿӝ NtQ FӫDW~L FKӭDNKt: QӕLtúi YӟL iSNӃ iSVXҩW FӫD W~L WURQJ
NKRҧQJ WӯÿӃQ FP+ 2 O ÿӇ WURQJ SK~W QӃX FӝW iS NӃGLFKX\ӇQ WKuW~L
không EҧRÿҧPÿӝNtQÿӇOҩ\PүX
- ĈӗQJKӗÿRiS iSNӃ ;
- ĈӗQJKӗÿRFKkQNK{QJiSNӃWKӫ\QJkQFyJLiWUӏtWQKҩWPP+J.
4. /ҩ\PүX
a) Lҩ\PүXÿѫQPӝWÿLӇP
- 0үX ÿѭӧF Oҩ\ WҥL PӝW ÿLӇP K~W PүX QҵP giӳa tiӃt diӋn ngang cӫa ӕng
khói hoһc tҥi mӝWÿLӇm cách thành ӕng khói không nhӓ KѫQP, trong thӡi gian
liên tөFÿӃQNKLÿӫ mүXÿӇ phân tích;
- 7KӇWtFKOҩ\PүXWӕLWKLӇXOjOít.
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- /ҳSÿһWWKLӃWEӏQKѭHình 7;
- ĈһWÿҫXGzYjRWURQJӕQJNKyLÿӍQK FӫDÿҫXGz ÿһWWҥLYӏWUtÿLӇP K~W
PүX, ÿѭӡQJӕQJOҩ\ PүXSKҧLÿѭӧFOjPVҥFKWUѭӟFNKLOҩ\PүX6ӱGөQJTXҧ
bóp cDRVXPӝWFKLӅXEѫPNKtYjRW~LKRһFEӝSKkQWtFKPүXÿӇ[iFÿӏQKnӗng
ÿӝ O 2 , CO 2 và CO.

Hình 7%ӝWKXPүXÿѫQ
b) Lҩ\PүXWә KӧSPӝWÿLӇP
- 7ѭѫQJWӵ TX\WUuQKOҩ\PүXÿѫQ ÿmQrXWҥLĈLӇPD.KRҧQnày lҳSÿһWWKLӃW
EӏQKѭHình 8;
- /ҩ\ PүXPүXÿѭӧFOҩ\YӟLYұQWӕFәQÿӏQK  0үXSKҧLOҩ\OLrQ
WөFWURQJVXӕWWKӡLJLDQOҩ\PүX.
- 0үXVDXNKLOҩ\SKҧLÿѭӧFSKkQWtFKQJD\WURQJYzQJJLӡÿӇ[iFÿӏQK
QӗQJÿӝ CO 2 , O 2 .

Hình 8%ӝWKXPүXWәKӧS
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c) Lҩ\PүXWәKӧSQKLӅXÿLӇP
- 0үXÿѭӧFOҩ\WҥLQKLӅXÿLӇPK~WPүXÿmÿѭӧF[iFÿӏQKWҥL3KөOөF01 ban
KjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\.
- ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL Kunh tròn có D <0,P VӁ Oҩ\ WӕL WKLӇX  ÿLӇP WKHR
SKѭѫQJQJDQJĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұWFyD < 0,PVӁOҩ\WӕLWKLӇX
ÿLӇPWKHRSKѭѫQJQJDQJYjWӕLWKLӇXÿLӇPFKRFiFWUѭӡQJKӧSNKiF'ӳOLӋX
WKXPүXÿѭӧFWUuQKEj\WURQJ%ҧQJ.
7KӡLJLDQ

%ҧQJ3'ӳOLӋXOҩ\PүX
ĈLӇPK~WPүX
/ѭXOѭӧQJ
(lít/phút)

OӋFKFKXҭQ

*LiWUӏWUXQJEuQK
OӋFKFKXҭQ > 4- Q avg ) / Q avg ] ×100% (FKҩSQKұQOӋFKFKXҭQ ±10%)
5. 7tQKWRiQYjSKkQWtFKVӕOLӋX
a) .KӕLOѭӧQJSKkQWӱkhí khô
M d = 0,440(%CO 2 ) + 0,320(%O 2 ) + 0,280(%N 2 + %CO)
7URQJÿy
: NKӕLOѭӧQJSKkQWӱNK{JJPRO
Md
%CO 2 : pKҫQWUăP&2 2 WKHRWKӇWtFK khí khô
%O 2 : pKҫQWUăP2 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
%CO : pKҫQWUăP&2WKHRWKӇWtFKNKtNK{
%N 2 : pKҫQWUăP1 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
;iFÿӏQKNKt1 2 và CO QKѭVDX:
%N 2 + % CO = 100 - %CO 2 - %O 2
7X\QKLrQGRQӗQJÿӝ&2WURQJNKtWKҧLUҩWEp NKRҧQJSSP QrQFyWKӇ
Eӓ TXD WURQJ TXi WUuQK WtQK WRiQ GR ÿyNKӕL OѭӧQJ PRO SKkQ WӱNKt ÿѭӧF WtQK
theo cônJWKӭFVDX
M d = 0,440(%CO 2 ) + 0,320(%O 2 ) + 0,280(100 - %CO 2 - %O 2 ) (3.1)
E +ӋVӕQKLrQOLӋX ) o )
F o = (20,9 - %O 2 )/(%CO 2 )
(3.2)
7URQJÿy
%O 2 : SKҫQWUăP2 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
%CO 2 : SKҫQWUăP&2 2 theo WKӇWtFKNKtkhô
1ӃXWURQJNKtWKҧLFy&2WKuFҫQKLӋXFKӍQKJLiWUӏ2 2 và CO 2 WUѭӟFNKLWtQK
WRiQKӋVӕQKLrQOLӋX) o :
%CO 2 KLӋXFKӍQK = %CO 2 + %CO
%O 2 KLӋXFKӍQK  = %O 2 – 0,5 %CO
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6R ViQK KӋVӕQKLrQ OLӋX ) o WtQK WRiQ ÿѭӧF Wӯ NӃWTXҧ ÿR ÿҥF Yj KӋVӕ
nhiên OLӋX) o %ҧQJ . 1ӃXJLiWUӏ ) o WtQK WRiQ ÿѭӧFNK{QJ QҵP WURQJ NKRҧQJ
FKRSKpSÿѭӧFWUuQKEj\WURQJ%ҧQJWKuFҫQSKҧLNLӇPWUDOҥLWUѭӟFNKLFKҩS
QKұQNӃWTXҧÿR
%ҧQJ4+ӋVӕQKLrQOLӋXFӫDPӝWVӕORҥLQKLrQOLӋXÿӕW
TT
1

2

3

/RҥLQKLrQOLӋX

.KRҧQJ) o

Than
Than Anthracite và than non

1,016 - 1,130

%LWXP QKDÿ˱ͥQJ

1,083 - 1,230

'ҫX
3K̯QF̭W

1,260 - 1,413

3K̯QNK{QJF̭Wÿ˱ͫF

1,210 - 1,370

Khí
Khí thiên nhiên

1,600 - 1,838

Propan

1,434 - 1,586

Butan

1,405 - 1,553

4

*ӛ

1,000 - 1,120

5

9ӓFk\

1,003 - 1,130
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3+Ө/Ө&04
;È&Ĉӎ1+HÀM Ҭ07521*.+Ë7+Ҧ,
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ

<rXFҫXFKXQJ
PKөOөFQj\KѭӟQJGүQWyPWҳWSKѭѫQJSKiSOҩ\PүXFӫDUS EPA method
QKҵP[iFÿӏQKhàm ҭP FӫDNKtWURQJӕQJNKyL.
2. 1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
MүXNKtÿѭӧFOҩ\WҥLÿLӇP K~WPүX YӟLYұQWӕF NK{QJÿәLWURQJVXӕWTXi
trình Oҩ\PүX+ѫLQѭӟFÿѭӧFWiFKUDNKӓLPүX YjÿѭӧF[iFÿӏQK theo SKѭѫQJ
pháp WKӇWtFKKRһF SKѭѫQJSKiS WUӑQJOѭӧQJ.
3. ThiӃt bӏ và dөng cө
- &ҫQOҩ\ PүX: VӱGөQJFҫQOҩ\ PүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLÿѭӧFJLDQKLӋW ÿӇQJăQQJӯDVӵQJѭQJWө FӫDQѭӟF;
- 7KLӃWEӏ ÿRNKtiSYjӕQJÿRQg;
- +ӋWKӕQJLPSLQJHUJӗPӕQJimpinger WKӫ\WLQK;
- +ӋWKӕQJOjPPiWEDRJӗPtKQJUӛQJÿiOҥQK YjQѭӟF;
- Van;
- %ѫPEѫPPjQJKRһFEѫPFKkQNK{QJ;
- ĈӗQJKӗÿRWKӇWtFK;
- ĈӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJ ÿR SKҥPYLÿR Wӯ 0 ÷ 3 L/phút;
- ĈӗQJKӗÿRFKkQkhông: \rXFҫXGҧLÿRWKҩSQKҩWEҵQJ 760mmHg.
4X\WUuQKWKӵFKLӋQ
- /ҳS ÿһW KӋ WKӕQJ ÿR hàm ҭP KӋ WKӕQJ ÿR hàm ҭP EDR JӗP FiF ӕQJ
impinger ÿѭӧFOҳSQKѭHình 9và Hình 107URQJÿyӕQJYjFKӭDQѭӟFӕQJ
ÿӇUӛQJYjӕQJFKӭDVLOLFDJHO KRһFFKҩWK~WҭPNKiFWѭѫQJÿѭѫQJ ÿӇOjP
NK{PүXNKtYjÿӇEҧRYӋÿӗQJKӗEѫP
- %ұWEѫPYjWLӃQKjQKK~WPүX;
- ;iFÿӏQKhàm ҭPFӫDNK{QJNKt[XQJTXDQKWURQJYzQJSK~WYӟLOѭX
OѭӧQJL/phút;
- ĈӗQJKӗÿRWKӇWtFKVDLVӕYjNLӇPWUDFӥWUѭӟFNKLFKLDÿӝWUrQPӛL
EұFFӫDYұQWӕFNKtWKҧLYjQKӳQJÿLӅXNLӋQWKӵFWӃFyWKӇ[ҧ\UDWURQJVXӕWTXi
WUuQKOҩ\PүX
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Hình 9:+ӋWKӕQJOҩ\PүX[iFÿӏQKhàm ҭP

Hình 10:+ӋWKӕQJFiFLPSLQJHUWURQJӕQJNKyL
5. Tính toán và phân tích NӃWTXҧ
D 7KӇWtFKKѫLQѭӟFQJѭQJWө
V wc(std) = (V f - V i ) U w R T std / ( P std M w )

(4.1)

= K 1 (V f - V i )
7URQJÿy. 1 = 0,001356 m3/ml
E 7KӇWtFKKѫLQѭӟFÿѭӧFJLӳWURQJsilica gel
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V wsg(std) = (W f - Wi ) R T std / ( P std M w )

(4.2)

= K 3 (W f - Wi )
7URQJÿy. 3 = 0,001358 m3/g
F 7KӇWtFKPүXNKt
ܸ(௦௧ௗ) = ܸ ܻ

ಹ
ቁ
భయ,ల

்ೞ ቀ್ೌೝ ା
் ೞ

= ܭଵ ܸ ܻ

್ೌೝ ା
்

ಹ
భయ,ల

(4.3)

d) Hàm ҭP

Bws =

V wc(std) + V wsg(std)
V wc(std) + V wsg(std) + V m(std)

(4.4)

7URQJÿy
B wb
: tӹOӋKѫLQѭӟFWKHRWKӇWtFKWURQJNKtWKҧL
: kKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱFӫDQѭӟFJJPRO
Mw
Pm
: áSVXҩWWX\ӋWÿӕL WURQJSKѭѫQJSKiSQj\WKuP m WѭѫQJÿѭѫQJiS
VXҩWNKtTX\ӇQ ӣWKLӃWEӏÿRNKtNK{, mmHg
: áSVXҩWWX\ӋWÿӕLWҥLÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQPP+J
P std
R
: hҵQJVӕNKtOêWѭӣQJ PP+J  P3)/(g-mole).(oK)
Tm
: nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕLÿRÿѭӧFWUrQÿӗQJKӗ
: nKLӋWÿӝWLrXFKXҭQWX\ӋWÿӕLoK
T std
Vf
: tKӇWtFKFXӕLFQJFӫDKѫLQѭӟFQJѭQJWөPO
Vi
: tKӇWtFKEDQÿҫXQӃXFyFӫD QѭӟFQJѭQJPO
: tKӇWtFKNKtNK{ÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRP3
Vm
V wc(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFQJѭQJWөTX\ÿәLUDÿLӅXNLӋQFKXҭQ Nm3
V m(std) : tKӇWtFKNKtNK{ÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRTX\ÿәLUDÿLӅX
NLӋQFKXҭQ,m3
Vwsg(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFWKXÿѭӧFWURQJVLOLFDJHOTX\ÿәLUDÿLӅXNLӋQFKXҭQ,m3
Wf
: kKӕLOѭӧQJFXӕLFӫDVLOLFDJHOYjӕQJLPSLQJHUJ
: kKӕLOѭӧQJEDQÿҫXFӫDVLOLFDJHOYjӕQJLPSLQJHUJ
Wi
Y
: hӋVӕKLӋXFKӍQKFӫDÿӗQJKӗÿRNKt
¨9P : gLD WăQJ WKӇ WtFK NKt ÿѭӧF [iF ÿӏQK EҵQJ FKӍ Vӕ FӫD ÿӗQJ Kӗ WҥL
PӛLÿLӇPQJKLrQFӭXm3
Uw
: kKӕLOѭӧQJULrQJ FӫDQѭӟF, 0,9982 g/ml
H
:iSVXҩWWUXQJEuQKNKiFQKDXÿREҵQJ ÿӗQJKӗWҥLPӛLOӛPP+ 2 O
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%LӇX3
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKhàm ҭPNKtWKҧL
&ѫVӣ:………………………………………………..………..Ngày:………………....
ĈӏDFKӍ«««««««««««««««««««««««1JѭӡLOҩ\PүX«««…
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX«««««««««««««««««««««««««««««…

7K{QJWLQYӅhàm ҭP

Impinger

Dung tích

Impinger 1
Impinger 2
Impinger 3
Impinger 4

.KӕLOѭӧQJ
ÿҫX J

.KӕLOѭӧQJ .KӕLOѭӧQJҭP
sau (g)
(g)

H 2 O (……ml)
H 2 O (…...ml)
7UӕQJ
Silica gel

(1)
(2)
(3)
(4)

7әQJ
V f - V i = (1) + (2) + (3) =
………….
V wc(std) =

W f - W i = (4) =
…………...

0,001356 (V f

- V i ) = V wsg(std) = 0,001358

(W f

- Wi) =

……………

………….
2. 7K{QJWLQYӅTXiWUuQKOҩ\PүX
7KӡLJLDQEҳWÿҫXOҩ\PүX
7KӡLJLDQNӃWWK~FOҩ\PүX
/ѭXOѭӧQJK~W
L/phút
7KӡLJLDQ
Phút
o
+ӋVӕKLӋXFKXҭQ7 và P
7әQJOѭXOѭӧQJOҩ\PүX
L
Nm3
V m(std)
3. Tính hàm ҭP
B୵ୱ =

V୵ୡ(ୱ୲ୢ) + V୵ୱ(ୱ୲ୢ)
V୵ୡ(ୱ୲ୢ) + V୵ୱ(ୱ୲ୢ) + V୫(ୱ୲ୢ)

B୵ୱ =

( )+ ( )
× 100% =
( )+( )+ ( )

%

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)
28
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3+Ө/Ө&05
;È&Ĉӎ1+1Ӗ1*ĈӜ %Ө,7Ӯ.+Ë7+Ҧ,
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөFQj\hѭӟQJGүQ WyPWҳW SKѭѫQJSKiSOҩ\PүX FӫDUS EPA method
ÿӕLYӟLWK{QJVӕEөLWәQJ(PM) WURQJNKtWKҧL.
3KѭѫQJ SKiS Qj\ NK{QJ iS GөQJ WURQJ FiF WUѭӡQJ KӧS ÿm QrX WҥL ĈLӇP
bKKRҧQ3KөOөF0EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
<rXFҫXGX\WUuÿLӅXNLӋQOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJOӵF SKҫQWUăPLVRNLQHWLF , Oj
90% d I d WURQJVXӕWTXiWUuQKOҩ\PүX
2. Nguyên lý SKѭѫQJSKiS
0үXÿѭӧFOҩ\WҥLYӏWUt EҧRÿҧPÿLӅXNLӋQOҩ\ PүXÿҷQJÿӝQJ OӵF WӯӕQJ
NKyL %өL ÿѭӧF JLӳ OҥL WUrQ JLҩ\ OӑF EөL và ÿѭӧF [iF ÿӏQK theo SKѭѫQJ SKiS
WUӑQJ OѭӧQJVDXNKLORҥLEӓ ҭP Vҩ\ 
7KLӃWEӏYjGөQJFөOҩ\PүX
- ĈҫXhút PүXOjPEҵQJYұWOLӋXQKҹQ, ÿѭӧFEҧRTXҧQKӝSFKX\rQGөQJ ÿӇ
EҧR ÿҧP ÿѭӡQJ NtQK ÿҫX Oҩ\ PүX NK{QJ Eӏ ҧQK KѭӣQJ WURQJ TXi WUuQK YұQ
FKX\ӇQ.ĈҫX hút PүX thtFK KӧS FKR Oҩ\ PүX LVRNLQHWLF FyÿѭӡQJNtQK WURQJ Wӯ
0,32cm ÿӃQ27cm;
- &ҫQOҩ\ PүXVӱGөQJFҫQOҩ\ PүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLQKѭӕng WKpSNK{QJJӍWKӫ\WLQKERURVLOLFDWKRһFWKҥFK
DQKYӟLKӋWKӕQJJLDQKLӋWFyNKҧQăQJJLӳQKLӋWÿӝNKtӣoC. ĈӕLYӟLNKt
WKҧL Fy QKLӋW ÿӝ FDR ÿӃQ o&WKu Vӱ GөQJ FҫQ Oҩ\ PүX EҵQJ WKӫ\ tinh
borosilicateĈӕLYӟLNKtWKҧLFyQKLӋWÿӝWӯ-900oC WKuVӱGөQJFҫQOҩ\PүX
EҵQJWKҥFKDQK
- ӔQJpitot: KuQKFKӳ6ÿѭӧFP{Wҧӣ3KөOөF 2 ban hành kèm theo Thông
WѭQj\. ӔQJSLWRWÿѭӧFJҳQOLӅQYӟLÿҫXÿRHình 11 FKRSKpSÿRYұQWӕF khí WKҧL;
- 7KLӃWEӏÿo chênh áp: áSNӃ;
- &һSJLӳJLҩ\OӑF: cһSÿӥEҵQJWKӫ\WLQKERURVLOLFDWYjPӝWPLӃQJÿӋPFDR
su silicone. CyWKӇVӱGөQJFһSÿӥEҵQJWKpSNK{QJJӍ7HIORQKRһF9LWRQEҧR
ÿҧPÿӝNtQ trong NKLOҩ\PүX;
- +ӋWKӕQJVҩ\: FyNKҧQăQJGX\WUuӣQKLӋWÿӝoC WURQJVXӕWTXiWUuQK
Oҩ\PүX;
- ĈLӋQFӵFÿRQKLӋWÿӝ;
- +ӋWKӕQJQJѭQJWө &yӕQJLPSLQJHUVQӕLYӟLQKDXWK{QJTXDFiFӕQJ
QӕL tKjQK PӝW KӋ WKӕQJ NtQ ӕQJ LPSLQJHU Vӕ  Yj  FKӭD QѭӟF ӕQJ WKӭ  ÿӇ
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UӛQJYjӕQJWKӭFKӭDPӝWOѭӧQJ[iFÿӏQKVLOLFDJHOKRһFFKҩWFyNKҧQăQJK~W
ҭPWѭѫQJÿѭѫQJ;
- ĈӗQJKӗÿRÿӗQJKӗÿRFKkQNK{QJEѫPNLӇPWUDÿӝUzUӍÿҫXÿRQKLӋt
ÿӝFyWKӇÿRÿӃQ±3oCÿӗQJKӗÿRNKtNK{ '*0 FyWKӇÿROѭXOѭӧQJWURQJ
SKҥPYL Hình 11);
- ÈSNӃGQJÿӇÿRiSVXҩWNKtTX\ӇQFyWKӇÿRWURQJGҧLPP+J;
- DөQJ Fө YӋ VLQK WKLӃW Eӏ: JӗP FiF ORҥL EjQ FKҧL Fy KuQK GҥQJ Yj NtFK
WKѭӟF SK KӧS,Fy WKӇ FR JLmQ ÿӝ GjL tW QKҩW EҵQJ ÿӝ GjL FҫQ Oҩ\ PүX Yj OjP
EҵQJYұWOLӋXWUѫQKѭWHIORQWKpSNK{QJUӍKRһFYұWOLӋXNKiF
- &KDL ÿӵQJ axeton: là chai WKӫ\ WLQK SRO\HW\OHQ, axeton NK{QJ ÿѭӧF OѭX
JLӳWURQJFKDLSRO\HW\OHQquá PӝWWKiQJ;
- ĈƭDSHWUL;
- ӔQJÿRQJ có dung tích250ml;
- Cân FKX\rQGөQJWҥLKLӋQWUѭӡQJÿӝFKtQK[iFWӕLWKLӇXlà0,001g;
- &KDLQKӵD FyQҳSEӏWNtQYjSKӉu.

Hình 11: 6ѫÿӗWKLӃWEӏOҩ\PүXEөLNKtWKҧL
+yDFKҩWYұWOLӋX
- *Lҩ\OӑFGQJÿӇOѭXJLӳEөLWURQJVXӕWTXiWUuQKOҩ\PүXVӱGөQJJLҩ\
OӑFEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiFWKjQKSKҫQFyWURQJNKtWKҧL3KөWKXӝF
YjRWK{QJVӕ FҫQTXDQWUҳFPjOӵDFKӑQJLҩ\OӑFEҵQJYұWOLӋXSKKӧSQKѭWKӫ\
WLQKWKҥFKDQK, xelulo.
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- Silica JHOFyÿѭӡQJ NtQKOӛKҥWWӯ - 3,36 mm. &y WKӇVӱ GөQJYұW
OLӋXNKiFFyNKҧQăQJK~WҭPWѭѫQJÿѭѫQJKRһFFDRKѫQ;
- 1ѭӟFÿi;
- Axeton WLQK NKLӃW WҥS FKҩW  ÿѭӧF ÿӵQJ WURQJ FKDL WKӫ\ WLQK
Polyetylen.
5. &{QJWiFFKXҭQEӏ
a) Công tác cKXҭQEӏWUѭӟFNKLUDKLӋQWUѭӡQJ
- Cho 200 - 300JVLOLFDJHOYjRPӛLӕQJLPpinger và cân WӯQJ ӕQJ JKLOҥL
NӃWTXҧÿREDQÿҫX.
- .LӇPWUD JLҩ\OӑFEҵQJFiFKNLӇPWUD QJѭӧFViQJQKӳQJFKӛNK{QJÿӅX
YӃWUҥQQӭWKD\QKӳQJOӛWKӫQJQKӓ'iQQKmQ KRһF ÿiQKVӕciFJLҩ\OӑFWҥLPһW
VDX JҫQ PpS hRһF Fy WKӇ GiQ QKmQ YjR FiF KӝSWKQJ FKӭD FiF ÿƭD SHWUL EҵQJ
WKӫ\WLQKKRһFSRO\HWK\OHQH YjJLӳPӛL PӝWJLҩ\OӑFULrQJWURQJWӯQJKӝSWKQJ;
- 6ҩ\JLҩ\ OӑFÿӃQNKӕLOѭӧQJNK{QJÿәLYjWLӃQKjQKFkQ. CKrQKOӋFKWӕL
ÿD JLӳDFiFOҫQFkQkhông quá 0,5 mg. *KLOҥLJLiWUӏәQÿӏQKQKҩW7URQJPӛL
OҫQ FkQ NKRҧQJ WKӡL JLDQ JLҩ\ OӑF WLӃS [~F YӟL NK{QJ NKt WURQJ phòng thí
QJKLӋP WӕLÿDOj 2 phút;
-;iFÿӏQKYӏWUtOҩ\PүXVӕOѭӧQJÿLӇPK~WPүXiSVXҩWӕQJNKyLQKLӋWÿӝ
YjiSVXҩWÿӝQJhàm ҭP theo TX\ÿӏQKWҥL3KөOөF01, 02, 03 và 04 ban hành
NqPWKHR7K{QJWѭQj\1JRjLUDNLӇPWUDUzUӍFӫDӕQJSLWRWYj[iF ÿӏQKWӹOӋ
Oҩ\PүXLVRNLQHWLF;
- /ӵD FKӑQ NtFK WKѭӟF ÿҫX K~W: FăQ Fӭ vào YұQ WӕF FӫD GzQJ NKt ÿӇ OӵD
FKӑQÿҫXK~WPүXWKtFKKӧS
- &ҫQOҩ\PүXSKҧLFyÿӝGjLSKKӧSFyWKӇhút PүXWҥLWҩWFҧFiFÿLӇP
K~W PүX ÿm ÿѭӧF [iF ÿӏQK WKHR TX\ ÿӏQK WҥL 3Kө OөF 01 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\
b) Công tác cKXҭQEӏ WҥLKLӋQWUѭӡQJ
- &KR PO QѭӟF YjR  ӕQJ LPSLQJHUWKӭ  Yj  ӕQJ LPSLQJHU WKӭ ÿӇ
UӛQJYjFKRNKRҧQJ- JVLOLFDJHOYjRӕQJLPSLQJHUWKӭ7UӑQJOѭӧQJFӫD
VLOLFDJHOWURQJӕQJLPSLQJHU FyWKӇÿѭӧFFkQYӟLFKrQKOӋFKNK{QJTXi5g;
- 6ӱGөQJpanh KRһFJăQJWD\VҥFK ÿһW JLҩ\OӑFYjRFһSJLҩ\OӑF.LӇPWUD
FiFYӃWUiFKKӣFӫDJLҩ\OӑFVDXNKLOҳSÿһW[RQJ;
- ĈiQKGҩXYӏWUtFӫDWӯQJÿLӇPK~WPүXWURQJӕQJNKyLÿmÿѭӧF[iFÿӏQK
WUrQFҫQOҩ\PүXEҵQJPӵFFKӏXQKLӋWKRһFEăQJGtQKFKӏXQKLӋW;
- /ҳSUiSKӋWKӕQJOҩ\PүXQKѭHình 11 YjNLӇPWUDÿӝNtQFӫDKӋWKӕQJVDX
NKLOҳSUiS QKѭKѭӟQJGүQWҥL3KөOөF 02 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\;
-Cho ÿiOҥQK YjQѭӟFxung quanh bình KӋWKӕQJLPSLQJHU;
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- 6DXNKLOҳS[RQJKӋWKӕQJOҩ\PүXEұWKӋWKӕQJJLDQKLӋWFҫQOҩ\PүXYj
JLҩ\OӑF, cKӡFKRQKLӋWÿӝәQÿӏQK1ӃXYzQJÿӋP9LWRQÿѭӧFVӱGөQJÿӇOҳS
UiSÿҫXOҩ\PүXYjRFҫQOҩ\PүXNLӇPWUDÿӝNtQ WҥLYӏWUtQj\YjiSVXҩW chân
NK{QJNKRҧQJPPHg.
6. Lҩ\PүX
- 7URQJ VXӕW TXi WUuQK Oҩ\ PүX GX\ WUu ÿLӅX NLӋQ Oҩ\ PүX ÿҷQJ ÿӝQJ OӵF
WURQJNKRҧQJFӫDYұQWӕFÿҷQJÿӝQJ OӵF YjQKLӋWÿӝ[XQJTXDQKJLҩ\ OӑF
YjRNKRҧQJoC;
- /jPVҥFKFiFOӛ K~WPүX WUѭӟFNKLFKҥ\WKӱÿӇOjPJLҧPWӕLÿDҧQKKѭӣQJ
FӫD YұWOLӋXEөLEҭQÿӃQÿҫXK~WPүX. 7UѭӟFNKLEҳWÿҫXOҩ\PүXNLӇPWUDOҥL
WRjQEӝWKLӃWEӏOҩ\PүXĈѭDÿҫXhút PүXYjRGzQJNKtWKHRSKѭѫQJYX{QJJyF
YӟLGzQJNKt%ұWEѫPYjÿLӅXFKӍQKOѭXOѭӧQJFKRÿLӅXNLӋQOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJ
OӵF (WtQKWRiQSKҫQWUăPOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJOӵF 90% d I d 110%);
- 7LӃQ KjQK YӟL WҩW Fҧ FiF ÿLӇP K~W PүX ÿm WtQK WRiQ WKHR KѭӟQJ GүQ WҥL
3KөOөF01 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\
- .ӃWWK~FTXiWUuQKOҩ\PүXÿѭDÿҫXOҩ\PүXUDNKӓLGzQJNKtÿӇPӝWWKӡL
JLDQFKRÿҫXOҩ\PүXQJXӝL YjEҳWÿҫXWKXPүX7UѭӟFNKLWKiRUӡLFiFWKLӃWEӏ
FҫQVӱGөQJJLҩ\EҥFEӏWNtQÿҫXOҩ\PүXQKҵPWUiQKYLӋFPҩWKRһFWKrPEөL
LDXVҥFK WҩWFҧEөL bên ngoài FҫQOҩ\PүXvà EӝSKұQxung quanh. 7KiREӝSKұQ
FKӭDJLҩ\ OӑFOҩ\JLҩ\OӑFFKRYjRKӝSEҧRTXҧQ KRһFÿƭDSHWULFyEӏWNtQEҵQJ
EăQJSDUDSKLQPӛLPүXÿѭӧFNtKLӋXULrQJ;
- 7KXWRjQEӝEөLFKҩWUҳQÿӑQJӣPһWWURQJFӫDFiFEӝSKұQFӫDWKLӃWEӏ
QKѭÿҫXOҩ\PүXFҫQOҩ\PүXEӝSKұQFKӭDJLҩ\OӑF EҵQJFiFSKѭѫQJSKiS
QKѭ VLrX kP dung môi KӳX Fѫ (aceton) và GQJ FKәL FKX\rQ GөQJ FKҧL VҥFK
&KX\ӇQFKҩWOӓQJÿmUӱDYjRFӕFÿmcân NKӕLOѭӧQJ7RjQEӝOѭӧQJFKҩWOӓQJ
Qj\VӁÿѭӧFEҧRTXҧQPӛLPүXÿѭӧFNtKLӋXULrQJ
%ҧRTXҧQYjYұQFKX\ӇQPүX
*Lҩ\OӑF YjOѭӧQJFKҩWOӓQJWKXÿѭӧFVDXNKLUӱDFiFEӝSKұQFӫDWKLӃWEӏ
ÿR ÿѭӧFYұQFKX\ӇQYӅSKzQJWKtQJKLӋPWLӃQKjQKFkQWURQJÿLӅXNLӋQWѭѫQJ
WӵQKDX
87tQKWRiQNӃWTXҧ
D 7KӇWtFKNKtNK{TX\ÿәLWKӇWtFKPүXÿRÿѭӧFEҵQJÿӗQJKӗÿRNKtYӅ
ÿLӅXNLӋQFKXҭQ (25oC, 760mmHg).
ܸ(௦௧ௗ) = ܸ ܻ
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E 1ӗQJÿӝaxeton:
ܥ =
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F /ѭӧQJaxeton ÿmUӱD:
ܹ = ܥ ܸ௪ ο

(5.3)

G 7әQJNKӕLOѭӧQJEөLEDRJӗPWUrQJLҩ\OӑFYjWURQJGXQJGӏFKDFHWRQ
GQJÿӇUӱDWKLӃWEӏ:
ܥ௦ =

య 

(5.4)
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- 7tQKWӯJLiWUӏWUXQJJLDQ:
=ܫ

ܶ௦ ܸ(௦௧ௗ)
ܶ௦ ܸ(௦௧ௗ) ܲ௦௧ௗ 100
= ܭହ
(5.6)
ܶ௦௧ௗ ݒ௦ 2 ܣ ܲ௦ 60(1 െ ܤ௪௦ )
ܲ௦ ݒ௦ ܣ 2(1 െ ܤ௪௦ )

- .ӃWTXҧd I d NӃWTXҧÿѭӧFFKҩSQKұQ
7URQJÿó
An

: tLӃWGLӋQQJDQJFӫDYzLOҩ\PүX, m2

B ws

: hѫLQѭӟFWURQJNKt WKҧL, % WKӇWtFK

Ca

: lѭӧQJ DFHWRQFzQOҥL(mg/mg)

CS
(g/Nm3)

: QӗQJÿӝ EөLWURQJ ӕQJNKyLtheo khí khôӣÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQ

I

: SKҫQWUăPOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJ OӵF

ma

NKӕLOѭӧQJEөLWURQJQѭӟFUӱDaceton sau khi làm khô (mg)

mn

WәQJEөLWKXÿѭӧF, mg

P bar

iSVXҩWNKtTX\ӇQWҥLÿLӇPK~WPүX, mmHg

Ps

iSVXҩWWX\ӋWÿӕLFӫDNKtӕQJNKyL, mmHg

P std

iSVXҩWWҥLÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQoC, 760mmHg

R

KҵQJVӕNKtOêWѭӣQJ06236 [(mmHg) (m3)/(K)(g.mol)]

Tm

: nKLӋWÿӝ WUXQJEuQKWX\ӋWÿӕL'*0oK

T std

: nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕL WҥLÿLӅXNLӋQFKXҭQoC+273 = 298oK

Va

: WKӇWtFKDFHWRQPO

V aw

: WKӇWtFKDFHWRQVӱGөQJÿӇUӱD, ml

Vlc

: tәQJWKӇWtFKQѭӟc WKXÿѭӧFWURQJEuQKQJѭQJYjWURQJVLOLFDJHO, ml

Vm

: tKӇWtFKPүXNKtÿѭӧF[iFÿӏQKEӣL ÿӗQJKӗÿRNKtNK{P3
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V m(std) : tKӇWtFKPүXNKt[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRNKtNK{ӣ ÿLӅXNLӋQ
FKXҭQm3
V w(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFWURQJPүXNKtӣÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQm3
: vұQWӕF NKtӕQJNKyLWtQKWRiQWKHR3KөOөF 2 ban hành kèm theo
Vs
7K{QJWѭQj\, F{QJWKӭF(2.4), m/s
Wa

WUӑQJOѭӧQJFӫDSKҫQWKӇWtFKFzQOҥLPJ

Y

: KӋ VӕKLӋXFKXҭQ FӫDÿӗQJKӗÿRNKtNK{

'a

: tӹWUӑQJFӫDDFHWRQ, mg/ml

'w

WӹWUӑQJFӫDQѭӟF, 0,9982 g/ml

K 1 = 0,3858 oK/mmHg
K 3 = 0,001 g/mg
K 4 = 0,003454 [ (mm Hg) (m3)] /[ (ml) (oK)]
K 5 = 4,320
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3+Ө/Ө&
<Ç8&Ҫ8.Ӻ7+8Ұ79¬48<75Î1+Ĉ2&È&&+Ҩ7
Ð1+,ӈ0'Ҥ1*.+Ë7521*.+Ë7+Ҧ,%Ҵ1*7+,ӂ7 %ӎĈ2 75Ӵ&7,ӂ3
(Ban hành NqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ

4X\ÿӏQKFKXQJ
3KөOөFnày TX\ÿӏQK\rXFҫXNӻWKXұWFѫEҧQYjTX\WUuQKÿRFiFWK{QJVӕ
JӗPNO x (NO và NO 2 ), SO 2 , CO, O 2 WURQJNKtWKҧLEҵQJWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS.
<rXFҫXNӻWKXұWÿӕLYӟLWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
a)<rXFҫXNӻWKXұWFӫDWKLӃWEӏ
TKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃSFiFFKҩW{QKLӉPGҥQJNKtWURQJNKtWKҧLWӕLWKLӇXSKҧL
ÿiSӭQJFiF\rXFҫXYӅÿһFWtQKNӻWKXұWWKHRTX\ÿӏQKWҥL%ҧQJ4.
%ҧQJ<rXFҫXNӻWKXұWÿӕLYӟLWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
Stt

7K{QJVӕÿR

ĈӝFKtQK[iF

ĈӝSKkQJLҧL

7KӡLJLDQÿiSӭQJ

1.

NO

FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<30s

2.

NO 2

FӫDJLiWUӏÿӑF

0,1 ppm

<40s

3.

SO2

FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<30s

4.

CO

± 5% FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<40s

5.

O2

WRjQGҧLÿR

0,1%

<60s

.KX\ӃQNKtFKVӱGөQJFiFWKLӃWEӏ ÿRÿm ÿѭӧFFҩSFKӭQJFKӍ NLӇPÿӏQK EӣL
PӝWWURQJFiFWәFKӭF sau: &ѫTXDQBҧRYӋP{LWUѭӡQJ0ӻ 86(3$ 7әFKӭF
FKӭQJQKұQ$QK MCERT &ѫTXDQNLӇPÿӏQKNӻ WKXұWĈӭF TÜV)&ѫTXDQ
0{LWUѭӡQJ+jQ4XӕF .(&2 Yj&ѫTXDQ0{LWUѭӡQJ1KұW%ҧQ 02( ;
E .LӇPÿӏQK và NLӇPWUDWKLӃWEӏ
- .LӇPÿӏQK WKLӃWEӏWKLӃWEӏSKҧLÿѭӧFNLӇPÿӏQKWKHRTX\ÿӏQKWҥL7K{QJ
WѭVӕ77-%.+&1QJj\WKiQJQăPFӫD%ӝ WUѭӣQJ%ӝ.KRD
KӑFYj&{QJQJKӋTX\ÿӏQKYӅÿROѭӡQJÿӕLYӟLSKѭѫQJWLӋQÿRQKyP+ӗVѫ
NLӇPÿӏQKEDRJӗPJLҩ\FKӭQJQKұQNLӇPÿӏQKYjWHPNLӇPÿӏQKSKҧLÿѭӧFOѭX
YjVҹQVjQJFXQJFҩSNKLFy\rXFҫXFӫDFѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ
- .LӇPWUDWKLӃW EӏEҵQJNKtFKXҭQWҥLKLӋQWUѭӡQJtUѭӟFNKLÿRQӗQJÿӝFiF
FKҩW{QKLӉP WURQJNKtWKҧL, FҫQWKӵFKLӋQNLӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKt “không”và
khíFKXҭn WҥLKLӋQWUѭӡQJYӟLWҫQVXҩWWӕLWKLӇXOjOҫQWUѭӟFPӛLQJj\TXDQWUҳF
- 7ҩW Fҧ WjL OLӋX OLrQ TXDQ ÿӃQ TXi WUuQK NLӇP WUD EҵQJ NKt FKXҭQWҥL KLӋQ
WUѭӡQJSKҧLÿѭӧFJKLFKpSOѭXOҥLKӗVѫJӗPELrQEҧQQKұWNêKLӋQWUѭӡQJGӳ
OLӋXJӕFÿѭӧFLQKRһFVDROѭXWURQJEӝQKӟWKLӃWEӏÿӕLYӟLWҩWFҧFiFJLiWUӏJLҩ\
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FKӭQJQKұQFӫDNKtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJvà VҹQVjQJ FXQJFҩSFKRFѫTXDQFy
WKҭPTX\ӅQNKLÿѭӧF\rXFҫX
- .KtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJWҥLKLӋQWUѭӡQJSKҧLFzQKҥQVӱGөQJEҧRÿҧP
ÿӝFKtQK[iFWӕLWKLӇXOjYjSKҧLÿѭӧFOLrQNӃWFKXҭQÿӃQPӝWWURQJFiFWә
FKӭFVDX9LӋQĈROѭӡQJ9LӋW1DP9LӋQ7LrXFKXҭQYj.ӻWKXұWTXӕFJLD0ӻ
1,67  KRһF FiF 1Kj VҧQ [XҩW NKt FKXҭQ ÿҥW WLrX FKXҭQ ,62,(&  .Kt
FKXҭQÿѭӧFVӱGөQJcó WKӇOjNKtÿѫQKRһFNKtKӛQKӧS
c) .LӇPWUDEҧRWUuEҧRGѭӥQJWKLӃWEӏ
7KLӃWEӏSKҧLÿѭӧFNLӇPWUDWKD\WKӃOLQKSKөNLӋQEҧRWUuEҧRGѭӥQJÿӏQK
NǤYjWUѭӟFNKLÿLTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJWKHRTX\ÿӏQKFӫDSKiSOXұWYjKѭӟQJ
GүQFӫDQKjVҧQ[XҩW7ҩWFҧWjLOLӋXOLHQTXDQÿӃQYLӋFNLӇPWUDWKD\WKӃOLQK
SKө NLӋQ EҧR WUu EҧR GѭӥQJ WKLӃW Eӏ SKҧL ÿѭӧF JKL FKpS OѭX OҥL Kӗ Vѫ Yj VҹQ
sang FXQJFҩSFKRFѫTXDQFyWKҭPTX\ӅQNKLÿѭӧF\rXFҫX
9ӏWUtÿR
D 9ӏWUtÿRPүXNKtÿѭӧF[iFÿӏQKFQJYӟLYӏWUtOҩ\PүXEөLWKHRSKѭѫQJ
SKiS[iFÿӏQKTX\ÿӏQKWҥL3KөOөFEDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
E 7UѭӡQJKӧSFKӍWKӵFKLӋQÿRFiFFKҩW{ QKLӉPGҥQJNKt PjNK{QJOҩ\
PүXEөLWKuYӏWUtÿRPүXNKtSKҧLWKӓDPmQÿLӅXNLӋQNK{QJӣPLӋQJӕQJNKyL
YjѭXWLrQFKӑQQѫLFy GzQJNKtFKX\ӇQÿӝQJәQÿӏQK
4X\WUuQKÿRWҥLKLӋQWUѭӡQJ
D .LӇPWUDWKLӃWEӏWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- .LӇP WUD ÿҫX ÿR WҩW Fҧ ÿҫX ÿR FӫD WKLӃW Eӏ SKҧL ÿѭӧF OjP VҥFK ÿ~QJ
KѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩWVҥFKYjNK{UiRWUѭӟFNKLVӱGөQJ
- .LӇPWUDSLQ
- .KӣLÿӝQJWKLӃWEӏÿR.
b) .LӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKtFKXҭQWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- .LӇPWUDÿLӇP ³NK{QJ´ ]HURFKHFN NLӇPWUDÿLӇP ³NK{QJ´ÿѭӧFWKӵF
KLӋQWKHRFKӃÿӝWӵNLӇPWUDÿLӇP³NK{QJ´FӫDWKLӃWEӏKRһFVӱGөQJNKtNK{QJ
.ӃWTXҧNLӇPWUDÿLӇPNK{QJSKҧLQKӓKѫQÿӝSKkQJLҧLFӫDWKLӃWEӏWѭѫQJӭQJ
YӟL WӯQJ WK{QJ Vӕ 7UѭӡQJ KӧS NӃW TXҧ NLӇP WUD ÿLӇP NK{QJ OӟQ KѫQÿӝSKkQ
JLҧLFӫDWKLӃWEӏSKҧLWLӃQKjQKNLӇPWUDOһSOҥLFKRÿӃQNKLÿҥW\rXFҫXTX\ÿӏQK
- .LӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKtFKXҭQ VSDQFKHFN NLӇPWUDWҥLÿLӇPQӗQJÿӝ
NKtFKXҭQWURQJNKRҧQJWӯÿӃQJLiWUӏFӫDWRjQGҧLÿRFӫDWKLӃWEӏÿӕL
YӟL FiF WK{QJVӕ 62 2 , NO x (NO và NO 2 ) ÿӕLYӟLWK{QJ Vӕ &2 ÿLӇP QӗQJ ÿӝ
NKtFKXҭQVӱGөQJÿӇNLӇPWUDÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJVRYӟLJLiWUӏTX\ÿӏQK
YӅQJѭӥQJWӕLÿDFKRSKpSWURQJFiFTX\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJ
WѭѫQJ ӭQJ +RҥWÿӝQJ ÿRNKt WKҧL FKӍÿѭӧF WKӵF KLӋQ NKL VӵVDLNKiFJLӳDNӃW
TXҧÿRNKtFKXҭQKLӇQWKӏWUrQWKLӃWEӏYjQӗQJÿӝNKtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJÿӇ
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NLӇPWUDNK{QJTXi7UѭӡQJKӧSVӵVDLNKiFOӟQKѫQSKҧLWLӃQKjQK
NLӇPWUDOһSOҥLEҵQJNKtFKXҭQFKRÿӃQNKLÿҥW\rXFҫXTX\ÿӏQK
c) ĈRÿҥFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- 6DXNKLNKӣLÿӝQJWKLӃWEӏÿRÿӧLFKRFiFJLiWUӏKLӇQWKӏÿѭӧFәQÿӏQKWKu
EҳWÿҫXWLӃQKjQKÿӑFYjJKLJLiWUӏÿR
- 7ҥLPӛLYӏWUtTXDQWUҳFSKҧLWKӵFKLӋQtWQKҩWSKpSÿR PүX WURQJ
OҫQTXDQWUҳF
- 7KӡLJLDQÿRWӕLWKLӇX FKRSKpSÿR PүX Oj5 phút YӟLWҫQVXҩWÿӑF
và JKLJLiWUӏÿROLrQWөFOj phútJLiWUӏ
7tQKWRiQNӃWTXҧNKLVӱGөQJWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
D &ăQFӭYjRFiFTX\ÿӏQKKLӋQKjQKYӅÿѫQYӏÿRYjÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQ
WURQJFiFTX\FKXҭQNӻWKXұW TXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJWѭѫQJӭQJSKҧLtính toán
FKX\ӇQ ÿәL ÿѫQ Yӏ ÿR VDQJ ÿѫQ Yӏ mg/m3WҥL ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ WѭѫQJ ӭQJ
7UѭӡQJKӧS NӃWTXҧÿRFӫDWKLӃWEӏOjSSPYjÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQTX\ÿӏQKlà
25oCPP+JQӗQJÿӝFiFFKҩW{QKLӉPÿѭӧFWtQKWKHRF{QJWKӭFVDX
CO: ppm x 1,14 = mg/Nm3
SO 2 : ppm x 2,62 = mg/Nm3
NO 2 :
ppm x 1,88 = mg/Nm3
NO: ppm x 1,23 = mg/Nm3
b) 7UѭӡQJKӧSFiFTX\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJ KLӋQKjQK
FyTX\ÿӏQKYӅQӗQJÿӝR[\WKDPFKLӃXSKҧLWtQKWRiQNӃWTXҧTXDQWUҳFtheo
F{QJWKӭFVDX
20,9% െ %ܱଶ(௦௧ௗ)
ܥ௦௧ௗ = ܥ ቆ
ቇ
20,9% െ %ܱଶ()
7URQJÿy
C std QӗQJÿӝFKҩW{QKLӉPWҥLJLiWUӏQӗQJÿӝ{[\WKDPFKLӃXPJ1P3
C m QӗQJÿӝFKҩW{QKLӉPWҥLJLiWUӏQӗQJÿӝ{[\ÿRÿѭӧFPJ1P3
%O 2(std) QӗQJÿӝ{[\WKDPFKLӃXFKRSKpS WKHRTX\ÿӏQKFӫDSKiSOXұW
%O 2(m) QӗQJÿӝ{[\ÿRÿѭӧFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
%iRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF
- %LrQEҧQKLӋQWUѭӡQJÿѭӧFOұSWKHRPүXTX\ÿӏQKWҥL%LӇX3KөOөFQj\
- ;ӱOêVӕOLӋXYjEiRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳFTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQĈLӅX
7K{QJWѭQj\
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Không Ƒ

Ƒ
Ƒ

CO

&yKӋWKӕQJNKӱҭP&yƑ.K{QJƑ

7ҫQVӕJKLGӳOLӋX………………………………………………………….

5zUӍ&yƑ

ĈLӅXFKӍQKVDXNKLJKLGӳOLӋX&yƑ.K{QJƑ

1JѭӡLÿR

ӔQJNKyL

NO 2
NO Ƒ
7K{QJVӕNKiFBBBBBBBBBBBBBB

O2

&iFWK{QJVӕFӫDWKLӃWEӏÿR
Ƒ
SO 2 Ƒ

1Jj\FӫDJLҩ\FKӭQJQKұQKLӋXFKXҭQ

7KjQKSKӕ

/RҥLKuQKVҧQ[XҩW
JKLU}Gk\FKX\ӅQ
VҧQ[XҩWÿѭӧFOҩ\
PүX

0RGHOWKLӃWEӏ

Thông tin WKLӃWEӏ (tên, hãng, model)

7rQFѫVӣ

Ngày

ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.

ĈӏDFKӍ««««««««««««««««««««««««««««««««««1JѭӡLOҩ\PүX««««««««

&ѫVӣ:……………………………………………………..……….………… ……………...……………....Ngày:………………...………

%,Ç1%Ҧ1
4XDQWUҳFNKtWKҧLYӟLWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS

7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc)
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

1

%LӇX
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ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

7KӡLJLDQ JLӡSK~W

ĈLӇP]HUR
- *LiWUӏÿһW
- *LiWUӏÿRÿѭӧF
ĈLӇPVSDQ
- *LiWUӏÿһW
- *LiWUӏÿRÿѭӧF
ĈRNLӇPWUDJLiWUӏNKtFKXҭQ
- ĈLӇP]HUR
- ĈLӇPVSDQ

,,&KXҭQF{QJWiF

,7K{QJWLQYӅNKtFKXҭQ

O 2 (%)

O 2 (%)

ĈӝFKtQK[iF

1ӗQJÿӝ

SSPƑPJP3 Ƒ

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

2

SO 2 SSPƑ
mg/m3 Ƒ

SO 2 SSPƑ
mg/m3 Ƒ

NO 2 SSPƑ
mg/m3 Ƒ

««QJj\«WKiQJ««QăP«
4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

NO 2
SSPƑ
mg/m3 Ƒ

12 SSPƑPJP3 Ƒ

+mQJVҧQ[XҩW

+ҥQVӱGөQJ

.ӃWTXҧÿR
CO
SSPƑ
NO
SSPƑ
mg/m3 Ƒ
mg/m3 Ƒ

CO

&KXҭQF{QJtác
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UNDP

VOCs

WB

WHO

WTO

TN&MT Tài nguyên và Môi trường

TCCP

TB

TCVN

Tổng cục Thống kê

Bụi có đường kính khí động học nhỏ
hơn hoặc bằng 2,5 μm

PM2,5

TCTK

Bụi có đường kính khí động học nhỏ
hơn hoặc bằng 1 μm

Chì

Pb

PM1

Nitơ điôxít
Nhà xuất bản
Ôzôn
Hỗ trợ phát triển chính thức

NO2
NXB
O3
ODA

DANH MUÏC CHÖÕ VIEÁT TAÉT

ADB
BTX
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Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN MINH QUANG

Hy vọng rằng, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 – Môi trường không khí sẽ là
một trong những nguồn thông tin, dữ liệu hữu ích giúp đưa ra những hành động tích cực,
kịp thời phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong
tình hình mới.

Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng môi trường không
khí, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở nước ta trong thời gian
qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chọn “Môi trường không khí” là chủ đề của Báo cáo môi
trường quốc gia năm 2013. Báo cáo được hoàn thiện với sự tham gia đóng góp ý kiến của
các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước, các cán bộ quản lý, các nhà khoa học và các
chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Tại Việt Nam, vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn vẫn tiếp tục tồn tại ở mức
cao. Các khu vực đô thị là nơi tập trung các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đông dân
cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển. Vấn đề
ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm khói mù
do đốt rơm rạ ở khu vực nông thôn… cũng đang gióng lên những hồi chuông báo động.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới đã xuất hiện
một số biểu hiện nhất định.

Việt Nam là quốc gia có địa hình đa dạng, điều kiện khí hậu và thời tiết thay đổi từ
Bắc vào Nam, tỷ lệ che phủ rừng hơn 40% diện tích lãnh thổ. Các yếu tố tự nhiên này cùng
với quá trình phát triển kinh tế, xã hội chi phối rất lớn đến chất lượng môi trường không
khí. Công nghiệp hóa, đô thị hoá phát triển với quy mô dân số đô thị ngày càng cao, tốc
độ gia tăng các phương tiện cá nhân ngày càng lớn, cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, các
hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề được đẩy
mạnh nhưng thiếu bền vững, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường là những mối đe doạ
đối với môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng.

hông khí là một thành phần môi trường quan trọng, có ý nghĩa sống còn để duy
trì sự sống trên Trái đất. Sự thay đổi môi trường không khí sẽ tác động đến con
người, các sinh vật và phát triển kinh tế xã hội.
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Tại Việt Nam, các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí gồm: nguồn di
động (hoạt động giao thông), nguồn cố định (hoạt động sản xuất công nghiệp: khai thác và
chế biến than, nhiệt điện, sản xuất thép, sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng…; các làng
nghề và lò đốt chất thải nguy hại) và các nguồn khác (hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt
động dân sinh…). Các nguồn thải hiện nay đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và quy

Chương 2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Giai đoạn từ 2008 - 2013, nền kinh tế Việt Nam chững lại, nguyên nhân chính là do
khủng hoảng tài chính từ cuối 2007 – 2010. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp song
tại Việt Nam, sức ép môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế vẫn không hề nhỏ. Nguyên
nhân do công nghệ sản xuất của nước ta còn chưa hiện đại, hiệu suất sử dụng năng lượng,
tài nguyên chưa cao, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chưa
được chú trọng.

Những hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm quá trình đô thị hóa, hoạt động sản xuất
công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng và dân sinh, hoạt động sản
xuất nông nghiệp và làng nghề,... đã và đang tạo ra sức ép lớn đối với môi trường không khí.

Các yếu tố khí hậu và thời tiết như chế độ bức xạ, chế độ hoàn lưu gió mùa, nhiệt
độ, lượng mưa và độ ẩm,… có ảnh hưởng quan trọng đến môi trường không khí. Diện tích
che phủ thực vật cũng là một trong những điều kiện tác động đến chất lượng không khí.

Chương 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí

Báo cáo gồm 6 chương.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực - Áp lực - Hiện trạng
- Tác động - Đáp ứng). Động lực là sự gia tăng dân số, phát triển đô thị, phát triển các ngành
kinh tế và giao thông vận tải…, các vấn đề này đã và đang gây ảnh hưởng đến chất lượng
không khí; tạo ra áp lực rất lớn làm thay đổi hiện trạng môi trường theo chiều hướng xấu
đi. Hiện trạng môi trường không khí được đánh giá thông qua một số thông số đặc trưng
như bụi (bụi lơ lửng tổng số TSP và bụi mịn PM10), lưu huỳnh đioxit (SO2) oxit nitơ (NOx),
ozôn, tiếng ồn,…đo được tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Ô nhiễm không
khí gây các tác động đến sức khoẻ người dân, kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu. Đáp ứng
là các giải pháp được đề ra và thực hiện nhằm quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường không khí bao gồm các chính sách, pháp luật, thể chế, các công cụ quản
lý kinh tế, thông tin cộng đồng.

áo cáo môi trường quốc gia 2013 – Môi trường không khí phân tích các vấn đề
liên quan đến môi trường không khí của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013:
điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường không
khí; kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp
quản lý môi trường không khí hiệu quả cho những năm sắp tới.
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Chất lượng không khí tại khu vực làng nghề và nông thôn: Tình trạng ô nhiễm
không khí tại các làng nghề tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các làng nghề tái chế kim loại,
nhựa, vật liệu xây dựng... Ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề tùy thuộc vào
tính chất, quy mô và sản phẩm của từng loại ngành nghề. Lượng bụi và khí CO, CO2, SO2
và NOx thải ra trong quá trình sản xuất khá cao. Nồng độ SO2, NO2 tại các làng nghề tái
chế nhựa, đúc đồng rất cao, vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Trong đó, nồng độ bụi và ô
nhiễm tiếng ồn thường xảy ra ở các làng nghề cơ khí và sản xuất đồ gỗ. Đối với nhiều khu
vực nông thôn, chất lượng môi trường không khí hiện nay còn khá tốt, rất nhiều vùng chưa
có dấu hiệu ô nhiễm. Các chất ô nhiễm hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép.

Chất lượng không khí xung quanh các khu sản xuất công nghiệp: vấn đề nổi cộm
hiện nay là vấn đề ô nhiễm bụi. Nồng độ bụi lơ lửng tổng số tại rất nhiều điểm quan trắc
xung quanh các khu công nghiệp vượt giới hạn quy định, thậm chí vượt nhiều lần giới hạn
cho phép đối với trung bình 24 giờ và trung bình năm. Năm 2011 là năm ghi nhận xung
quanh các khu công nghiệp, khu sản xuất bị ô nhiễm bụi nặng hơn cả, trong khi năm 2012,
bức tranh môi trường không khí lại được cải thiện đáng kể ở những nơi tập trung hoạt
động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do hoạt động kiểm soát ô
nhiễm hiệu quả mà do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhiều nhà máy công nghiệp
ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp đang
hoạt động vẫn tiếp tục phát thải vào môi trường không khí một lượng bụi thải lớn, đó là
các ngành khai khoáng, nhiệt điện, xi măng. Trong những năm qua, ô nhiễm tiếng ồn xung
quanh các khu công nghiệp cũng duy trì ở ngưỡng cao. Các thông số khác (NO2, SO2) nhìn
chung vẫn thấp hơn ngưỡng quy chuẩn cho phép.

Chất lượng không khí tại các đô thị: Ô nhiễm do bụi vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất
và chưa được cải thiện so với giai đoạn từ 2003 - 2007. Nồng độ các thông số bụi (bụi mịn
và bụi lơ lửng tổng số) có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt ở các trục giao thông và
tuyến đường chính ở các đô thị lớn. Các khu công trường xây dựng cũng đóng góp phần
đáng kể gây ô nhiễm bụi với quy mô ô nhiễm cục bộ. Phần lớn các thông số ô nhiễm khác
(NO2, SO2, CO và chì) vẫn nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013. Các thông số
NO2, SO2, CO vượt quy chuẩn cho phép chỉ xảy ra có tính cục bộ. Riêng thông số ôzôn ở
tầng mặt đất đã có một số trường hợp tăng cao xấp xỉ ngưỡng QCVN 05:2013 trung bình
1 giờ.

Chất lượng môi trường được đánh giá dựa trên chuỗi số liệu quan trắc từ năm 2008
đến 2013 và có so sánh với kết quả quan trắc giai đoạn trước. Phân tích và đánh giá diễn
biến chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam dựa vào so sánh các kết quả với các Quy
chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hiện hành.

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam được xem xét tại ba khu
vực chính (1) đô thị, (2) các khu sản xuất công nghiệp, (3) làng nghề và nông thôn. Một số
vấn đề ô nhiễm không khí mang tính xuyên biên giới và liên quốc gia được trình bày trong
phần cuối của chương.

Chương 3. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

mô. Tuy nhiên, theo đặc thù phát triển của từng vùng miền và quy mô tính chất của từng
nguồn thải nên áp lực lên môi trường không khí cũng khác nhau.
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Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý tồn tại từ
nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để. Hệ thống thể chế về môi trường không
khí chưa đáp ứng yêu cầu (thiếu các quy định đặc thù cho môi trường không khí; hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; tính
hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật chưa cao); hoạt động quan trắc và kiểm
soát nguồn thải còn yếu hay các hoạt động hỗ trợ (đầu tư, nghiên cứu KHCN, sự tham gia

Trên cơ sở những thành công đã đạt được từ giai đoạn trước, giai đoạn 2008 – 2013,
công tác quản lý môi trường không khí từ các ngành, lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh và
thu được những kết quả khả quan. Hành lang pháp lý và cơ cấu tổ chức về BVMT không
khí tiếp tục hoàn thiện; kết quả kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận
tải (thắt chặt tiêu chuẩn khí thải từ các phương tiện giao thông đường bộ; tăng cường chất
lượng phương tiện giao thông công cộng, thử nghiệm nhiên liệu sạch cho phương tiện giao
thông tại một số đô thị, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; tăng
cường kiểm tra, giám sát nhằm loại bỏ các phương tiện cơ giới không đủ điều kiện lưu
hành…); kiểm soát các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp (chú trọng đầu
tư công nghệ xử lý khí thải, sử dụng công nghệ phù hợp với từng loại hình sản xuất; ưu đãi,
hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm toán năng
lượng trong các ngành công nghiệp và xây dựng góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm
phát thải các loại khí nhà kính); đẩy mạnh triển khai nhóm giải pháp xanh (tăng trưởng
xanh, phát triển phát thải carbon thấp, chi trả dịch vụ môi trường rừng…); đẩy mạnh các
chương trình quan trắc môi trường không khí, tăng cường quan trắc không khí tự động
liên tục...

Chương 5. Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí

Ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên và đẩy nhanh biến
đổi khí hậu. Khi không khí bị ô nhiễm, cây cối chậm phát triển, chết, có khi tuyệt chủng.
Sự gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm như: CO2, CH4, NOx,… trong môi trường không
khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ trên bề mặt trái đất nóng dần lên
và gây ra biến đổi khí hậu.

Ô nhiễm môi trường không khí có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, đẩy
nhanh quá trình lão hóa, suy giảm chức năng hô hấp, gây các bệnh như: hen suyễn, ho,
viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí gây ung thư phổi; suy nhược
thần kinh, tim mạch và làm giảm tuổi thọ con người. Bên cạnh đó, các chất gây ô nhiễm
không khí chính là thủ phạm gây ra hiện tượng lắng đọng và mưa axit, gây hủy hoại các hệ
sinh thái, làm giảm tính bền vững của các công trình xây dựng và các dạng vật liệu.

Chương 4. Tác động của ô nhiễm môi trường không khí

Hiện nay, các nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề ô nhiễm không khí liên quốc gia và
ảnh hưởng của chúng đến chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam còn hạn chế. Trong
đó, lắng đọng axit và suy giảm tầng ozon là hai vấn đề ô nhiễm toàn cầu được đánh giá là có
tác động nhất định đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đối với một số vấn
đề khác như sương mù quang hóa hay ô nhiễm không khí xuyên biên giới hiện vẫn chưa rõ
ràng nhưng đã xuất hiện những biểu hiện nhất định.
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Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, cần xây dựng các giải pháp, lựa chọn các ưu
tiên và thực hiện có lộ trình chặt chẽ. Dựa trên những phân tích, đánh giá của các chương
trước, Chương 6 tập trung đề cập đến các giải pháp ưu tiên để bảo vệ môi trường không
khí nước ta trong thời gian tới. Đó là việc hoàn thiện các thể chế về môi trường không khí
(hệ thống chính sách pháp luật, kế hoạch quản lý môi trường không khí, tiêu chuẩn, quy
chuẩn, tổ chức quản lý môi trường nhà nước…); đẩy mạnh hoạt động quan trắc và kiểm
soát nguồn thải. Các giải pháp tăng cường, kiểm soát và giảm phát thải bao gồm nhóm giải
pháp nhằm kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bụi; tăng cường áp dụng các biện
pháp nhằm kiểm soát, giảm phát thải khí từ hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công
nghiệp và dân sinh; tiếp tục đẩy mạnh nhóm giải pháp xanh và các giải pháp hỗ trợ khác
(công cụ kinh tế, đầu tư tài chính, nghiên cứu khoa học và công nghệ, sự tham gia của cộng
đồng và hợp tác quốc tế).

Chương 6. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí

của cộng đồng) chưa phát huy hiệu quả; ý thức tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
của các chủ nguồn thải còn kém.
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Nhìn chung, khí hậu Việt Nam có
thể được chia ra làm hai đới khí hậu lớn:
(1) Miền Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra) là khí
hậu nhiệt đới gió mùa biến tính với 4 mùa
rõ rệt (xuân - hạ - thu - đông), chịu ảnh
hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa
Đông Nam, có mùa đông lạnh; (2) Miền
Nam (từ đèo Hải Vân trở vào) do ít chịu
ảnh hưởng của gió mùa lạnh nên khí hậu
nhiệt đới khá điều hòa, nóng quanh năm
và chia thành hai mùa rõ rệt (mùa khô và
mùa mưa). Bên cạnh đó, do cấu tạo của
địa hình, Việt Nam còn có những vùng
tiểu khí hậu (hay còn gọi là khí hậu địa
phương), có nơi có khí hậu ôn đới như
Sa Pa (Lào Cai); Đà Lạt (Lâm Đồng); có
nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu,
Sơn La.

hướng chảy của các dòng sông lớn. Phân
bố khí hậu gắn với sự hình thành 7 khu
vực địa lý: Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do vậy,
nền tảng nhiệt - ẩm thay đổi nhanh từ nơi
này đến nơi khác.

&KҩWOѭӧQJNK{QJNKtSKөWKXӝFUҩWQKLӅXYjRNKtKұXYjWKӡLWLӃW&iF\ӃXWӕWӵQKLrQQKѭWӕFÿӝ
JLyKѭӟQJJLyQKLӋWÿӝEӭF[ҥPһWWUӡLÿӝҭPOѭӧQJPѭDÿӝPk\KѫLQѭӟFWURQJNKtTX\ӇQYj
VӵWѭѫQJWiFJLӳDQKӳQJ\ӃXWӕQj\FyҧQKKѭӣQJÿiQJNӇÿӃQP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWUrQFҧSKҥPYL
YQJYjWRjQFҫX

.KXQJҦQKKѭӣQJFӫDNKtKұXYjWKӡLWLӃWÿӃQP{LWUѭӡQJNK{QJNKt

Điều kiện địa hình của Việt Nam
khá đa dạng, gồm: đồi núi, đồng bằng,
đường bờ biển dài phản ánh lịch sử phát
triển địa chất, địa hình lâu dài trong môi
trường gió mùa, nóng ẩm, phong hóa
mạnh mẽ. Địa hình thấp dần theo hướng
Tây Bắc - Đông Nam, được thể hiện rõ qua

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có chế
độ mặt trời nội chí tuyến. Hàng ngày thời
gian chiếu sáng trên 12 giờ trong các ngày
từ giữa mùa xuân đến giữa mùa thu và
dưới 12 giờ vào các ngày còn lại. Tổng số
giờ chiếu sáng hàng năm là 4.300 – 4.500
giờ và khá đồng đều trên các vĩ độ, nhưng
số giờ nắng không phân phối đều cho các
tháng. Do ảnh hưởng của mây, tổng lượng
bức xạ mặt trời tương đối thấp ở miền Bắc
và tương đối cao ở miền Nam.

Lãnh thổ Việt Nam hẹp ngang và
trải dài trên 15 vĩ độ, có vị trí địa lý nằm
hoàn toàn trong đới nội chí tuyến của Bắc
bán cầu, phía Đông Nam đại lục Âu - Á,
gần chí tuyến Bắc hơn Xích đạo và chịu
ảnh hưởng khí hậu của Biển Đông.

.KtKұXYjWKӡLWLӃW
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Nhiệt độ và lượng mưa của nước
ta tương đối ổn định qua các năm. Lượng
mưa trung bình năm vào khoảng 700 5.000 mm; giá trị phổ biến trong khoảng
1.400 - 2.400 mm. Nhìn chung, lượng mưa
năm ở miền Bắc lớn hơn miền Nam cả về

/˱ͫQJP˱DYjÿ̱͡P

Nhiệt độ trung bình năm tại Việt
Nam dao động từ 210C đến 270C và tăng
dần từ Bắc vào Nam. Mùa hè, nhiệt độ
trung bình trên cả nước là 250C, cụ thể:
Hà Nội 230C, Huế 250C, thành phố Hồ Chí
Minh 260C. Mùa đông ở miền Bắc, nhiệt
độ xuống thấp nhất vào các tháng 12 và
tháng 1. Do chịu sự tác động mạnh của gió
mùa Đông Bắc nên nhiệt độ trung bình
năm ở miền Bắc nước ta thấp hơn nhiệt
độ trung bình năm ở nhiều quốc gia khác
có cùng vĩ độ ở châu Á. So với các quốc gia
này, nước ta có nhiệt độ về mùa đông lạnh
hơn và mùa hè ít nóng hơn.

1KL͏Wÿ͡

Vào mùa đông, trong khi ở miền
Bắc chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa
Đông Bắc thì miền Nam chịu ảnh hưởng
của gió thổi từ miền cận xích đạo gây ra
hiện tượng nắng nóng ở Nam Bộ, Tây
Nguyên và hiện tượng mưa ở vùng duyên
hải Nam Trung Bộ. Đầu mùa hè, do chịu
ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khí
hậu miền Bắc khô và nóng, tuy nhiên từ
giữa đến cuối mùa hè, gió mùa Tây Nam di
chuyển qua vùng biển xích đạo, cùng với
dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn cho cả 2
miền Nam, Bắc. Nhìn chung, chế độ hoàn
lưu gió mùa nước ta rất không đồng nhất
theo không gian và thời gian, chịu ảnh
hưởng mạnh mẽ của vùng biển xích đạo
Thái Bình Dương.
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%LӇXÿӗ1KLӋWÿӝNK{QJNKt
WUXQJ EuQK FiF WKiQJ WURQJ QăP 
WҥLPӝWVӕWӍQKWKjQKSKӕ

0C

giá trị phổ biến cũng như giá trị tại các
trung tâm. Do sự chia cắt địa hình của các
hệ thống núi lớn. Số ngày mưa lớn (lớn
hơn 50 mm/ngày), phổ biến là 5 – 15 ngày/
năm, nơi nhiều nhất không quá 30 ngày và
nơi ít nhất không dưới 2 ngày. Lượng mưa
cũng có sự biến động đáng kể giữa các
tháng trong năm và sự chênh lệch giữa các
tỉnh, thành phố (Biểu đồ 1.2). Độ ẩm tương
đối trung bình năm phổ biến trong khoảng
80 – 85%; diễn biến của độ ẩm tương đối
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2012, độ che phủ rừng bình quân tăng
0,4%/năm. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2008
- 2012, tổng diện tích rừng toàn quốc có xu
hướng tăng dần (Bảng 1.1.). Mục tiêu quốc
gia đến năm 2020 là nâng độ che phủ rừng
lên 47% (Chiến lược phát triển lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020).



















































Đơn vị tính: ha

Nguồn: Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ĈӝFKHSKӫUӯQJ
(%)

5ӯQJWUӗQJ

5ӯQJWӵQKLrQ

7әQJGLӋQWtFK
UӯQJ

1ăP
/RҥLUӯQJ

%ҧQJ'LӉQELӃQGLӋQWtFKUӯQJWRjQTXӕFTXDFiFQăP

Diện tích rừng tại Việt Nam trong
giai đoạn đầu thập niên 90 của thế kỷ
trước liên tục bị suy giảm, chỉ còn 9,1 triệu
ha. Từ năm 1995 - 2009, diện tích rừng đã
tăng liên tục nhờ trồng rừng và phục hồi
rừng tự nhiên, bình quân mỗi năm tăng
khoảng 282.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng từ
27,2% trong những năm đầu thập kỷ 90
của thế kỷ XX đã tăng lên 40,7% vào năm

'LӉQELӃQUӯQJYjFk\[DQKÿ{WKӏ

Với đặc điểm địa hình có bờ biển dài
và hai vùng đồng bằng châu thổ có cao độ
thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong
những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Những
phân tích liên quan đến mối liên hệ giữa
ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu sẽ
được trình bày trong phần sau của báo cáo.

chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ mưa.
Thêm vào đó, do ảnh hưởng của gió mùa
và sự phức tạp về địa hình nên Việt Nam
thường gặp bất lợi về thời tiết như bão, áp
thấp nhiệt đới (trung bình một năm có
10 - 11 cơn bão đổ vào nước ta) và chịu
ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực
đoan như lũ lụt, hạn hán, triều cường,...
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Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2011

0өF WLrX FӫD 1ăP TXӕF WӃ YӅ UӯQJ 
OjWK~Fÿҭ\YLӋFTXҧQOêEҧRWӗQYjSKiWWULӇQ
EӅQ YӳQJ WҩW Fҧ FiF ORҥL UӯQJ ÿӗQJ WKӡL
WăQJ FѭӡQJ FDP NӃW FKtQK WUӏ OkX GjL JLӳD
FiFTXӕFJLDGӵDWUrQ³7X\rQEӕ5LR´  
FiF QJX\rQ WҳF WURQJ &KѭѫQJ WUuQK QJKӏ Vӵ
 YӅ F{QJ WiF FKӕQJ SKi UӯQJ 7K{QJ TXD
FiF KRҥW ÿӝQJ WURQJ 1ăP TXӕF WӃ YӅ UӯQJ
WҥL FiF TXӕF JLD Yj NKX YӵF /LrQ KӧS TXӕF
PRQJ PXӕQ PұW ÿӝ FKH SKӫ UӯQJ WUrQ WRjQ
WKӃJLӟLVӁJLDWăQJÿiQJNӇWK{QJTXDTXҧQOê
UӯQJEӅQYӳQJ 6)0 EDRJӗPEҧRYӋSKөF
KӗLWUӗQJUӯQJYjWiLWUӗQJUӯQJFQJQKӳQJ
QӛOӵFQJăQFKһQVX\WKRiLUӯQJĈӗQJWKӡL
JLҧPQKӳQJWiFÿӝQJNLQKWӃ[mKӝLYjP{L
WUѭӡQJÿӃQUӯQJEҵQJFiFKFҧLWKLӋQVLQKNӃ
FӫDQJѭӡLGkQVӕQJSKөWKXӝFYjRUӯQJ

1KҵPEҧRWӗQYjQkQJFDRQKұQWKӭFFӫD
FӝQJ ÿӗQJ FǊQJ QKѭ WăQJ FѭӡQJ TXҧQ Oê Yj
SKiWWULӇQUӯQJEӅQYӳQJYuOӧLtFKFӫDFѭGkQ
WUrQ WRjQ WKӃ JLӟL KLӋQ WҥL Yj WѭѫQJ ODL /LrQ
KӧSTXӕFÿmFKӑQQăPOj1ăPTXӕFWӃ
YӅ UӯQJ Yj Oҩ\ FKӫ ÿӅ ³5ӯQJ ± *Li WUӏ FXӝF
VӕQJWӯWKLrQQKLrQ´FKRQJj\0{LWUѭӡQJWKӃ
JLӟL QJj\ 

.KXQJ1ăPTXӕFWӃYӅUӯQJ

Theo thống kê, cây xanh đô thị nước
ta chưa đạt tiêu chuẩn về độ che phủ cũng
như cân bằng hệ sinh thái. Tại các vùng
đô thị hóa nhanh, chưa có vành đai xanh
để bảo vệ môi trường. Hệ thống cây xanh
mới hình thành và tập trung tại các đô thị
lớn và trung bình, còn tại các đô thị nhỏ,

Theo các kết quả nghiên cứu của
các nhà khoa học trên thế giới, cây xanh có
khả năng hấp thụ 50% bụi phóng xạ; hấp
thụ hơi, bụi độc được thải ra từ hoạt động
sản xuất công nghiệp và dân sinh. Chính
vì vậy, cây xanh mang rất nhiều ý nghĩa
trong việc điều hòa không khí đô thị. Ở
nước ta, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh,
mở rộng cả về không gian và quy mô dân
số, tuy nhiên, diện tích cây xanh phát triển
không tỷ lệ thuận với tốc độ đô thị hóa.

Mặc dù tổng diện tích rừng tăng
nhưng chất lượng rừng có chiều hướng
suy thoái. Phần lớn rừng hiện nay thuộc
nhóm rừng nghèo, rừng trồng kinh tế,
gồm cây công nghiệp và nguyên liệu giấy,...
vốn không mang lại nhiều giá trị sinh thái.
Nhóm rừng có đóng góp cho môi trường
như rừng già, rừng nguyên sinh chỉ còn
phân bố rải rác ở một số khu vực như Tây
Nguyên, Tây Bắc do hiện tượng chặt phá
rừng trái phép, do dân di cư lấy đất trồng
cà phê, làm rẫy,… Chính vì vậy, rừng vẫn
chưa phát huy vai trò nhiều trong điều hòa
khí hậu nói chung cũng như trong giảm
thiểu các tác hại của tự nhiên như lũ lụt,
trượt lở,... và hấp thụ các khí nhà kính có
khả năng gây biến đổi khí hậu và ô nhiễm
môi trường nói riêng. Tuy nhiên, đến năm
2012, diện tích rừng tự nhiên đã tăng thêm
138.461 ha, đạt 10.423.844 ha mang lại tín
hiệu đáng mừng cho ngành lâm nghiệp và
phần nào góp phần giảm bớt áp lực đối
với môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.
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Ghi chú: (*): TCXDVN 362:2005 - “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị
- Tiêu chuẩn thiết kế”
Nguồn: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Tạp chí BVMT, tháng 4/2009
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7LrXFKXҭQÿҩW
Fk\[DQKVӱGөQJ
F{QJFӝQJ

+j1ӝL

Ĉ{WKӏ
WURQJQѭӟF

Đơn vị: m2/người

không quá 4m2/người (Hà Nội: 2m2/
người; Tp. Hồ Chí Minh: 3,3m2/người),
chỉ mới bằng 1/5, 1/10 chỉ tiêu cây xanh
của các thành phố hiện đại trên thế giới
(Bảng 1.2). Thực trạng này là một trong
những nguyên nhân khiến cho chất
lượng môi trường không khí của các đô
thị chưa được đảm bảo.

%ҧQJ+LӋQWUҥQJGLӋQWtFKÿҩWFk\[DQKF{QJFӝQJ
FӫDPӝWVӕÿ{WKӏQѭӟFWDYjWUrQWKӃJLӟL

cây xanh chiếm diện tích không đáng kể.
So với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì tỷ
lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất
thấp. Theo tiêu chuẩn đô thị xanh, mỗi
người phải có 10m2 cây xanh để hấp thu
lượng khí do họ thải ra. Hiện nay, diện
tích đất để trồng cây xanh trong các đô
thị mới chỉ đạt 0,5m2/người. Tại Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh, chỉ tiêu này cũng
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Đầu năm 2007, Việt Nam gia nhập
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây
là một dấu mốc quan trọng giúp mở rộng
thị trường và thu hút nguồn đầu tư nước
ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho
những năm tiếp theo. Cụ thể, năm 2007
tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 8,46%, cao
nhất kể từ năm 1997. Tuy nhiên, giai đoạn
từ 2008 - 2012, cùng với nền kinh tế thế
giới, nền kinh tế nước ta chững lại. Từ năm
2012 đến nay, kinh tế Việt Nam gặp nhiều
khó khăn. Tăng trưởng GDP đến cuối năm
2013 đạt 5,42%, trong đó khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,67%, khu
vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%,
dịch vụ tăng 6,56%.
Mặc dù kinh tế tăng trưởng thấp,
song tại Việt Nam, sức ép môi trường có
nguyên nhân từ hoạt động phát triển kinh

7ăQJWUѭӣQJNLQKWӃ
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Nguồn: TCTK, 2013

%LӇXÿӗ7ӕFÿӝWăQJWUѭӣQJNLQKWӃ
FӫD9LӋW1DPJLDLÿRҥQ

7Î1++Î1+3+È775,ӆ1.,1+7ӂ;+Ӝ,

Nguồn: TCMT, 2013

4XDKDLQăPWULӇQNKDLFKѭѫQJWUuQKÿmQKұQÿѭӧFVӵKӛWUӧWtFKFӵFFӫDFiFFѫTXDQEDQ
QJjQK1KjQѭӟFYjÿӏDSKѭѫQJVӵKѭӣQJӭQJWKDPJLDQKLӋWWuQKFӫDQKLӅXQKkQYұWQәLWLӃQJ
FӫD9LӋW1DPFӫDKjQJQJKuQWuQKQJX\ӋQYLrQOjÿRjQYLrQWKDQKQLrQGkQFѭVLQKVӕQJWҥLQѫL
WUӗQJFk\[DQK«

7tQKÿӃQQăPFKѭѫQJWUuQKÿmWәFKӭFWUӗQJFk\[DQKWҥLWӍQKWKjQKSKӕ+ӗ&Kt0LQK
4XҧQJ1LQKĈj1ҹQJ7LӅQ*LDQJ+j1ӝL+ӝL$Q4XҧQJ1DPYj+ҧL3KzQJYӟLJҫQQJKuQFk\
[DQKFiFORҥL

7KHRÿyFKѭѫQJWUuQKKѭӟQJÿӃQPөFWLrXWUӗQJÿѭӧFPӝWWULӋXFk\[DQKWҥLFiFWKjQKSKӕOӟQ
WUrQFҧQѭӟF1ăPÿҫXWLrQWULӇQNKDLGӵNLӃQVӁWәFKӭFWUӗQJFk\WҥLWKjQKSKӕOӟQOj+j1ӝL+ӗ
&Kt0LQK+ҧL3KzQJYjĈj1ҹQJ6DXÿyVӕOѭӧQJFk\[DQKVӁÿѭӧFWăQJWKHRWӯQJQăPYjPӣ
UӝQJÿӃQFiFWKjQKSKӕNKiFÿӇKѭӟQJÿӃQPөFWLrXWUӗQJPӝWWULӋXFk\[DQKFKR9LӋW1DP

&KѭѫQJWUuQK³4XӻPӝWWULӋXFk\[DQKFKR9LӋW1DP´OjKRҥWÿӝQJSKӕLKӧSJLӳD7әQJFөF0{L
WUѭӡQJYjQKmQKjQJQѭӟFJLҧLNKiW9IUHVKWKXӝF&{QJW\FәSKҫQVӳD9LӋW1DP±9LQDPLONÿѭӧF
SKiWÿӝQJWӯQăPĈk\OjFKѭѫQJWUuQKKRҥWÿӝQJKѭӟQJYӅP{LWUѭӡQJWKLrQQKLrQEҵQJFiFK
NrXJӑLFӝQJÿӗQJFQJWKDPJLDWUӗQJWKrPQKLӅXFk\[DQKFKR9LӋW1DP7LrXFKtYӅÿӏDÿLӇPWUӗQJ
Fk\FӫDFKѭѫQJWUuQKÿѭӧFPӣUӝQJWӟLFiFNKXYӵFPjFk\[DQKÿHPOҥLOӧLtFKWKLӃWWKӵFFKRFӝQJ
ÿӗQJQKѭNKXGkQFѭNKXF{QJFӝQJFiFWX\ӃQÿѭӡQJWUXQJWkPFiFWUѭӡQJKӑFWҥLFiFWKjQKSKӕ
OӟQWUrQWRjQTXӕF

.KXQJ&KѭѫQJWUuQK³4XӻPӝWWULӋXFk\[DQKFKR9LӋW1DP´
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7KHRWtQKWRiQWăQJWUѭӣQJ*'3QѭӟFWDGӵDYjR\ӃX
WӕYӕQFKLӃP\ӃXWӕODRÿӝQJFzQ\ӃX
WӕQăQJVXҩWWәQJKӧS 7)3 FKLӃP7URQJNKL
\ӃXWӕQj\ӣPӝWVӕQѭӟFWURQJNKXYӵFFKLӃPWӟL
 1JXӗQ%iRFiRWKҭPWUDFӫDӪ\EDQ.LQKWӃFӫD
4XӕFKӝLVӕ%&8%.7QJj\ 

Năm 2012 - 2013, tại một số khu
vực sản xuất, chất lượng không khí được
cải thiện, nguyên nhân xuất phát từ việc
một loạt cơ sở sản xuất ngừng hoạt động
hoặc giảm năng suất do suy thoái kinh tế.

Theo các số liệu của Tổng cục Thống
kê, có thể thấy công nghiệp và xây dựng là
hai ngành có đóng góp lớn cho tăng trưởng
kinh tế của nước ta, song lại là ngành gây
ra không ít vấn đề ô nhiễm không khí.
Hoạt động xây dựng luôn là nguồn gây ô
nhiễm không khí, đặc biệt là gây ô nhiễm
bụi rất lớn. Hoạt động xây dựng phát triển
kéo theo các ngành sản xuất vật liệu xây
dựng cũng mở rộng và đây cũng là nguồn
gây ô nhiễm không khí. Sự tăng trưởng của
ngành công nghiệp dựa trên sự gia tăng
các hoạt động sản xuất công nghiệp làm
tăng nhu cầu sử dụng năng lượng và dẫn
đến tăng tổng phát thải các chất ô nhiễm
vào không khí. Năm 2010, tỷ trọng tiêu thụ
năng lượng của ngành công nghiệp là lớn
nhất, chiếm 40% tổng tiêu thụ năng lượng
của các ngành (Biểu đồ 1.4).

tế vẫn không hề nhỏ. Nhiều nghiên cứu
đã chỉ ra, kinh tế tăng trưởng thấp là do
nước ta chủ yếu dựa vào vốn (bao gồm cả
điều kiện tự nhiên) và lao động, trong khi
tỷ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng
trưởng lại thấp hơn nhiều nước1. Bên cạnh
đó, nhiều ngành kinh tế đang phụ thuộc
vào hoạt động khai thác khoáng sản. Điều
này cho thấy công nghệ sản xuất của nước
ta còn chưa hiện đại, hiệu suất sử dụng
năng lượng, tài nguyên chưa cao. Tăng
trưởng kinh tế có tác động không nhỏ đối
với môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.
EƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉ
1%
ąŶĚӅŶŐ
33%

'ӏFKYө
WKѭѫQJ
PҥL
4%
ƀŶŐŶŐŚŝҵƉ
40%

Nguồn: Viện năng lượng, Bộ Công thương, 2010

%LӇXÿӗ7ӹWUӑQJWLrXWKө
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Trong 20 năm gần đây, số lượng
đô thị ở nước ta tăng nhanh, nhất là ở các
thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 1990, cả
nước có 500 đô thị, đến năm 2007 là 729
đô thị và đến năm 2012 cả nước đã có 765
đô thị. Trong đó, có 2 đô thị loại đặc biệt
(thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh), 13 đô
thị loại I gồm 03 thành phố trực thuộc
Trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần
Thơ) và 10 thành phố trực thuộc tỉnh, 10
đô thị loại II, còn lại là các đô thị loại III,
IV và V. Hai đô thị đặc biệt và các đô thị
loại I, II đang phải đối mặt với ô nhiễm
môi trường không khí nghiêm trọng.

hạ tầng đô thị mà còn phát sinh các vấn đề
môi trường.

Nguồn:
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+ӋWKӕQJSKkQORҥLÿ{WKӏOjPӝWFѫFKӃWK~Fÿҭ\FiFWKjQKSKӕQӛOӵFÿӇÿѭӧFQkQJORҥL&iFWKjQK
SKӕWKѭӡQJÿҫXWѭ[k\GӵQJFѫVӣKҥWҫQJÿӇÿiSӭQJWLrXFKtFӫDORҥLÿ{WKӏFDRKѫQWKD\YuÿҫXWѭ
ÿӇWUӵFWLӃSÿiSӭQJQKXFҫXWUѭӟFPҳWFӫDQJѭӡLGkQ9tGөQKѭPӝWWKjQKSKӕKRһFWKӏ[mFyWKӇÿҫX
WѭPӣUӝQJÿѭӡQJ[iPһFGQKXFҫXJLDRWK{QJNKiKҥQFKӃWKD\YuÿҫXWѭPӣUӝQJKӋWKӕQJFҩS
QѭӟFWұSWUXQJOjOƭQKYӵFPjQJѭӡLGkQFyQKXFҫXU}UӋW´

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\YLӋFSKҩQÿҩXÿӇQkQJORҥLÿ{WKӏÿmWUӣWKjQKPӝWPӕLEұQWkPOӟQFӫD
FiFFKtQKTX\ӅQÿӏDSKѭѫQJYuFiFÿ{WKӏWKXӝFORҥLFDRKѫQVӁÿѭӧFTXDQWkPYjSKkQEәQJkQViFK
QKLӅXKѫQ

.KXQJ3KkQORҥLÿ{WKӏӣ9LӋW1DP

Ở nước ta, tốc độ đô thị hóa gắn
liền với công cuộc đẩy mạnh tiến trình
công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, do
quy hoạch không đồng bộ cùng với tốc
độ phát triển nhanh nên quá trình đô thị
hóa đang bộc lộ nhiều bất cập đáng lo
ngại, không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu

7ӕFÿӝÿ{WKӏKyD

Trong khi đó, đầu tư công nghệ, hướng
đến dây chuyền sản xuất sạch hơn mới
chính là giải pháp lâu dài giúp giảm thiểu
phát sinh ô nhiễm, đồng thời thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế bền vững. Thực tế này đòi hỏi
nước ta cần phải có những chính sách và cơ
chế phù hợp.
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Khi các đô thị của Việt Nam ngày
càng phát triển và mở rộng thì dân số đô
thị càng tăng, số lượng dân chuyển từ khu
vực nông thôn ra đô thị càng lớn (nhóm di
dân có 80% thời gian sống ở đô thị cũng
đang tăng nhanh tại các thành phố lớn)

Quy mô dân số đô thị ở nước ta liên
tục tăng, đặc biệt là từ sau năm 2000. Số
liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê cho
thấy, tính đến hết năm 2012, dân số đô thị
tại Việt Nam khoảng 28 triệu người, chiếm
31,9% dân số cả nước. Theo dự báo của
Liên hợp quốc, đến năm 2040, dân số đô
thị tại Việt Nam sẽ vượt quá dân số nông
thôn (Báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt
Nam, Ngân hàng Thế giới, 2011).

Hiện nay, 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh không có các thành
phố vệ tinh, đồng thời, tất cả các hoạt động
phát triển kinh tế - xã hội đều tập trung
vào 2 thành phố này đã gây áp lực rất lớn
lên môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.

Trong những năm 2007-2012, các
đô thị trên cả nước đã bùng nổ sự phát
triển của các dự án bất động sản. Hàng loạt
các khu đô thị mới được xây dựng, nhiều
nhất là ở thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh. Các công trường xây dựng khu đô
thị xuất hiện khắp nơi và là các nguồn gây
ô nhiễm không khí, chủ yếu là bụi, cho các
đô thị và vùng lân cận. Tuy nhiên, trong
hai năm gần đây, 2012-2013, do thị trường
bất động sản đang đóng băng, nhiều công
trình xây dựng các khu đô thị mới không
được tiếp tục triển khai, một số công trình
thi công cầm chừng, do đó nồng độ bụi
trong không khí tại các khu vực này có
giảm hơn các năm trước.
dŚăŶŚƚŚҷ

EƀŶŐƚŚƀŶ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

dӏůҵĚąŶƐҺƚŚăŶŚƚŚҷ;йͿ

1986 1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trong giai đoạn 2005-2012, số lượt
hành khách vận chuyển phân theo ngành
vận tải có xu hướng tăng với tốc độ trung

Trong những năm qua, hoạt động
giao thông vận tải đã có những đóng góp
quan trọng vào sự phát triển KT-XH của
đất nước. Đóng góp của giao thông vận
tải trong tổng sản phẩm GDP của lĩnh vực
vận tải, kho bãi giai đoạn 2005 – 2012 liên
tục tăng. Tuy nhiên, hoạt động giao thông
vận tải cũng phát sinh không ít các vấn đề
ảnh hưởng đến môi trường không khí.

+RҥWÿӝQJJLDRWK{QJYұQWҧL

Dân số đô thị tăng nhanh (Biểu đồ
1.5) kéo theo nhu cầu sinh hoạt, sử dụng
các dịch vụ gia tăng. Theo đó hoạt động
xây dựng, cải tạo hạ tầng cơ sở cũng mở
rộng là một trong những nguyên nhân gây
ô nhiễm bụi đối với môi trường không khí
của các khu vực xung quanh.

gây quá tải cho hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn
có, gia tăng mật độ giao thông.

Nguồn: TCTK, 2013
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9ұQWҧLKjQJNK{QJFKӫ\ӃXYұQFKX\ӇQKjQKNKiFKYӟLNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQÿҥWWULӋX
OѭӧWKjQKNKiFKQăPFKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQKjQKNKiFKFӫDFҧQѭӟF*LDL
ÿRҥQWӕFÿӝWăQJWUѭӣQJKjQKNKiFKEuQKTXkQÿҥWQăP

1ăPYұQWҧLKjQKNKiFKÿѭӡQJWKӫ\ѭӟFÿҥWWULӋXOѭӧWKjQKNKiFKWăQJYj
WӹOѭӧW+..PWăQJ9ұQWҧLKjQJKyDѭӟFÿҥWWULӋXWҩQWăQJYjWӹ7.P
WăQJ

9ұQ WҧL ÿѭӡQJ WKӫ\ QӝL ÿӏD FǊQJ Oj PӝW WKӃ PҥQK FӫD QJjQK JLDR WK{QJ YұQ WҧL 9LӋW 1DP
1ăPYұQWҧLWKӫ\QӝLÿӏDÿyQJJySOѭӧQJKjQKNKiFKYұQFKX\ӇQYjOѭӧQJKjQK
NKiFKOXkQFKX\ӇQYұQFKX\ӇQÿѭӧFWULӋXWҩQKjQJKyDFKLӃPNKӕLOѭӧQJKjQJKyD
YұQFKX\ӇQYjNKӕLOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQ7әQJVӕOѭӧQJSKѭѫQJWLӋQWKDPJLDJLDR
WK{QJÿѭӡQJWKXӹQӝLÿӏDWtQKÿӃQWKiQJQăPOjWjXWKX\ӅQFiFORҥLQKѭQJWXәLWjX
WUXQJEuQKFDR

9ұQWҧLKjQJKҧLFKLӃPPӝWYӏWUtTXDQWUӑQJWURQJQJjQKJLDRWK{QJYұQWҧL7KHRWKӕQJNrFӫD
&өF+jQJKҧL9LӋW1DPQăPFyOѭӧWWjXELӇQ WURQJÿyFyOѭӧWWjXQѭӟFQJRjL 
UDYjRFiFFҧQJELӇQQѭӟFWDYӟLWәQJWUӑQJWҧLWULӋX*7WăQJVRYӟLQăP6ҧQ
OѭӧQJYұQFKX\ӇQQăPÿҥWWULӋXWҩQKjQJKyDFKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJKjQJKyDYұQ
FKX\ӇQQKѭQJOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQFKLӃPWӟLWәQJNKӕLOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQ
FҧQѭӟF/ѭӧQJKjQJKRiWK{QJTXDFiFFҧQJELӇQQăPOjWULӋXWҩQKjQJQăPWăQJEuQK
TXkQWӯÿӃQ

9ұQWҧLÿѭӡQJVҳWFKӍFKLӃPWӹWUӑQJQKӓWURQJWRjQEӝNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQK1ăP
YұQWҧLÿѭӡQJVҳWFKX\rQFKӣWULӋXOѭӧWKjQKNKiFKYjWӹ+..PFKLӃPWәQJNKӕL
OѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQK.KӕLOѭӧQJKjQJKyDYұQFKX\ӇQÿҥWWULӋXWҩQYjWӹ7.P
FKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQKĈѭӡQJVҳW9LӋW1DPKLӋQFyÿҫXPi\YӟL
WәQJVӭFNpR&9WRD[HNKiFKYjWRD[HKjQJ

9ұQ WҧL ÿѭӡQJ Eӝ FKLӃP Wӹ WUӑQJ OӟQ WURQJ WәQJ NKӕL OѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ 6ҧQ OѭӧQJ YұQ WҧL
ÿѭӡQJEӝFyPӭFWăQJWUѭӣQJUҩWFDR*LiWUӏYұQOѭӧQJNKiFKÿӃQQăPWăQJVRYӟL
QăPOXkQFKX\ӇQNKiFKÿҥWPӭFWăQJFQJNǤYұQOѭӧQJKjQJWăQJYjOXkQ
FKX\ӇQKjQJWăQJFQJNǤ7ӕFÿӝWăQJWUѭӣQJEuQKTXkQPӛLQăPÿҥWÿӕLYӟLYұQ
OѭӧQJNKiFKÿӕLYӟLOXkQFKX\ӇQNKiFKÿӕLYӟLYұQOѭӧQJKjQJÿӕLYӟLOXkQ
FKX\ӇQKjQJ7ӕFÿӝWăQJWUѭӣQJSKѭѫQJWLӋQYұQWҧLÿѭӡQJEӝEuQKTXkQJLDLÿRҥQOj
WURQJÿy[HPi\WăQJNKRҧQJ{W{WăQJNKRҧQJ

.KXQJ0ӝWVӕFKӍWLrXYӅSKiWWULӇQJLDRWK{QJ
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Chöông I

Trong thời gian qua, hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông
đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp
và xây dựng mới, góp phần giảm
ùn tắc giao thông, tạo ra những
thay đổi đáng kể về cảnh quan và
đang dần hình thành mạng lưới
giao thông theo quy hoạch. Tuy
nhiên, quá trình cải tạo, nâng
cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông,… lại phát sinh ô nhiễm môi
trường không khí.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ
tầng giao thông

Ngành giao thông vận
tải, kể cả cấp trung ương và địa
phương, đều đang chú trọng cho
các dự án phát triển giao thông
đường bộ. Rất nhiều dự án xây
dựng đường quốc lộ, đường cao
tốc, được triển khai trên cả nước.
Trong khi đó, các loại hình vận tải
khác lại chưa được đầu tư đúng
mức, như đường sắt, đường thủy.
Do vậy, các hoạt động giao thông
vận tải vẫn tập trung chủ yếu vào
đường bộ và dẫn đến tình trạng
quá tải trên các tuyến quốc lộ, cao
tốc. Đây cũng chính là loại hình
vận tải gây nhiều sức ép nhất đối
với môi trường không khí.

bình khoảng 11%; khối lượng
hàng hóa vận chuyển phân theo
khu vực tăng 11,4%. Năm 2012, số
lượt hành khách vận chuyển ước
đạt 2.775,9 triệu lượt người; khối
lượng vận tải hàng hoá vận chuyển
đạt 959.307,7 nghìn tấn (Biểu đồ
1.6 và 1.7).

Nguồn: TCTK, 2012

+jQJNK{QJWtQKÿӃQQD\FҧQѭӟFÿm
TXҧQOêYjNKDLWKiFFҧQJKjQJNK{QJ*LDL
ÿRҥQQăQJOӵFNKDLWKiFWҥLFiF
FҧQJKjQJNK{QJÿmWăQJJҩSOҫQVRYӟLNӃ
KRҥFKQăPWUѭӟF

 Ĉ́͵QJ WKͿ\ QͱL ÿͣD WRjQ TXӕF Fy 
V{QJSKkQEӕWURQJFҧQѭӟFYӟLWәQJFKLӅXGjL
NKRҧQJNPWURQJÿyFiFWX\ӃQV{QJFy
NKҧ QăQJ NKDL WKiF YұQ WҧL Oj  NP +LӋQ
FyNPÿѭӡQJWKӫ\QӝLÿӏDÿѭӧFWәFKӭF
TXҧQOêEҧRWUuYӟLFҧQJEӃQ*LDLÿRҥQ
QҥRYpWOXӗQJÿѭӡQJWKӫ\QӝLÿӏDÿҥW
WULӋXP

 +jQJ K̻L KӋ WKӕQJ FҧQJ ELӇQ 9LӋW 1DP
JӗP  FҧQJ WURQJ ÿy Fy  FҧQJ ELӇQ ORҥL 
 FҧQJ ELӇQ ORҥL   FҧQJ ELӇQ ORҥL  Yj WUrQ
FҫXEӃQYӟLWәQJFKLӅXGjLWX\ӃQPpSJҫQ
NPKѫQEӃQSKjYjNKRҧQJWULӋXP
EmL FKӭD *LDL ÿRҥQ  ÿӃQ  ÿm Fy JҫQ
 P FҫX FҧQJ ELӇQ ÿѭӧF KRjQ WKjQK ÿѭD
YjRVӱGөQJ

 Ĉ́͵QJ V͇W PҥQJ OѭӟL ÿѭӡQJ VҳW Fy
WәQJ FKLӅX GjL NKRҧQJ  NP ÿѭӧF SKkQ
Eӕ WKHR  WUөF FKtQK Yj JӗP  NKә ÿѭӡQJ
PP PP Yj KӋ WKӕQJ ÿѭӡQJ WtFK
KӧS PP Yj PP  *LDL ÿRҥQ 
  ÿm Fy  NP ÿѭӡQJ Yj P FҫX
ÿѭӡQJVҳWÿѭӧFQkQJFҩSFҧLWҥRNK{LSKөF

- Ĉ́͵QJ Eͱ PҥQJ OѭӟL ÿѭӡQJ Eӝ Fy WәQJ
FKLӅXGjLNPWURQJÿyTXӕFOӝOj
NP FKLӃP ÿѭӡQJFҩSWӍQKOjNP
FKLӃP FzQOҥLOjKӋWKӕQJÿѭӡQJKX\ӋQ
ÿѭӡQJ[mÿѭӡQJÿ{WKӏYjÿѭӡQJFKX\rQGөQJ
0ұW ÿӝ ÿѭӡQJ WUrQ WRjQ TXӕF Oj  NPNP
YjNPGkQ&KҩWOѭӧQJÿѭӡQJFKѭD
ÿӗQJÿӅXJLӳDFiFKӋWKӕQJ7ӹOӋÿѭӡQJÿѭӧF
WUҧLQKӵDWUrQWRjQTXӕFOjÿѭӡQJWӍQK
ÿҥW4XӕFOӝFyOjQ[HFKLӃPWUrQ
ÿѭӡQJ Fy WLrX FKXҭQ Nӻ WKXұW FDR FKLӃP 
.LQK SKt FKR F{QJ WiF EҧR WUu TXӕF Oӝ FKӍ ÿiS
ӭQJ NKRҧQJ  QKX FҫX 7ӯ  ÿӃQ 
ÿmFyNPÿѭӡQJEӝÿѭӧF[k\GӵQJPӟL
QkQJ FҩS FҧL WҥR [k\ PӟL  P FҫX Yj
KѫQPKҫPÿѭӡQJEӝ

.KXQJ0ӝWVӕFKӍWLrXYӅSKiWWULӇQNӃWFҩX
KҥWҫQJJLDRWK{QJ
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Trong giai đoạn 2009 – 2011, số
lượng các phương tiện cơ giới đường
bộ không ngừng gia tăng. Tốc độ tăng
trưởng các loại xe ô tô đạt 12%, trong
đó xe ô tô con có tốc độ tăng cao nhất
là 17%/năm, xe tải khoảng 13%, xe
khách tăng không đáng kể; xe máy
tăng khoảng 15%, số lượng xe máy
năm 2011 xấp xỉ 34 triệu chiếc (Bảng
1.3). Tốc độ gia tăng cao chủ yếu tập
trung ở phương tiện cơ giới cá nhân.
Trong khi đó, trong các đô thị, giao
thông công cộng chưa được đầu tư
thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân và góp phần giảm số
lượng phương tiện giao thông cá nhân.
Ở nước ta, đại đa số các phương tiện
giao thông cá nhân vẫn sử dụng nhiên
liệu chính là xăng, dầu diezen. Có rất
ít phương tiện giao thông cá nhân sử
dụng nhiên liệu sạch. Thêm vào đó, xe
đạp không phải là phương tiện được
sử dụng phổ biến trong đi lại ở đô thị.

Phát triển các phương tiện cơ giới
đường bộ

Tại các đô thị lớn nhiều công
trình hạ tầng giao thông và đường
trọng điểm đã được đầu tư triển
khai. Tại Hà Nội: vành đai III Hà Nội,
tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Hà
Đông, Nhổn – Ga Hà Nội. Tại Tp. Hồ
Chí Minh: đại lộ Đông Tây, hầm Thủ
Thiêm, tuyến đường sắt Bến Thành –
Suối Tiên,… Đặc biệt, hiện nay, nhiều
dự án xây dựng đường cao tốc, đường
cao tốc trên không trong thành phố,
đang được triển khai trên các tuyến
phố của Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
làm phát sinh khói, bụi, khí thải và
tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường
không khí đô thị.
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Đơn vị: Chiếc

Thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh là hai thành phố có tốc độ gia tăng
phương tiện giao thông đường bộ lớn nhất

Bên cạnh đó, chất lượng phương
tiện cơ giới đường bộ cũng được cải thiện
đáng kể đặc biệt là ô tô chở khách; tỷ lệ
phương tiện giao thông có tuổi thọ dưới
12 năm đối với chủng loại ô tô chở khách
tính đến hết năm 2011 chiếm 78%. Số
lượng phương tiện cũ, nát giảm hẳn, nhiều
phương tiện mới, hiện đại đã được thay
thế, trong đó một số lượng không nhỏ là
loại xe hạng trung và cao cấp.

Nhìn chung, chất lượng các phương
tiện cơ giới đã được cải thiện, song việc gia
tăng không ngừng số lượng phương tiện cơ
giới cá nhân (ô tô, xe máy) trong điều kiện
hệ thống giao thông chật hẹp, thiếu quy
hoạch đồng bộ,… đã gây không ít áp lực cho
các nhà quản lý môi trường trong việc giải
quyết vấn đề ô nhiễm không khí nói chung
và ô nhiễm không khí đô thị nói riêng.

cả nước. Số lượng phương tiện giao thông
tại Tp. Hồ Chí Minh chiếm đến 1/3 số
phương tiện giao thông của cả nước. (Biểu
đồ 1.8 và 1.9).

Nguồn: Bộ GTVT, 2012

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2011













Nguồn: Bộ GTVT, 2013
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Nguyên (vàng gốc, vàng sa khoáng và
các loại quặng khác). Các hoạt động khai
khoáng đã gây ra rất nhiều tác động đến
môi trường và xã hội, làm thay đổi môi
trường xung quanh. Bụi và khí độc hại,
nước thải,... từ các khai trường của các mỏ
khoáng sản, bãi thải,... là nguyên nhân phá
vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm đối với
môi trường nói chung và môi trường không
khí nói riêng.

Việc gia tăng mức độ sử dụng năng
rừng. Ngoài tác hại phá hủy hệ sinh thái tự
lượng luôn kèm theo nguy cơ gây ô nhiễm
nhiên, việc phá rừng xây thủy điện cũng là
môi trường không khí, làm suy giảm sự
nguyên nhân làm giảm hấp thụ CO2, gây
biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của ngành
trong lành của môi trường toàn cầu và
điện, thủy điện sẽ sớm được khai thác hết
gia tăng biến đổi khí hậu. Theo đánh giá,
tiềm năng. Để giải quyết tình trạng thiếu
hơn 90% nguồn năng lượng sử dụng của
điện, trong khi lượng khí đốt cho sản xuất
nước ta là nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu
điện khó tăng cao, giai đoạn tới sẽ cần phát
có nguồn gốc hữu cơ. Quá trình đốt cháy
triển các nhà máy nhiệt
một lượng lớn nhiên liệu
.KXQJ7uQKWUҥQJF{QJQJKӋ
điện chạy than. Theo
sẽ phát thải ra các khí gây
FӫDFiFQKjPi\QKLӋWÿLӋQ
quy hoạch phát triển
ô nhiễm môi trường và
điện lực quốc gia giai
&iFQKjPi\QKLӋWÿLӋQFKҥ\WKDQFǊQKѭ
khí nhà kính.
đoạn 2011-2020 có
8{QJ%t1LQK%uQK3Kҧ/ҥLFKӫ\ӃXOjQKLӋW
Ngành năng ÿLӋQQJѭQJKѫLVӱGөQJOzKѫLWXҫQKRjQWӵQKLrQ xét đến năm 2030
F{QJVXҩWWKҩSNK{QJÿiSӭQJÿѭӧF\rXFҫXYӅP{L
lượng của Việt
(Quy hoạch điện
WUѭӡQJ&iFWKLӃWEӏOӑFEөLFKӫ\ӃXOjFiFWKLӃWEӏFәÿLӇQ
Nam đang phát
VII), dự kiến
FyKLӋXVXҩWWKҩSWUӯQKLӋWÿLӋQ3Kҧ/ҥLFiFQKjPi\QKLӋW
triển nhanh.
52 nhà máy
ÿLӋQFKҥ\WKDQFǊFKѭDFyQKjPi\QjRiSGөQJF{QJQJKӋ[ӱ
Trong
15 OêNKyLWKҧLQKѭF{QJQJKӋNKӱ62 12 YjJLҧPWKLӇXVӵWҥRWKjQK nhiệt điện

[
năm qua,
12[WURQJTXiWUuQKFKi\'RFiFWKLӃWEӏÿmOҥFKұXYjWKLӃXYұWWѭWKD\
chạy than,
hàng loạt WKӃQrQKҫXKӃWFiFWәPi\FӫDQKjPi\QKLӋWÿLӋQOӟQFӫDPLӅQ%ҳF 2
nhà
các nhà máy Oj3Kҧ/ҥL8{QJ%tYj1LQK%uQKNK{QJÿҥWFiFWK{QJVӕKѫLEDQ máy điện
ÿҫXWKHRWKLӃWNӃ
thủy điện vừa
nguyên tử và
1Kj Pi\ QKLӋW ÿLӋQ 3Kҧ /ҥL  Fy FiF FKӍ WLrX WLrQ
và nhỏ đã được
một số dự án
WLӃQKѫQVXҩWWLrXKDRWKDQWLrXFKXҭQNKRҧQJJ
xây dựng ở khắp
thủy điện sẽ được
N:KÿDVӕFiFNKkXWӵÿӝQJNKӱNKt62[WURQJ
nơi. Việc xây dựng
NKyLWKҧLWӹOӋNKyLÿѭӧF[ӱOêFKLӃPWәQJ
xây dựng. Định
các nhà máy thủy
OѭӧQJNKyLWKҧLÿҥWKLӋXVXҩWYjQӗQJ
hướng phát triển
ÿӝ62UDNKӓLӕQJNKyLPJP
điện trong thời gian
của ngành năng lượng
vừa qua đã dẫn đến phá
sẽ giải quyết tình trạng
Nguồn: Bộ Công thương, 2013
hủy hàng loạt diện tích

+R̹WÿͱQJSKiWWUL͛QQăQJÓͻQJ

Việt Nam được đánh giá là quốc
gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản,
trong đó có nhiều loại trữ lượng lớn như
bô xít, titan, đất hiếm… với giá trị kinh tế
lớn, đóng góp của ngành công nghiệp khai
khoáng vào GDP ngày càng tăng. Theo số
liệu thống kê, nước ta có trên 5.000 mỏ và
điểm khai thác khoáng sản. Công nghiệp
khai thác khoáng sản tập trung nhiều tại
khu vực miền Bắc (khai thác than, quặng
sắt, kim loại màu...), miền Trung và Tây

+R̹WÿͱQJNKDLWKiFNKRiQJV̻Q

+RҥWÿӝQJF{QJQJKLӋS
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Theo quy hoạch đến năm 2020, công
suất ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng
nhưng không nhiều. Tuy nhiên, sức ép của
ngành này đối với môi trường không khí
vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

*ҥFKJӕPӕSOiW WULӋXP
ĈiӕSOiW WULӋXP

6ӭYӋVLQK WULӋXVҧQSKҭP
Ĉi[k\GӵQJ WULӋXP























6ҧQOѭӧQJ
VҧQ[XҩW





ĈҫXWѭ

1KXFҫXQӝLÿӏD













7KӵFWӃ

Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013

.tQK[k\GӵQJ WULӋXP





;LPăQJ WULӋXWҩQ

/RҥLVҧQSKҭP

%ҧQJ7әQJKӧSQKXFҫXYjÿҫXWѭYұWOLӋX[k\GӵQJ
WURQJQѭӟFQăP

1

77

+R̹WÿͱQJQJjQKV̻Q[X̽WYͅW
OL͟X[k\GΉQJ

Trong giai đoạn 2006 – 2009, trung
bình hàng năm điện sản xuất của nguồn
nhiệt điện khí và diesel chiếm tỷ trọng 44
– 46% trong tổng điện sản xuất, thủy điện
chiếm khoảng 32 – 36%; còn lại 19 – 24%
là tỷ trọng của nhiệt điện chạy than, dầu và
mua điện từ Trung Quốc.
Nhiệt điện than, dầu: với số lượng
nhà máy không nhiều, nhưng lại là
những nhà máy công suất lớn, với nhiều
loại công nghệ, có thời gian vận hành và
nguồn gốc khác nhau, các nhà máy nhiệt
điện chạy than và chạy dầu đã gây ra một
số vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn
hoạt động. Trong số các nhà máy này, một
số còn sử dụng các công nghệ lạc hậu của
những năm 60 của thế kỷ trước nên đã gây
ô nhiễm môi trường không khí nghiêm

Giai đoạn 2008 – 2012, các nhà máy
sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng,
đá, gạch ngói nung, gốm sứ,... phát triển
mạnh. Các loại hình này đều được đầu tư,
sản xuất vượt quá nhu cầu tiêu thụ thực tế
trong nước. Việc sản xuất cung vượt quá
cầu đã gây những ảnh hưởng đáng kể đến
với môi trường không khí.

trọng. Các nhà máy mới xây dựng đã áp
dụng công nghệ mới và đã có quan tâm
đến vấn đề BVMT ngay từ giai đoạn thiết
kế, tuy nhiên, vẫn cần chú trọng vào vấn
đề xử lý khí thải trong quá trình vận hành.

thiếu điện, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh
doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế
trong nước. Nhưng việc phát triển các nhà
máy nhiệt điện chạy than cũng sẽ gây áp
lực không nhỏ đến môi trường không khí.
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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*ҥFKJӕPӕSOiWÿiӕS
OiW WULӋXP
6ӭYӋVLQK WULӋXVҧQ
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;LPăQJ WULӋXWҩQ

/RҥLVҧQSKҭP
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77

Theo quy hoạch
phát triển ngành sản
xuất xi măng đến năm
2020, các khu vực tập
trung chủ yếu các nhà
máy sản xuất xi măng:
Đồng bằng sông Hồng
(Quảng Ninh, Hải
Phòng, Hà Nội, Hải
Dương, Hà Nam, Ninh
Bình) và Bắc Trung bộ
(Thanh Hóa, Nghệ An,
Quảng Bình).
Tại Việt Nam,
công nghệ sản xuất vật
liệu xây dựng như: sản
xuất gạch đất sét nung,
đá, cát xây dựng, tấm
lợp, vôi công nghiệp,...
hầu hết cũ, lạc hậu,
công suất thấp, chi phí
vật tư, năng lượng và
nhân công cao, môi
trường sản xuất không
đảm bảo gây tác động
xấu đến môi trường
không khí xung quanh.
Tuy nhiên, cũng có
một số ngành sản xuất
vật liệu xây dựng được
đầu tư bằng công nghệ
hiện đại, nhập khẩu
từ các nước tiên tiến,
ít gây ảnh hưởng đến
chất lượng môi trường
không khí như: gạch
ốp lát, sứ vệ sinh, kính
xây dựng.

Sự phân bố không đồng đều các khu vực
sản xuất đã làm gia tăng sức ép môi trường
tại một số khu vực và phát sinh các vấn đề
môi trường khi phải vận chuyển vật liệu
xây dựng để phân phối trong cả nước.

%ҧQJ7әQJKӧSTX\KRҥFKSKiWWULӇQVҧQ[XҩWYұWOLӋX[k\
GӵQJÿӃQQăP

Tính đến năm 2011, hầu hết các
nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng được
phân bố tại Đồng bằng sông Hồng, Trung
du và miền núi phía Bắc: sản xuất xi măng
chiếm 35% - 40%, sản xuất gạch chiếm
33% – 36% tổng số cơ sở trên toàn quốc.
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Trong những năm gần đây, ngành
thép đã phát triển khá nhanh với nhiều
doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn. Theo số
liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, năm
2000, toàn ngành có 76 doanh nghiệp, đến
năm 2009 số doanh nghiệp tăng 6 lần, lên
462 doanh nghiệp (Bảng 1.7).

1JjQKV̻Q[X̽WWKpS

chuyền đầu tư thiếu đồng bộ, chất lượng
thiết bị không cao.

Nguồn: Bộ Công thương, 2011

1ăPVҧQOѭӧQJ[LPăQJQѭӟFWDÿҥWWULӋXWҩQ WURQJÿy[LPăQJOzTXD\ѭӟFNKRҧQJ
WULӋXWҩQOzÿӭQJNKRҧQJWULӋXWҩQ 
7әQJVӕFiFGk\FKX\ӅQVҧQ[XҩW[LPăQJOzTXD\ÿmÿѭӧFÿҫXWѭYjNKDLWKiFÿӃQKӃWQăP
OjGk\FKX\ӅQYӟLWәQJF{QJVXҩWWKLӃWNӃOjWULӋXWҩQ
0ӝWVӕNKXYӵFFyPұWÿӝFiFQKjPi\GӵiQÿҫXWѭOӟQ
7ҥL+j1DPFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7ҥL1LQK%uQKFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7ҥL+ҧL'ѭѫQJFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7KӵFWUҥQJSKkQEӕFiFQKjPi\QKѭWUrQ WұSWUXQJӣ0LӅQ%ҳFYjPұWÿӝOӟQӣNKXYӵF+j
1DP1LQK%uQK OjPQҧ\VLQKFiFNKyNKăQYӅKҥWҫQJJLDRWK{QJP{LWUѭӡQJWURQJYLӋFYұQWҧL[L
PăQJWӯFiFNKXYӵFWұSWUXQJQKjPi\ÿӃQFiFWKӏWUѭӡQJOӟQ
9LӋF NLӇP VRiW { QKLӉP P{L WUѭӡQJ FӫD FiF QKj Pi\ [L PăQJ WKѭӡQJ FKѭD ÿѭӧF WKӵF KLӋQ
WKѭӡQJ[X\rQ QKҩWOjFiFFѫVӣ[LPăQJOzTXD\FǊÿҫXWѭWUѭӟFQăPYjFiFFѫVӣ[LPăQJ
OzÿӭQJ 1KLӅXQKjPi\VӱGөQJFiFWKLӃWEӏ[ӱOêP{LWUѭӡQJYӟLKLӋXTXҧWKҩSWKұPFKtFyQKj
Pi\NK{QJYұQKjQKFiFWKLӃWEӏOӑFEөLYjREDQÿrP&iFFѫTXDQFKӭFQăQJFKѭDWKӵFKLӋQJLiP
ViWWKѭӡQJ[X\rQYj[ӱOêNӏSWKӡLFiFYLSKҥPYӅP{LWUѭӡQJ7URQJNKDLWKiFQJX\rQOLӋXÿiY{L
ÿҩWVpWFzQJk\UDQKLӅXWiFÿӝQJWLrXFӵFWӟLP{LWUѭӡQJ9LӋFWKD\ÿәLWKyLTXHQNKDLWKiFÿiVӱ
GөQJSKӃWKҧLNӃWKӧSJLӳDNKDLWKiFYjKRjQQJX\rQOjYҩQÿӅKӃWVӭFTXDQWUӑQJQKѭQJFKѭD
ÿѭӧFTXDQWkPÿ~QJPӭF

.KXQJ7uQKKuQKVҧQ[XҩW[LPăQJ

(ban hành theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011)

Nguồn: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030

7LӃSWөFÿҫXWѭSKiWKX\F{QJVXҩWFiFFѫVӣ[LPăQJOzTXD\ÿmÿѭӧFTX\KRҥFKWURQJJLDLÿRҥQ
WUѭӟFQăP
3KiWKX\WӕLÿDQăQJOӵFFiFFѫVӣQJKLӅQ[LPăQJKLӋQFyÿӗQJWKӡLÿҫXWѭFKLӅXVkXF{QJQJKӋ
JLҧLTX\ӃW{QKLӉPP{LWUѭӡQJ
1JӯQJVҧQ[XҩW[LPăQJF{QJQJKӋOzÿӭQJYjRQăPYjFiFWUҥPQJKLӅQ[LPăQJF{QJVXҩW
QKӓYjRQăPÿӇÿҧPEҧRP{LWUѭӡQJPDQJOҥLKLӋXTXҧVҧQ[XҩW
ĈӃQQăPQăQJOӵFVҧQ[XҩW[LPăQJFӫDWKjQKSKӕÿҥWQJjQWҩQQăPQăPOj
QJjQWҩQQăP

.KXQJ3KѭѫQJiQTX\KRҥFKVҧQ[XҩW[LPăQJÿӃQQăPFӫD+j1ӝL

Trong các ngành sản xuất vật liệu
xây dựng, sản xuất xi măng là ngành chủ
lực và cũng là ngành gây sức ép lớn đối với
môi trường không khí. Sản xuất xi măng
sử dụng hai công nghệ chính là xi măng
lò đứng và lò quay. Tại thời điểm hiện nay,
công nghệ sản xuất xi măng chủ yếu theo
phương pháp khô, lò quay. Công nghệ này
được chia làm hai nhóm: nhóm công suất
lớn hơn 2.500 tấn clanhke/ngày được đầu
tư đồng bộ, thiết bị tiên tiến; nhóm công
suất thấp hơn 2.500 tấn clanhke/ngày dây
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6ӕOѭӧQJGRDQKQJKLӋSVҧQ[XҩW





7әQJQKXFҫXWLrXWKө
WKpSWURQJQѭӟF WUL͟XW̽Q



















Nguồn: Bộ Công thương, 2013

'ѭѫQJĈӗQJ1DL+ҧL3KzQJYj+ѭQJ<rQ

WKpSӕQJWұSWUXQJFKӫ\ӃXӣ7S+ӗ&Kt0LQK9ƭQK3K~F%uQK

GҽS WұS WUXQJ WҥL %j 5ӏD ± 9ǊQJ7jX Yj 4XҧQJ 1LQK 6ҧQ [XҩW

 Yj   WәQJ QăQJ OӵF VҧQ [XҩW  6ҧQ [XҩW WKpS FiQ

6ҧQ[XҩWWKpSGjLWұSWUXQJӣ+ҧL3KzQJ%uQK'ѭѫQJ FKLӃP

%ҧQJ7uQKKuQKVҧQ[XҩWWKpS

Nguồn: Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ
thống phân phối thép giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025, Bộ
Công Thương, 2013

Ghi chú (*): gồm thép thanh, cuộn, hình, cuộn cán
nóng, cuộn cán nguội, thép ống





7LrXWKөWKpSQJѭӡL(kg)

&KӍWLrX

%ҧQJ'ӵEiRQKXFҫXWLrXWKөFiFVҧQSKҭPWKpS
WURQJQѭӟFÿӃQQăPFy[pWÿӃQQăP

Nguồn: Xử lý theo số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2000, 2005,
2007, 2008 và 2009 của TCTK , 2010

7ͭQJVͩ

9QJĈ{QJ1DP%ӝ
9QJĈӗQJEҵQJV{QJ
&ӱX/RQJ

 9QJ 7UXQJ GX PLӅQ
Q~LSKtD%ҳF
9QJĈӗQJEҵQJV{QJ
+ӗQJ
 9QJ 'X\rQ KҧL PLӅQ
7UXQJ
9QJ7k\1JX\rQ

9QJOmQKWKә

%ҧQJ6ӕOѭӧQJGRDQKQJKLӋSVҧQ[XҩWWKpSSKkQEӕ
WKHRYQJ
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Một đặc điểm
của các nhà máy thép
được xây dựng trong
thời gian vừa qua là
các nhà máy luyện cán
thép công suất nhỏ.
Nhiều nhà máy loại
này chủ yếu nhập phế
liệu về để sản xuất thép
chất lượng thấp. Đây
là nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí
không nhỏ.

Với đặc trưng
là tiêu tốn nhiều năng
lượng (than, dầu, điện),
chiếm khoảng 6% tổng
tiêu thụ năng lượng của
các ngành công nghiệp,
ngành thép hiện được
đánh giá là một trong
những ngành “đứng
đầu” về phát thải khí
CO2. Đây là một trong
những thách thức đối
với công tác quản lý
môi trường không khí.

Dự kiến đến
năm 2015, tổng nhu
cầu thép tiêu thụ trong
nước là 16 triệu tấn;
năm 2020: 24 triệu tấn
và năm 2025: 37 triệu
tấn (Bảng 1.8).

Hiện nay, mặc dù số lượng doanh
nghiệp xây dựng tăng lên từ 27.867 vào
năm 2008 lên 44.1843 năm 2011 (Niên
giám thống kê, 2012) song hoạt động xây
dựng lại có xu hướng giảm do tác động
của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là do
ảnh hưởng của tình trạng đóng băng của
thị trường bất động sản. Tuy vậy, các tác
động tiêu cực từ hoạt động xây dựng đến
môi trường không khí vẫn còn là bài toán
khó đối với các cơ quan quản lý. Việc
không thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các
biện pháp bảo vệ môi trường tại các công
trường xây dựng đang hoạt động trên cả
nước (xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đường
xá, vận chuyển nguyên vật liệu) đã và đang

+RҥWÿӝQJ[k\GӵQJYjGkQVLQK

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia
cầm được duy trì ổn định và có chiều hướng
gia tăng trong thời gian qua. Các trang trại
chăn nuôi ngày càng được mở rộng về cả
quy mô và số lượng, tăng từ 6.267 trang trại
năm 2011 lên 8.133 trang trại năm 2012,

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nước ta có đến 68,06% dân số sống
ở nông thôn, tuy nhiên, các ngành nông
lâm và thủy sản chỉ đóng góp 20,6% vào
giá trị GDP. Trong giai đoạn 2008 – 2012,
mặc dù gặp một số khó khăn do hạn hán,
sâu bệnh và mưa lũ xảy ra tại một số địa
phương song đến năm 2012, tổng giá trị
sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
nước ta vẫn đạt 638,3 nghìn tỷ đồng.

+RҥWÿӝQJQ{QJQJKLӋSYjOjQJ
QJKӅ

Các hoạt động dân sinh như đốt các
nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu hoả và
khí đốt), củi,… hay việc đốt các chất thải
không kiểm soát cũng góp phần làm tăng
các chất ô nhiễm trong không khí. Hiện
nay, nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt
động dân sinh tại các khu đô thị đã giảm
nhiều do điều kiện sống được cải thiện và
sự thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên,
tại khu vực nông thôn, trong sinh hoạt và
chăn nuôi vẫn sử dụng than, củi, khí đốt,...
làm phát sinh các khí ô nhiễm.

gây ra ô nhiễm không khí. Hiện tượng đào
và lấp đường thường xuyên do hoạt động
sửa chữa hệ thống đường xá, hệ thống cấp
thoát nước, hệ thống thông tin, cáp điện,…
gây mất vệ sinh, ô nhiễm bụi tại khu vực
sửa chữa và xung quanh. Đặc biệt, việc kéo
dài thời gian thi công tại các công trình xây
dựng do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu
đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung
quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm bụi.
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Trồng trọt
Trong giai đoạn năm 2005 - 2012,
duy trì hoạt động trồng trọt ổn định về
sản lượng và diện tích cây trồng (Biểu đồ
1.12). Những năm gần đây, 2012 - 2013,
sản lượng cây trồng có xu hướng tăng:
sản lượng lúa tăng 0,8%, sản lượng ngô
tăng 6,6%, sản lượng rau và hoa màu
khác đều tăng (Bộ NN và PTNT, 2013).
Song song với việc tăng sản lượng cây
trồng là việc gia tăng lượng phân bón hóa
học và thuốc bảo vệ thực vật. Theo Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
lượng thuốc trừ sâu nhập về Việt Nam
gia tăng một cách đáng báo động, nếu
như năm 2005, cả nước chỉ nhập 20.000
tấn thì sang năm 2006 - 2007 tăng lên
30.000 tấn/năm; năm 2012: 55.000 tấn.

Bên cạnh quy mô chăn nuôi trang
trại, vẫn còn tồn tại mô hình chăn nuôi
cá thể, phân tán, chưa theo quy hoạch.
Theo số liệu thống kê năm 2010, cả nước
có khoảng 8,5 triệu hộ có chuồng trại
chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Đây là mô
hình chăn nuôi nhỏ lẻ, không được đầu
tư công nghệ cũng như kiến thức trong
chăn nuôi, không có kế hoạch thu gom
chất thải. Chất thải gia súc, gia cầm hầu
như không được xử lý đúng kỹ thuật, xả
thải trực tiếp ra môi trường là một trong
những nguyên nhân gây ô nhiễm đất,
nước mặt, nước ngầm và đặc biệt gây mùi
khó chịu, khí CH4, ảnh hưởng đến môi
trường không khí.
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tập trung nhiều ở khu vực Đồng bằng
sông Hồng (Tổng cục Thống kê, 2013). Các
trang trại chăn nuôi tập trung phần lớn
có hệ thống xử lý chất thải, với các loại
công nghệ khác nhau nhưng hiệu quả
xử lý chưa triệt để nên đây là một trong
những nguồn gây ô nhiễm môi trường
xung quanh.
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Trong thời gian qua, chủ trương
phát triển nông thôn và làng nghề theo
định hướng của Chính phủ đã làm thay đổi
diện mạo nông thôn, cuộc sống của người
dân nhờ đó cũng được cải thiện, kinh tế
nông thôn khởi sắc. Theo số liệu thống kê
năm 2011, cả nước có khoảng hơn 1.300
làng nghề được công nhận và hơn 3.200
làng có nghề. Các làng nghề phân bố không
đồng đều giữa các vùng, miền (miền Bắc
khoảng 60%, miền Trung 30%, miền Nam
10%). Trong đó các làng nghề có quy mô
nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và
công nghệ lạc hậu, nằm xen kẽ tại các khu
dân cư chiếm phần lớn (trên 70%). Đây là
nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề về môi
trường tại các làng nghề.
Hầu hết các làng nghề đang hoạt
động hiện nay đều có những ảnh hưởng
trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường
không khí. Tuy nhiên, trong số đó, 03
nhóm làng nghề: tái chế (kim loại, giấy,
nhựa…), vật liệu xây dựng, khai thác đá
và chế biến thực phẩm là những làng nghề
gây ô nhiễm môi trường không khí nặng
nhất. Mặc dù, đã được đưa vào danh sách
các làng nghề không được phép thành lập
mới trong khu dân cư hoặc nếu đang hoạt

Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt
với việc sử dụng bừa bãi phân bón hóa
học, thuốc bảo vệ thực vật cả về liều lượng
lẫn chủng loại dẫn đến tình trạng dư thừa
và phát tán thiếu kiểm soát ra môi trường
xung quanh. Điều này gây ảnh hưởng
không nhỏ đến môi trường không khí,
do thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh
trưởng,… sau sử dụng, bị ô-xy hóa thành
dạng khí thải có tính axit, kiềm rất độc hại
và phát tán vào môi trường, gây ô nhiễm
nghiêm trọng.
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động thì phải thực hiện các biện pháp xử lý
chất thải đạt quy chuẩn1… nhưng nhóm
các làng nghề này vẫn tiếp tục hình thành
mới, gia tăng tự phát trong các khu dân
cư mà thiếu sự quản lý và giám sát của
các cơ quan chức năng đối với hoạt động
BVMT. Chính vì vậy, các làng nghề này
vẫn tiếp tục là điểm nóng về ô nhiễm môi
trường, trong đó có ô nhiễm môi trường
không khí.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2008
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Các chất gây ô nhiễm không khí
chủ yếu sinh ra do khí thải từ quá trình đốt
nhiên liệu động cơ bao gồm CO, NOx, SO2,
hơi xăng dầu (CnHm, VOCs), PM10... và bụi
do đất cát cuốn bay lên từ mặt đường phố
trong quá trình di chuyển (TSP).

Hoạt động giao thông vận tải được
xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm
lớn đối với môi trường không khí, đặc biệt
ở các khu đô thị và khu vực đông dân cư.
Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở
hạ tầng giao thông, tăng trưởng các phương
tiện cơ giới và khối lượng vận tải hàng hóa,
hành khách là sự phát thải các chất gây ô
nhiễm môi trường không khí.

+RҥWÿӝQJJLDRWK{QJ

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
không khí chủ yếu bao gồm: bụi lơ lửng
tổng số (TSP), bụi PM10 (bụi ≤ 10μm), chì
(Pb), ôzôn (O3); các chất vô cơ như cacbon
monoxit (CO), lưu huỳnh đioxit (SO2), oxit
nitơ (NOx), hydroclorua (HCl), hydroflorua
(HF)…; các chất hữu cơ như hydrocacbon
(CnHm), benzen (C6H6)…; các chất gây mùi
khó chịu như amoniac (NH3), hydrosunfua
(H2S)…; nhiệt, tiếng ồn…

Việt Nam là nước đang phát triển
với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tăng
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, song song với
việc phát triển kinh tế, các hoạt động phát
triển cũng là nguồn phát thải gây ô nhiễm
môi trường nói chung và môi trường không
khí nói riêng. Trong đó, các nguồn chính
gây ô nhiễm môi trường không khí gồm:
giao thông vận tải; sản xuất công nghiệp; xây
dựng và dân sinh; nông nghiệp và làng nghề;
chôn lấp và xử lý chất thải.
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Tại Việt Nam hiện nay, sự gia tăng
các phương tiện đặc biệt là ô tô và xe máy
cùng với chất lượng các tuyến đường chưa
đáp ứng nhu cầu là một trong những
nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi
trường không khí. Khí thải từ phương tiện
giao thông vẫn đang là một trong những tác
nhân lớn gây ô nhiễm môi trường không
khí. Trong đó, xe máy chiếm tỷ trọng lớn
trong sự phát thải các chất ô nhiễm CO,
VOC, TSP, còn ô tô con và ô tô các loại
chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát thải SO2,
NO2 (Biểu đồ 2.1).

Sự phát thải của các phương tiện
cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào
chủng loại và chất lượng phương tiện,
nhiên liệu, đường xá... Nhìn chung, xe
có tải trọng càng lớn thì hệ số phát thải ô
nhiễm càng cao, sử dụng nhiên liệu càng
sạch thì hệ số phát thải ô nhiễm càng thấp.

Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt
động công nghiệp thường có nồng độ các
chất độc hại cao, tập trung trong một vùng.

Hoạt động sản xuất công nghiệp với
nhiều loại hình khác nhau được đánh giá
là một trong những nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí đáng kể tại Việt
Nam. Các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu
phát sinh từ quá trình khai thác và cung
ứng nguyên vật liệu đầu vào, khí thải từ các
công đoạn sản xuất như đốt nhiên liệu hóa
thạch, khí thải lò hơi, hóa chất bay hơi…

+RҥWÿӝQJVҧQ[XҩWF{QJQJKLӋS

Lượng phát thải các chất ô nhiễm
không khí TSP, NOx, CO, SO2,… tăng lên
hàng năm cùng với sự phát triển về số lượng
của các phương tiện giao thông đường bộ.
Với tốc độ tăng trưởng hàng năm các loại
xe ô tô đạt 12%, trong đó xe ô tô con có tốc
độ tăng cao nhất là 17%/năm, xe tải khoảng
13%, xe máy tăng khoảng 15% kèm theo
việc sử dụng nhiên liệu (chủ yếu là xăng,
dầu diezen), cùng với chất lượng phương
tiện còn hạn chế (xe cũ, không được bảo
dưỡng thường xuyên) làm gia tăng đáng
kể nồng độ các chất ô nhiễm trong không
khí. Bên cạnh đó, các tuyến đường chật
hẹp, xuống cấp, thiếu quy hoạch đồng bộ,
chưa đáp ứng nhu cầu đi lại cùng với ý
thức tham gia giao thông của người dân
chưa cao gây ùn tắc giao thông cũng là yếu
tố đáng kể làm nghiêm trọng thêm vấn đề
ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt
là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh.

SO2, NO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải
lượng các chất ô nhiễm, còn lại là các chất
ô nhiễm không khí khác (Bảng 2.2).
Trong các nhóm ngành công nghiệp ở Việt Nam, các hoạt động: khai thác
và chế biến than, sản xuất thép, sản xuất
vật liệu xây dựng và nhiệt điện đang được
đánh giá là những nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí đáng kể hiện nay.
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2010
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Các chất độc hại từ khí thải công
nghiệp được phân loại thành các nhóm
bụi, nhóm chất vô cơ và nhóm các chất
hữu cơ với các chất ô nhiễm phổ biến
gồm NO2, SO2, VOC, TSP, các hóa chất
và các kim loại. Trong đó lượng phát thải

Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình
công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu
sử dụng mà các hoạt động công nghiệp
khác nhau sẽ phát sinh khí thải với thành
phần và nồng độ khác nhau (Bảng 2.1).
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Đơn vị: mg/m3
QCVN 06: 2009 quy định hàm lượng bụi: 0,15mg/m3
Nguồn: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương
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Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
không khí phát sinh từ hoạt động của
ngành khai thác và chế biến than chủ yếu
là bụi (TSP, PM10) và một số chất ô nhiễm
khác như SO2, CO, NO2, CH4...
Mặc dù trong quá trình khai thác,
chế biến và vận chuyển, các doanh nghiệp
đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu
tác động như trang bị hệ thống xử lý bụi
(75%), che phủ xe vận chuyển, cải tiến dây
chuyền sản xuất nhưng kết quả quan trắc
cho thấy 100% các cơ sở khai thác và chế
biến than có nồng độ bụi vượt ngưỡng quy
chuẩn cho phép (QCVN 06:2009/BTNMT).

%ҧQJ1ӗQJÿӝEөLWURQJTXiWUuQKNKDLWKiFWKDQ

Khai thác và chế biến than là một
trong những ngành công nghiệp góp phần
giữ vững an ninh năng lượng và tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo thống
kê, hiện có khoảng 28 doanh nghiệp khai
thác, chế biến than nằm trong Tập đoàn
công nghiệp Than và Khoáng sản Việt
Nam. Song do công nghệ khai thác còn
lạc hậu, các biện pháp giảm thiểu bụi, khí
thải còn hạn chế nên các tác động đến môi
trường không khí vẫn là vấn đề cần được
chú ý trong ngành sản xuất này.

 1JjQK NKDL WKiF Yj FK͗ EL͗Q
than
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Theo dự báo nhu cầu sử dụng các
sản phẩm thép đến năm 2025, cả nước sẽ
tiêu thụ khoảng 37 triệu tấn, kèm theo đó
là một lượng lớn các khí thải phát sinh
(Bảng 2.4).

Sự phân bố của các nhà máy sản
xuất thép không đồng đều giữa các vùng
trên cả nước, chủ yếu tập trung ở vùng
Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ
(chiếm tỷ lệ 43,72% và 28,57% năm 2009).
Áp lực ô nhiễm môi trường không khí từ
hoạt động sản xuất thép tại hai khu vực
này cũng lớn hơn các khu vực khác, đòi
hỏi phải có sự cân nhắc trong quy hoạch
phát triển vùng và sự đầu tư đúng mức
cho các hệ thống xử lý khí thải.

tư các thiết bị hiện đại như hệ thống xử lý
khí thải, hệ thống lọc bụi... Còn lại các cơ
sở cán thép công suất nhỏ, các lò sản xuất
thép tư nhân với công nghệ lạc hậu, chưa
có sự đầu tư đúng mức cho công tác xử
lý khí thải. Các cơ sở này chính là những
nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi
trường không khí các khu vực xung quanh.

816
498
573

122
&2
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3.012
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3.632

2.912

4.584
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Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương, 2009
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Đơn vị: tấn/năm

%ҧQJѬӟFWtQKFiFFKҩWSKiWWKҧLYjRP{LWUѭӡQJWKHRVҧQOѭӧQJTX\KRҥFKSKiW
WULӇQQJjQKWKpSÿӃQ

Công tác bảo vệ môi trường tại các
nhà máy sản xuất thép thời gian gần đây
đã được quan tâm song mức độ đầu tư cho
hệ thống xử lý khí thải phát sinh còn chưa
đồng bộ. Mới chỉ có một số doanh nghiệp
lớn quan tâm đến công tác xử lý khí thải
trước khi thải ra môi trường bằng cách đầu

Nguồn gây ô nhiễm không khí của
hoạt động sản xuất thép chủ yếu phát sinh
từ các khu vực sản xuất như nhà xưởng,
lò than, khu vực tạo hình, khu vực tập kết
sản phẩm với các khí thải chủ yếu: bụi,
gỉ sắt chứa các oxit kim loại (FeO, MnO,
Al2O3, SiO2, CaO, MgO); khí thải chứa
CO2, SO2. Tại các khu vực nhà kho, bãi
chứa, kho than, khu vực vận chuyển, khí
thải phát sinh chủ yếu gồm NOx, VOC,
hơi xăng dầu.

Theo đánh giá nêu trong Chương 1,
ngành sản xuất thép với đặc trưng tiêu thụ
nhiều năng lượng (than, dầu, điện) được
đánh giá là một trong những nguồn phát
sinh nhiều loại khí thải vào môi trường.

1JjQKV̻Q[X̽WWKpS
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Hiện nay, công nghệ sản xuất xi
măng của nước ta chủ yếu theo phương
pháp khô, lò quay. Theo đánh giá của các
chuyên gia, sản xuất xi măng bằng công
nghệ lò quay ít gây ảnh hưởng đến môi
trường hơn lò đứng. Mặc dù đã có chủ
trương loại bỏ xi măng lò đứng nhưng
trên thực tế vẫn còn tồn tại một số nhà
máy xi măng lò đứng và các trạm nghiền
độc lập, có công suất nhỏ, thiết bị cũ, lạc
hậu. Khí thải từ lò nung xi măng có hàm
lượng bụi, NO2, CO2, F rất cao và có khả
năng gây ô nhiễm nếu không được kiểm
soát tốt. Bụi xi măng phát sinh ở hầu hết
các công đoạn trong quá trình sản xuất
như: quá trình nghiền, đập, sàng, phân ly,
đóng bao và vận chuyển.

Ngành công nghiệp sản xuất xi
măng là ngành công nghiệp đóng vai trò
quan trọng trong quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên ngành công
nghiệp này lại được coi là một trong những
ngành có tác động nhiều và đặc trưng tới
môi trường không khí.

Theo các số liệu phân tích tại chương
1 cho thấy sự phân bố các nhà máy sản xuất
vật liệu xây dựng tập trung chủ yếu tại Đồng
bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía
Bắc, do đó, chất lượng môi trường không khí
tại các khu vực này bị ảnh hưởng nhiều hơn
so với các khu vực khác. Ô nhiễm không
khí do hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng
phát sinh từ quá trình khai thác, sản xuất
và vận chuyển nguyên vật liệu. Quá trình
khai thác và chế biến thường phát sinh bụi
và một số khí: CO, NOx, SO2, H2S,…; quá
trình vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu
phát sinh bụi.

1JjQKV̻Q[X̽WYͅWOL͟X[k\GΉQJ
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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%ҧQJѬӟFWtQKWҧLOѭӧQJ
FiFFKҩWSKiWWKҧLYjRP{LWUѭӡQJ
WӯVҧQ[XҩW[LPăQJ

Các ngành sản xuất vật liệu xây dựng
khác cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng
không khí tại các khu vực xung quanh
trong quá trình hoạt động. Việc khai thác
và chế biến đá gây ô nhiễm bụi từ quá trình
nổ mìn, đập nghiền và bốc xúc đá. Ngoài
bụi, quá trình khai thác còn phát sinh ra các
khí: CO, NOx, SO2, H2S,… do nổ mìn và sử
dụng dầu diezen. Hoạt động sản xuất gốm
sứ, gạch nung, gạch ốp lát, do sử dụng than
làm nhiên liệu nên khí thải chủ yếu là bụi
và SO2.
Mỗi loại hình sản xuất của ngành
nhiệt điện sẽ phát sinh các loại khí thải
khác nhau. Lượng phát thải các chất gây
ô nhiễm cũng phụ thuộc vào loại nguyên
liệu và công nghệ sử dụng (Bảng 2.7, 2.8).
Trong đó, nhiệt điện than phát thải một
lượng lớn khí SO2, NOx và CO2; nhiệt điện
dầu phát thải chủ yếu khí CO2 và bụi; nhiệt
điện khí – tubin khí hỗn hợp phát thải chủ
yếu khí CO2 và NOx.

Các nhà máy nhiệt điện tập trung
chủ yếu tại khu vực phía Bắc (Quảng Ninh,
Ninh Bình, Hải Dương,…) và khu vực phía
Nam (Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Tp. Hồ
Chí Minh) và hầu hết các nhà máy nhiệt
điện đốt than cũ chủ yếu sử dụng nhiệt
điện ngưng hơi, lò hơi tuần hoàn tự nhiên,
công suất thấp, không đáp ứng yêu cầu về
môi trường. Với sự phân bố các nhà máy
nhiệt điện chủ yếu tập trung tại các thành
phố lớn cùng với công nghệ lạc hậu đã và
đang gây áp lực không nhỏ lên môi trường
không khí của các khu vực này.

1JjQKQKL͟WÿL͟Q

Chöông II
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Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược,
Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, 2010
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Mặc dù đã có quy định về che
chắn bụi tại các công trường xây dựng và
phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và
phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi
công trường, phun nước rửa đường nhưng
việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Vì vậy,
đây là nguồn phát tán một lượng lớn bụi
vào môi trường không khí. Bên cạnh bụi,
các thiết bị xây dựng (máy xúc, máy ủi, ...),
các phương tiện vận chuyển vật liệu xây

Bên cạnh hoạt động giao thông,
hoạt động xây dựng trong đô thị cũng là
nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường
không khí. Trong những năm gần đây,
hoạt động xây dựng các khu chung cư,
khu đô thị mới, cầu đường, sửa chữa
nhà, vận chuyển vật liệu và phế thải xây
dựng,… diễn ra ở khắp nơi, đặc biệt là
các đô thị lớn. Các hoạt động như đào
lấp đất, đập phá công trình cũ, vật liệu
xây dựng bị rơi vãi trong quá trình vận
chuyển thường gây ô nhiễm bụi đối với
môi trường xung quanh.

+RҥWÿӝQJ[k\GӵQJYjGkQVLQK

Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động chăn nuôi ở nước ta hiện
nay đang tồn tại ở hai loại hình: trang trại
và hộ gia đình. Theo các đặc điểm của từng
loại hình đã được phân tích tại chương 1,
loại hình chăn nuôi theo mô hình hộ gia
đình đang là nguồn gây ô nhiễm khó kiểm
soát đối với môi trường không khí tại các
khu vực nông thôn. Theo thống kê mỗi
năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải

+R̹WÿͱQJQ{QJQJKL͟SYjOjQJ
QJK͙

Đối với khu vực dân cư, vẫn tồn tại
hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu than
tổ ong, gây ô nhiễm cục bộ trong phạm vi
hộ gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Tuy
nhiên, hiện nay, hoạt động này đã giảm
đáng kể ở các khu vực đô thị, chỉ còn nhiều
ở các khu vực ven đô và vùng nông thôn.

dựng còn thải ra môi trường không khí
các khí thải khác như: SO2, CO, VOC,...

Ghi chú: Phát thải được tính toán với điều kiện thực tế của các dự án
Các hệ số phát thải được áp dụng là các hệ số của IPCC và AP42 của Mỹ
Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, 2010
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Hiện nay, tại các vùng nông thôn,
rơm rạ không còn là chất đốt chủ yếu do
có các nhiên liệu khác thay thế như: điện,
khí gas… Thêm vào đó, việc gia tăng số
mùa vụ canh tác hàng năm cũng làm gia
tăng lượng rơm rạ thải ra môi trường. Biện
pháp chính được người dân sử dụng đối
với lượng rơm rạ thải nói trên là đốt ngay
trên đồng ruộng. Chính vì vậy, sau mỗi vụ
thu hoạch, hoạt động đốt rơm rạ đã gây
hiện tượng khói mù cho các vùng lân cận.
Việc đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt
không kiểm soát, trong đó sản phẩm chủ
yếu là các chất khí: bụi, CO2, CO, NOx. Khi
rơm rạ cháy không hết có thể tạo ra hợp
chất Anđêhit và bụi mịn là những chất gây
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

đó phát sinh mùi, khí thải gây ảnh hưởng
đến môi trường không khí.

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
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.KXQJѬӟFWtQKWKҧLOѭӧQJFiFNKtWKҧLGRÿӕWVLQKNKӕLWҥL&KkXÈ

Trong những năm qua, hoạt động
trồng trọt không ngừng gia tăng về sản
lượng, theo đó là sự gia tăng liều lượng và
chủng loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
hóa học. Công tác thu gom, lưu giữ và xử
lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất bảo
vệ thực vật chưa được quan tâm đúng mức,
nhiều nơi, thải bỏ ngay tại đồng ruộng, từ

ra khoảng 75-85 triệu tấn chất thải. Trong
quá trình chăn nuôi, khí CO2 thải ra chiếm
9%, khí CH4 chiếm 37%, khí NOx chiếm
65% và các khí khác: H2S, NH3… Theo báo
cáo của Viện Chăn nuôi, nồng độ khí H2S
và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn
khoảng 30-40 lần mức cho phép. Khí CO2
từ chăn nuôi chủ yếu phát sinh từ việc đốt
nhiên liệu chạy máy móc dùng cho thức
ăn gia súc, gia cầm. Khí CH4 phát sinh chủ
yếu từ quá trình lên men thức ăn ở dạ cỏ
của động vật nhai lại và phân của gia súc.
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thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ phát sinh
ô nhiễm mùi do quá trình phân huỷ
các chất hữu cơ trong nước
thải và các chất hữu
cơ trong chế phẩm
thừa thải ra tạo
nên các khí
như SO2, NO2,
H2S, NH3...
Các khí này
có mùi hôi
tanh rất khó
chịu. Các làng
nghề ươm tơ,
dệt vải và thuộc da,
thường bị ô nhiễm bởi
các khí: SO2, NO2. Các làng
nghề thủ công mỹ nghệ thường bị
ô nhiễm nặng bởi khí SO2 phát sinh từ quá
trình xử lý chống mốc cho các sản phẩm
mây tre đan. Ở các làng nghề sản xuất mặt
hàng mây, tre đan… có tình trạng ô nhiễm
không khí, do phải sử dụng lưu huỳnh khi
sấy nguyên liệu.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam, 2009

%DOjQJQJKӅWҥLFiF[m9ăQ0{QKX\ӋQ<rQ3KRQJĈҥL%iL
KX\ӋQ *LD %uQK Yj 4XҧQJ %ӕ KX\ӋQ /ѭѫQJ7jL &iF OjQJ QJKӅ
WUrQQҵP[HQNӁWURQJNKXGkQFѭÿDQJJk\{QKLӉPP{LWUѭӡQJ
QJKLrPWUӑQJÿһFELӋWOjP{LWUѭӡQJNK{QJNKt1ӗQJÿӝNKt&2
622 WURQJNKXGkQFѭYѭӧWOҫQVRYӟLWLrXFKXҭQYjYѭӧW
WӯOҫQWҥLFiF[ѭӣQJVҧQ[XҩWQӗQJÿӝEөLYѭӧWWLrXFKXҭQ
FKRSKpSWӯOҫQ

.KXQJ.KtWKҧLWҥLFiFOjQJQJKӅ%ҳF1LQK

Tùy theo tính chất của
từng loại làng nghề mà loại ô nhiễm môi
trường cũng khác nhau. Trong đó, ngành
sản xuất có thải lượng ô nhiễm lớn nhất
là tái chế kim loại, quá trình tái chế và gia
công cũng gây phát sinh các khí độc như
hơi axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO,
Al2O3). Các làng nghề chế biến lương thực,

Ô nhiễm môi trường không khí tại
các làng nghề có nguồn gốc chủ yếu từ
việc sử dụng than làm nhiên
liệu (phổ biến là than
chất lượng thấp),
sử dụng nguyên
vật liệu và hóa
chất trong dây
chuyền công
nghệ sản xuất,
khí thải chứa
các
thành
phần đặc trưng
là bụi, CO2, CO,
SO2, NOx và chất
hữu cơ bay hơi.

Làng nghề

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\KLӋQWѭӧQJÿӕWUѫPUҥӣ7KiL%uQKGLӉQUDNKiSKәELӃQJk\ҧQK
KѭӣQJNK{QJQKӓÿӃQFKҩWOѭӧQJP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWҥLWKӡLÿLӇPÿӕW1ăPWKHRNӃWTXҧ
WtQKWRiQFKRWRjQWӍQK7KiL%uQKѭӟFWtQKOѭӧQJNKtWKҧLWӯÿӕWUѫPUҥFKRWKҩ\OѭӧQJ&2 2SKiW
WKҧL OӟQ QKҩW  QJKuQ WҩQQăP FKLӃP  WәQJ OѭӧQJ NKt SKiW WKҧL &2  QJKuQ WҩQ
QăPFKLӃP

.KXQJѬӟFWtQKWKҧLOѭӧQJFiFNKtWKҧLGRÿӕWUѫPUҥWҥL7KiL%uQK
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Bãi rác lộ thiên là nơi tập hợp các
loại chất thải rắn, chủ yếu là chất thải rắn
sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao. Dưới
tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh
vật, chất thải rắn hữu cơ bị phân hủy và
sản sinh ra các chất khí (CH4 – 63.8%, CO2
– 33.6%, và một số khí khác). Ước tính,
lượng khí CH4 và CO2 phát sinh từ các
bãi rác lộ thiên và các khu chôn lấp chiếm
3-19% tổng lượng phát sinh. Lượng khí
phát thải tăng khi nhiệt độ tăng. Đối với
các bãi chôn lấp, ước tính 30% các chất khí
phát sinh trong quá trình phân hủy rác có
thể thoát lên trên mặt đất mà không cần
một sự tác động nào.
Quá trình vận chuyển và lưu giữ
chất thải rắn cũng phát sinh mùi từ quá
trình phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm
môi trường không khí. Các khí phát sinh từ

&K{QOҩSYj[ӱOêFKҩWWKҧL
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quá trình phân hủy chất hữu cơ trong chất
thải rắn bao gồm: Amoni có mùi khai, Hydrosunfur mùi trứng thối, Sunfur hữu cơ
mùi bắp cải thối rữa, Mecaptan hôi nồng,
Amin mùi cá ươn, Diamin mùi thịt thối,
Cl2 hôi nồng, Phenol mùi ốc đặc trưng.
Tại nhiều khu chôn lấp, đặc biệt các
bãi rác lộ thiên, đã và đang diễn ra hoạt
động đốt rác thải tùy tiện, gây ảnh hưởng
đến chất lượng môi trường không khí tại
những thời điểm nhất định. Rác thải tại
các bãi rác (giấy, gỗ, cao su, ni lông, nhựa,
vải, các chất khác...) khi bị đốt đã thải ra
môi trường các chất khí chủ yếu như: NOx,
CO, CO2, SOx, HCl, HF, Dioxin, Furan và
tro. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu cũng như các số liệu cụ thể về tải
lượng phát thải các chất khí từ hoạt động
đốt rác bãi rác.
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Hiện nay, biện pháp xử lý CTNH
đang được áp dụng phổ biến ở nước ta là
sử dụng công nghệ lò đốt. Tính đến năm
2006, hơn 500 lò đốt đã được lắp đặt tại các
cơ sở y tế, các lò đốt chất thải công nghiệp,
sinh hoạt… cũng đã được đầu tư lắp đặt
ở nhiều địa phương. Quá trình vận hành
và sử dụng các lò đốt chất thải đang bộc lộ
nhiều hạn chế do liên quan đến công nghệ,
trình độ quản lý, kinh phí vận hành,…
Các công nghệ hiện có còn chưa hiện đại,
sử dụng các công nghệ đa dụng cho nhiều
loại CTNH và thường ở quy mô nhỏ. Do
đó, xét về khía cạnh môi trường, công nghệ
xử lý CTNH vẫn gây ra những tác động
nhất định đến môi trường không khí. Các
chất khí tạo ra sau quá trình đốt: SO2, HCl,
Dioxin và Furan. Việc đốt các chất thải y tế
được đựng trong túi ni lông PVC, cùng với
các loại dược phẩm nhất định, có thể tạo

Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

ra khí axit thường là HCl. Trong quá trình
đốt các dẫn xuất halogen (F, Cl, …Br…I)
ở nhiệt độ thấp thường tạo ra axit (HCl).
Điều này dẫn tới nguy cơ tạo thành Dioxin,
Furan và các kim loại nặng như thủy ngân
phát thải theo khí lò đốt. Một số kim loại
nặng và hợp chất chứa kim loại (như thủy
ngân, chì) cũng có thể bay hơi, theo tro bụi
phát tán vào môi trường. Mặc dù, ô nhiễm
tro bụi thường là lý do khiếu nại của cộng
đồng vì dễ nhận biết bằng mắt thường,
nhưng tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm
hơn nhiều chính là các hợp chất (như kim
loại nặng, Dioxin và Furan) bám trên bề mặt
hạt bụi phát tán vào không khí. Mặt khác,
nếu nhiệt độ tại lò đốt rác không đủ cao và
hệ thống thu hồi xử lý khí thải không đảm
bảo tiêu chuẩn khiến cho chất thải không
được tiêu hủy hoàn toàn làm phát sinh các
khí CO, NOx, Dioxin và Furan.
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Nguồn: FAR, IPCC, 2007

12

QăP

SSWQăP

SSWY

0

+&)&


11


1ăP

(**) Ước tính theo Thông báo đầu tiên của Việt Nam cho
Công ước khung của Liên hiệp quốc về BĐKH, 2003

Nguồn: (*) Climate Change 101: Understanding and Responding to Global Climate Change, 2007
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Mặc dù tỷ lệ lượng
phát thải khí nhà kính
tính trên đầu người của
Việt Nam hiện thấp hơn
so với mức trung bình
của thế giới (Bảng 2.10),
nhưng nước ta lại là một
trong những quốc gia chịu
tác động nặng nề nhất của
BĐKH.
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.KtQKjNtQK

báo quốc gia lần thứ nhất, 2004), năm 1998
(Báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính,
2008) và năm 2000 (Thông báo quốc gia lần
thứ hai, 2010). Kết quả kiểm kê cho thấy,
tổng lượng phát thải các khí nhà kính năm
2000 là 150,9 triệu tấn CO2 tương đương.
Cơ cấu phát thải ở các lĩnh vực có thay đổi
so với những năm trước, tỷ lệ phát thải so
với tổng số tăng lên ở các lĩnh vực: chất thải,
năng lượng và các quá trình công nghiệp
(Biểu đồ 2.2).

%ҧQJ1ӗQJÿӝNKtQKjNtQKWURQJNKtTX\ӇQ

Việt Nam đã thực hiện kiểm kê phát
thải khí nhà kính vào các năm 1993 (Thông

Lượng phát thải khí nhà kính (CO2,
CH4, N2O,..) toàn cầu không ngừng tăng
nhanh kể từ sau thời kỳ cách mạng công
nghiệp do các hoạt động của con người,
đặc biệt là do sử dụng nhiên liệu hóa thạch
phục vụ công nghiệp, giao thông vận tải,
nông nghiệp... Khí nhà kính được tích lũy
trong thời gian dài gây ra hiện tượng hiệu
ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ của Trái
đất (Bảng 2.9).

3+È77+Ҧ,.+Ë1+¬.Ë1+
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1994*

1998**

2000***
1ăQJOѭӧQJ

&iFTXiWUuQKF{QJQJKLӋS

1{QJQJKLӋS

/kPQJKLӋSYjWKD\ÿәLVӱGөQJÿҩW

&KҩWWKҧL

Việc nghiên cứu kiểm kê phát
thải khí nhà kính ở các lĩnh vực cho
thấy, chỉ có lâm nghiệp và chuyển đổi
sử dụng đất có khả năng hấp thụ và
làm giảm CO2. Hấp thụ CO2 từ rừng
và từ các vùng đất khác đạt 75,74 triệu
tấn CO2 tương đương, trong đó rừng là
nguồn hấp thụ chủ yếu; giảm phát thải
CO2 từ chuyển đổi sử dụng đất và từ
mặt đất là 90,85 triệu tấn CO2 tương
đương. Tính tổng cộng, phát thải khí
nhà kính từ lĩnh vực lâm nghiệp và
chuyển đổi sử dụng đất là 15,1 triệu tấn
(Biểu đồ 2.4), chiếm 10% tổng lượng
phát thải.

Kết quả kiểm kê cho năm 2000
cho thấy, nông nghiệp là nguồn phát
thải lớn nhất với 65 triệu tấn CO2
tương đương (chiếm 43,1%), tiếp đến
là lĩnh vực năng lượng (35%) (Biểu đồ
2.3.). Tuy nhiên, tỷ lệ phát thải của
nông nghiệp so với tổng lượng phát
thải giảm đi so với 2 lần kiểm kê trước.
10
ƚƌŝҵƵ
ƚҤŶ;ϳйͿ
&iFTXiWUuQKF{QJQJKLӋS
/kPQJKLӋSYjWKD\ÿәLVӱGөQJÿҩW

52,8
ƚƌŝҵƵƚҤŶ
(35%)

Bộ TN&MT, 2010

Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu,

%LӇXÿӗ.ӃWTXҧNLӇPNrNKtQKjNtQK
FKRQăPWKHRWӯQJOƭQKYӵF
WKHR&22WѭѫQJÿѭѫQJ

1ăQJOѭӧQJ
1{QJQJKLӋS
&KҩWWKҧL

65,1
ƚƌŝҵƵƚҤŶ
( 43%)

ϳ͕ϵ
15,1
ƚƌŝҵƵƚҤŶƚƌŝҵƵƚҤŶ
(5%)
(10%)

Nguồn: *Thông báo quốc gia lần thứ nhất cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu, Bộ TN&MT, 2004
**Báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính, Bộ TN&MT, 2008
***Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu,
Bộ TN&MT, 2010
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Nguồn: Thông báo quốc gia
lần thứ hai cho Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi khí
hậu, Bộ TN&MT, 2010

%LӇXÿӗ
/ѭӧQJSKiWWKҧLFiFORҥL
NKtQKjNtQKFKRQăP
TX\UD&22 WѭѫQJÿѭѫQJ

Phân tích số liệu kiểm
kê phát thải theo các loại khí
nhà kính (quy ra CO2 tương
đương) cho năm 2000 cho
thấy, lượng CO2 là 67,8 triệu
tấn, chiếm 44,9%, CH4 là
66,4 triệu tấn, chiếm 44% và
N2O là 16,7 triệu tấn, chiếm
11,1% (Biểu đồ 2.5).

Nguồn: Thông báo quốc gia
lần thứ hai cho Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu, Bộ TN&MT, 2010

%LӇXÿӗ
3KiWWKҧLNKtQKjNtQKWӯ
YLӋFFKX\ӇQÿәLVӱGөQJ
ÿҩWFKRQăP
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Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ
TN&MT, 2010

Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT, 2010
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Trên cơ sở tốc độ
phát triển kinh tế - xã hội
trong những năm qua và
kế hoạch phát triển tổng
thể của các ngành kinh
tế chủ yếu thì lượng phát
thải khí nhà kính của nước
ta được dự báo sẽ tăng
mạnh (Biểu đồ 2.7). Năm
2000, nông nghiệp có tỷ lệ
phát thải cao nhất, chiếm
65,1%. Theo dự báo, đến
năm 2030, lĩnh vực năng
lượng là nguồn phát thải
khí nhà kính lớn nhất là
470,8 triệu tấn CO2 tương
đương, chiếm phần lớn
tổng lượng phát thải trong
năm này.

Nông nghiệp là
nguồn chủ yếu phát thải
CH4, N2O, chiếm 75-80%,
trong khi đó năng lượng là
nguồn phát thải CO2 chủ
yếu, chiếm 70% tổng lượng
phát thải (Biểu đồ 2.6)

Chöông 3

Chöông III

HIEÄN TRAÏNG
CHAÁT LÖÔÏNG
MOÂI TRÖÔØNG
KHOÂNG KHÍ

Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí

43

422

thủ công, lấy mẫu tại hiện trường và vận
chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.
Các chương trình quan trắc thủ công của
quốc gia và địa phương được thực hiện
với tần suất từ 2 - 6 lần/năm. Bên cạnh đó,
mạng lưới các trạm quan trắc tự động đã và
đang được lắp đặt và vận hành trong toàn
quốc ở cả cấp Trung ương và địa phương để
giám sát liên tục diễn biến chất lượng môi
trường không khí xung quanh (Khung 3.1.).

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2013.
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ÿLYjRYұQKjQKWӯ YjĈӗQJ1DL WUҥPYұQKjQKWӯQăP 
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WӯWKiQJ

0ҥQJOѭӟLTXDQWUҳFNKtWѭӧQJWKӫ\YăQYjP{LWUѭӡQJTXӕFJLDJӗPWUҥPTXDQWUҳFFKҩW
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KLӋQWҥLFiFWӍQKWKjQKSKӕ+j1ӝL+ҧL3KzQJ1LQK%uQK9LQKĈj1ҹQJ+ӗ&Kt0LQK3OHLNX
&ҫQ7Kѫ6ѫQ/D
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.KXQJ+ӋWKӕQJFiF7UҥPTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWӵÿӝQJFӕÿӏQK

Hiện nay hoạt động quan trắc môi
trường ở Việt Nam chủ yếu là quan trắc

Các thông tin và đánh giá hiện
trạng chất lượng môi trường không khí
trong báo cáo được xây dựng dựa trên số
liệu quan trắc từ các chương trình quan
trắc môi trường do Tổng cục Môi trường,
các đơn vị trong mạng lưới quan trắc
môi trường quốc gia và các địa phương
thực hiện.

HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
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quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh. Thông số độ ồn
được so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT
- Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn. Ô nhiễm
môi trường không khí được xác định khi
nồng độ các thông số vượt giới hạn cho
phép của QCVN với các ngưỡng khác
nhau của trung bình 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ
(ngày) và năm. Đây là cơ sở dùng để đánh
giá diễn biến ô nhiễm môi trường không
khí theo thời gian.
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Nguồn: TCMT tổng hợp, 2013
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%ҧQJ*LiWUӏJLӟLKҥQFiFWK{QJVӕFѫEҧQWURQJ
P{LWUѭӡQJNK{QJNKt[XQJTXDQKWKHR
4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLD
YӅFKҩWOѭӧQJNK{QJNKt[XQJTXDQK

7URQJFiFORҥLEөLQj\WKuEөL30FyNKҧQăQJÿLVkXYjRFiFSKӃQDQJSKәLJk\ҧQKKѭӣQJ
WUӵFWLӃSÿӃQKӋK{KҩSKѫQFҧ
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PӝWWKӡLJLDQ%өLÿӅFұSWURQJ&KѭѫQJQj\JӗPFiFORҥLEөLVDX

O3&yKDLORҥLNKtR]{QWURQJÿyNKtR]{QWҫQJEuQKOѭXOjORҥLNKtJL~SEҧRYӋEҫXNKtTX\ӇQ
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TXDQJKyDJLӳDFiFKӧSFKҩW12[92&VFiFK\GURFDUERQWURQJNK{QJNKt7KӡLJLDQWӗQWҥLWURQJ
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NOx: /jKӛQKӧSFӫDNKt12Yj12FyPһWÿӗQJWKӡLWURQJP{LWUѭӡQJSKiWWiQGRTXiWUuQK
ÿӕWQKLrQOLӋXӣQKLӋWÿӝFDRWӯKRҥWÿӝQJJLDRWK{QJQKjPi\QKLӋWÿLӋQOzKѫLF{QJQJKLӋS«Ĉk\
FǊQJOjPӝWWURQJQKӳQJQKkQWӕJk\UDOҳQJÿӑQJD[LWWKѭӡQJFyWKӡLJLDQWӗQWҥLWӯ±QJj\WURQJ
NKtTX\ӇQ

CO: 3KiWWiQYjRP{LWUѭӡQJGRTXiWUuQKÿӕWNK{QJKRjQWRjQFiFQKLrQOLӋXKӳXFѫQKѭWKDQ
GҫXJӛFӫL7KӡLJLDQOѭXWURQJNKtTX\ӇQFyWKӇGDRÿӝQJWӯWKiQJÿӃQQăP

SO2: /jVҧQSKҭPFӫDTXiWUuQKÿӕWFiFQKLrQOLӋXQKѭWKDQGҫXĈk\FǊQJOjFKҩWJySSKҫQ
Jk\OҳQJÿӑQJD[LW7KӡLJLDQWӗQWҥLWURQJP{LWUѭӡQJWӯSK~WÿӃQQJj\

.KXQJĈһFWUѭQJFӫDPӝWVӕWK{QJVӕGQJWURQJÿiQKJLi{QKLӉPP{LWUѭӡQJNK{QJNKt

Trong báo cáo này, chất lượng
không khí được đánh giá dựa vào số liệu
quan trắc các thông số môi trường tập
trung trong giai đoạn từ năm 2008 đến
2013 và so sánh với quy chuẩn kỹ thuật

&iFWK{QJVӕÿѭӧFVӱGөQJÿӇÿiQK
JLi{QKLӉPNK{QJNKtEDRJӗPEөLOѫOӱQJ
WәQJVӕ 763 EөL3010EөLPӏQ 30và
301 62212122 12x&223EөL
FKuPӝWVӕFKҩWÿӝFKҥLWURQJNK{QJNKt
YjWLӃQJӗQ
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TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
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Nguồn: TCMT, 2013
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Nguồn: TCMT, 2013
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Nhìn chung, nồng độ bụi cao vẫn
là vấn đề đáng lo ngại nhất, đặc biệt là
đối với môi trường không khí tại các đô
thị. Tại các điểm quan trắc cạnh đường
giao thông, số ngày có giá trị AQI không
đảm bảo ngưỡng khuyến cáo an toàn với
sức khỏe cộng đồng do nồng độ bụi PM10
vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT
vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, nồng độ
NOx trong không khí cao vượt mức cho
phép QCVN cũng góp phần đáng kể trong
những ngày giá trị AQI vượt ngưỡng 100
(Biểu đồ 3.2).

&+Ҩ7/ѬӦ1*0Ð,75ѬӠ1*.+Ð1*.+Ë7Ҥ,ĈÐ7+ӎ

Môi trường không khí tại các đô
thị chịu ảnh hưởng tổng hợp từ nhiều
nguồn thải. Trong khoảng 5 năm trở lại
đây, chất lượng không khí đô thị chưa có
nhiều cải thiện. Chỉ số chất lượng không
khí AQI vẫn duy trì ở mức tương đối cao,
điển hình như ở Hà Nội số ngày có AQI
ở mức kém (AQI = 101 ÷ 200) giai đoạn
từ 2010 - 2013 chiếm tới 40 - 60% tổng
số ngày quan trắc trong năm và có những
ngày chất lượng không khí suy giảm đến
ngưỡng xấu (AQI = 201 ÷ 300) và nguy
hại (AQI>300) (Biểu đồ 3.1).
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%LӇXÿӗ;XKѭӟQJELӃQÿәLWKHRPDQӗQJÿӝFiFORҥLEөL301303010
ӣKDLWUҥP/r'XҭQ Ĉj1ҹQJ Yj1JX\ӉQ9ăQ&ӯ +j1ӝL 
PLQKKӑDVӕOLӋXQăP

7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ

PJP3

7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ 7KiQJ

PJP3

160

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Đối với các địa phương ở phía Nam
(như Đồng Nai), khí hậu trong năm có sự
phân hóa theo mùa. Nồng độ các loại bụi
PM10, PM2,5 có sự khác biệt đáng kể giữa
hai mùa, mùa mưa (tháng 5 đến tháng 11)
và mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm
sau) (Biểu đồ 3.5).
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Khác với khu vực Bắc Bộ, khu vực
Nam Trung Bộ nằm trong vùng khí hậu
nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt ổn định, ít
biến động quanh năm nên sự khác biệt về
nồng độ bụi PM đo giữa các tháng không rõ
rệt. Số liệu đo ở trạm quan trắc không khí
Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng, cho thấy sự ổn định
về nồng độ các loại bụi PM1-PM2,5-PM10
giữa mùa khô và mùa mưa (Biểu đồ 3.4).

Nhìn chung, trong thành phần bụi
ở nước ta thì tỷ lệ bụi mịn (PM2,5 và PM1)
chiếm tỷ trọng tương đối cao. Đối với Hà
Nội, số liệu đo tại trạm quan trắc Nguyễn
Văn Cừ từ 2010-2013 cho thấy tỷ lệ này
có sự dao động theo quy luật và ô nhiễm
thường tập trung vào các tháng có nhiệt
độ thấp hoặc không khí khô làm cản trở sự
phát tán của các chất ô nhiễm ở tầng mặt.
Đây là trường hợp đo được ở Hà Nội, khu
vực có đặc trưng khí hậu cận nhiệt đới ẩm
với mùa hè nóng, mưa nhiều (tháng 5-9)
và mùa đông lạnh, ít mưa (tháng 11-3 
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Ô nhiễm bụi ở các đô thị được
phản ánh thông qua các thông số bụi lơ
lửng tổng số TSP, bụi PM10 và bụi mịn
(PM2,5 và PM1). Đáng lưu ý là các hạt
bụi mịn thường mang tính axit, có kích
thước siêu nhỏ nên tồn tại rất lâu trong
khí quyển và có khả năng phát tán xa,
mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người
dân và các hoạt động phát triển kinh tế
xã hội là đáng kể so với các hạt bụi thô
(thường trung tính).

%өL

Một điều đáng lưu ý là dựa trên số
liệu quan trắc liên tục tự động từ một số
trạm ven đường có thể thấy nồng độ khí O3
ở Việt Nam đang có xu hướng tăng đáng kể
và rõ rệt từ năm 2013. Các thông số khác
như CO, SO2,…vẫn duy trì ở ngưỡng cho
phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng
mức độ ô nhiễm khí SO2 có xu hướng giảm
so với thời gian trước đây.
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Số liệu quan trắc giai đoạn từ 2008 2013 cho thấy có sự khác biệt đáng kể về nồng
độ bụi TSP trong môi trường không khí xung
quanh ở các loại đô thị. Ô nhiễm thường tập
trung cao ở các đô thị có mật độ giao thông
lớn (như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Biên

Hoà) hoặc có các hoạt động sản xuất công
nghiệp phát triển mạnh (điển hình như khai
thác công nghiệp than ở Quảng Ninh) và
có những thời điểm mức độ ô nhiễm vượt
ngưỡng cho phép gấp từ 2 - 6 lần QCVN 05:
2013/BTNMT (Biểu đồ 3.6).

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ763WUXQJEuQKQăPWURQJNK{QJNKt[XQJTXDQKWҥLPӝW
VӕWX\ӃQÿѭӡQJJLDRWK{QJJLDLÿRҥQ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

50

100

150

200

250

7UҥPĈӗQJ.KӣL- ĈӗQJ1DL

7KiQJ

JP3

7KiQJ

300

7KiQJ

Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí

7KiQJ

Chöông III

7KiQJ

0

50

100

150

200

250

300

9QJ.77ĈPLӅQ7UXQJ



41.95



43.88

9QJ.77ĈSKtD1DP

7ӍOӋYѭӧWFKXҭQ

118

59
196

124

106

214
265

64

118

211
348

4

271

81

313

40

167

186

153

0

140

13
200

0

195

5
297

0

6ӕQJj\ÿRNK{QJYѭӧWFKXҭQ

6ӕQJj\ÿRYѭӧWFKXҭQ

295

2

349

2

328

23

316

0

316

0

231

1

229

3

Nguồn: TCMT, 2013

2010

2011
7UҥP1JX\ӉQ9ăQ&ӯ
- +j1ӝL

2012

2013

2010

2012
7UҥP/r'XҭQ
- Ĉj1ҹQJ

2011

2013

2013
7UҥPĈӗQJĈӃ
- 1KD7UDQJ

2012

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ7KӕQJNrVӕQJj\FyVӕOLӋX3010WUXQJEuQKKYjKNK{QJÿҥW
4&91ӣFiFWUҥPFKӏXҧQKKѭӣQJFӫDJLDRWK{QJÿ{WKӏ
JLDLÿRҥQWӯ±

2009

PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30
30
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5
PM10 30
PM2,5 30
PM10 30
PM2,5 30

170

7

6ӕQJj\
400
350

9QJ.77ĈSKtD%ҳF



68.12

7ӹOӋÿҥWFKXҭQ

miền Nam và cao nhất ở vùng KTTĐ phía
Bắc với 68% (Biểu đồ 3.7).
Không chỉ nồng độ các loại bụi
trong môi trường không khí duy trì ở
ngưỡng cao, số ngày đo được giá trị
các loại bụi (PM10, PM2,5) vượt QCVN
05:2013/BTNMT cũng vẫn còn nhiều.

%LӇXÿӗ7ӹOӋVӕOLӋX763YѭӧW4&91%7107
FӫDFiFÿLӇPTXDQWUҳFNK{QJNKtWҥLFiFWX\ӃQÿѭӡQJJLDRWK{QJFӫDYQJ.77Ĉ
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Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ ở cạnh các
trục giao thông. Số liệu quan trắc tại các điểm
ven đường nằm trong chương trình quan
trắc ba vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn từ
2008-2013 có tỷ lệ số giá trị quan trắc vượt
QCVN 05:2013/BTNMT dao động từ 42% ở
vùng KTTĐ miền Trung, 44% ở vùng KTTĐ
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Đối với khu vực đô thị, nguồn gốc
phát sinh các loại khí NO - NO2 - NOx chủ
yếu từ hoạt động giao thông nên xu hướng
diễn biến của các thông số này tương tự
như đối với thông số bụi. Cụ thể, NO có
xu hướng tăng lên vào giờ cao điểm giao
thông buổi sáng và chiều. NO2 là hợp chất
chuyển hóa của NO trong môi trường
không khí, vì vậy nồng độ NO2 thường
tăng mạnh sau khi NO phát tán vào môi
trường. NOx là hỗn hợp các loại khí NO
và NO2 và phản ánh mức độ ô nhiễm tổng
hợp của hai loại khí trên.
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vượt nhiều lần ngưỡng cho phép QCVN,
đáng kể như các điểm đo ở Hà Nội, Bắc
Ninh, Hải Dương... Ngược lại, ở khu vực
dân cư các đô thị quy mô nhỏ và vừa, mức
độ ô nhiễm không khí là thấp hơn (Biểu
đồ 3.10).

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ763WURQJNK{QJNKt[XQJTXDQK
WҥLPӝWVӕNKXGkQFѭWUrQWRjQTXӕFJLDLÿRҥQ

Ĉ{WKӏÿһFELӋW

+ӗ&Kt0LQK

.'&1Kj
$ .KXGkQFѭ .KXGkQFѭ .KXGkQFѭ .'&37UҫQ
Pi\%LD+j
7{+LӃQ
PӟLÿѭӡQJ ÿ{WKӏ73
SKѭӡQJ
+ѭQJĈҥR
Ĉ{QJ
7KjQK4 /ê7ӵ7UӑQJ 4X\1KѫQ 4XDQJ7UXQJ
- 4X\1KѫQ

+j1ӝL

.'&7UXQJ
+zD1KkQ
&KtQK

Tại các khu dân cư, mức độ ô nhiễm
bụi thấp hơn nhiều lần so với các trục giao
thông và các công trường xây dựng. Đối
với các khu dân cư nằm trong các đô thị
lớn chịu ảnh hưởng của giao thông và phát
triển về công nghiệp, mức độ ô nhiễm vẫn
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Đối với các khu công trường xây
dựng, ô nhiễm bụi xung quanh các địa
điểm xây dựng tương đối nghiêm trọng và
duy trì ở ngưỡng cao với khoảng thời gian
kéo dài tương ứng với thời kỳ tiến hành
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các hoạt động xây dựng. Số liệu quan trắc
gần trục giao thông trong hai năm 2010
và 2011 ở Hà Nội cao hơn hẳn các tỉnh
thành còn lại và vượt QCVN 05:2013/
BTNMT trung bình năm từ 2 - 3 lần,
không chỉ vì mật độ phương tiện giao
thông lớn hơn mà còn do ảnh hưởng từ
hoạt động xây dựng. Điển hình như năm
2010 là thời điểm ở Hà Nội đẩy mạnh các
hoạt động xây dựng để kịp đại lễ kỷ niệm
1000 năm Thăng Long vào cuối năm 2010.



Số liệu đo gần các trục giao thông
cũng cho thấy tính quy luật của nồng độ
bụi PM10, PM2,5 và PM1 thường tăng cao
vào các giờ cao điểm giao thông do thời
điểm này số lượng phương tiện giao thông
trên đường thường cao nhất trong ngày.

Chöông III




























Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí



Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí



Chöông III



427

55

428

56

4

5

6
7
7KiQJ

8

9

10

11

12

Mức độ biến động nồng độ các khí
NOx cũng có sự phân hóa rõ ràng theo ba
miền với đặc trưng miền Bắc mức ô nhiễm
đạt cực đại vào mùa đông (điển hình tháng
12 đến tháng 4), miền Nam nồng độ cao
nhất ứng với mùa khô (tháng 10 đến tháng
4) trong khi khu vực miền Trung ít biểu
hiện biến động theo mùa.
So với nồng độ tổng NOx, nồng độ
khí NO2 trong không khí ở các khu đô thị

:

1

 6͙
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OL͏X TXDQ
TXDQ WU̷F
WU̷F W
W ÿ͡QJ
ÿ͡QJ WUrQ
WUrQ ÿ͓D
ÿ͓D EjQ
EjQ 7S
7S+͛
+͛ &K
&Kt
0LQKJLDLÿR̩QNK{QJFyKR̿FNK{QJÿ̫P
E̫R FK̭W O˱ͫQJ QrQ V͙ OL͏X JLDL ÿR̩Q   
ÿ˱ͫFV͵GͭQJÿ͋PLQKK͕D[XK˱ͣQJGL͍QEL͇QQ͛QJ
ÿ͡12[WUXQJEuQKWKiQJW̩LNKXYF0L͉Q1DP

vẫn duy trì xấp xỉ ngưỡng QCVN 05:2013/
BTNMT trung bình 1 giờ và 24 giờ, số lần
vượt không đáng kể và tập trung cao ở khu
vực ven đường (Bảng 3.3).
Đối với các khu dân cư, nồng độ
NO2 vẫn nằm trong ngưỡng cho phép
QCVN trung bình 24 giờ.

Nguồn: TCMT, 2013
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- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Nam

- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Trung

- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Bắc

- Trạm Lê Duẩn, Đà Nẵng (minh họa giai đoạn 2010 – 2013)
- Trạm Tp. Hồ Chí Minh (minh họa giai đoạn 2003-2006)1
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O3 trong lớp không
khí gần mặt đất ở các đô
thị thường có quy luật tăng
mạnh nhất vào buổi trưa khi
mức độ bức xạ mặt trời là cao
nhất và có mặt các khí NOx,
Hydrocacbon, VOCs trong
môi trường. Kết quả quan
trắc thông số O3 của trạm
quan trắc Đồng Đế (Nha
Trang, giai đoạn từ tháng
1/2013 đến tháng 7/2013) và
trạm quan trắc Nguyễn Văn
Cừ (Hà Nội, tổng hợp số liệu
năm 2012) cho thấy các giá
trị O3 phù hợp với quy luật
thăng giáng tự nhiên ngày
cao đêm thấp.
12[

2
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Chöông III

Kết quả quan trắc liên tục
khí SO2 theo tháng tại các vị trí
cạnh các trục giao thông nhìn
chung còn thấp (Biểu đồ 3.18).

Ở khu vực đô thị, khí
SO2 thường phát thải từ đốt than
và dầu chứa lưu huỳnh (như xe
buýt) còn CO phần lớn có nguồn
gốc từ các động cơ ô tô xe máy.
Cả hai khí đều có tác động xấu
đối với sức khỏe con người. Số
liệu đo liên tục từ trạm Nguyễn
Văn Cừ (Hà Nội) cho thấy CO
thường có giá trị cực đại tương
ứng với hai khung giờ cao điểm
giao thông buổi sáng và chiều.

3.1.4.1. Khí SO2, CO

0ӝWVӕNKtNKiF

Tuy nhiên, theo số liệu
quan trắc ở một số tỉnh thành
trong những năm gần đây, nồng
độ khí O3 ở lớp không khí gần
mặt đất tương đối cao, xấp xỉ
ngưỡng QCVN 05:2013 trung
bình 8 giờ (120 μg/m3) và đặc
biệt có một số thời điểm O3 cao
về đêm. Kết quả quan trắc năm
2013 tại trạm quan trắc Nguyễn
Văn Cừ (Hà Nội) và trạm quan
trắc Lê Duẩn (Đà Nẵng), đều có
số ngày có giá trị vượt QCVN
lớn hơn so với kết quả tại trạm
Đồng Đế (Nha Trang) và hiện
tượng O3 cao về đêm thể hiện
rất rõ. Một số nghiên cứu diễn
giải sự xuất hiện nồng độ O3 cao
là do chịu ảnh hưởng bởi một số
nguồn gây ô nhiễm khác ngoài
bức xạ mặt trời.
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'kQFѭ

73+ӗ&Kt4XҧQJ1LQK %uQKĈӏQK
0LQK

Ĉj1ҹQJ 7KӯD7KLrQ
+XӃ

động tổng hợp từ nhiều nguồn ô nhiễm, ví
dụ như đối với những tỉnh thành phát triển
về giao thông và có các ngành công nghiệp
phát triển mạnh thì nồng độ khí SO2 trong
môi trường không khí xung quanh thường
cao hơn (Biểu đồ 3.19).

Nguồn: TCMT, 2013
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Theo kết quả quan trắc định kỳ, đo
vào những thời điểm nhất định trong ngày
giai đoạn từ 2008 – 2012 cho thấy nồng độ
SO2 có xu hướng giảm ở hầu hết các tỉnh
thành trong toàn quốc. So sánh giữa các
đô thị cho thấy, những tỉnh thành chịu tác
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Kết quả quan trắc chất lượng môi
trường không khí những năm gần đây cho
thấy nồng độ chì trong môi trường không
khí đều dưới ngưỡng cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT trung bình năm. Nồng độ
chì tập trung ở các nút giao thông của các
đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

3.1.4.2. Chì

0









2

+j1ӝL

4&917%K

+ӗ&Kt0LQK

&74XiFK
1JmWѭ
7Kӏ7UDQJ 1JX\ӉQ9ăQ
/LQK- 4/
$

4&917%QăP

%ӃQ[H+j 7UXQJ+Rj- 1JmWѭ%uQK1JmWѭĈLQK 1JmED$Q 1JmWѭ$Q
Ĉ{QJ- +j
1KkQ
3KѭӟF
7LrQ+RjQJ
/ҥF
6ѭѫQJ
1ӝL
&KtQK-+j
- ĈLӋQ%LrQ
1ӝL
3Kӫ

2012

1KjPi\
ĈѭӡQJ
%LD+j
3KQJ
Ĉ{QJ- +j
+ѭQJ1ӝL
+jĈ{QJ+j1ӝL

2010

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ1ӗQJÿӝ3EWURQJNK{QJNKt[XQJTXDQK
WҥL+j1ӝLYj7S+ӗ&Kt0LQKQăPYjQăP

.&11ӝL
%jL-+j1ӝL

JP3

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ&2WUXQJEuQKWURQJNK{QJNKt[XQJTXDQK
WҥLPӝWVӕWX\ӃQÿѭӡQJÿ{WKӏYjNKXGkQFѭJLDLÿRҥQ

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

JP3

Cũng theo kết quả quan trắc thủ
công giai đoạn 2008 – 2012, có sự khác biệt
về mức độ ô nhiễm khí SO2 và CO giữa các
đô thị, trong đó các đô thị lớn có xu hướng
bị ô nhiễm cao hơn các đô thị vừa và nhỏ
và mức độ ô nhiễm tại các trục giao thông
thường cao hơn so với khu dân cư từ 2 - 3
lần (Biểu đồ 3.19 và Biểu đồ 3.20).
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+ҧL
Ĉj1ҹQJ 4X\1KѫQ ĈӗQJ1DL %j5ӏD– 9ƭQK3K~F
'ѭѫQJ
9ǊQJ7jX

2012

ĈѭӡQJ7UҫQ+ѭQJĈҥR

1JmED$Q/ҥF

ĈѭӡQJ1JX\ӉQ7UmL

Hoạt động sản xuất công nghiệp
đang là một trong các nguồn chính gây ô
nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam.
Trong 5 năm trở lại đây, nền kinh tế tăng
trưởng chậm lại, các hoạt động sản xuất
công nghiệp, tiêu thụ nhiên liệu đang gặp

&+Ҩ7/ѬӦ1*.+Ð1*.+Ë;81*
48$1+&È&.+86Ҧ1;8Ҩ7

Ở các đô thị, ô nhiễm tiếng ồn có
đặc thù tập trung ở các trục giao thông có
mật độ phương tiện tham gia lưu thông cao.
Ngưỡng ồn đo được ở các tuyến phố chính
tại các đô thị lớn ở Việt Nam đều vượt mức
ồn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT quy
định đối với khung giờ từ 6 đến 21 giờ (70
dBA). Đối với các đô thị vừa và nhỏ, mức
ồn đo tại các tuyến đường giao thông tại
hầu hết đô thị không có sự khác biệt lớn và
cũng không đảm bảo giới hạn QCVN. Đối
với các điểm đo ở khu dân cư, nhìn chung
mức ồn vẫn nằm trong ngưỡng quy chuẩn
cho phép QCVN 26:2010/BTNMT.

4XҧQJ
1JmL

Ĉ{WKӏORҥL,,,

%ҳF1LQK +ѭQJ<rQ

7k\1LQK

7;7k\1LQK

Trên phạm vi cả nước, năm 2011 là
năm ghi nhận không khí bị ô nhiễm bụi cao
nhất vì có nhiều giá trị quan trắc vượt chuẩn
cao nhất trong 6 năm từ 2008 - 2013. Nồng
độ TSP tại hầu hết các điểm quan trắc xung
quanh các khu, cụm công nghiệp đều vượt
ngưỡng quy định, thậm chí tại một số điểm
còn vượt 3-4 lần (Biểu đồ 3.23, 3.24 và 3.25).

Vấn đề nổi cộm trong ô nhiễm
môi trường không khí hiện nay là vấn
đề ô nhiễm bụi. Nồng độ bụi TSP tại
rất nhiều điểm quan trắc xung quanh
các khu công nghiệp vượt giới hạn cho
phép theo QCVN 05:2013, thậm chí
vượt nhiều lần giới hạn cho phép đối với
trung bình 24 giờ và trung bình năm.

%өL

nhiều khó khăn. Tuy vậy, theo các kết quả
quan trắc, chất lượng môi trường không
khí xung quanh, điển hình là nồng độ bụi
tại các khu sản xuất, khu công nghiệp từ
năm 2009-2011 vẫn không thể hiện xu
hướng giảm.

Nguồn: TCMT, 2013
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Bên cạnh đó, nhiều khu công nghiệp
miền Bắc còn nằm gần các khu dân cư và
các trục đường giao thông lớn, do đó nồng
độ TSP tại các vị trí đo gần các khu công
nghiệp miền Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi
hoạt động giao thông, xây dựng và sinh
hoạt của người dân.

Các biểu đồ cho thấy nồng độ TSP
xung quanh một số khu công nghiệp
miền Bắc cao hơn hẳn so với các khu
công nghiệp miền Nam, trong khi nồng
độ TSP xung quanh các khu công nghiệp
miền Trung và miền Nam có sự chênh
lệch không nhiều. Nguyên nhân có thể
là do đặc điểm cơ cấu loại hình sản xuất,
công nghệ, nhiên liệu, vị trí của các khu
vực khác nhau. Tại miền Bắc, gần các
khu công nghiệp tập trung cũng có nhiều
các nhà máy nhiệt điện, sản xuất xi măng
với quy mô lớn tiêu thụ nhiều nhiên liệu
(chủ yếu là nhiên liệu hoá thạch, như
than đá, dầu FO) phát thải lượng bụi lớn.
Ngoài ra, so với các khu vực khác, miền
Bắc vẫn tồn tại một số khu công nghiệp
cũ, công nghệ lạc hậu, phát sinh nhiều
chất ô nhiễm hơn.

Điển hình, năm 2012, chất lượng
không khí được cải thiện tại một số tỉnh
thành có hoạt động công nghiệp phát triển
mạnh như Thái Nguyên, Hải Phòng, Tp.
Hồ Chí Minh... Biểu đồ 3.26 cho thấy nồng
độ TSP tại một số khu sản xuất tại Thái
Nguyên giảm rõ rệt qua các năm từ 20102012. Tại Tp. Hồ Chí Minh, trong năm
2012 đã tiến hành 02 đợt khảo sát, quan
trắc chất lượng không khí xung quanh
tại 14 KCN/KCX. Kết quả cho thấy, chất
lượng không khí xung quanh tại 14/14
KCN/KCX đều đạt giới hạn quy chuẩn cho
phép theo QCVN 05:2013. Tại Hải Phòng,
các hoạt động sản xuất thép bị giảm sản
lượng đáng kể, nồng độ bụi xung quanh
các nhà máy sản xuất thép cũng thể hiện
xu hướng giảm.

Năm 2012, các hoạt động sản xuất
liên tục gặp khó khăn, nhiều hoạt động sản
xuất bị ngưng trệ. Điều này tác động lớn
đến bức tranh môi trường không khí, kéo
theo chất lượng không khí tại nhiều khu
vực xung quanh các khu công nghiệp được
cải thiện hơn (Biểu đồ 3.24).

Nguồn: TCMT, 2013
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường Hà Nam, 2012
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Nguồn: Trạm QTMT Công nghiệp – Đại học Bách Khoa
Hà Nội, 2008-2012
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường Thái Nguyên, 2013
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Trong các ngành công
nghiệp, khối lượng bụi phát
sinh từ các hoạt động khai thác
khoáng sản, sản xuất điện, xi
măng lớn hơn hẳn các ngành
khác (Biểu đồ 3.28). Đây là nhóm
ngành tiêu thụ nhiều năng lượng,
nhiên liệu. Khí thải từ các ngành
này thường có nồng độ các chất
ô nhiễm cao. Các nhà máy nhiệt
điện, xi măng thường có ống khói
lớn, phát tán đi xa. Nhiều nghiên
cứu đã cho thấy nồng độ bụi cao
nhất đo được tại các điểm xung
quanh thường cách nhà máy này
khoảng 1,5-3 km.

Nồng độ bụi đo được
phía ngoài các khu công nghiệp
thường cao hơn hẳn so với nồng
độ bụi đo được tại các cụm dân
cư gần các khu công nghiệp đó
(Biểu đồ 3.27).

Ngược lại, tại một số địa
phương, vì một số nguyên nhân
khác nhau mà nồng độ TSP năm
2012 có xu hướng tăng lên. Ví
dụ, tại Đồng Nai, do nắm bắt
được các chủ trương về việc ban
hành quy định về việc quy hoạch
thăm dò, khai thác, chế biến và
sử dụng khoáng sản đến năm
2015, tầm nhìn đến năm 2020,
hoạt động khai thác khoáng sản
năm 2012 tăng lên mạnh mẽ. Vì
vậy, nồng độ bụi đo được tại hầu
hết các điểm quan trắc cũng thể
hiện sự gia tăng.
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Đối với khí NO2, xung quanh các
khu công nghiệp miền Nam có mức độ ô
nhiễm bởi khí NO2 cao hơn hẳn so với các

Tương tự như vấn đề ô nhiễm bụi,
nồng độ khí SO2 đo được xung quanh các
khu công nghiệp miền Bắc cao hơn hẳn so
với các khu vực xung quanh các khu công
nghiệp ở các tỉnh phía Nam.

0LӅQ1DP

Nguồn: Trạm QT&PTMT đất liền 3, 2008-2012

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ622 [XQJTXDQKPӝWVӕ.&1
WUrQÿӏDEjQFҧQѭӟFWӯQăP±

&&14XiQ7RDQ+ҧL3KzQJ

PJP

.&17KѭӧQJĈuQK+j1ӝL

Gần các khu vực nhà máy nhiệt
điện, nhà máy lọc dầu, lò đốt công nghiệp
có công suất lớn, nồng độ SO2 tăng cao rõ
rệt so với các khu vực khác. Năm 2010,
nhiều vị trí xung quanh nhà máy lọc dầu
Dung Quất, nồng độ SO2 đo được vượt quy
chuẩn cho phép, thậm chí vượt trên 100%
(Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường,
Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, 2010).

.&13KѭӡQJ/r/ӧL9LQK1JKӋ
$Q
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1KjPi\6jQJWX\ӇQ
+ҥ/RQJ4XҧQJ1LQK

Nhìn chung, nồng độ SO2 và NO2
xung quanh các khu công nghiệp còn thấp.
Khi so sánh với QCVN 05:2013 trung bình
24 giờ và trung bình năm thì tại hầu hết
các điểm đo, nồng độ SO2 và NO2 đều nằm
dưới ngưỡng cho phép.

1KjPi\;LPăQJ/RQJ7Kӑ+XӃ

Tại một số khu vực khai thác vật liệu
xây dựng, nồng độ TSP thường lớn hơn so
với quy chuẩn cho phép từ 8 đến 12 lần.
Nguyên nhân là tại một số khu vực, việc
khai thác đá bằng mìn đã tăng lượng khói
và bụi đá phát tán vào môi trường. Một
phần nguyên nhân là do các doanh nghiệp
trong quá trình khai thác vì chạy theo lợi
nhuận nên chưa coi trọng việc bảo vệ môi
trường. Tuy nhiên lượng bụi này chỉ gây
ô nhiễm cục bộ xung quanh khu vực khai
thác ở bán kính 300-500m.

.&1ĈuQK+ѭѫQJ
7KDQK+yD

.Kt622122

.&1/r0LQK;XkQ
+ӗ&Kt0LQK

Tùy thuộc vào công nghệ khác nhau
(lò đứng, lò quay) mà nồng độ bụi TSP tại
các khu vực xung quanh các nhà máy xi
măng rất khác nhau. Trong khi, nồng độ
TSP các khu vực lân cận các nhà máy xi
măng lò đứng nhìn chung khá cao, vượt từ
1,5 đến trên 60 lần so với quy chuẩn cho
phép thì các nhà máy xi măng lò quay có
mức ô nhiễm thấp hơn so với xi măng lò
đứng do có hệ thống lọc bụi hiện đại hơn
và thường được cho hoạt động liên tục tại
những thời điểm kiểm tra (Bộ Xây dựng).
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Tại hầu hết các khu vực
quan trắc xung quanh các khu
công nghiệp, mức ồn đo được đều
xấp xỉ hoặc vượt quy định theo
QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy
nhiên hiện nay đa số các điểm
quan trắc tiếng ồn xung quanh
các khu công nghiệp đều nằm gần
các trục đường giao thông có mật
độ xe cộ qua lại lớn, do đó mức
ồn đo được bị cộng hưởng từ hoạt
động của phương tiện xe qua lại
trên đường.

7LӃQJӗQ

Nguồn: TCMT, 2013
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Nguồn: Trạm QT&PTMT đất liền 3, 2008 - 2012

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ122[XQJTXDQKPӝWVӕ.&1
WUrQFҧQѭӟFWӯQăP±

0LӅQ%ҳF

xung quanh các khu công nghiệp
miền Bắc. Nguyên nhân có thể là
do loại hình sản xuất công nghiệp
tại khu vực miền Bắc và miền Nam
khác nhau. Nếu như miền Bắc tập
trung nhiều nhà máy nhiệt điện,
sản xuất thép, xi măng,… sử dụng
nhiều nguyên liệu hóa thạch, tiêu
tốn nhiều năng lượng và công nghệ
sản xuất lạc hậu thì tại miền Nam
các loại hình sản xuất như hóa chất,
điện tử, dệt may lại phát triển hơn.
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường
Thái Nguyên, 2013

%LӇXÿӗ1ӗQJÿӝKѫLD[LWWҥL.&16{QJ
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Chú thích: Nồng độ hơi axit tại KCN Sông
Công quan trắc từ 2008-2012 hầu hết nằm dưới
ngưỡng giới hạn phát hiện hoặc nằm dưới ngưỡng
cho phép, chỉ có kết quả quan trắc đợt 5 năm 2008
ghi nhận nồng độ hơi axit vượt ngưỡng quy định theo
QCVN 06:2009
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Nguồn: Trạm QT&PTMT Công nghiệp – Đại
học Bách Khoa Hà Nội, 2013
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Tương tự khí SO2, gần các
khu vực nhà máy nhiệt điện, lò đốt
công nghiệp có công suất lớn, hàm
lượng VOCs cũng cao hơn hẳn các
khu vực khác.

Một số chất độc hại khác trong
không khí cũng được phát hiện, thậm
chí một số chất còn vượt ngưỡng cho
phép theo QCVN 06: 2009.

Nồng độ hơi axit tại hầu hết các
điểm quan trắc xung quanh khu công
nghiệp đều nằm dưới ngưỡng cho
phép theo QCVN 06: 2009, có một số
ít kết quả quan trắc ghi nhận nồng độ
hơi axit vượt ngưỡng cho phép (Biểu
đồ 3.31 và 3.32).

+ѫLD[LWPӝWVӕNKtÿӝFNKiF

Việc sản xuất của các nhà máy
thép thường tạo ra mùi hơi khét đặc
trưng ở các mức độ khác nhau. Các
nhà máy chế biến nông, lâm thủy sản
cũng gây ra rất nhiều loại mùi khó
chịu cho các khu vực xung quanh.
Hàng ngày người dân đang phải tiếp
xúc với nhiều loại khói bụi, khí than,
hóa chất độc hại được thải ra từ những
nhà máy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi…
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe. Ô nhiễm mùi phụ thuộc rất lớn
vào loại hình sản xuất của các nhà máy,
thời gian, điều kiện thời tiết và hướng
gió chủ đạo.

Hiện nay, các vụ khiếu kiện
liên quan đến vấn đề ô nhiễm mùi
xung quanh các cơ sở sản xuất, các
nhà máy ngày càng tăng lên. Chính vì
vậy ô nhiễm mùi cần được quan tâm
thích đáng.
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Đối với ngành khai thác,
ngoài bụi còn sinh ra hàng loạt
các hơi khí độc do nổ mìn, từ
các máy đập, nghiền sử dụng
dầu diezen… như CO, NOx,
SO2, H2S… Đám mây khí bụi
lan truyền khi nổ mìn có thành
phần khí độc chiếm 5-10%, độc
hại nhất là CO và NO.

Cùng với sự ra đời các khu, cụm,
điểm công nghiệp, các làng nghề thủ công
truyền thống cũng có sự phục hồi và phát
triển mạnh mẽ. Việc phát triển các làng
nghề có vai trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm
ở các địa phương. Tuy nhiên, hậu quả về
môi trường do các hoạt động sản xuất làng
nghề đưa lại cũng rất đáng lo ngại. Tình
trạng ô nhiễm không khí tại các làng nghề
khôngg nhữngg khôngg giảm,
g
, mà còn có xu
hướng gia tăng theo thời gian, chủ yếu là
do nhiên liệu sử dụng trong các làng nghề
là than (phổ biến là than chất lượng thấp),
sử dụng nguyên vật liệu và hóa chất trong
dây chuyền công nghệ sản xuất, lượng bụi

0{LWUѭӡQJNK{QJNKtWҥLOjQJQJKӅ

Nồng độ bụi ở khu vực sản xuất
vật liệu xây dựng tại một số địa phương
vượt QCVN 05:2013 là 3 - 8 lần, hàm
lượng SO2 có nơi vượt 6,5 lần. Một số
làng nghề chế biến lương thực, thực
phẩm, chăn nuôi và giết mổ còn phát
sinh ô nhiễm mùi do quá trình phân huỷ
các chất hữu cơ trong nước thải và các
chất hữu cơ trong chế phẩm thừa thải ra
tạo nên các khí như CH4, H2S, NH3...các
khí gây mùi hôi tanh rất khó chịu, điển
hình như Làng trống da Lâm Yên (Đại
Lộc, Quảng Nam).

và khí CO, CO2, SO2 và NOx thải ra trong
quá trình sản xuất khá cao.
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Nguồn: Trạm Quan trắc môi trường
Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2013
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Nguồn: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, 2009 - 2012
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Chöông III

Nồng độ SO2, NO2 tại các làng nghề
tái chế nhựa, đúc đồng tương đối cao, vượt
nhiều lần giới hạn cho phép (Biểu 3.35 và

Ô nhiễm môi trường không khí
tại các làng nghề chủ yếu là ô nhiễm bụi,
khí độc, hơi kim loại, mùi và tiếng ồn, tùy
thuộc vào tính chất, quy mô và sản phẩm
của từng loại ngành nghề.
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Tại một số làng nghề, ô nhiễm mùi
vẫn đang là vấn đề bức xúc. Ô nhiễm mùi
xảy ra tại các làng nghề rất khác nhau về
chủng loại và mức độ, phụ thuộc vào đặc
điểm sản xuất của làng nghề. Tại các làng

3.36), trong khi đó nồng độ bụi và tiếng
ồn được ghi nhận cao hơn hẳn tại các làng
nghề cơ khí, sản xuất đồ gỗ.

Nguồn: Cục Kiểm soát Ô nhiễm, TCMT, 2009 - 2012
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Nguồn: Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT, 2009-2012
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Tại một số khu vực gần các khu khai
thác khoáng sản, cơ sở sản xuất gạch ngói,
hàm lượng bụi cũng vượt quy chuẩn cho phép.

Tại một số địa phương, chất lượng
không khí tại các điểm ven đô thị, các
điểm gần khu vực nông thôn mặc dù còn
khá tốt nhưng cũng đang có xu hướng gia
tăng mức độ ô nhiễm.

nhiễm. Nồng độ các chất ô nhiễm hầu hết
nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN
05:2013. Môi trường không khí chủ yếu
bị tác động cục bộ bởi các hoạt động sản
xuất của các làng nghề, hoạt động sản xuất,
xây dựng nhỏ lẻ, đốt rơm rạ sau vụ mùa, từ
các hoạt động đốt rác thải, đun nấu hoặc
bị ảnh hưởng từ hoạt động của các khu,
cụm công nghiệp lân cận. Chất lượng khu
vực nông thôn cũng bị ảnh hưởng từ việc
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
tràn lan, không đúng liều lượng gây phát
tán một lượng hóa chất độc hại vào không
khí. Tại một số tuyến đường nội thị, thị
trấn, địa điểm dân cư đang được nâng cấp,
hoàn chỉnh và mật độ tham gia giao thông
lớn làm gia tăng nồng độ một số chất như
bụi, tiếng ồn, NO2, SO2… trong không khí.

Hình ảnh đốt rơm rạ sau mùa vụ,
vụ khu vực ngoại thành Hà Nội

Chất lượng môi trường không khí
ở khu vực nông thôn hiện nay còn khá
tốt, rất nhiều vùng chưa có dấu hiệu ô

 0{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt WҥL NKX
YӵFQ{QJWK{Q

Tại một số làng nghề như làng nghề
mộc Chàng Sơn, Hữu Bằng (Thạch Thất –
Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Nghĩa,
Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), làng
nghề da giầy Phú Yên (Phú Xuyên – Hà
Nội)..., ô nhiễm mùi phát sinh chủ yếu do
quá trình sử dụng các loại dung môi hữu cơ
trong công đoạn sơn, đánh bóng sản phẩm
sau sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm
xảy ra theo thời điểm, không liên tục.

nghề chế biến nông sản như Dương Liễu,
Cộng Hòa (Hà Nội), do chưa có các quy
hoạch, quy định cụ thể cho việc xả thải –
thu gom các loại chất thải, bã thải sau sản
xuất nên xảy ra hiện tượng xả thải bừa bãi
các loại bã nông sản. Quá trình phân hủy
các hợp chất hữu cơ trong bã thực vật đã
làm phát sinh mùi thối, khó chịu và gây ô
nhiễm mùi trên một khu vực rộng.

Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí

Chöông III

Hiện nay, nghiên cứu đánh giá về
các vấn đề ô nhiễm không khí liên quốc
gia và ảnh hưởng của chúng đến chất
lượng môi trường không khí ở Việt Nam
còn hạn chế. Tuy nhiên, một số vấn đề
như lắng đọng axit, sương mù quang hóa
hay ô nhiễm xuyên biên giới tuy chưa có
biểu hiện rõ ràng nhưng đã xuất hiện
những dấu hiệu ảnh hưởng nhất định.
Một số nghiên cứu của Châu Âu và Mỹ
cho thấy môi trường không khí ở Việt
Nam đang chịu ảnh hưởng từ các nguồn
ô nhiễm xuyên biên giới với quy luật
mức độ ô nhiễm tăng đáng kể vào các
tháng mùa đông.
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UѫP 1KLӅX QJj\ OӟS NKyL Gj\ ÿһF NKLӃQ
QKLӅXWX\ӃQÿѭӡQJFӫDWKjQKSKӕWUӣQrQ
PPӏWOjPKҥQFKӃWҫPQKuQPһFGÿqQ
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NK{QJ FzQ QKX FҫX Vӱ GөQJ UѫP Uҥ OjP
FKҩWÿӕWKD\FKRJLDV~FăQQrQӣUҩWQKLӅX
YQJNKLWXӕWO~D[RQJÿӇFKRUiRQѭӟFOj
QJѭӡLGkQÿHPÿӕWOX{Q

.KXQJĈӕWUѫPUҥVDXPDYө

Chöông III

Trên cơ sở bộ số liệu quan trắc của
Mạng lưới giám sát lắng đọng axit Đông Á
(EANET), các phân tích đã chỉ ra rằng một
số nơi ở Việt Nam đã có biểu hiện ô nhiễm.
Lắng đọng axit (bao gồm cả lắng đọng
khô và lắng đọng ướt) được tạo thành
trong điều kiện khí quyển bị ô nhiễm do
sự phát thải quá mức các khí SO2, NOx …
từ các nguồn công nghiệp và các nguồn ô
nhiễm khác.
Lắng đọng axit qua quá trình lắng
đọng khô được đánh giá chủ yếu dựa trên
nồng độ của 2 sol khí SO2 và HNO3 trong
mẫu phân tích. Kết quả quan trắc cho thấy
nồng độ SO2 và nồng độ HNO3 ở trạm Hà
Nội thường cao hơn ở trạm Hòa Bình do
môi trường không khí ở Hà Nội chịu tác
động ô nhiễm nhiều hơn (Biểu đồ 3.37).
Tuy nhiên, chưa có đủ số liệu nghiên cứu
để đánh giá về mức độ lắng đọng axit ở
Việt Nam có nguồn gốc liên quốc gia.

/ҳQJÿӑQJD[LW

Toàn bộ miền Bắc và miền Trung
Việt Nam được đánh giá là chịu tác động
đáng kể từ các nguồn phát thải của các khu
vực phía Đông, Đông Bắc, Đông Nam của
Trung Quốc, Đài Loan. Một số kết quả
nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy có sự vận
chuyển các chất ô nhiễm theo gió mùa
Đông Bắc vào mùa đông (điển hình tháng
1), đóng góp một lượng khí ô nhiễm và bụi
mịn trong không khí miền Bắc Việt Nam.
Ô nhiễm xuyên biên giới được đánh
giá cũng góp phần làm tăng nồng độ một
số kim loại nặng và các khí độc hại trong
môi trường không khí. Ở nước ta, vấn đề
ô nhiễm không khí xuyên biên giới đã bắt
đầu được quan tâm, theo dõi và giám sát.

 ;X KѭӟQJ ODQ WUX\ӅQ { QKLӉP
[X\rQELrQJLӟL
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1. Sương mù quang hóa (Photochemical smog) là một dạng
ô nhiễm không khí gây ra bởi sự tương tác giữa bức xạ cực
tím của mặt trời và bầu khí quyển bị ô nhiễm bởi các khí thải
động cơ xe máy, khí thải công nghiệp…xảy ra ở tầng đối lưu
của khí quyển.

Cùng với xu hướng gia tăng các
khí ô nhiễm trong môi trường là sự xuất
hiện một hiện tượng ô nhiễm không khí
đặc biệt, gọi là sương mù quang hóa1.
Nguồn gốc chủ yếu của sương mù quang
hóa do đốt các khí như gas và xăng dầu.
Hiện tượng này khác với hiện tượng sương
mù công nghiệp có nguồn gốc chủ yếu do
đốt than đá, được sử dụng nhiều trong sản
xuất và công nghiệp ở thập kỷ 60 và ở nồng
độ cao có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

6ѭѫQJPTXDQJKyD

Ảnh chụp tháng 10, 2010 từ vệ tinh MetOp-A của Mỹ

+uQK1ӗQJÿӝNKt122 WҫQJPһWFyQJXӗQ
JӕFWӯĈ{QJ1DP7UXQJ4XӕFҧQKKѭӣQJÿӃQ
P{LWUѭӡQJNK{QJNKtNKXYӵF&KkXÈ

Nguồn: Mạng lưới EANET, 2013
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Nguồn: Viện KHKTTV&MT, 2013
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OӵFEҧRYӋP{LWUѭӡQJYjVӭFNKӓHFRQQJѭӡLWURQJNKXYӵFĈ{QJÈYjFXQJFҩSFѫVӣFKRQKӳQJQKj
UDTX\ӃWÿӏQKWKXӝFFiFFҩSNKXYӵFFҩSTXӕFJLDYjFҩSÿӏDSKѭѫQJQKҵPQJăQFKһQYjJLҧPWKLӇX
QKӳQJWiFÿӝQJEҩWOӧLFӫDOҳQJÿӑQJD[LWWӟLP{LWUѭӡQJӢ9LӋW1DPWUҥPJLiPViWOҳQJÿӑQJD[LWÿҫX
WLrQÿѭӧFOҳSÿһWWҥLWUҥPNKtWѭӧQJ/iQJ +j1ӝL YjWUҥPTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ+zD%uQK +zD%uQK 
YjRQăPĈӃQQăPWUҥPJLiPViWP{LWUѭӡQJNK{QJNKtOjWUҥP&~F3KѭѫQJ 1LQK%uQK 
YjWUҥPĈj1ҹQJÿѭӧFEәVXQJYjRPҥQJOѭӟL($1(77URQJQăPWUҥP6D3D&ҫQ7KѫYj
WUҥP7S+ӗ&Kt0LQKÿDQJÿѭӧFOҳSÿһWYjWKDPJLDYjRKRҥWÿӝQJWURQJPҥQJ($1(7

.KXQJ+ӋWKӕQJFiFWUҥPÿRJLiPViWOҳQJÿӑQJӣ9LӋW1DP

Hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí

Chöông III

+uQK6ѭѫQJPGҫ\ÿһF
EDRWUP%ҳF.LQK

+uQK6ѭѫQJPTXDQJKyDӣNKX
YӵF'RZQWRZQ&RUH6LQJDSRUHGR
ҧQKKѭӣQJFKi\UӯQJWӯ6XPDWUD
,QGRQHVLD

Chöông III

Ở Việt Nam, hiện tượng
sương mù quang hóa đã xuất
hiện trong những năm gần đây,
biểu hiện rõ vào các tháng mùa
hè khi thời tiết khô nóng. Ngoài
ra, các giai đoạn xảy ra nghịch
nhiệt cũng tạo điều kiện để hiện
tượng sương mù quang hóa xuất
hiện. Hiện tượng này đặc biệt rõ
nét ở các đô thị lớn như Hà Nội
do sự cộng hưởng của nhiều
nguồn ô nhiễm không khí.

Ở khu vực Đông Nam Á,
biểu hiện sương mù quang hóa
có xu hướng gia tăng trong thời
gian gần đây do cháy rừng và
hoạt động đốt nương rẫy theo
mùa vụ từ một số nước trong
khu vực như Indonesia (đặc
biệt vùng Sumatra và Kalimantra). Ô nhiễm theo hướng gió
tây nam từ Indonesia có sức lan
rất nhanh và gây ảnh hưởng đến
nhiều quốc gia láng giềng, đáng
kể như Malaysia, Phillipine, Singapore, Thái Lan và cả một phần
phía Nam của Việt Nam.
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Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế,
trong những năm gần đây, các bệnh về
đường hô hấp có tỷ lệ mắc cao nhất trên
toàn quốc (Bảng 4.1) và một trong các
nguyên nhân là ô nhiễm không khí.

tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 15
tuổi người đang mang bệnh, phổi và tim
mạch, người thường xuyên phải làm việc
ngoài trời… Mức độ ảnh hưởng đối với
từng người tùy thuộc vào tình trạng sức
khoẻ, nồng độ, loại chất ô nhiễm và thời
gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Nguồn: Chương trình môi trường Liên hợp quốc và các nguồn tổng hợp, 2014

ÐQKLӉPNK{QJNKtWiFÿӝQJ NK{QJ QKӓ ÿӃQ FXӝFVӕQJ FӫD QJѭӡL GkQ QѫLÿk\NKLQKLӅX F{QJ
WUѭӡQJSKҧLQJӯQJWKLF{QJQKLӅXQKjPi\QJӯQJKRҥWÿӝQJKRһFJLҧPF{QJVXҩWFiFWUѭӡQJKӑF
QJӯQJFiFKRҥWÿӝQJWKӇGөFQJRjLWUӡL.K{QJFKӍҧQKKѭӣQJÿӃQVLQKKRҥWWKѭӡQJQKұW{QKLӉP
NK{QJNKtFzQҧQKKѭӣQJWUӵFWLӃSÿӃQVӭFNKӓHFӫDFRQQJѭӡLWҥL%ҳF.LQK7X\FKѭDFyPӝWQJKLrQ
FӭXWUӵFWLӃSQjRQKѭQJPӝWEiRFiRPӟLÿk\FӫD:+2FKRWKҩ\7UXQJ4XӕFOjQѭӟFSKiWKLӋQ
QKLӅXWUѭӡQJKӧSQKLӉPEӋQKXQJWKѭYjFyVӕFDWӱYRQJQKLӅXQKҩWWURQJÿyÿLӇQKuQKOjORҥL
XQJWKѭJDQXQJWKѭWKӵFTXҧQXQJWKѭGҥGj\YjXQJWKѭSKәL7KHR:+2XQJWKѭSKәLYүQOjFăQ
EӋQKSKәELӃQQKҩWYjJk\WӱYRQJQKLӅXQKҩWWUrQWKӃJLӟLYӟLNKRҧQJWULӋXFDQKLӉPPӟLYj
WULӋXFDWӱYRQJWURQJQăPWURQJÿyKѫQVӕWUѭӡQJKӧSQj\[ҧ\UDӣ7UXQJ4XӕF7KHRJLӟL
FKX\rQJLDK~WWKXӕFOi{QKLӉPNK{QJNKtNpRGjLYjWLӃS[~FYӟLFiFFKҩWJk\XQJWKѭOjQKӳQJ\ӃX
WӕFKtQKOjPJLDWăQJQJX\FѫPҳFXQJWKѭSKәL

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\{QKLӉPNK{QJNKtOjPӝWWURQJQKӳQJYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJQKҩWPj
%ҳF.LQKSKҧLÿѭѫQJÿҫX%iRFiR%OXH3DSHUIRU:RUOG&LWLHVQăPQrXU}OjWKӫÿ{%ҳF.LQK
FӫD7UXQJ4XӕFtWQKҩWPӛLWXҫQÿӅXPӝWOҫQOrQÿӃQPӭF{QKLӉPNK{QJNKtWUҫPWUӑQJ7URQJPӝW
QăPFyQJj\WKuFyÿӃQQJj\WKӫÿ{Qj\YѭӧWQJѭӥQJFKRSKpSYӅ{QKLӉPNK{QJNKt%iR
FiRGRKDLFѫTXDQOj%iRFKt+jQ/kP.KRDKӑF;m+ӝLYj9LӋQ.KRDKӑF;mKӝL7KѭӧQJ+ҧLWKӵF
KLӋQÿѭDUDKӗLÿҫXWKiQJKDLQăPQrXU}%ҳF.LQKOjWKjQKSKӕ[ӃSKjQJWKӭKDLWURQJVӕ
WKjQKSKӕFyÿLӅXNLӋPP{LWUѭӡQJWӗLWӋQKҩWWUrQWKӃJLӟL7ӯWKiQJ{QKLӉPNK{QJNKtӣÿk\
ÿmWKѭӡQJ[X\rQGX\WUuӣPӭFEiRÿӝQJ&KtQKTX\ӅQ%ҳF.LQKWX\rQEӕVӁWLӃSWөFGX\WUu³FҧQK
EiRFDP´PӭFQJKLrPWUӑQJWKӭKDLVDXPӭFPjXÿӓWURQJKӋWKӕQJFҧQKEiREұF{QKLӉPFӫD
QѭӟFQj\GRQӗQJÿӝEөLPӏQ 30 YүQOLrQWөFWăQJOrQ

.KXQJ%jLKӑF{QKLӉPNK{QJNKtWҥLWKjQKSKӕ%ҳF.LQK7UXQJ4XӕF

Ô nhiễm không khí có những ảnh
hưởng rất lớn đến sức khoẻ con người, đặc
biệt là đối với đường hô hấp. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, khi môi trường không khí bị
ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm,
quá trình lão hoá trong cơ thể bị thúc đẩy,
chức năng của phổi bị suy giảm; gây bệnh
hen suyễn, ho, viêm mũi, viêm họng, viêm
phế quản; suy nhược thần kinh, tim mạch
và làm giảm tuổi thọ con người. Nguy
hiểm nhất là có thể gây ra bệnh ung thư
phổi. Các nhóm cộng đồng nhạy cảm nhất
với ô nhiễm không khí là những người cao

7È&+Ҥ,&Ӫ$Ð1+,ӈ0.+Ð1*.+ËĈӂ16Ӭ&.+Ӓ(&211*ѬӠ,

Các chất gây ô nhiễm không khí có thể là thể khí (SO2, NOx, Pb,…), có thể là thể
rắn (bụi), tiếng ồn, phóng xạ… đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức
khỏe con người, đời sống sinh vật và gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHÖÔNG 4

Chöông IV
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9LrP SKӃ TXҧQ Yj YLrP WLӇX
SKӃTXҧQ



Bụi than, thành phần chủ yếu là
hydrocacbon đa vòng, có độc tính cao, có
khả năng gây ung thư, phần lớn bụi than
có kích thước lớn hơn 5 μm bị các dịch
nhầy ở các tuyến phế quản giữ lại, chỉ có
các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 5μm vào
được phế nang. Bụi xi măng dễ gây bệnh
bụi phổi silic, bụi phổi sắt, chàm xi măng,
viêm loét giác mạc, ăn mòn da... Bụi sắt,
bụi bông, bụi gỗ, tre, nứa, rơm rạ... đều
dễ gây bệnh đường hô hấp, hen phế quản,
bệnh ngoài da cho người tiếp xúc.

Theo cơ quan quốc tế chuyên
nghiên cứu về bệnh ung thư (IARC) thuộc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xếp ô
nhiễm không khí là một trong những
nguyên nhân hàng đầu gây các căn bệnh
ung thư ở người. Cùng với nhiều tác nhân
nguy hiểm như bụi amiăng, thuốc lá,
phóng xạ tia cực tím, ô nhiễm không khí
là tác nhân gây ung thư trong môi trường
nguy hiểm nhất. IARC phân tích hơn 1.000
nghiên cứu trên toàn thế giới và đưa ra đủ
bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí là
nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi.
Năm 2010, có hơn 220.000 trường hợp tử
vong do ung thư phổi trên toàn thế giới có
liên quan đến ô nhiễm không khí.
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Nguồn: Niên giám thống kê y tế 2012
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Bệnh bụi phổi nói chung, bệnh bụi
phổi-silic nói riêng là loại bệnh phổ biến ở
các ngành khai khoáng, xây dựng, sản xuất
vật liệu xây dựng và cơ khí - luyện kim. Số
ca bệnh bụi phổi-silic của các ngành nghề
này chiếm 74,5% trong tổng số ca bệnh
nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: Trung tâm Y tế Lao động –Tập đoàn
Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam,
12/2009

&iFEӋQKQj\FKӫ\ӃX[XҩWKLӋQӣQKӳQJ
QJѭӡLODRÿӝQJFyWXәLQJKӅWӯWXәL
YjOjPYLӋFYӟLFiFYӏWUtODRÿӝQJQKѭOiL[H
YұQKjQKPi\[~FYұQKjQKPi\JҥWYjODR
ÿӝQJVjQJWKDQ

.ӃW TXҧ FKөS ; TXDQJ WLP SKәL FӫD 
QJѭӡLODRÿӝQJӣ&{QJW\WKDQĈqR1DLWKuFy
QJѭӡLEӏQJKLEөLSKәLQJѭӡLFyELӇX
KLӋQQKLӅXYӃWPӡӣJLӳDSKәLKDLErQSKәL
KRһFKҥÿzQSKәLGR[ѫKyDWәQWKѭѫQJSKәL
FǊQJѭӡLEӏTXDLÿӝQJPҥFKFKӫJLmQ

.ӃWTXҧFKөS;TXDQJWLPSKәLQJѭӡL
ODR ÿӝQJ WҥL Pӓ WKDQ +j 7X ± 4XҧQJ 1LQK
FKR WKҩ\ Fy  QJѭӡL Eӏ QJKL EөL SKәL 
QJѭӡLFyELӇXKLӋQQKLӅXYӃWPӡӣJLӳDSKәL
KDLErQSKәLKRһFKҥÿzQSKәLGR[ѫKyDWәQ
WKѭѫQJSKәLFǊQJѭӡLEӏYLrPSKӃTXҧQ

.KXQJ   ҦQK KѭӣQJ ÿӃQ VӭF NKӓH
QJѭӡLODRÿӝQJWҥLFiFPӓWKDQOӝWKLrQӣ
4XҧQJ1LQK

1ăP

6ӕQJѭӡLPҳF
WUrQGkQ

&iFEӋQKYLrPSKәL

%ӋQK
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&KrQKOӋFKYӅVӕFDPҳFEӋQK7%Kӝ

0ҳW

Nguồn: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, 2008





Ô nhiễm không khí tại các làng
nghề đã ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe của
người dân sinh sống tại đó. Thời gian gần
đây, tại nhiều làng nghề tỷ lệ người mắc

Ô nhiễm không khí từ các khu vực
sản xuất công nghiệp không chỉ ảnh hưởng
đến người lao động mà còn ảnh hưởng tới
cộng đồng dân cư sống ở các khu vực xung
quanh. Một số nghiên cứu y tế đối chứng
đã cho thấy các bệnh hô hấp cả cấp tính và
mãn tính ở các vùng gần các khu vực sản xuất
công nghiệp cao hơn rõ rệt so với các vùng
khác (Biểu đồ 4.1).

Một nghiên cứu tiến hành tại làng
nghề dệt vải, với 142 hộ gia đình và 131
trẻ em tuổi từ 6 - 17 đã cho thấy nồng độ
bụi bông và tiếng ồn lớn đã ảnh hưởng đến
sức khoẻ của trẻ em. Tại các hộ gia đình có
xưởng dệt từ 3-12 máy, nồng độ bụi bông
từ 1,12-1,91 mg/m3, cao hơn TCCP 1,11,9 lần. Trẻ em sống tại các gia đình làm
nghề dệt đã có một số biểu hiện ảnh hưởng
của bụi bông như đau họng (22,9%), ngạt
mũi (19,1%), thở khò khè (15,5%), ho kéo

bệnh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt
là trẻ em.

Nguồn: Viện Khoa học Quản lý môi trường- TCMT, 12/2012

%LӇXÿӗ6ӕFDEӋQKPҳFWҥLYQJҧQKKѭӣQJ{QKLӉPYjYQJÿӕLFKӭQJ[XQJ
TXDQKNKXYӵF1KjPi\[LPăQJ%ӍP6ѫQ

Ghi chú: Thống kê trên 650 người dân sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng Bỉm Sơn năm 2011.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

%ӋQKODRQJKӅQJKLӋS

%ӋQKYLrPSKӃTXҧQQJKӅQJKLӋS






6ӕWUѭӡQJKӧS

%ӋQKEөLSKәLE{QJ

%ӋQK
%ӋQKEөLSKәLDPLDQJ

%ӋQKEөLSKәL6LOLF

%ҧQJ7uQKKuQKEӋQKQJKӅQJKLӋSOLrQTXDQÿӃQ{QKLӉP
NK{QJNKtF{QJQJKLӋS

Taùc ñoäng cuûa oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

81

441

82

1. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII và Hội
nghị khoa học quốc tế lần thứ IV về y học lao động và vệ
sinh môi trường, 2012

dài (9,9%), ngứa mắt (7,6%), mẩn ngứa,
dị ứng mề đay (2,3-7,6). Có 65,9% trẻ có
nhịp mạch cao hơn so với tiêu chuẩn theo
lứa tuổi và 17,6% trẻ có huyết áp tối đa cao
hơn tiêu chuẩn theo lứa tuổi. Trẻ em tại
đây cũng đã có những biểu hiện của ảnh
hưởng tiếng ồn như ù tai (22,9%), đau tai
(12,2%), nghe kém (9,2%)1.

+uQKÐQKLӉPNK{QJNKtOjPWăQJVӕ
EӋQKQKkQPҳFEӋQKSKәL
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Chöông IV

Các đô thị bị ô nhiễm không khí
có tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp
cao gấp nhiều lần so với các đô thị khác.
Tp. Hồ Chí Minh là khu vực có tỷ lệ người
mắc bệnh lao cao nhất trong cả nước, tiếp
đến là Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải
Phòng. Tỷ lệ bệnh nhân lao được phát
hiện năm 2011 tại các địa phương này
cao gấp 10 - 15 lần những địa phương có
hoạt động công nghiệp ít phát triển như
Bắc Kạn, Điện Biên (Bảng 4.2).

Các loại bụi trên các tuyến đường
giao thông như PM10 và PM2,5 có nguy cơ
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe vì chúng có
thể di chuyển dễ dàng vào luồng khí thở và
đi vào phổi. Những tác động của bụi đến
sức khỏe thường thấy như: đau rát họng,
ho hoặc khó thở, từ đó làm giảm chức
năng của phổi, làm bệnh hen suyễn nặng
thêm, đau tim thường trực.

Bên cạnh các ảnh hưởng do ô nhiễm
không khí tại các khu vực sản xuất công nghiệp và làng nghề thì ô nhiễm không khí
xung quanh các tuyến đường giao thông
cũng có những tác động tiêu cực đến sức
khoẻ cộng đồng. Trẻ em ở lứa tuổi học
đường sống quanh các nút giao thông có
biểu hiện triệu chứng rõ rệt tới sức khoẻ
như kích thích các hệ cơ quan mắt, mũi,
họng, da và thần kinh thực vật. Theo thống
kê năm 2008, tại các bệnh viện của Tp. Hồ
Chí Minh, tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh đường
hô hấp và bệnh phổi đang tăng mạnh so với
nhiều năm trước đó. Thống kê trong vòng 10
năm trở lại đây tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp.
Hồ Chí Minh, cho thấy số trẻ nhập viện do
các bệnh liên quan đến hô hấp, bệnh viêm
tai giữa, bệnh suyễn hay dị tật bẩm sinh tăng
mạnh từng năm.
ĈLӋQ
%LrQ

%ҳF Lâm Cao +j1ӝL +ҧL ĈӗQJ 1LQK 4XҧQJ %ҳF 7S
.ҥQ ĈӗQJ %ҵQJ
3KzQJ 1DL 7KXұQ 1LQK *LDQJ HCM
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Nguồn: Bộ GTVT, tháng 12/2010

Ghi chú: Đề tài tiến hành điều tra về vệ sinh môi trường, bệnh đường
hô hấp, có liên quan đến ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
(2007-2009). Tổng số người được điều tra khoảng 6.000 người, sống ở 25
phường đại diện cho 5 quận ở mỗi thành phố (tại Hà Nội: Quận Hai Bà
Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình; tại tp Hồ Chí Minh:
Quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận).
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Nguồn: Niên giám thống kê y tế - Bộ Y tế, 2012
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Chöông IV

Thiệt hại kinh tế
do ô nhiễm môi trường
không khí ảnh hưởng
đến sức khỏe bao gồm
các khoản chi phí: chi
phí khám và thuốc chữa
bệnh, tổn thất mất ngày
công lao động do nghỉ
ốm, tổn thất thời gian
của người nhà chăm sóc
người ốm,… Theo kết
quả điều tra, tính đến
tháng 12/2010, tổng chi
phí khám, chữa bệnh về
đường hô hấp, thiệt hại
kinh tế do nghỉ ốm đối

Theo kết quả
nghiên cứu đến tháng
12/2010 của Cục Y tế (Bộ
Giao thông vận tải), tỷ lệ
bị mắc bệnh đường hô
hấp ở Hà Nội cao hơn Tp.
Hồ Chí Minh (Bảng 4.3
và 4.4). Một trong những
nguyên nhân chính được
xác định là do môi trường
không khí ở Hà Nội ô
nhiễm hơn, thêm vào
đó Hà Nội còn chịu tác
động của biến đổi thời
tiết mạnh hơn, đặc biệt
là về mùa đông. Trong đó
trẻ em là nhóm có tỷ lệ
mắc bệnh cao hơn người
lớn do nhóm tuổi của trẻ
em nhạy cảm hơn với ô
nhiễm không khí.
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Kết cấu của các công trình xây dựng
có thể bị suy yếu do không khí bị ô nhiễm.
Khí SO2 có ảnh hưởng rất mạnh lên các
vật liệu xây dựng chính. Ngoài ra, tác
động đồng thời của SO2, NO2 và O3 cũng
là nguyên nhân gây hao mòn công trình,
nhiều loại nguyên vật liệu quan trọng có
thể bị ảnh hưởng, ví dụ: kim loại (sắt, đồng,
thiếc,...), hợp chất hữu cơ (sơn,...), các loại
đá,... Ô nhiễm không khí còn làm giảm sức

Ô nhiễm các chất SO2, NOx trong
môi trường không khí gây ra hiện tượng
lắng đọng và mưa axit. Chính các hiện
tượng này là nguyên nhân chính làm giảm
tính bền vững của các công trình xây dựng
và các dạng vật liệu.

 Ҧ1+ +ѬӢ1* 7Ӟ, &+Ҩ7 /ѬӦ1*
&Ð1* 75Î1+ ;Æ< 'Ӵ1* 9¬ ĈӜ %ӄ1
9Ұ7/,ӊ8

Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, 2013

0ѭDD[LWOjGRVӵNӃWKӧSFӫDFiFR[LWSKLNLPYjQѭӟF1ѭӟFFyVҹQWURQJWӵQKLrQFzQFiFR[LW
ÿѭӧFWKҧLUDWӯKRҥWÿӝQJFӫDFRQQJѭӡLÿһFELӋWOjYLӋFVӱGөQJFiFORҥLQKLrQOLӋXQKѭWKDQÿiGҫX
PӓYjFiFQKLrQOLӋXWӵQKLrQNKiF SKҫQOӟQOѭӧQJR[LWSKLNLPÿӃQWӯNKtWKҧLFӫDFiFQKjPi\
F{QJQJKLӋS GүQÿӃQNӃWTXҧOjQKӳQJFѫQPѭDFKӭDÿҫ\FKҩWD[LW0ѭDD[tWVӁELӃQQѭӟFDRKӗ
WKjQKD[LWORmQJOjPFKRFiYjFiFVLQKYұWEӏFKӃWĈӝFKXDWURQJPѭDD[LWOӟQOҥLKzDWDQÿѭӧFPӝW
VӕEөLNLPORҥLYjR[LWNLPORҥLFyWURQJNK{QJNKtQKѭR[LWFKu«OjPWKjQKWKӭQѭӟFFӵFNǤÿӝFKҥL
ÿӕLYӟLFk\WUӗQJYұWQX{LYjFRQQJѭӡLWUӵFWLӃSJk\UDVӵWKD\ÿәLYӅOiFӫDFk\SKiKXӹFk\WUӗQJ
UӯQJ{QKLӉPV{QJKӗYjKӋVLQKWKiLSKiKXӹFiFF{QJWUuQK[k\GӵQJNLӃQWU~FFҫXFӕQJ«1{QJ
QJKLӋSEӏҧQKKѭӣQJQһQJYuÿҩWEӏWUXQJKzDJLҧPÿӝPjXPӥ5ӉFk\EӏSKiKRҥLӭFFKӃVӵVLQK
WUѭӣQJYjSKiWWULӇQOjPJLҧPQăQJVXҩWYjVҧQOѭӧQJĈһFELӋWNKL[ҧ\UDKLӋQWѭӧQJPKRһFPk\
OѭӧQJD[LWFzQFDRJҩSOҫQQѭӟFPѭDEuQKWKѭӡQJ

/ҳQJÿӑQJD[LWÿѭӧFWҥRWKjQKWURQJÿLӅXNLӋQNKtTX\ӇQEӏ{QKLӉPGRVӵSKiWWKҧLTXiPӭFFiF
NKt6212[&2&iFNKtQj\WӯFiFQJXӗQWKҧLVӁQJѭQJWөWURQJNKtTX\ӇQYjSKҧQӭQJYӟLKѫL
QѭӟFYjFiFFKҩWNKiFFyWURQJEҫXNKtTX\ӇQWҥRUDFiFFKҩWOӓQJYjNKtFyWtQKD[LWNKLJһSÿLӅX
NLӋQWKXұQOӧLVӁTXD\QJѭӧFWUӣOҥLEӅPһWÿҩW&KtQKYuYұ\FyWKӇQJXӗQSKiWWKҧLWӯTXӕFJLDQj\
VRQJOҥLFyҧQKKѭӣQJWӟLQKLӅXTXӕFJLDOkQFұQGRTXiWUuQKWXҫQKRjQGLӉQUDOLrQWөFWURQJEҫXNKt
TX\ӇQ/ҳQJÿӑQJD[LWFyWKӇJk\UDKұXTXҧQJKLrPWUӑQJQKѭҧQKKѭӣQJWӟLVӭFNKӓHFRQQJѭӡL
KѭKҥLPDPjQJJLҧPQăQJVXҩWFk\WUӗQJSKiKӫ\FiFUӯQJFk\ÿHGӑDFXӝFVӕQJFӫDFiFORjL
VLQKYұWSKiKӫ\OjPJLҧPWtQKEӅQYӳQJFӫDFiFF{QJWUuQKNLӃQWU~F[k\GӵQJ

.KXQJ/ҳQJÿӑQJD[LWYjҧQKKѭӣQJ

với người lớn và chi phí nghỉ việc để chăm
sóc trẻ em cũng như người lớn bị mắc
bệnh đường hô hấp (chưa tính đến thiệt
hại chết non do ô nhiễm không khí) đối
với dân cư ở nội thành Hà Nội mỗi ngày
lên tới 1.538 đồng/người, đối với dân cư
nội thành Tp. Hồ Chí Minh là 729 đồng/
người. Sở dĩ tổng chi phí do bị bệnh đường
hô hấp tính trên đầu người dân ở Tp. Hồ
Chí Minh chỉ xấp xỉ bằng ½ so với Hà Nội
là do môi trường không khí tại Hà Nội
biến động mạnh hơn. Từ số liệu trên có
thể quy đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc
các bệnh đường hô hấp ở Hà Nội (tính với
2,5 triệu dân nội thành) là 66,83 triệu đô
la Mỹ/năm và ở Tp. Hồ Chí Minh (tính với
5,6 triệu dân nội thành) là 70,96 triệu Đô
la Mỹ/năm. (Cục Y tế, Bộ Giao thông vận
tải, 2010).
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Chöông IV

Bụi trong không khí hấp thụ những
tia cực ngắn của mặt trời làm cho cây
không lớn và khó nảy mầm. Những nơi
ô nhiễm không khí nặng, cây cối ở đó còi
cọc không phát triển được, lá cây hai bên
đường quốc lộ bị phủ một lớp đất bụi dày
đặc làm cản trở quá trình quang hợp nên
rất cằn cỗi. Đánh giá chủ quan của người
dân sống xung quanh khu vực Nhà máy
xi măng Bỉm Sơn cho thấy: bụi của nhà
máy đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển

Ô nhiễm không khí là mối đe dọa
nghiêm trọng tới đa dạng sinh học và các
hệ sinh thái. Tác động của ô nhiễm không
khí đến các quần xã rừng rõ rệt nhất. Khi
rừng bị suy giảm, cây cối bị chết, các loài
sinh vật khác trong rừng cũng sẽ bị tuyệt
chủng cục bộ. Mặc dù quần xã có thể
không bị tiêu diệt do ô nhiễm không khí
nhưng cấu trúc quần thể của loài cũng sẽ
bị thay đổi và các loài mẫn cảm thường bị
tổn thương và sẽ bị tiêu diệt.

ҦQKKѭӣQJWӟLKӋVLQKWKiL

 Ҧ1+ +ѬӢ1* 7Ӟ, +ӊ 6,1+ 7+È,
9¬%,ӂ1ĈӘ,.+Ë+Ұ8

+uQK6ӵăQPzQSKiKӫ\FӫDPѭDD[LW

Nguồn: Tổng cục Môi trường tổng hợp, 2012

7KHRPӝWEiRFiRQăPFӫD&ѫTXDQ
%907 7Kө\ ĈLӇQ KDR PzQ F{QJ WUuQK [k\
GӵQJ Jk\ UD FKL SKt KjQJ QăP Oj  WULӋX
86' ѭӟF WtQK FRQ Vӕ Qj\ FӫD WRjQ FKkX ÆX
OrQWӟLWӍ86'

7ҥL 9LUJLQLD 0ӻ FiF QKj QJKLrQ FӭX ÿm
JKL QKұQ ӣ QKӳQJ NKX YӵF Fy OѭӧQJ WtFK Wө
D[LW WURQJ NK{QJ NKt FDR QJѭӡL GkQ SKҧL VѫQ
OҥL QKj KDL QăP PӝW OҫQ KRһF WKұP FKt KjQJ
QăPWURQJNKLӣQKӳQJQѫLFyOѭӧQJD[LWWKҩS
NKRҧQJWKӡLJLDQSKҧLVѫQOҥLQKjOjEӕQQăP

.KXQJ  9t Gө YӅ Vӵ SKi KRҥL FiF NӃW FҩX
F{QJWUuQKGROҳQJÿӑQJD[LW

Mưa axit cũng làm hư vải sợi, sách
và các đồ cổ quý giá. Hệ thống thông khí
của các thư viện, viện bảo tàng đã đưa các
hạt axit vào trong nhà và chúng tiếp xúc và
phá hủy các vật liệu nói trên.

bền cơ khí, gây han rỉ, hỏng lớp sơn bảo
vệ, mất các chi tiết trang trí, ăn mòn đường
ống, rỉ sét,... Hao mòn công trình dẫn tới
giảm tuổi thọ, làm tăng chi phí bảo dưỡng
và thay thế.

Chöông IV
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ąǇĐҺŝĐŚҨŵ
ƉŚĄƚƚƌŝҳŶ
24.8%

'ąǇĐŚұƚĐąǇ
0.4%

WŚӆĚҥǇďӅŝĐąǇ
ĐҺŝ
70.6%

Nguồn: giaoduc.net.vn, 2012

ӔQJNKyLFiFOzJҥFKWҥL[m$Q7KѭӧQJ+RjL
ĈӭF QKҧ NKyL ÿHQ PL WKDQ EӕF OrQ QӗQJ QһF
NK{QJNKtQJӝWQJҥWNKyWKӣNKLӃQQKLӅXQJѭӡL
GkQWURQJOjQJNK{QJFKӍWKѭӡQJ[X\rQÿDXӕP
EӋQKWұWPjFzQÿLrXÿӭQJYuPDPjQJWKҩWWKX
9ӟLWәQJGLӋQWtFKPѭӟFWtQKPӛLQăP
WKX KRҥFK KjQJ WUăP WULӋX ÿӗQJ QKѭQJ  QăP
WUӣOҥLÿk\QăPQjRFk\WUiLFǊQJPҩWPDGүQ
ÿӃQNLQKWӃWәQKҥLQһQJQӅ1ăPYjRÿ~QJ
PD KRD EѭӣL QKѭQJ NKyL ÿӝF NKLӃQ KRD UөQJ
KӃWNK{QJNӃWWUiL0һFGÿmFyQKLӅXELӋQSKiS
SKzQJ WUiQK QKѭQJ PӛL OҫQ ÿӕW Oz OѭӧQJ NKyL
WӓDUDWӯOzJҥFKNKLӃQJҫQFk\EѭӣLÿDQJ
NuWUәKRDFyQKӳQJELӇXKLӋQOҥQKѭOiKpR~D
WKkQFk\FzLFӑFKRDUөQJ1KLӅXFk\NKiFQKѭ
FKXӕLQKmQÿXÿӫ«FǊQJÿDQJ³FKӃWPzQ´WKұP
FKtJjYӏWFǊQJEӏPҳFEӋQKKHQUӗLFKӃW

.KXQJҦQKKѭӣQJNKyLOzJҥFKWҥL[m$Q
7KѭӧQJ+RjLĈӭF+j1ӝL

Nguồn: Viện Khoa học Quản lý môi trườngTCMT 12/2012

Ghi chú: khảo sát được tiến hành trên 650 người
dân sống xung quanh nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

%LӇXÿӗ.ӃWTXҧNKҧRViW
YӅҧQKKѭӣQJNKyLEөLWӯQKjPi\
[LPăQJ%ӍP6ѫQÿӃQFk\FӕLPDPjQJ

.K{QJҧQK
KѭӣQJ
4.2%
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Chöông IV

1 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát
triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Khói quang hóa trong khí quyển
được hình thành do sự tương tác giữa ánh
sáng mặt trời và các chất ô nhiễm như Cacbua hydro và Oxit nitơ. Kết quả là ozôn
tích tụ lại và sinh ra một số chất ô nhiễm
thứ cấp như Formaldehyt, Aldehyt,
PAN (Peroxy Acetil Nitrat). Các chất này
thường là các chất kích thích, làm giảm
quá trình sinh trưởng của cây, phá hoại
tế bào lá và gây tổn thương nhiều loại cây.
Lá cây trong khu vực có sương mù quang
hóa xuất hiện những đốm màu nâu trên
bề mặt lá, sau đó chuyển sang màu vàng.

Các loại thực vật bị ảnh hưởng bởi
ô nhiễm không khí nhiều hơn so với động
vật: Về bản chất, khả năng thích nghi trong
môi trường bị ô nhiễm hoặc biến đổi khí
hậu của thực vật kém hơn so với các loài
động vật. Một điều tra đã cho thấy các loài
thực vật trên cạn bị ảnh hưởng gấp 3 lần
do ô nhiễm không khí so với động vật.

Mặc dù đã có chủ trương các lò
gạch thủ công trên toàn quốc phải chấm
dứt hoạt động trước ngày 31/12/20101,
nhưng hiện nay trên địa bàn nhiều tỉnh
vẫn diễn ra hoạt động đốt lò gạch tự phát
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và
ảnh hưởng tới mùa màng của người dân
sống xung quanh. Điển hình tại các tỉnh:
Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam,
Thái Nguyên, các lò gạch vẫn liên tục nhả
khói làm mùa màng thất thu, cây cối khô
héo và chết.

của cây cối, mùa màng, môi trường sinh
thái, cảnh quan. Có tới 70% số người
được khảo sát tại khu vực chịu tác động
của ô nhiễm cho rằng, bụi phủ dầy lá cây,
gần 25% cho rằng bụi nhà máy làm cây cối
chậm phát triển.

Nguyên nhân chính làm biến đổi
khí hậu là do sự gia tăng các hoạt động
tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt

Sự gia tăng nồng độ các chất gây
ô nhiễm như CO2, CH4, NOx… trong
môi trường không khí gây ra hiện tượng
hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ trên
bề mặt trái đất nóng dần lên. Đây là một
trong những nguyên nhân sâu xa của vấn
đề biến đổi khí hậu và hậu quả sẽ dẫn đến
việc biến đổi nhiệt độ bề mặt trái đất, nước
biển dâng, các hiện tượng khí hậu cực
đoan và thiên tai sẽ tăng lên đáng kể về số
lượng và cường độ.

7iFÿӝQJFӫD{QKLӉPNK{QJNKt
OrQNKtKұXWRjQFҫX

Lớp Ozôn ở tầng mặt đất có thể hủy hoại lá
cây, làm giảm sự phát triển, khả năng sinh
sản và quá trình sinh sản. Nó có thể gây ra
sự mất khả năng tự vệ trước các loại côn
trùng cũng như bệnh tật và thậm chí còn
gây chết.

Chöông IV

Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung
bình ở Việt Nam đã tăng lên khoảng 0,50,7oC, trong đó nhiệt độ mùa đông tăng
nhanh hơn mùa hè, nhiệt độ ở miền Bắc
tăng nhanh hơn ở miền Nam. Việt Nam
được đánh giá là một trong những quốc
gia chịu tác động nhiều nhất của biến đổi
khí hậu và nước biển dâng.

động khai thác quá mức các bể hấp thụ
khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ
sinh thái biển, ven bờ. Hiệu ứng nhà kính
tác động đến tất cả các quốc gia trên thế
giới, Việt Nam cũng đang chịu hậu quả
của hiện tượng này. Khi nồng độ CO2
trong khí quyển tăng gấp đôi, thì nhiệt độ
bề mặt trái đất tăng lên khoảng 3oC. Trong
khoảng thời gian từ 1885 - 1940 nhiệt độ
trái đất đã tăng 0,5oC do thay đổi của nồng
độ CO2 trong khí quyển từ 0,027% đến
0,035%. Dự báo, nếu không có biện pháp
khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái
đất sẽ tăng lên 1,5 - 4,5oC vào năm 2050.
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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

 7LӃS WөF KRjQ WKLӋQ KjQK ODQJ
SKiS Oê Yj Fѫ FҩX Wә FKӭF YӅ EҧR YӋ
P{LWUѭӡQJNK{QJNKt
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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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Chöông V

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\͇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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;H{W{FKӣKjQJ
KӃWQLrQKҥQ





;H{W{FKӣNKiFK
KӃWQLrQKҥQ

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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FͯD %͡ 71 07 TX\ ÿ͓QK Y͉ TX̫Q Oê Yj %907 NKX
NLQK W͇ NKX F{QJ QJK͏ FDR NKX F{QJ QJKL͏S Yj FͭP
F{QJ QJKL͏S 7K{QJ W˱ V͙ 77%7107 QJj\
 FͯD %͡ 71 07 V͵D ÿ͝L E͝ VXQJ P͡W V͙
ÿL͉XFͯD7K{QJW˱V͙77%7107

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

Chöông V
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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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  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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Chöông V

 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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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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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.
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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
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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\ 
FͯD%͡71 07TX\ÿ͓QKTX\WUuQKNͿWKX̵WTXDQWU̷F
P{LWU˱ͥQJNK{QJNKt[XQJTXDQKYjWL͇QJ͛Q

1JK͓ÿ͓QKV͙1Ĉ&3QJj\FͯD
7KͯW˱ͣQJ&KtQKSKͯTX\ÿ͓QKÿL͉XNL͏QFͯDW͝FKͱF
KR̩Wÿ͡QJG͓FKYͭTXDQWU̷FP{LWU˱ͥQJ

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
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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
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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.

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

107

454

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

+RҥWÿӝQJTXDQWUҳFYjNLӇPVRiW
QJXӗQSKiWWKҧLFzQ\ӃX

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.

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

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

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
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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
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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.
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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…
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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.

Chöông VI

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.
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- 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:
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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.

Chöông VI

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.

 7ăQJ FѭӡQJ Vӵ WKDP JLD FӫD
FӝQJÿӗQJ

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…)
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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

7ăQJFѭӡQJKӧSWiFTXӕFWӃ
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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.

KEÁT LUAÄN
VAØ KIEÁN NGHÒ

991
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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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 /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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ϲ

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

ϳ

.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
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&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&

䞉12[
䞉&DGPLXP &G Yj KӧS FKҩW
䞉/HDG 3G 
䞉&OR &O Yj $FLGFORK\GULF
+&O
䞉)OR ) $FLGIORK\GULF +) 
Yj 6LOLF WHWUDIORUXD 6L)

%өL

%өL

$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\

ϭϬ
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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

dӉ Ŷĉŵ ϭϵϳϬǀŝҵĐ ůҩƉ Ĝҭƚ ƚŚŝұƚ ďҷ ŬŚӊ ůӇƵ ŚƵǈŶŚ ƚƌŽŶŐ
ŬŚſŝ ƚŚңŝ ĜĆ ŐŝĂ ƚĉŶŐ
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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.

