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Bối cảnh ra đời của Sô ̉ tay

• Báo cáo MTQG 2013‐ MT Không khí:

– Ô nhiễm không khí, đặc biệt bụi, tại các thành phố, KCN vv.. ở 
mức cao

– Nguồn: 

• Giao thông, công nghiệp, xây dựng vv..

• Công nghiệp: Thép, nhiệt điện, SX vật liệu XD vv…

– Hạn chế trong QLCLKK:

• Kiểm soát nguồn thải chưa hiệu quả

• Kiểm kê nguồn thải chưa được triển khai ở quy mô 
rộng 

– Một nguyên nhân: Năng lực kỹ thuật, quản lý chưa đáp 
ứng yêu cầu thực tế. 
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• Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ “Dự án Hợp tác Việt Nam

– Nhật Bản về Đồng lợi ích”.

• Mục tiêu của Dự án  là “đồng lợi ích”: Cải thiện chất lượng

không khí và cắt giảm phát thải CO2

• Phương thức: Hỗ trợ xây dựng khung thê ̉ chế, đào tạo

nguồn nhân lực về kiểm soát khí thải công nghiệp.

 Cuốn Sổ tay được biên soạn nhằm cung cấp một tài liệu kỹ

thuật để thực hiện các mục tiêu của Dự án
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Bối cảnh ra đời của Sô ̉ tay (tiếp)
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Bối cảnh ra đời của Sô ̉ tay (tiếp)

B
iên

so
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SỔ TAY
HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

5/20

Mục tiêu của Sô ̉ tay

Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật phục vụ đào tạo nguồn

nhân lực kiểm soát khí thải cho các ngành công nghiệp

của Việt Nam nhằm:

• Nâng cao chất lượng không khí

• Giảm phát thải khí CO2
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Cách ếp cận trong Sô ̉ tay

• Cung cấp kiến thức cơ bản theo định hướng thực hành

• Cung cấp sơ đồ công nghệ, thiết bị

• Trang bị những giải pháp cụ thể, những nh huống, sự cố hay 

gặp trong thực tế cùng cách khắc phục chúng.

• Cung cấp kinh nghiệm của Nhật Bản
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Cấu trúc sổ tay

Chương 1
• Sơ lược về không khí và ô nhiễm không khí

Chương 2
• Quan trắc khí thải

Chương 3
• Kiểm soát bụi, SO2 và NOx

Chương 4
• Kiểm soát phát thải CO2 bằng giải pháp tiết kiệm năng lượng

Chương 5
• Áp dụng giải pháp đồng lợi ích trong một số ngành CN trọng điểm

Chương 6
• Quản lý môi trường tại nhà máy

Chương 7 
• Kiểm kê phát thải

8/20
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Chương 1
Sơ lược về không khí và ô nhiễm không khí

1.1. Không khí và sự ô nhiễm không khí

• Cấu tạo của khí quyển

• Ô nhiễm không khí: Chất gây ô nhiễm, Nguồn ô nhiễm, …

1.2. Tác hại của ô nhiễm không khí

• Tác hại trực tiếp

• Tác hại đối với kinh tế ‐ môi trường

• Gây ra những vấn đề môi trường toàn cầu

9/20

Chương 2. Quan trắc khí thải

2.1. Phương pháp đo O2, CO, CO2 trong khí thải để kiểm soát

quá trình cháy

2.2. Phương pháp đo nhiệt độ, hàm ẩm và vận tốc của khí thải

2.3. Tính toán lưu lượng

2.4. Phương pháp quan trắc thủ công

 Phương pháp lấy mẫu và đo trực tiếp

 Phân tích SO2, NOx và lấy mẫu bụi

2.5. Phương pháp quan trắc tự động

10/20
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Chương 3. Kiểm soát bụi, SO2, NOx 

3.1. Các cách tiếp cận trong kiểm soát ô nhiễm không khí

 Tăng cường mức độ phát tán

 Giảm thiểu tại nguồn

 Xử lý cuối nguồn

3.2. Công nghệ xử lý bụi

 Các loại thiết bị xử lý bụi:  buồng lắng, cyclone, tháp rửa khí, ESP …

 Vận hành và bảo dưỡng các thiết bị xử lý bụi

3.3. Công nghệ xử lý SO2

 Các công nghẹ và cơ chế xử lý SO2

 Chức năng, vận hành và bảo dưỡng thiết bị xử lý SO2

3.4. Công nghệ kiểm soát NOx

 Công nghệ đốt phát sinh NOx thấp

 Công nghệ xử lý NOx trong khí thải

 Chức năng, vận hành và bảo dưỡng thiết bị xử lý NOx
11/20

Chương 4
Kiểm soát phát thải CO2 bằng giải pháp tiết kiệm năng lượng

4.1. Quan điểm về tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp

 Quan điểm về tiết kiệm năng lượng

 Tiêu chí đánh giá tiết kiệm năng lượng

 Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thế

4.2. Tiết kiệm năng lượng bằng quản lý quá trình cháy

 Tính toán quá trình cháy

 Quản lý tỉ lệ khí cấp

 Sự phát sinh và biện pháp giảm thiểu khói đen

 Ăn mòn thiết bị đốt và biện pháp phòng chống

12/20
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Chương 5
Áp dụng giải pháp đồng lợi ích trong một số ngành

công nghiệp trọng điểm

• Khái niệm Đồng lợi ích:  Lợi ích thu được khi đồng thời:

– Cắt giảm được phát thải các chất ô nhiễm không khí

– Cắt giảm được phát thải CO2

• Mục tiêu

– Mô tả các giải pháp đồng lợi ích áp dụng cho 4 ngành công
nghiệp được coi là nguồn phát sinh ô nhiễm không khí chủ
yếu ở Việt Nam

• Nhiệt điện

• Gang thép

• Sản xuất xi măng

• Hóa chất

13/20

Chương 5
Áp dụng giải pháp đồng lợi ích trong một số ngành

công nghiệp trọng điểm

• Nội dung

5.1. Nhiệt điện than

5.2. Công nghiệp gang thép

5.3. Sản xuất xi măng

5.4.Công nghiệp hóa chất:

– Sản xuất phân bón

– Lọc dầu

Quy trình sản xuất

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Biện pháp tiết kiệm năng
lượng (để giảm phát thải
CO2)

14/20
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Chương 6
Quản lý môi trường tại nhà máy

• Mục tiêu

Giới thiệu kinh nghiệm và mô hình quản lý môi trường tại nhà máy ở 

Nhật Bản

• Nội dung

6.1. Tổ chức quản lý môi trường cho doanh nghiệp

6.2. Xây dựng cơ chế quản lý và vai trò của người quản lý môi

trường

6.3. Phát huy nặng lục đội ngũ cán bộ

6.4. Đối thoại với cơ quan quản lý địa phương và cư dân sở tại

6.5. Hệ thống người quản lý kiểm soát ô nhiễm (Pollution Control 

Manager: PCM) của Nhật Bản

15/20

Chương 7
Kiểm kê phát thải

• Mục tiêu

– Giới thiệu khái quát về khái niệm kiểm kê phát thải và

phương pháp thực hiện

– Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp để họ có thể tự

thực hiện kiểm kê phát thải của cơ sở theo quy định

của thông tư về kiểm kê phát thải

16/20
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Chương 7. Kiểm kê phát thải

• Nội dung

7.1. Tổng quan về kiểm kê phát thải

 Khái niệm

 Cách tiếp cận

 Phương pháp ước tính thải lượng: quan trắc, hệ số phát thải, cân bằng vật
chất.

7.2. Quy trình kiểm kê phát thải tại các cơ sở công nghiệp

 Xác định chất ô nhiễm thực hiện kiểm kê

 Xác định phạm vi thực hiện kiểm kê

 Lựa chọn phương pháp ước tính phát thải

 Thu thập thông tin, số liệu

 Tính toán kết quả

 Báo cáo

7.3. Đăng ký chủ nguồn thải

 Khái niêm, mục tiêu, ý nghĩa

 Đối tượng thực hiện

 Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải 17/20

Đối tượng và phạm vi áp dụng của Sổ tay

• Đối tượng sử dụng chính

– Cán bộ quản lý nhà máy

– Cán bộ kỹ thuật và cán bộ phụ trách môi trường của

nhà máy

• Phạm vi áp dụng

– Các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Việt Nam, bước đầu

tập trung vào 4 ngành trọng điểm: nhiệt điện, gang 

thép, xi măng, hóa chất

18/20
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BÁO CÁO THAM LUẬN 
Giảm ô nhiễm không khí và phát thải

CO2 ở nhà máy nhiệt điện

HỘI THẢO TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM SOÁT KHÍ 
THẢI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Tài liệu 5-4
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- Khởi công xây dựng: 19/05/1961 
- Trực thuộc Tổng công ty phát điện 1

- Sản lượng hàng năm: 3 tỷ kWh

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dây chuyền triển khai: 300 MWDây chuyền triển khai: 300 MW

Thời gian thực hiện : 6/2016 – 1/2017

Số lần khảo sát : 04

Thời điểm khảo sát : 7/2016, 8/2016, 10/2016, 1/2017
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NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN
07/2016: Đoàn làm việc khảo sát các thông số thiết kế và làm việc
của lò và hệ thống xử lý khí thải thông qua bảng câu hỏi.

08/2016: Đoàn làm việc thảo luận với cán bộ nhà máy về các tình
hình hoạt động, sự cố của nhà máy và giảng bài về hệ thống lắng
tĩnh điện xử lý bụi (ESP), hấp thụ xử lý SO2 (FGD) và hệ thống quan
trắc tự động.

10/2016: Đoàn làm việc trao đổi với cán bộ nhà máy và tiến hành
thử nghiệm tăng gió để giảm phát thải CO2 và hướng dẫn cán bộ
nhà máy tính toán kiểm kê theo dự thảo thông tư hướng dẫn.

01/2017: Đoàn làm thu thập các số liệu đánh giá hiệu quả thử
nghiệm, hiệu suất nhiệt của nhà máy sau thời gian hoạt động và tiếp
tục hướng dẫn trao đổi về các biện pháp quản lý, vận hành hệ thống
ESP, FGD, khử NOx và đánh giá hiệu quả của các tư vấn về môi
trường.

Nâng cao hiệu quả
cháy, chống hiện

tượng chảy xỉ lỏng gây
dừng lò

Nâng cao hiệu suất
xử lý bụi của hệ
thống lắng tĩnh
điện (ESP)

Nâng cao hiệu
suất xử lý SO2 của

hệ thống FGD

Giảm
kích

thước
than

Tăng
lượng

gió

Giảm
nhiệt độ
khói thải

vào

Vận hành
thay đôi

cường độ
và điện áp

của hệ
thống ESP 
theo từng

trường

Giảm kích thước
đá vôi, giảm mật
độ đá vôi trong

dung dịch huyền
phù, duy trì pH 

thích hợp

Các biện pháp chính đã đề xuất

NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giảm
nhiệt
độ đầu
ra bộ
GAH
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Vận hành, bảo dưỡng
đánh giá kết quả hệ
thống quan trắc tự động

Tính toán kiểm kê
tải lượng phát thải
khí thải

Vận hành, quản lý hệ
thống xử lý môi trường:
ESP, FGD, khử NOx

Các bài giảng kỹ thuật đã thực hiện

NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kết quả thử nghiệm tăng O2 (5% gió cấp 2)
(chế độ phụ tải cao > 280 MW) 

Thời gian thực hiện: 14 – 16/11/2016

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự kiến là có thể nâng cao công suất tổ máy 1,4%

nhưng chưa thể đánh giá chính xác do điều kiện phụ tải biến động

－ 332 －



Đề xuất giảm nhiệt độ hơi đầu ra bộ GAH 
bằng các biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn

trung tu năm tới

Ước tính nâng cao
hiệu suất tổ máy

1,4%

Ước tính giảm 14.000 
tấn than/ năm

Tiết kiệm 900.000USD/năm Giảm 30.000 tấn CO2 /năm

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Để tránh hiện tượng khói đen khi khởi động lò hơi công ty đã tiến
hành thử nghiệm điều chỉnh điện áp cho từng trường của hệ thống
ESP để đưa ESP và làm việc ngay khi khởi động lò hơi.

Đối với hệ thống ESP: 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Giảm hiện tượng khói đen khi khởi động

Đang tiến hành đánh giá chi tiết
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Để giảm thiểu hiện tượng tắc bộ
khử sương của FGD, công ty đã
điều chỉnh giảm nồng độ dung
dịch huyền phù đá vôi.

Đối với hệ thống FGD: 

Lượng nước đưa vào để giảm
nồng độ được tận dụng rửa luôn
bộ khử sương. Trước đây là 8
tiếng/ lần, giờ là 2 tiếng/ lần.

Đã giảm vấn đề tắc

Và đang tiến hành đánh giá chi tiết hiệu quả kinh tế

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

KẾ HOẠCH TRONG NĂM NAY

Cải tiến hiệu suất lọc bụi của bộ ESP thông qua việc cân bằng
dòng khí thải qua các nhánh, điều chỉnh điện áp từng trường
tương ứng với nồng độ bụi.

Kỳ vọng giảm thiểu vấn đề tắc bộ khử sương của FGD, giảm số
lần dừng lò hơi, cải tiến được hiệu suất phát điện
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DỰ ÁN TƯƠNG LAI

Dự án 2017-2019, kinh phí 1400 tỷ đồng

• Chuyển đổi từ dầu FO - DO

• Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải lò hơi

• Lắp đặt mới bộ khử NOx

• Cải tạo nâng cấp hệ thống lắng tĩnh điệnxử lý bụi, hệ thống xử lý SO2

Trân trọng cảm ơn!
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VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÔNG TƯ 
ĐĂNG KÝ KIỂM KÊ KHÍ THẢI 

TẠI NHÀ MÁY

Hiệp hội Kiểm soát Môi trường Công nghiệp (JEMAI)

IKEDA SHIGERU

Tháng 2 năm 2017

Bộ Môi trường Nhật Bản
Dự án Hợp tác song phương năm 2016 với Việt Nam về Quốc tế hóa Công nghệ Môi trường
thông qua Giải pháp Đồng lợi ích

Tài liệu 5-5

MỤC LỤC

1. Phương pháp tính thải lượng

2. Dữ liệu cần thiết và phương

pháp thu thập

3. Phương pháp phát huy dữ liệu

kiểm kê Cần giảm khói mù
quang hóa

Photos:Tokyo Metropolitan Government 
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YÊU CẦU CỦA THÔNG TƯ 
ĐĂNG KÝ KIỂM KÊ KHÍ THẢI

• Tính toán thải lượng chất ô nhiễm
 Từng loại chất ô nhiễm

 Từng cơ sở

• Báo cáo cho cơ quan quản lý theo mẫu

⇒ Nắm chính xác thải lượng của chất ô
nhiễm từ nhà máy và báo cáo cho chính
phủ

1. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THẢI LƯỢNG

• Phương pháp sử dụng kết quả quan trắc liên tục

 E=k×Q×C

• Phương pháp sử dụng hệ số thải

 E=k×A×EF

• Phương pháp sử dụng cân bằng vật liệu

 E=k×A×S

 Phép tính đơn giản nhưng cần lưu ý chuẩn bị
đầy đủ dữ liệu cần thiết để tính
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PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG KẾT QUẢ 
QUAN TRẮC LIÊN TỤC

• E=k×Q×C

E:Thải lượng chất ô nhiễm (t/năm)
Q: Lượng khí thải (m3/năm)
C: Nồng độ trung bình của chất ô nhiễm

(mg/m3)

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 
HỆ SỐ PHÁT THẢI

• E=k×A×EF×(100-ER)/100

E: Thải lượng chất ô nhiễm (t/năm)
A: Mức độ hoạt động của nguồn thải

(tấn/năm) (nhiên liệu, sản phẩm)
EF: Hệ số phát thải (kg/t) (nhiên liệu, sản

phẩm)
ER: Hiệu suất xử lý của thiết bị xử lý khí

thải (%)
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PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 
CÂN BẰNG VẬT LIỆU

• E=k×A×S×(100-ER)/100

 E: Thải lượng chất ô nhiễm (t/năm）

 A: Lượng nhiên liệu sử dụng (t/năm)
 S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%)
 ER: Hiệu suất xử lý của thiết bị xử lý khí thải

(%)

SO2

S

2. DỮ LIỆU CẦN THIẾT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP

Dữ liệu cần thiết Phương pháp thu thập

C: Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) Tính trị số trung bình của kết quả quan trắc
liên tục nồng độ chất ô nhiễm

Q: Lượng khí thải (m3/năm) Thu thập dữ liệu về lượng thải trong năm

A: Lượng nhiên liệu sử dụng (t/năm) Tính lượng nhiên liệu sử dụng trong năm đối
với từng loại nhiên liệu

A: Lượng sản phẩm sản xuất (t/năm) Tính lượng sản phẩm sản xuất trong năm đối
với sarnphamr của từng cơ sở sản xuất

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%) Tính giá trị trung bình nhiều lần phân tích đối
với từng loại nhiên liệu

ER: Hiệu suất xử lý của thiết bị xử lý khí thải
(%)

Cần hiệu suất xử lý trong tình trạng hoạt động
bình thường

EF: Hệ số phát thải (kg/t) (nhiên liệu, sản
phẩm)

Tìm hệ số phát thải gần với công nghệ mà cơ
sở sử dụng
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LẤY KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHÍNH XÁC

・ Phòng chống tình trạng đường ống tắc do hơi nước
・ Hiệu chỉnh, quản lý bảo dưỡng định kỳ máy phân tích

THU THẬP VÀ LƯU TRỮ 
DỮ LIỆU QUAN TRẮC

• Tính trị số trung bình trong 1 giờ của kết quả
quan trắc liên tục

• Lưu trữ các dữ liệu quan trắc

yy/mm/dd/hh NOx (mg/m3)

2017010101  33

2017010102  29

2017010103  27

2017010104  33

2017010105  37

2017010106 

2017010107 
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HAI CÁCH BIỂU THỊ NỒNG ĐỘ

• Nồng độ theo tỷ lệ thể tích (ppm)

 Thể tích chất ô nhiễm/Lượng
khí thải

• Nồng độ theo khối lượng (mg/m3)

 Khối lượng của chất ô nhiễm/ 
Lượng khí thải

 Phương pháp chuyển đổi đơn vị

ppm⇔mg/m3 1 m

1 cm

PHƯƠNG PHÁP TÍNH 
LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI 

• Quan trắc bằng máy đo lưu tốc khí thải

• Tính toán từ lượng nhiên liệu sử dụng

 Cần dữ liệu về thành phần nhiên liệu
(C,H,O,N,S)

 Lượng khí thải lý thuyết (lượng khí thải trong
trường hợp không khí sử dụng để đốt cháy
được đốt cháy vừa đủ)

• Năng lực thiết kế của quạt thông gió
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TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
LƯU LƯỢNG KHÍ THẢI

• Nhiệt độ

• Áp suất

• Hơi ẩm

• Pha loãng trong
không khí

Khí thải Hơi ẩm Không khí

TÌNH TRẠNG THOÁT KHÍ TẠI ỐNG KHÓI

SO2,NOx,Bụi

O2

Không
khí
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VÍ DỤ VỀ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT 
LÝ TƯỞNG

※ Lưu lượng khí thải và nồng độ chất ô nhiễm cần được lấy cùng vị trí

3. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY KẾT QUẢ 
KIỂM KÊ KHÍ THẢI

• Cơ quan quản lý hành chính

– Xác định hiệu quả của chính sách đang
thực hiện

– Xây dựng chính sách hợp lý trên cơ sở thực
trạng

• Phân bố lượng thải theo địa lý

• Mô phỏng khuếch tán không khí

• Doanh nghiệp

– Kiểm soát môi trường nhà máy

• Tuân thủ tiêu chuẩn thải

• Nắm bắt vấn đề và chủ động cải thiện

– Nâng cao trách nhiệm xã hội (CSR) và coi
trọng đánh giá của người dân

* Corporate Social Responsibility
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NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 
HẠN NGẠCH VÀ CẤP PHÉP PHÁT THẢI KHÍ THẢI 

CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Soạn thảo theo Điều khoản tham chiếu (TOR) của Cục Kiểm soát ô nhiễm
Việt Nam và theo Hợp đồng dịch vụ giữa Hiệp hội Quản lý môi trường
công nghiệp Nhật Bản (JEMAI)và Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và

Mô hình hóa môi trường (CEMM)

GS.TS. Hoàng Xuân Cơ

ThS. Đinh Mạnh Cường

NCS. Đặng Thị Hải Linh

CN. Đặng Thanh An

CN. Hoàng Thị Bích Vân

1

Tài liệu 5-6

CONTENTS

1. Sự cần thiết của tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải 
khí thải công nghiệp trong quản lýmôi trường không khí

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

3. Kinh nghiệmxây dựng, vận hành hệ thống hạn ngạch và
cấp phép xả thải khí thải công nghiệpở một số quốc gia

5. Đề xuất dạng hệ thống hạn ngạch và cấp phép xả thải khí
thải công nghiệpở Việt Nam và lộ trình thực hiện

2

4. Khả năng xây dựng, vận hành hệ thống hạn ngạch và
cấp phép xả thải khí thải công nghiệpở Việt Nam
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1. Sự cần thiết của tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải 
khí thải công nghiệp trong quản lý môi trường không khí

3

•Các hoạt động phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế đã và
đang được gia tăng. Công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong nửa
sau của thế kỷ 20.
•Ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao đã được tạo
ra đáp ứng sự gia tăng dân số và gia tăng chất lượng sống của
con người
•Con người đã và đang phải đối mặt với hai vấn đề quan trọng:
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm chất lượng cuộc
sống.
•Lượng thải nhiều đến mức chất lượng môi trường bị suy giảm
nghiêm trọng ở một số khu vực, gây ra những thảm họa không
mong muốn.
•Trên thế giới đã có những sự cố về ô nhiễm không khí gây
chết người như ở Bỉ, Anh, Nhật, …

1. Sự cần thiết của tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải 
khí thải công nghiệp trong quản lý môi trường không khí

4

• Công cụ quản lý, kinh tế, công nghệ đã được đề xuất, thực hiện để cải thiện chất CLMT.

• Giảm phát thải chất ô nhiễm nhưng vẫn đảm bảo phát triển, nâng cao đời sống con
người.

• Giảm phát thải cần có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để không làm ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất mà chi phí cắt giảm chất thải ở mức chấp nhận được.

• Việt Nam có quá trình phát triển công nghiệp muộn, đã cố gắng rút kinh nghiệm để phát
triển đúng hướng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

• Tốc độ tăng trưởng cao, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã gây
ra những tác động bất lợi đến môi trường, ô nhiễm, sự cố môi trường ở một số nơi.

• Nhà nước Việt Nam đã có những chính sách hạn chế phát thải chất ô nhiễm môi trường
nói chung và chất ô nhiễm không khí nói riêng ra môi trường.

• Cần nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực tiễn, ban hành các văn bản pháp luật nhằm cắt
giảm chất thải, kiểm soát phát thải .

• Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan về phương pháp tính toán hạn ngạch và
cấp phép xả thải khí thải công nghiệp trong quản lý môi trường không khí.

• Báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Cục kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục môi trường
Việt Nam với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, Hiệp hội Quản lý môi trường công
nghiệp Nhật Bản.
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2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

5

2.1.  Mức ô nhiễm tối ưu và hạn ngạch phát thải đối với từng doanh nghiệp

6

2.2. Quy chuẩn/ tiêu chuẩn nồng độ cho phép chất ô nhiễm trong khí thải và
hạn ngạch phát thải

Quy chuẩn QCVN 22-2009/BTNMT đã quy định nồng độ nhiều chất thải trong
khí thải công nghiệp nhiệt điện như SO2, NOx, bụi tổng số.

Nồng độ này lại phụ thuộc vào công suất phát điện (công suất càng cao thì
nồng độ quy định càng giảm) và vùng khu vực đặt nhà máy (theo 5 loại từ thành
phố lớn đến nông thôn miền núi) theo hướng càng ở khu vực thành phố lớn nồng độ
quy định càng nhỏ.

Đơn vị nồng độ quy định trong QCVN này là mg/Nm3 nên khi biết tổng lưu
lượng khí thải với đơn vị là Nm3/thời gian thì có thể tính được hạn ngạch phát thải
của từng nhà máy nhiệt điện. Kí hiệu T là hạn ngạch phát thải trong thời gian
(tháng, quý, năm); Co là nồng độ quy định trong QCVN 22 và L là lưu lượng khí
thải thì có thể xác định T theo công thức T = Co.L.

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

－ 347 －



7

Ví dụ tính hạn ngạch phát thải SO2 của nhà máy nhiệt điện chạy than công
suất 600 MW hoạt động sau 17/10/2005 đặt ở ngoại thành đô thị đặc biệt thì
tra trong QCVN ta được Co = 500 mg/Nm3 x 0,85 x 0,8 = 340 mg/Nm3. Nếu
nhà máy hoạt động 300 ngày/năm, 24h/ngày, tiêu thụ than 6000 tấn/ngày mỗi
tấn than phát sinh 8000 Nm3 khí thải, ta có thể tính được hạn ngạch mức thải
đối với nhà máy này là:

T = 340 mg/Nm3 x 300 ngày/năm x 8000 Nm3/tấn than x 6000 tấn than/ngày

= 340 x 300 x 8000 x 6000 (mg/năm) 

=  34 x 3 x 8 x 6 = 4.896 tấn/năm

Đây cũng là gợi ý cách tính hạn ngạch cho từng cơ sở sản xuất công nghiệp.
Bằng kiểm kê phát thải hàng năm ta có thể kiểm soát được mức thải có tuân
thủ hạn mức hay không

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

8

2.3. Chất lượng không khí xung quanh và hạn ngạch phát thải

• Chất lượng không khí (CLKK) xung quanh và mức phát thải ở một khu
vực nhất định có mối quan hệ rõ rệt.

• Từ các nguồn thải, các chất ô nhiễm sẽ lan truyền trong không khí để
đến các điểm/trạm đo CLKK xung quanh.

• Bằng các mô hình lan truyền từ các loại nguồn khác nhau (điểm, đường,
mặt, di động,…) có thể tính được nồng độ chất ô nhiễm ở môi trường
không khí xung quanh.

• Chất lượng không khí được đánh giá thông qua số liệu đo đạc của hệ
thống quan trắc.

• Nếu nhận thấy CLKK suy giảm hay ô nhiễm thì chắc chắn phải có giải
pháp khắc phục. Một trong những phương pháp khắc phục là giảm phát thải
trên phạm vi rộng, có thể là của tất cả các nguồn thải. Đây là bài toán về
xác định hạn ngạch phát thải chung của một khu vực rộng lớn, từ đó xác
định mức thải cho từng nhà máy, cơ sở sản xuất.

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải 
khí thải công nghiệp
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9

2.3. Chất lượng không khí xung quanh và hạn ngạch phát thải

• Thông qua kết quả quan trắc của hệ thống đo CLKK cả khu vực đánh giá mức
CLKK
• Nếu thấy CLKK bị suy giảm hay đã xảy ra ô nhiễm không khí thì phải xem xét khả
năng ảnh hưởng của các nguồn thải liên quan.
• Từ số liệu thải của các nguồn và số liệu khí tượng, địa hình toàn vùng thì có thể sử
dụng mô hình lan truyền tính nồng độ chất ô nhiễm của toàn khu vực do các nguồn này
gây ra.
• Số liệu tính toán từ mô hình và số liệu đo sẽ được so sánh để chỉ ra thực chất
CLKK khu vực và xác định mức thải cần phải giảm để đạt được mục tiêu về CLKK
xung quanh.
• Để có thể đạt mục tiêu CLMTKK xung quanh ta phải có hệ thống quan trắc (nhiều
trạm quan trắc tự động liên tục),
• Phải có số liệu đủ độ tin cậy về các nguồn thải, các điều kiện địa hình, số liệu khí
tượng và có mô hình được các bên công nhận sử dụng chung.
• Giải bài toán phức tạp này cần nhiều số liệu nhưng vẫn có thể áp dụng ở một số
công đoạn trong xác định hạn ngạch phát thải của toán khu vực, thậm chí của một
nguồn cụ thể để đáp ứng CLKK ở mức chấp nhận được.

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

2.4. Lý thuyết chi phí hiệu quả và hệ thống giấy phép xả thải

 Trong kinh tế môi trường, lý thuyết chi phí hiệu quả được dùng để chứng minh
hiệu quả kinh tế của hệ thống cấp hạn ngạch phát thải cho khu vực có nhiều đối
tượng (doanh ngiệp) xả thải.

 Giả sử ở một khu vực, nhà nước quy định hạn ngạch xả thải một chất ô nhiễm
không khí là Q đơn vị ô nhiễm (đvon) và có nhiều doanh nghiệp với mức xả thải
chất ô nhiễm đó lần lượt là q1, q2, …, qn và

q1 + q2 + …+ qn = Q’ > Q.
Khi đó tổng lượng chất ô nhiễm phải xử lý là Q’ – Q (đvon). Vấn đề đặt ra là
phân bổ mức xử lý của từng nhà máy q’1, q’2, …q’n như thế nào để

q’1 + q’2 + …+ q’n = Q’ – Q mà tổng chi phí xử lý của tất cả doanh nghiệp
nhỏ nhất. Bài toán có thể giải được khi biết các hàm chi phí xử lý biên MCCn
(q’n) của từng doanh nghiệp.

 Người ta đã chứng minh được rằng khi n = 2 (chỉ có 2 doanh nghiệp) thì dễ
dàng giải hệ phương trình hai ẩn:

q’1 + q’2 + …+ q’n = Q’ – Q
CC1(q’1) + CC2(q’2) = min

từ đó rút ra MCC1(q’1) = MCC2(q’2).
10

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp
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2.4. Lý thuyết chi phí hiệu quả và hệ thống giấy phép xả thải
 Một bài toán tính chi phí hiệu quả phức tạp hơn đã được đặt ra khi mục tiêu đạt

được là nồng độ chất ô nhiễm không khí xung quanh nhỏ hơn quy chuẩn/tiêu chuẩn
cho trước.

 Bài toán này chỉ giải được khi tính toán được mức đóng góp vào nồng độ chất ô
nhiễm của từng nhà máy. Mức đóng góp này được tính qua hệ số chuyển đổi từ mức
phát thải sang nồng độ tại nơi tiếp nhận. Bài toán này phức tạp hơn nhưng là định
hướng cho các bước kiểm soát tiếp theo khi có số liệu nguồn thải, có mô hình
khuếch tán chất ô nhiễm phù hợp, có đầu vào đủ độ tin cậy.

 Lý thuyết chi phí hiệu quả giúp giảm thiểu tổng chi phí xử lý khí thải của tất cả
doanh nghiệp, thông qua thỏa thuận mức xử lý của mỗi đơn vị dựa vào chi phí xử lý
biên khác nhau.

 Doanh nghiệp nào có chi phí xử lý lớn sẽ cố gắng mặc cả với các doanh nghiệp
khác thải để được phát thải nhiều hơn, còn cơ sở có chi phí xử lý biên ít hơn sẽ
nhận xử lý nhiều hơn.

 Các doanh nghiệp sẽ phải tự liên hệ, thỏa thuận với nhau không cần can thiệp của
nhà nước. Nhà nước hoặc chính quyền chỉ xác định hạn mức, cấp phép thông báo
đến các doanh nghiệp và tiến hành kiểm soát tổng mức thải đảm bảo hạn ngạch.

 Ở các nước có nền kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả, có nền tài chính hiện đại,
việc áp dụng lý thuyết chi phí hiệu quả sẽ có phần dễ dàng hơn so với các nước lạc
hậu hơn. 11

2. Cơ sở lý thuyết về tính toán hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

2.5. Quota ô nhiễm và hệ thống giấy phép xả thải

 Quota (Cô ta) ô nhiễm cũng là hệ thống hoạt động có phần tương tự như lý
thuyết chi phí hiệu quả nêu ở mục trên.

 Sau khi xác định hạn ngạch phát thải cho khu vực, nhà nước hoặc chính
quyền địa phương có thể chia hạn ngạch thành các quota để cho phép phát
thải.

 Cơ sở có phát thải sẽ có hai sự lựa chọn, một là xử lý chất thải để không
phát thải ra môi trường, hai là dựa vào giá quota và đường chi phí xử lý
biên của mình để mua quota phát thải.

 Nếu số quota được phân bố ban đầu ít hơn nhu cầu, doanh nghiệp có thể
liên hệ mua lại quota từ các doanh nghiệp khác có chi phí xử lý thấp hơn.

 Như vậy, cùng với việc phát hành số lượng quota, mức phát thải của mỗi
quota thì phải tính ra mức giá quota, đủ thấp để số lượng quota được các
doanh nghiệp mua hết và đủ cao để các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về
trách nhiệm xử lý chất thải của mình.
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khí thải công nghiệp
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3. Kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống hạn ngạch và
cấp phép xả thải khí thải công nghiệp ở một số quốc gia

3.1. Kinh nghiệm của Mỹ
 Sau chiến tranh Thế Giới thứ II, Mỹ là một trong những nước có tốc
độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đặc biệt là công nghiệp.

 Mỹ cũng là nước sớm đối mặt với những vấn đề môi trường, trong
đó có ô nhiễm môi trường do phát thải quá nhiều chất độc hại vào
môi trường.

 Mỹ cũng đã sớm đưa ra chính sách, luật pháp nhằm giảm thiểu tác
động môi trường của các hoạt động phát triển.

 Các công cụ kinh tế môi trường, đánh giá tác động môi trường, đánh
giá môi trường chiến lược,…cũng đã được áp dụng để kiểm soát chất
lượng môi trường.

 Hệ thống hạn ngạch và cấp phép xả thải được nghiên cứu và sử dụng
khá sớm ở Mỹ.

13
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 Trong tạp chí Ecology Law Quarterly, Vol. 5, No. 3, 1976 đã có bài đăng về chiến
lược sử dụng quota phát thải như một kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí.

 Chiến lược quota phát thải chỉ ra lượng thải cho phép cao nhất tại một khu vực, trên
cơ sở phân tích hiện trạng chất lượng không khí và khả năng đồng hóa chất thải của
không khí đối với lượng ô nhiễm mà không vi phạm tiêu chuẩn môi trường.

 Những nguồn phát thải tĩnh mới đề xuất chỉ được phê chuẩn nếu đạt tiêu chuẩn thực
hiện và những quy định kiểm soát chất lượng không khí liên quan, đồng thời không
làm cạn kiệt quota ô nhiễm khu vực dự án.

 Khi quota ô nhiễm đã hết thì không cho phép có thêm nguồn ô nhiễm hoạt động ở
khu vực.

 Điều tiên quyết cơ bản để thực thi bất kì chiến lược quota cũng đã được chỉ rõ, bao
gồm:

(1) Các phương pháp tính lượng phát thải đã có từ các hoạt động ở một khu vực

(2) Tính được lượng phát thải cao nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng không khí

(3) Có chính sách rõ ràng đối với nguồn mới đảm bảo tuân thủ giới hạn mức ô
nhiễm cho phép.
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3.1. Kinh nghiệm của Mỹ

 Trong một tài liệu khác đã chỉ ra 3 kiểu chương trình trao đổi/mua
bán/thương mại phát thải (emission trading) :
 Chương trình thẻ giảm thải,
 Chương trình mức thải trung bình và
 chương trình mức thải trần có thể trao đổi/mua bán.

 Cả 3 chương trình này đều dựa trên yêu cầu kiểm soát, giảm phát thải của
một địa phương xuống dưới mức cần thiết. Mức giảm chi phí thu được khi
thực hiện các chương trình trên phụ thuộc vào thay đổi chi phí giảm thải của
từng nguồn cụ thể. Cả 3 chương trình này cũng chỉ hoạt động tốt nếu yêu
cầu phát thải phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

 Trên thực tế, chương trình thẻ giảm phát thải, chương trình mức thải trung
bình đã được US.EPA áp dụng cho nhiều loại chất thải từ năm 1979 đối với
nguồn trên toàn nước Mỹ. Chương trình mức thải trần có thể trao đổi/mua
bán được ‘huyện/quận’ thuộc lưu vực Los Angeles áp dụng đối với NOx,
SO2 từ năm 1994 của các nguồn tĩnh. Chương trình này cũng được US.EPA,
12 bang và D.C áp dụng đối với NOx nguồn tĩnh ở khu vực phía Bắc nước
Mỹ từ năm 1999.
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3.1. Kinh nghiệm của Mỹ

 Một chương trình áp dụng cho hiệu quả cao, sử dụng cả mức thải
trần có thể mua bán và thẻ giảm phát thải để kiểm soát SO2 và mưa
axit từ nhà máy phát điện đã được thực hiện từ 1995 cho toàn nước
Mỹ.

 Mức giảm chi phí khi thực hiện chương trình này lên đến 20,05 tỷ đô
la Mỹ trong 13 năm đầu thực hiện (1995 – 2007).

 Mức giảm phát thải SO2 và mức giá mua bán giấy phép phát thải
được thống kê cho thấy quá trình thực hiện chương trình này đã có
hiệu quả rõ rệt.

 Giá ban đầu, giá của EPA thay đổi trong khoảng vài chục đến 200$
US cho một tấn SO2 mua bán.

16
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3.1. Kinh nghiệm của Mỹ

 Những tài liệu khác cũng đã nêu rõ hơn về thực chất của hệ thống mức thải
trần có thể trao đổi/mua bán, những điều kiện có thể tiến hành, các bước
thực hiện và lợi ích có thể thu được khi áp dụng hệ thống này.

 Việc thực hiện chương trình mức thải trần có thể trao đổi/mua bán cũng có
những mặt mạnh, yếu khi so sánh với công cụ kinh tế khác như thuế ô
nhiễm.

 Những hạn chế của việc thực hiện chương trình này thể hiện rõ ở những nền
kinh tế thị trường chưa hoàn hảo và vì vậy có thể sử dụng thuế ở đây sẽ hiệu
quả hơn.

 Phân tích chi phí lợi ích, chi phí hiệu quả làm rõ khả năng giảm chi phí thực
hiện hệ thống mức thải trần có thể trao đổi/mua bán qua tham gia thị trường
giấy phép phát thải của các công ty, nhà máy liên quan.

 Quy mô không gian cũng được phân tích, nêu rõ mối quan hệ giữa thực thi
hệ thống này ở quy mô toàn liên bang và những quy định riêng của các
bang (của Mỹ) và các đơn vị nhỏ hơn.
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3.1. Kinh nghiệm của Mỹ

 Trong một tài liệu viết về chương trình giao dịch/mua bán/ thương mại phát thải SO2

ở Trung Quốc nhưng lại có phần phân tích rất kỹ về kinh nghiệm từ các chương
trình tương tự ở Mỹ. Theo đó, Mỹ đã có một số dạng giao dịch/mua bán/thương mại
phát thải đã được áp dụng rất sớm trong những điều kiện nhất định và đã đạt được
hiệu quả kinh tế, môi trường đáng ghi nhận. Một số dạng đến nay vẫn còn có thể áp
dụng với quy mô hạn chế. Lý do tại sao Mỹ không sử dụng thuế mà lại sử dụng hệ
thống giao dịch/mua bán phát thải cũng được làm rõ trong tài liệu này.

 Hoạt động của hệ thống mức thải trần có thể trao đổi/mua bán ở Mỹ cũng được
phân tích kỹ, từ việc xác định mức phát thải trần đến cấp giấy (quota) phát thải, vấn
đề kiểm soát và đánh giá hiệu quả. Hiệu quả môi trường (giảm phát thải SO2), hiệu
quả kinh tế (giảm chi phí tuân thủ) cũng được chỉ rõ, làm tiền đề cho việc áp dụng ở
những nơi khác. Có tới 8 bài học đã được rút ra và trình bày giúp những ai muốn áp
dụng chương trình này có thể hiểu kỹ hơn về mục tiêu, cách tiếp cận, các bước tiến
hành hệ thống, kế hoạch mức thải trần có thể trao đổi/mua bán để thu được hiệu quả
mong muốn.

 Như vậy, có thể khẳng định Mỹ là nước đi đầu trong việc thực hiện các chương trình
cấp phép xả thải chất ô nhiễm không khí và chất khí nhà kính.
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3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

 Nhật Bản cũng là nước sớm áp dụng hệ thống hạn ngạch và cấp phép
xả thải chất ô nhiễm.

 Nội dung chính về quy định tổng thải lượng và phương pháp đánh
giá hiệu quả của phát thải sử dụng mô hình mô phỏng đã được ông
Tabata Toru trình bày trong hội thảo vào tháng 10 năm 2016 ở Hà
Nội. Qua đó cho thấy, luật phòng chống ô nhiễm không khí của Nhật
Bản chỉ rõ mục đích bảo vệ sức khỏe người dân bằng đảm bảo tiêu
chuẩn môi trường thông qua quy định về phát thải khói bụi (PM,
SO2, NOx…) do hoạt động của các nhà máy và cơ sở sản xuất.

 Trong các quy định phát thải, luật này xác định rõ tiêu chuẩn phát
thải chung đồng nhất áp dụng trong cả nước đối với nguồn phát thải
cố định. Tiêu chuẩn phát thải đặc biệt (SOx, bụi) có thể thay thế cho
tiêu chuẩn chung trong một khu vực nhất định và tiêu chuẩn hệ số
phát thải của các tỉnh, thành phố đối với bụi, chất độc hại (tiêu chuẩn
này nghiêm ngặt hơn so với 2 tiêu chuẩn trên).
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3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

 Những địa phương khó đạt được quy định về môi trường không khí
theo 3 tiêu chuẩn trên thì có thể tự lập kế hoạch giảm thiểu tổng thải
lượng và ban hành tiêu chuẩn quy định tổng thải lượng, tiêu chuẩn
tổng thải lượng riêng. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn quy định tổng
thải lượng thông qua các bước như sau:

 Mô phỏng tình trạng lan truyền chất thải,

 Dự đoán khu vực vượt ngưỡng tiêu chuẩn môi trường,

 Tìm ra các nguồn phát thải lớn gây tình trạng vượt ngưỡng tiêu
chuẩn môi trường;

 Từ đó xác định mục tiêu giảm tổng lượng thải từ các nhà máy chỉ
định, xây dựng kế hoạch giảm tổng lượng thải và xây dựng tiêu
chuẩn quy định tổng lượng thải nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.
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3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

 Với những quy định như trên, Nhật Bản và các địa phương đã đưa ra
cách tính lượng giảm thải theo nhiều phương pháp khác nhau. Chẳng
hạn, công thức tính tiêu chuẩn quy định tổng thải lượng theo lượng
nhiên liệu sử dụng được cho dưới đây:

 Q = a.Wb

 trong đó:

 Q: lượng thải cho phép (m3N/h);

 a,b là các hằng số do lãnh đạo tỉnh quy định (b trong khoảng từ 0,8
đến 1);

 W là lượng nguyên nhiên liệu sử dụng quy đổi ra dầu nặng (kL/h).

 Ở thành phố Yokahama, Kawasaki, các giá trị hệ số được quy định là
a = 1,37; b = 0,95.
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3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

 So sánh quy định tổng thải lượng theo phương thức tính lượng nguyên
nhiên liệu sử dụng (A) và phương thức tính lượng thải cơ bản (B), rút ra
những ưu, nhược điểm của hai phương thức này như sau:

 Phương thức A có ưu điểm là khi các loại cơ sở phát sinh khí thải không
nhiều, lượng nguyên nhiên liệu sử dụng nhìn chung tỷ lệ với lượng thải NOx
và việc áp dụng phương thức này đơn giản.

 Mặt ưu điểm phương thức B thể hiện rõ khi có nhiều cơ sở phát thải và mặc
dù có cùng mức nguyên nhiên liệu sử dụng như nhau nhưng sẽ phát thải
lượng khí thải NOx khác nhau, do đó phải tính chi tiết cho từng loại cơ sở
để đảm bảo công bằng. Đó là nhược điểm của phương thức B vì xác định hệ
số cho từng loại cơ sở sẽ yêu cầu nhiều khâu như điều tra hiện trạng phát
thải, tính toán hệ số phát thải.

 Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quy định thải lượng không dễ dàng. Cần phải
có công cụ mô hình để đánh giá hiệu quả giảm phát thải. Mô hình mô phỏng
được sử dụng với hai mục tiêu chính là: điều tra xem cần giảm phát thải từ
những nguồn nào, mức giảm bao nhiêu để đảm bảo nồng độ chất ô nhiễm
dưới ngưỡng tiêu chuẩn môi trường và sử dụng để xác nhận giải pháp giảm
thải có thực sự giảm nồng độ chất ô nhiễm xuống dưới ngưỡng hay không.
Công cụ mô hình cần được xây dựng thành phần mềm.

22
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 Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, các nhà máy điện xây dựng
mới ở Trung Quốc phải đạt tiêu chuẩn khí thải khó khăn hơn cho lưu
huỳnh đioxit (SO2), oxit nitơ (NOx) và các chất ô nhiễm dạng hạt
(PM).

 Đối với các nhà máy điện hiện có, các tiêu chuẩn mới sẽ có hiệu lực
kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014. Hơn nữa, bắt đầu từ năm 2015, tất
cả các nhà máy điện (mới và cũ) sẽ phải tuân thủ thêm tiêu chuẩn
phát thải thủy ngân.

 Tiêu chuẩn khí thải mới của Trung Quốc đối với các chất ô nhiễm
không khí từ các nhà máy nhiệt điện đã được thông qua bởi Bộ Bảo
vệ Môi trường (MEP) của Trung Quốc trong tháng 07 năm 2011,
thay thế các tiêu chuẩn đã có hiệu lực từ năm 2003.

23
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24

Đối với các nhà máy điện đốt than, các tiêu chuẩn mới của Trung
Quốc nói chung là nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn tối thiểu ràng buộc hiện
tại ở EU, cho cả nhà máy mới và cũ. Trong nhiều trường hợp, chúng
chặt chẽ hơn so với tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ
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 Chín vùng trọng điểm ở Trung Quốc còn phải đối mặt với tiêu chuẩn khí thải

nghiêm ngặt hơn nữa, tất cả các nhà máy điện đốt than hiện có và mới sẽ

phải đạt được giá trị giới hạn phát thải cho SO2, NOx và PM tương ứng là 50,

100 và 20 mg/m3.

 Hiện tại, Trung Quốc đã nâng giá điện sử dụng trong công nghiệp để trả cho

các khoản đầu tư cần thiết làm giảm bớt ô nhiễm không khí.

 Vào tháng 04 năm 1999, Cục Môi trường Mỹ (US EPA) và Cơ quan nhà

nước về bảo vệ môi trường Trung Quốc (SEPA) đã có thỏa thuận hợp tác về

nỗ lực giảm thiểu các mối đe dọa của SO2 và bụi (PM). Cơ chế dựa vào thị

trường, đặc biệt là cách tiếp cận mức trần và trao đổi/mua bán (cap and trade

approach) trong chương trình mưa axit của EPA đã làm giảm đáng kể lượng

khí thải SO2 từ ngành điện của Hoa Kỳ với chi phí nhỏ hơn dự kiến.

 Tài liệu này cung cấp một cách tiếp cận phù hợp để theo đuổi các mục tiêu

kép của Trung Quốc, đó là tăng trưởng kinh tế và môi trường sạch. 25
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 Qua nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ, tài liệu này đã chỉ ra rằng

một hệ thống mức trần - thương mại có thể giảm được phát thải SO2

theo lý thuyết chi phí-hiệu quả. Các bài học chính từ thực tiễn Hoa

Kỳ có thể được chuyển giao cho Trung Quốc bao gồm:

 Thiết kế. Một số nguyên tắc bao quát - đơn giản, có thể kiểm đếm, tính

minh bạch, có thể dự đoán và nhất quán - cần có để phát triển một

chương trình mức trần và thương mại. Tôn trọng những nguyên tắc này

có thể thúc đẩy việc tuân thủ và tạo thị trường giao dịch/thương mại

phát thải hiệu quả.

 Cơ sở hạ tầng. Các tổ chức/thể chế và các ưu đãi cần thiết cho thị

trường giao dịch hoạt động bao gồm một hệ thống các hợp đồng tư nhân

và quyền sở hữu, ít nhất là một phần vì lợi nhuận khu vực tư nhân hoặc

các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối thiểu, và tôn trọng các quy tắc của

pháp luật. 26
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 Độ chính xác dữ liệu. Điều này rất quan trọng để có thông tin khí thải

chính xác, phù hợp, đầy đủ và minh bạch; đảm bảo cả sự tín nhiệm môi

trường và hiệu quả kinh tế.

 Theo dõi dữ liệu. Một hệ thống hiệu quả để quản lý và theo dõi khí

thải và bổ sung dữ liệu sẽ tạo điều kiện quản lý tốt chương trình, tăng

cường hoạt động của thị trường, và giảm sai sót.

 Tuân thủ và thực thi. Như với tất cả các chương trình môi trường, một

chương trình mức trần và thương mại cần thực thi hiệu quả để đảm bảo

rằng mục tiêu môi trường và tiết kiệm chi phí được đáp ứng. Đối với một

thị trường phát thải khi được phát triển phải đảm bảo rằng khí thải sẽ

được đo và báo cáo một cách chính xác, việc tuân thủ phải được thực thi,

và khi không tuân thủ phải có hình phạt lớn hơn đáng kể chi phí tuân thủ.

27
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Trong tài liệu này cũng đã làm rõ thêm một số khái niệm làm cơ

sở cho việc xây dựng và điều hành hệ thống hạn ngạch phát thải,

chẳng hạn như:

 Mức trần và thương mại (Cap and Trade) là một chương trình quy

định, theo đó chính phủ đặt một mức thải trần tổng hợp và phân

phối quyền (mức cho phép/hạn ngạch) cho phép các nguồn phát

thải. Mức cho phép/hạn ngạch là cơ sở đánh giá tuân thủ và có thể

mua bán giữa các nguồn thải. Nguồn (cơ sở) phát thải tham gia

chương trình có thể điều chỉnh chiến lược tuân thủ của họ phù hợp

để dàn xếp thực hiện cách tiếp cận chi phí ít nhất của riêng họ, hoặc

thay đổi công nghệ hoặc tham gia thị trường phát thải bằng cách

mua hoặc bán các mức thải cho phép (giấy phép/hạn ngạch thải).

28
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 Mức cho phép (Allowances): Mức cho phép phát thải một lượng nhất
định một chất ô nhiễm theo chương trình mức trần và thương mại. Ví
dụ, ở chương trình mức trần và thương mại SO2 của Mỹ, với mỗi
mức cho phép có thể phát thải một tấn SO2. Mức cho phép được sử
dụng để chứng minh sự tuân thủ và có thể được giao dịch giữa các
nguồn tham gia vào chương trình mức trần và thương mại SO2 của
Mỹ.

 Mẫu chuyển giao mức cho phép (Allowance Transfer Form - ATF) là
biểu mẫu sử dụng để báo cáo chuyển giao mức cho phép tới hệ thống
quản lý giao dịch mức cho phép. ATF liệt kê các danh sách các
khoản chuyển giao mức cho phép và bao gồm các thông tin tài khoản
của cả hai bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

 Thương mại (Trade): trao đổi, mua bán các mức cho phép.
 Người thực hiện thương mại (Trader): Bất cứ ai mua hoặc bán các

mức cho phép.
29
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Nghiên cứ khả thi về chương trình thương mại đioxit lưu huỳnh
ở Trung Quốc tập trung vào bảy lĩnh vực sau đây:

1. Phạm vi và khả năng áp dụng của chương trình Thương mại. Phần
này mô tả nghiên cứu chung về dữ liệu quốc gia, phân tích nguồn bị
ảnh hưởng, đề xuất các lĩnh vực kinh doanh và chiến lược thực hiện
một chương trình giao dịch trên toàn quốc, đồng thời khuyến cáo các
biện pháp để đối phó với các nguồn mới. Do những hạn chế về ngân
sách, chỉ dữ liệu hiện có được sử dụng cho phân tích này mà không
thực hiện thêm các cuộc khảo sát để phát triển dữ liệu. Phần này cũng
trả lời những câu hỏi như những nguồn nào được tính đến, những khu
vực nào bị ảnh hưởng, chương trình sẽ được chia theo bước thực hiện
hoặc thí điểm tại một số khu vực hay một nguồn nào đó, làm thế nào để
đối phó với các nguồn mới, và làm thế nào với nơi mà các dự án thí
điểm sẽ được thực hiện.

30
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2. Dữ liệu phát thải: Thu thập và báo cáo. Phần này xem xét hiện trạng đo đạc,
kiểm tra, báo cáo và quản lý phát thải ở Trung Quốc, chỉ ra những khoảng cách
giữa năng lực hiện có và năng lực cần thiết để thực hiện một chương trình giao
dịch, và đề xuất cách giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu phát thải cho
một chương trình giao dịch. Phần này cũng giải thích dữ liệu phát thải được thu
thập và báo cáo như thế nào, bao gồm cả bởi ai và cho ai, thông tin về xác minh,
kiểm tra việc tuân thủ và thủ tục kiểm soát chất lượng. Nó cũng trả lời các câu
hỏi về quá trình định lượng khí thải như thế nào, và việc thẩm tra cần phải được
thay đổi để hỗ trợ thực hiện chương trình trao đổi khí thải thành công.
3. Kết nối với các chương trình hiện có. Phần này xem xét mối liên hệ giữa
chương trình kinh doanh và các chương trình kiểm soát SO2 hiện có và đề xuất
cách lồng ghép các chương trình giao dịch với các chương trình kiểm soát SO2
hiện đang thực hiện. Ở Trung Quốc, chương trình kiểm soát SO2 bao gồm một hệ
thống kiểm soát tổng lượng khí thải, hệ thống thuế ô nhiễm, và một hệ thống báo
cáo phát thải. Phần này cũng sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề làm thế nào để kết
nối với các chương trình kiểm soát ô nhiễm SO2 hiện có, và làm thế nào để thay
đổi các chương trình giao dịch sẽ được thực hiện. Phần này cũng trả lời những
câu hỏi như: liệu chương trình giao dịch dự kiến có thể cùng tồn tại với hệ thống
thuế ô nhiễm hiện có và kiểm tra các mối quan hệ giữa chính sách kiểm soát tổng
thải lượng và chương trình thương mại.
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4. Phân tích dữ liệu hiện có và đề xuất khuyến nghị cho các mục tiêu môi trường của
chương trình. Phân tích này lập cả các mục tiêu môi trường tổng thể và cụ thể cho các
chương trình mua bán phát thải được đề xuất. Các phân tích bao gồm thông tin về
phương pháp, công nghệ và chi phí kiểm soát khí thải cũng nhưmọi hệ quảmôi trường
của việc kiểm soát khí thải gây ra mưa axít ở Trung Quốc.
5. Xác định mức cho phép. Phần này tập trung vào một số vấn đề, bao gồm: định nghĩa
của các mức cho phép; lựa chọn và đề xuất cách phân phối mức cho phép; tần suất phân
phối mức cho phép; ngân hàng của các mức cho phép còn sót lại; và thảo luận về việc sử
dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích thực hành.
6. Các nhà chức trách và vai trò pháp lý. Phần này thảo luận về tình trạng pháp lý của
thương mại khí thải SO2, cả ở cấp quốc gia và địa phương. Nó không chỉ nêu ra những
kẽ hở pháp lý trong pháp luật mà có thể ngăn chặn giao dịch SO2 và đề xuất một số
khuyến nghị có thể được sử dụng để cho phép thương mại khí thải (đặc biệt là sử dụng
tại các cấp địa phương). Nó bao gồm các khuyến nghị cho cơ cấu hành chính của
chương trình và giải quyết các vấn đề về tuân thủ và thực thi. Phần này cũng tóm tắt các
thủ tục và thực thi tuân thủ hiện có và đề xuất những thay đổi cần thiết để thực hiện
một chương trình thương mại phát thải.
7. Phân tích thông tin và hệ thống theo dõi hỗ trợ. Phần này phân tích tình trạng hiện tại
của hệ thống thông tin hỗ trợ và khuyến nghị sửa đổi của các hệ thống thông tin để sử
dụng trong một chương trình thương mại phát thải 32
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Tài liệu này cũng đưa ra nhận xét về hai hệ thống kiểm soát phát thải chất
ô nhiễm không khí, đó là Hệ thống kiểm soát tổng lượng và cấp phép phát
thải và Chính sách sử dụng thị trường để kiểm soát đioxit lưu huỳnh.

 Hệ thống kiểm soát tổng lượng và cấp phép phát thải
 Để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ IX của

Trung Quốc, một kế hoạch kiểm soát tổng phát thải được xây dựng. Đối tượng
hướng tới chính của kế hoạch này là SO2. Dựa trên mức phát thải năm 1995 của
từng khu vực và mức độ phát triển kinh tế, mức trần của tổng lượng phát thải quốc
gia được xây dựng và các mức cho phép trong khuôn khổ mức trần đó được phân
bổ đến từng tỉnh, khu vực tự trị đặc biệt, và thành phố. Như vậy, kế hoạch quản lý
tổng phát thải đã được thực hiện từ trên xuống, dần dần chuyển từ các cấp chính
quyền cao hơn xuống các cấp thấp hơn. Mỗi khu vực được dự kiến sẽ sử dụng quản
lý chặt chẽ và áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng tổng lượng phát
thải đã giảm thấp hơn so với mức trần theo kế hoạch. Tính đến năm 2000, mục tiêu
tổng lượng phát thải là 24,6 triệu tấn SO2 và tổng lượng phát thải thực tế ít hơn
19.950.000 tấn.

 Kế hoạch tổng lượng phát thải SO2 trong ngành nhiệt điện được xây dựng, theo đó,
vào năm cơ sở ‐ 2000 mức thải là 8,9 triệu tấn, sau đó sẽ giảm và đạt mức lần lượt
là: 8 triệu tấn (2005), 7,3 triệu tấn (2010), 6,7 triệu tấn (2015) và 6,3 triệu tấn (2020)
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3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc

 Năm 1991, SEPA quyết định thử nghiệm khái niệm phép giấy
phép phát thải ô nhiễm ở 16 các thành phố. Tính đến năm 1994,
với ba năm làm việc lien tục, 987 đơn vị đã nhận được giấy phép,
kiểm soát 6646 nguồn ô nhiễm.
 Sau khi triển khai các hệ thống giấy phép phát thải, các cơ sở gây
ô nhiễm dựa trên cân nhắc về điều kiện, yếu tố kinh tế và kỹ thuật
có thể chọn kế hoạch xử lý tại một số doanh nghiệp gây ô nhiễm cụ
thể hoặc kế hoạch xử lý ô nhiễm tập thể. Các ngành công nghiệp
gây ô nhiễm có thể thông qua việc thành lập một chương trình
giao dịch giấy phép đểmua bán quyền phát thải chất ô nhiễm. Như
vậy, thể chế thị trường có thể được sử dụng để phân bổ tối ưu
nguồn lực trong khu vực, đồng thời đảm bảo tiếp tục bảo vệ chất
lượng môi trường. Dựa trên tổng số chỉ tiêu phát thải ở hai vùng
kiểm soát, phương pháp giấy phép phát thải có thể được sử dụng
để phân phối tổng mức thải xuống các đơn vị gây ô nhiễm và do đó
làm rõ tổng chỉ tiêu phát thải của từng đơn vị. Hệ thống này giúp
cho cơ quan bảo vệ môi trường địa phương tiến hành kiểm tra ô
nhiễmdễ dàng hơn.
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 Chính sách sử dụng điều tiết thị trường để kiểm soát đioxit lưu

huỳnh. Quy định chính dựa trên thị trường của Trung Quốc là

đánh thuế phát thải và các chính sách khác có sử dụng ưu đãi tài

chính để khuyến khích giảm bớt phát thải.

 Mức thuế giai đoạn 1 (1982 – 1993) chỉ đánh vào lượng SO2 vượt tiêu

chuẩn cho phép với mức thuế rất thấp chỉ khoảng $4,4/tấn, và được

áp dụng trên phạm vi cả nước, các giai đoạn sau được chia ra theo địa

phương cụ thể và mức thuế đánh vào tổng lượng phát thải với mức

thuế cao hơn, khoảng $22/tấn.

 Tuy nhiên, theo đánh giá thì mức thuế vẫn thấp, chưa phản ánh đúng

chi phí biên xã hội do ô nhiễm cũng như chi phí xử lý ô nhiễm trung

bình.
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

 Ấn Độ là một nước lớn có dân số đứng thứ hai thế giới, có mức phát
triển kinh tế, khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, nhất là từ những năm đầu thế
kỷ 21.

 Ấn độ cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, trong đó có suy
giảm chất lượng không khí, thậm chí ô nhiễm không khí ở một số khu
vực của đất nước.

 Ấn Độ cũng tích cực tìm kiếm các công cụ kinh tế để áp dụng nhằm giảm
và kiểm soát phát thải chất ô nhiễm không khí.

 Theo các tài liệu thu thập được, Ấn Độ đang từng bước áp dụng hệ
thống hạn ngạch và cấp phép phát thải đối với một số loại chất thải tại
một số khu vực của đất nước.

 Cách tiếp cận các hệ thống này của Ấn độ cũng có những nét giống như
ở Trung Quốc, vì vậy những nét chung này cũng sẽ không được nhắc lại
mà sẽ tập trung hơn vào một số điểm, nét khác biệt.
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 Trong tài liệu Hướng tới một kế hoạch thương mại đối với chất ô nhiễm không khí

ở Ấn Độ do một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT),

Đại học Harvard và J‐PA soạn thảo theo yêu cầu của chính Bộ trưởng Bộ Môi

trường và Rừng Ấn Độ đã đề cập nhiều vấn đề liên quan tới khả năng và các bước

cần thực hiện để có thể thực thi kế hoạch này. Dưới đây sẽ trình bày tóm tắt

những điểm chính trong tài liệu này.

 Phần 1 của tài liệu là phần giới thiệu tóm tắt về thương mại phát thải, chỉ rõ tại

sao phải tiến hành thương mại phát thải. Trong đó, tài liệu nhấn mạnh rằng

thương mại phát thải là một công cụ điều tiết được sử dụng để giảm lượng khí

thải ô nhiễm với tổng chi phí thấp. Trong đó, người có quyền quyết định tổng mức

phát thải chất ô nhiễm nhưng không sẽ quyết định mức phát thải cho từng

nguồn.

 Các nhà máy công nghiệp và những người gây ô nhiễm khác, không bị áp đặt một

giới hạn khí thải cố định mà phải đối mặt với một mức giá cho phát thải của họ

và chọn mức phát thải trong giới hạn hợp lý có tính đến mức giá này.
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

 Kinh nghiệm từ các chương trình xây dựng hạn ngạch, cấp phép
phát thải, thương mại phát thải của Mỹ đã được đúc kết và chỉ
ra bốn lĩnh vực đặc biệt quan trọng để thực hiện thành công một
kế hoạch thương mại phát thải, đó là:

 Thiết lập mức trần (hạn ngạch phát thải)

 Phân bổmức thải, giấy phép phát thải.

 Quan trắc mức thải thực tế

 Kiểm tra tuân thủ
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 Các thành phần cơ bản của một hệ thống thương mại phát thải cũng
được thảo luận tập trung vào các vấn đề dưới đây.

A. Mục đích.

 Chất ô nhiễm. Chọn chất ô nhiễm không khí cần giảm thải trong khu
vực, có hệ thống quan trắc đầy đủ và được phát thải từ một nhóm các
nguồn điểm lớn. Mục đích của hệ thống thương mại phát thải chính là
giảm được lượng khí thải của một số chất gây ô nhiễm không khí thông
thường, chẳng hạn như SO2, NOx hoặc SPM, cải thiện sức khỏe con
người và giảm chi phí tuân thủ.

 Các chất gây ô nhiễm được xác định bằng cách xem xét các mục tiêu và
các vấn đề do cơ quan bảo vệ môi trường yêu cầu, cũng như cân nhắc
thiết kế thị trườngvới số lượng các nguồn lớn và dễ theo dõi.

 Thị trường có nhiều nguồn lớn và giám sát tốt hơn thường sẽ hoạt
động trơn tru hơn
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

B. Mức trần phát thải.

 Mức trần phát thải là một quyết định quan trọng trong việc thiết lập một hệ
thống mức trần và thương mại. Mức trần phát thải không thể cao đến mức mà
hệ thống không thể đạt được và cũng không quá thấp để tốn chi phí các hãng,
công ty. Có hai lựa chọn chính: sử dụng lượng khí thải đường cơ sở để thiết lập
các mức trần phát thải hoặc sử dụng mục tiêu vềmức ô nhiễm môi trường xung
quanh chấp nhận được. Cả hai cách đều đòi hỏi có dữ liệu về phát thải đường cơ
sở từ các đơn vị. Cách thứ hai còn yêu cầu thông tin về các nguồn ô nhiễm
không khí và mối quan hệ giữa phát thải và nồng độmôi trường xung quanh.

 Phát thải đường cơ sở. Thiết lập mức phát thải trần tại mức độ phát thải đường
cơ sở lịch sử hoặc giảm (ví dụ: 25%) dưới mức này.

 Mục tiêu chất lượng môi trường xung quanh. Thiết lập mức trần phát thải ởmức
có thể đạt được mức giảm mong muốn của nồng độ chất ô nhiễm môi trường
xung quanh. Ví dụ, tổng mức phát thải là 100 tấn và ước tính rằng lượng khí thải
ởmức 60 tấn sẽmang lại mức độ chất lượng môi trường không khí xung quanh
mong muốn.
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Lợi ích của việc thiết lập theo nồng độ môi trường xung quanh là được
cộng đồng ủng hộ. Tuy nhiên, vấn đề chính của phương pháp này là khó
khăn trong việc liên kết phát thải từ nhiều nguồn khác nhau và với nồng
độ ô nhiễm môi trường xung quanh. Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương
(CPCB) có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết cho phép chỉ rõ
liên kết này, chẳng hạn như dữ liệu ô nhiễm môi trường xung quanh và
kết quả nghiên cứu tỷ lệ đóng góp của nguồn như giao thông vận tải,
ngành công nghiệp, điện, dân sinh, cháy rừng hoặc bụi. Hiện đã có kết
quả dạng này đối với bụi PM10 tại các thành phố Delhi, Bangalore, Pune,
Mumbai, Chennai và Kanpur trong năm 2007‐2008.

 Biện pháp bảo vệ. Thiết lập thông số bổ sung, chẳng hạn như mức trần
chặt hơn hoặc các giới hạn khác đối với phát thải tần suất cao, giúp ngăn
ngừa tích hợp của các chất ô nhiễm ở địa phương.

 Giá trần. Cam kết với chính phủ sẽ bán giấy phép bán nếu giá tăng quá
cao.
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

C. Thực hiện.

 Miễn phí phân bổ của Giấy phép. Giấy phép cung cấp miễn phí
cho các đơn vị dựa trên một số công thức cố định thường theo
tỷ lệ phát thải đường cơ sở.

 Bán đấu giá giấy phép. SPCB hoặc cơ quan khác tiến hành một
cuộc bán đấu giá tổng khối lượng giấy phép theo quyết định
mức trần.

D. Thương mại.

 Các cân nhắc chính để thiết kếmột hệ thống thương mại là dựa
vào chính bản chất của giấy phép và cách theo dõi giấy phép của
người tham gia đang nắmgiữ.

 Số lượng và thời hạn giấy phép: Quyết định các đơn vị ô nhiễm
mà giấy phép đại diện và thời hạn hiệu lực của chúng.
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E. Quan trắc.

 Quan trắc là nền tảng cho bất kỳ hệ thống thương mại, đảm bảo

tính minh bạch và sự thành công của thị trường giấy phép.

 Quan trắc. Thiết lập một quy trình quan trắc chính xác và liên tục

tổng lượng phát thải chất ô nhiễm và cung cấp cách xử lý những

khoảng trống dữ liệu.

F. Kết quả.

 Đánh giá. Theo dõi quá trình hoạt động của các hệ thống thương

mại phát thải thông qua phát thải, hoạt động của thị trường giấy

phép, và mức giảm chi phí cho từng công ty, hãng.
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

 Trong một tài liệu khác do cơ quan J‐PAL South Asia phối hợp với
cơ quan kiểm soát môi trường của các địa phương Gujarad,
Maharashtra và Tamil Nadu soạn thảo đã trình bày báo cáo chi tiết
dự án Thí điểm các kế hoạch thương mại phát thải tại Gujarad,
Maharashtra và Tamil Nadu.

 Thương mại phát thải, một công cụ pháp lý có thể chuyển sự đánh đổi
giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng thành việc cải thiện môi
trường của Ấn Độ.

 Giới thiệu, thực hiện một kế hoạch thương mại phát thải, còn được
gọi là "Mức trần và Thương mại", sẽ là một bước nhảy vọt về góc độ
pháp lý và kinh tế. Từ góc nhìn của các công ty gây ô nhiễm, thương
mại phát thải có thể giảm được chi phí tuân thủ và nâng cao khả năng
đầu tư và tăng trưởng. Trong dài hạn, giảm chi phí tuân thủ để đưa ra
các quy định mới làm tăng chất lượng môi trường dễ dàng hơn.
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Về bối cảnh của quy định ô nhiễm công nghiệp và phạm vi dự án,
 Gujarat, Maharashtra và Tamil Nadu là những bang công nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Tăng

trưởng trong ngành công nghiệp đã làm tăng phát thải các chất ô nhiễm khác nhau vào không khí
và nước, trong đó chất ô nhiễm không khí dạng hạt.

 Theo các tiêu chuẩn mới về chất lượng không khí xung quanh quốc gia, nhiều khu vực công
nghiệp phải cắt giảm đáng kể lượng khí thải dạng hạt theo tiêu chuẩn thống nhất chặt chẽ hơn
trên địa bàn.

 Việc cắt giảm theo kế hoạch thương mại phát thải như vậy sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn so
với quy định mệnh lệnh và kiểm soát truyền thống. Ngay cả khi tuân thủ ở mức hoàn hảo, hệ
thống định mức nồng độ hiện tại cũng không áp đặt bất kỳ giới hạn nào về tổng lượng phát thải ở
các khu công nghiệp.

 Để hạn chế lượng khí thải, cơ quan có trách nhiệm quản lý môi trường đã phải áp đặt thẳng
thừng nhằm hạn chế đầu tưmới và tăng trưởng công nghiệp. Một hệ thống thương mại phát thải
với mức trần về tổng lượng phát thải sẽ linh hoạt hơn, và là cách hạn chế lượng khí thải từ ngành
công nghiệp ít tốn kém hơn.

 Đề án thương mại phát thải thí điểm sẽ bao gồm 1.000 ngành/cơ sở công nghiệp ở khu vực
Gujarat, Maharashtra và Tamil Nadu. Các cơ sở công nghiệp sẽ được lựa chọn theo khu vực địa lý,
ngành và các thông số như công suất lò hơi và loại nhiên liệu có khả năng phát thải ô nhiễm.

 Cơ quan kiểm soát ô nhiễm xác định các tiêu chí rõ ràng về điều kiện, nhiệm vụ và thực thi các kế
hoạch thương mại phát thải nhưmột hình thức duy nhất của quy định đối với chất ô nhiễm dạng
hạt cho tất cả các ngành công nghiệp được coi là đủ điều kiện. Phạm vi thí điểm sẽ bao gồm phần
đáng kể các nguồn phát thải lớn chất ô nhiễmdạng hạt trong từng khu vực ởmỗi bang. 45
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ
 Về mục tiêu của đề án, thí điểm hệ thống thương mại phát thải sẽ cho phép Bộ

Môi trường và Lâm nghiệp đưa ra mức trần tổng lượng phát thải ô nhiễm tại các
khu vực lựa chọn, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Đề án này được đưa ra
như một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát, đánh giá khắt khe. Việc đánh giá
đó sẽ cung cấp bằng chứng tiêu chuẩn vàng về lợi ích môi trường và kinh tế của
dự án. Lượng phát thải ô nhiễm được đo trong thời gian thực hiện, sử dụng hệ
thống quan trắc phát thải liên tục, và các lợi ích kinh tế sẽ được đánh giá qua số
liệu điều tra thường xuyên. Với các bằng chứng này, các chương trình thí điểm sẽ
cung cấp một mô hình có thể mở rộng trong phạm vi toàn Ấn Độ và một khuôn
khổ cho việc thực hiện chính sách môi trường toàn cầu.

 Về luật và các quy định môi trường, đã có khung pháp lý và năng lực kỹ thuật để
thực hiện thương mại phát thải và để đạt được những mục tiêu mong muốn.
Trong Bộ Luật (bảo vệ) Môi trường, năm 1986 và các quy định kèm theo, các Bộ
đã được uỷ quyền để hạn chế tác động xấu đến môi trường từ hoạt động công
nghiệp và đã sẵn sàng để áp dụng quyền lực để hỗ trợ đề án thương mại phát
thải. Bộ phận kiểm soát ô nhiễm nhà nước có đủ quyền lực để thực hiện kế hoạch
dạng này. Một loạt các tổ chức công cộng và tư nhân ở Ấn Độ sẽ được tập hợp lại
để cải thiện các tiêu chuẩn quan trắc, giám sát khí thải và thực hiện thương mại
phát thải. 46
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3.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

 Về dự toán chi phí, tổng ngân sách cho việc thiết kế một chương trình
thương mại phát thải với 1.000 cơ sở/ngành công nghiệp tại ba bang
được ước tính là 3.600 triệu Rupi (tiền Ấn Độ). Ngân sách này để chi
tiêu cho tất cả các bên, từ Bộ Môi trường và Lâm nghiệp cho đến Hội
đồng Trung ương kiểm soát ô nhiễm và Bộ phận kiểm soát ô nhiễm các
bang, J‐PAL South Asia trong việc đánh giá các chương trình và các
ngành công nghiệp trong việc áp dụng chương trình này. BANG

 Một phần của chi phí này dùng để đầu tư cho các quy định về môi
trường tại Ấn Độ trong tương lai. Thiết kế của chương trình và những
thay đổi quy định cần thiết sẽ lập thành một khuôn khổ cho thương mại
phát thải được áp dụng trong tương lai.

 Các vấn đề nêu trên được phân tích kỹ hơn trong tài liệu, đặc biệt là dự
toán kinh phí. Đây là một gợi ý tốt cho việc thí điểm thiết kế và thực
hiện một kế hoạch thương mại phát thải ở Việt Nam.
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Thái Lan là nước gần Việt Nam, phát triển trước Việt Nam chưa

lâu, từng đối mặt với một số vấn đề về môi trường nên có kinh

nghiệm nhất định trong quản lý môi trường nói chung và quản

lý phát thải chất ô nhiễm không khí nói riêng.

 Thái Lan có hệ thống tiêu chuẩn phát thải khá chi tiết, quy định

cho từng loại hình công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, thép,...

và đôi khi quy định đến nhà máy cụ thể (BBB). Đối với ngành

nhiệt điện, tiêu chuẩn được tính cho từng chất ô nhiễm, theo

mức công suất, theo loại nhiên liệu sử dụng.
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 Đối với nhà máy nhiệt điện xây dựng mới

 Với nhà máy nhiệt điện chạy than và dầu thì với công suất lần lượt là:

<300 MW; 300 – 500 MW; >500 MW sẽ có mức tiêu chuẩn phát thải

SO2 (ppm) tương ứng là 640; 450; 320. Tuy nhiên, nhà máy chạy

bằng khí ga chỉ áp dụng một tiêu chuẩn phát thải SO2 là 20 ppm.

 Đối với phát thải ôxit nitơ (NOx theo NO2) thì không theo công suất

mà tính theo loại nhiên liệu sử dụng, với than là 350 ppm, với dầu là

180 ppm.

 Đối với bụi (PM), mức tiêu chuẩn phát thải chỉ tính theo loại nhiên

liêu, với than là 120 mg/m3, với dầu là 120 mg/m3 còn với khí ga là 60

mg/m3 (nồng độ được xác định ở điều kiện chuẩn với nhiệt độ 25 oC

và áp suất 1 atm hoặc 760mmHg, ở mức dư không khí 50% hoặc ở

mức dư O2 là 7% trong điều kiện khô).
49
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Một nhà máy dùng nhiên liệu cùng lúc thì tiêu chuẩn phát thải

chung của khí thải được tính như sau:

Tiêu chuẩn phát thải = AX + BY + CZ

Trong đó:

A = Tiêu chuẩn phát thải khi chỉ sử dụng than làm nhiên liệu

B = Tiêu chuẩn phát thải khi chỉ sử dụng dầu làm nhiên liệu

C = Tiêu chuẩn phát thải khi chỉ sử dụng khí ga làm nhiên liệu

X = Tỷ lệ đóng góp nhiệt lượng khi chỉ sử dụng than làm nhiên liệu

Y = Tỷ lệ đóng góp nhiệt lượng khi chỉ sử dụng dầu làm nhiên liệu

Z = Tỷ lệ đóng góp nhiệt lượng khi chỉ sử dụng khí ga làm nhiên liệu
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 Trong trường hợp có hơn 01 ống khói thì giá trị phát thải trung
bình phải được tính theo tỷ lệ của từng lưu lượng và nồng độ
phát thải theo công thức sau:

 Phát thải trung bình =

 Qi = Lưu lượng phát thải của ống khói thứ i của nhà máy (m3/hr)

 Ci = Nồng độ phát thải ở ống khói thứ i của nhà máy (ppm) hoặc
với bụi là (mg/m3)

 n = Số thứ tự ống khói

 i = 1, 2,3,.....n
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Theo các tài liệu thu thập được, các nước Đông Nam Á chưa thực hiện các
chương trình thương mại phát thải có thể do chưa có nhiều cơ sở công nghiệp
có phát thải chất ô nhiễm không khí (SO2, NOx, PM). Riêng các chương trình
thương mại phát thải đối với khí nhà kính CO2 đã và đang nghiên cứu áp dụng
ởmột số nước.

 Trong tài liệu do Ngân hàng Châu Á ấn hành năm 2015 đã tổng kết tình hình
tiếp cận các hướng giảm phát thải khí nhà kính của các nước vùng Châu Á ‐
Thái Bình Dương.

 Ở các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ hay Nhật Bản, cách tiếp cận thương
mại phát thải đã có kết quả tốt. Tuy nhiên, các nước như Thái Lan, Indonesia
hay Việt Nam, kết quả áp dụng công cụ hạn ngạch và cấp phép xả thải hay mức
trần và thương mại khí thải còn hạn chế.

 Các nước này đang tự chuẩn bị cho việc thực hiện tiếp cận thị trường carbon,
bao gồm cả hệ thống thương mại phát thải và cơ chế tín dụng, để thực hiện
trong những năm tới. Bảng dưới đây tóm tắt các mục tiêu và hoạt động chuẩn
bị được tiến hành ởmỗi nước để đạt được điều này. BANG

52

3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

3. Kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống hạn ngạch và 
cấp phép xả thải khí thải công nghiệp ở một số quốc gia

－ 370 －



 Một kinh nghiệm khác từ việc áp dụng thương mại phát thải ở
Santiago, Chi Lê cũng rất cần được xem xét với những nét khác
biệt với các chương trình đã đề cập ở phần trên.

 Năm 1992, Bộ Y tế Chi Lê đã ban hành Nghị định Số 4 để kiểm
soát phát thải P M10 từ các nguồn tĩnh ở khu vực thủ đô
Santiago . Nghị định này bao gồm ba quy định quan trọng đối
với các nguồn đốt tĩnh (ví dụ, nồi hơi công nghiệp và thương
mại, lò công nghiệp, nhà máy điện) với lưu lượng khí xả lớn
hơn 1000 m3/giờ:

1. Một tiêu chuẩn nồng độ phát thải tối đa;

2. Một mức trần về tổng lượng phát thải tiềm năng hàng ngày từ các
nguồn điểm; và

3. Một chương trình thương mại phát thải.
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Nồng độ PM10 tối đa cho các loại khí thải được đặt ở mức 112 mg/m3 - mức
mà có thể nhìn thấy khói xuất hiện.

 Tuy nhiên, như với bất kỳ tiêu chuẩn nồng độ khác, các nguồn thải có thể đáp
ứng các tiêu chuẩn bằng cách pha loãng các chất khí thải mà không làm giảm
thực sự lượng thải.

 Để đảm bảo rằng lượng khí thải PM10 đã giảm, Nghị định đưa ra một mức
trần về lượng khí thải hàng ngày với sự đáp ứng linh hoạt mức trần này thông
qua một chương trình thương mại phát thải.

 Theo chương trình này các nguồn hiện có được phân bổ một số lượng cụ thể
các giấy phép phát thải hàng ngày (DEPS) dựa trên lượng khí thải tiềm năng.
Mỗi DEP là một ủy quyền để phát thải lên đến một kg PM10 mỗi ngày.

 Nguồn mới và mở rộng các nguồn hiện có hoạt động sau 02 tháng ba 1992
hoặc đăng ký với cơ quan Dịch vụ sức khỏe Môi trường đô thị (SESMA) sau
ngày 31 tháng 12 năm 1997 đã không nhận được DEPS. Những nguồn mới và
mở rộng đã phải mua DEPS từ các nguồn hiện có.
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 SESMA sử dụng công thức sau đây để phân bổ DEPS đến khoảng 600
nguồn hiện có:
DEP (kg/ngày) = Fo(m3/giờ) x Co(mg/m3) x 10-6 (kg/mg) x 24(giờ/ngày)
trong đó:
 DEP là số lượng giấy phép phát thải hàng ngày được cấp cho nguồn
 Fo là lưu lượng tối đa của khí thải được xác định bởi kích thước đơn vị
đốt

 Co là nồng độ mặc định của PM10 trong khí thải
Trong giai đoạn đầu của chương trình (1994 - 1999), nồng độ mặc định của
PM10 trong khí thải (Co trong công thức trên) là 56 mg/m3. Mức này được
chọn vì nó là một nửa giới hạn nồng độ tối đa 112 mg/m3. Đối với giai đoạn
2000 đến 2004, nồng độ mặc định (Co) đã được giảm xuống còn 50mg/m3.
Bắt đầu từ năm 2005, nồng độ mặc định (Co) được tiếp tục giảm đến mức 32
mg/m3.
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Để đánh giá việc tuân thủ Nghị định số 4, nguồn thải phải đo nồng độ khí thải
của họ mỗi năm một lần bởi phòng thí nghiệm đo lường và phân tích do
SESMA ủy quyền. Ngoài ra còn có kiểm tra ngẫu nhiên trong suốt cả năm để
xác định nồng độ khí thải và bảo đảm nguồn đang sử dụng đúng nhiên liệu
đăng ký.

 Phát thải tiềm năng hàng ngày của nguồn được tính bằng cách nhân nồng độ
khí thải đo được với lưu lượng ngày tối đa tiềm năng của nguồn (giả thiết 24
giờ hoạt động mỗi ngày). Kết quả này được so sánh với số lượng DEPS nguồn
đang có. Nếu nguồn đang có đủ DEPS theo yêu cầu thì sẽ được coi là phù hợp
với chương trình thương mại phát thải. Ngoài các yêu cầu phải có đủ DEPS,
nồng độ khí thải đo của nguồn phải dưới nồng độ PM10 tối đa được thiết lập
bởi Nghị định - 112 mg/m3 - bất kể số lượng DEPS một nguồn giữ là bao
nhiêu.

 Bởi vì phát thải được tính toán bằng cách sử dụng lưu lượng khí thải tối đa tiềm
năng, việc lựa chọn để nguồn "giảm" lượng phát thải rất hạn chế đối với giảm
lưu lượng tối đa tiềm năng hoặc nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải. Điều này
có thể được thực hiện bằng cách chuyển sang nhiên liệu sạch hơn hoặc lắp đặt
hệ thống xử lý ô nhiễm.
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 Nguồn nào giảm lượng phát thải tiềm năng hàng ngày của mình đến
một mức thấp hơn số DEPs đang nắm giữ thì có thể bán lượng số
lượng dư thừa. Tuy nhiên, vì các DEPs cho phép phát thải lên đến
một kilogram PM10 mỗi ngày trong thời gian dài nên cần xem xét kỹ
hơn việc chuyển ngượng về lâu về dài của cả người bán và người
mua.

 Ngoài những thay đổi về nồng độ mặc định cho công thức phân bổ
đề cập trước đó, SESMA tăng tỷ lệ cân bằng cho nguồn mới và
nguồn mở rộng từ một DEP cho mỗi kg khí thải tiềm năng hàng
ngày đến 1,2 DEPS một kg trong năm 1998. Trong năm 2001, tỷ lệ
cân bằng được tiếp tục tăng lên 1,5 DEPS mỗi kg.
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

 Sau khi thực hiện đầy đủ các chương trình thương mại phát thải vào
năm 1997, chất lượng không khí trong khu vực thủ đô Santiago đã
được cải thiện đáng kể.

 Giữa năm 1992 và 2005, nồng độ PM10 giảm gần 40% và lượng khí
thải PM10 tiềm năng giảm gần 80% từ 15,3 tấn mỗi ngày xuống 3,1
tấn mỗi ngày.

 Nguồn tĩnh đã giảm phát thải PM10 tiềm năng đáng kể so với yêu cầu
để đáp ứng các mục tiêu giảm khí thải của Nghị định số 4.
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3.5. Kinh nghiệm của một số quốc gia Đông Nam Á và các nước khác

4. Khả năng xây dựng, vận hành hệ thống hạn ngạch và
cấp phép xả thải khí thải công nghiệp ở Việt Nam

4.1. Hệ thống pháp lý liên quan

4.2. Mật độ tập trung nguồn phát thải ởmột số khu vực.

4.3. Hệ thống xử lý và hệ thống quan trắc phát thải tại
nguồn.

4.4. Kiểm kê phát thải và hiện trạng mức thải

4.5. Hiện trạng hệ thống đo chất lượng môi trường
không khí xung quanh.

4.6. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở
những nơi tập trung nguồn phát thải cao.
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5.  Đề xuất dạng hệ thống hạn ngạch và cấp phép xả thải khí thải
công nghiệp ở Việt Nam và lộ trình thực hiện

5.1. Loại chất thải cần xây dựng hạn ngạch và cấp phép xả thải
khí thải công nghiệp

5.2. Một số ngành công nghiệp cần xây dựng hạn ngạch và cấp
phép xả thải khí thải

5.3. Quy mô hệ thống hạn ngạch và cấp phép xả thải khí
thải công nghiệp.

5.4. Lộ trình xây dựng và thực hiện hệ thống hạn ngạch và cấp
phép xả thải khí thải công nghiệp ở Việt Nam
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Kết luận
1. Để xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạn ngạch, cấp phép xả

thải hay chương trình thương mại phát thải cần vận dụng tốt các lý
thuyết liên quan, đặc biệt là kinh tế môi trường (mức ô nhiễm tối ưu, lý
thuyết chi phí hiệu quả, quota ô nhiễm). Ngoài ra phải biết cách khai
thác thế mạnh công nghệ, kỹ thuật chuyên sâu như mô hình lan truyền
chất ô nhiễm trong không khí, kỹ thuật, công nghệ quan trắc nồng độ khí
thải, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí xung quanh,... Vì vậy, rất cần
nghiên cứu thêm trong tương lai.

2. Kinh nghiệm của Mỹ, Nhật Bản, những nước đã phát triển cho thấy quá
trình xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạn ngạch, cấp phép xả
thải hay chương trình thương mại phát thải đã trải qua thời gian khá
dài, từ nghiên cứu lý thuyết, thí điểm xây dựng và vận hành hệ thống cho
đến lúc có được kết quả tốt như hiện nay, góp phần quản lý, kiểm soát
phát thải chất ô nhiễm trên đất nước. Bài học từ nghiên cứu xây dựng,
áp dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạn ngạch, cấp phép xả thải
hay chương trình thương mại phát thải của Nhật Bản và Mỹ đã và đang
giúp các nước khác thực hiện các chương trình, hệ thống phù hợp với
điều kiện riêng của nước mình.
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Kết luận

 Kinh nghiệm từ hai nước lớn nhất châu Á (Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy
mức quyết tâm, tập trung nguồn lực xây dựng các dự án thí điểm theo các bài
học rút ra từ các nước phát triển. Từ các dự án thí điểm này có thể rút ra những
bài học và áp dụng trực tiếp để xây dựng và vận hành hệ thống hạn ngạch, cấp
phép xả thải hay chương trình thương mại phát thải. Việc coi xây dựng và vận
hành hệ thống này như một dự án cần huy động các nguồn lực (cả nhân lực, kỹ
thuật, kinh phí), chỉ ra lộ trình thực hiện chi tiết ở Ấn Độ có thể giúp hình
dung rõ hơn khả năng xây dựng dự án ở địa phương, nước khác.

 Việc tiếp cận xây dựng và vận hành hệ thống hạn ngạch, cấp phép xả thải hay
chương trình thương mại phát thải đối với khí nhà kính (CO2) ở các nước
Đông Nam Á cũng là tiền đề để áp dụng hệ thống tương tự đối với nước khác.
Riêng kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống đối với bụi PM10 ở
Santiago, Chi Lê có thể áp dụng cho khu vực nhỏ, quy mô thành phố.

 Những nghiên các vấn đề lý thuyết kinh tế môi trường, công nghệ, kỹ thuật và
kinh nghiêm từ nhiều nước sẽ định hướng cho việc xây dựng và vận hành hệ
thống hạn ngạch, cấp phép xả thải hay chương trình thương mại phát thải ở
Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc, nhiều vấn đề cần nghiên cứu, làm
rõ mới có thể sớm áp dụng vào điều kiện Việt Nam.
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Cảm ơn Quý vị đã lắng nghe
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I. The role of air pollutant emission loading, emission quota calculation for 

license in air quality management.  

To meet the conditions of life, to improve living standards for people, development 

activity, especially economic development has been increased. Humanity has seen the 

strongly development of industrial activities in the latter half of the 21st century. More 

and more goods and high quality service has been produced to meet the increase in 

population and increase in quality of human life. Due to unexpected effects could occur 

to natural resources and the environment, a time just after the quick development of the 

industry, people were faced with two important problems that can affect human lives. 

In the long run, that is: depletion of natural resources because of increase of input of 

industrial sectors, as raw materials, fuel and gas, heat, ... and declining quality of life 

because of pollution. The amount of waste is much more and environmental quality 

seriously declines in some areas, causing the disaster not desire. Regarding air pollution 

has deadly incident in Belgium, Britain, Japan, ... So, people have to more carefully 

aware the development process, seeking solutions to limit unwanted effects. Many 

management tools, economic, technology has been proposed for improving the 

environmental quality. A remarkable attempt to reduce the emissions of pollutants into 

the environment, while ensuring the development, improve people's lives has been 

doing. However, to reduce the emissions should have a legal basis, the scientific basis, 

economic basis, so the production activities are not much effected and emission 

mitigation costs are at an acceptable level. 

Industrial development in Vietnam was later than many countries and Vietnam has been 

learning experiences from all the world to develop in right direction, to minimize 

adverse environmental impacts. However, in recent years with high growth rates, the 

process of industrialization and urbanization has caused strong adverse impacts on the 

environment, even environmental pollution has been occuring  in some places. 

Therefore, the State of Vietnam has policies to reduce emissions of pollutants in general 

and air pollutants in particular into the environment . To accomplish this goal, it needs 

to have the study of theoretical basis and practical as axiomatic for the promulgation of 

legislation to control emissions in the near future time. In this report will present the 

results of a small project related to methodology of air pollutant emission loading, 

emission quota calculation for license in case of industrial sources in Vietnam. The 

report was done at the request of the Pollution Control Department, General 

Department of Vietnam Environment with the support of Japanese experts in the 

Association of Industrial Environmental Management in Japan. 
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II. Theory base of air pollutant emission loading, emission quota calculation for 

license in case of industrial sources  

2.1.   Optimum pollution and air pollutant emission loading in a company. 

In environmental economic theory, for the economic development people must surely 

accept a certain pollutant emissions and optimized emissions/pollution will be  

identified to ensure the common interests of the entire society is at a maximum. 

In microeconomics, when considering a development project the project owner must 

consider the profitability and calculate how to get the highest profit. Business owners 

always identify their Marginal Net Private Benefit of their business (MNPB). This 

marginal benefit depends on the quantity of goods produce and also meaning the 

pollutant emissions from production activities. This level of harmful emissions has 

been impacting on many areas of production and human health outside the enterprise 

walls. This emission levels caused the Marginal External Costs (MEC) because people 

must pay for health maintenance, cost of crops loss, cost of benefit loss of other sectors 

by the pollution. Both of MNPB and MEC are the functions of quantity of 

production/pollution and cutoff point between their curves will determine the optimal 

value of optimal production (or pollution) quantity. This optimal level of emissions is 

also considered as a basis for determining emission standard/quota for each business. 

2.2. Standard and/or technical regulation of air pollutant concentrations in flue 

gas and emission loading and emission quota calculation for license in case of 

industrial sources.  

In many countries including Vietnam, emission regulations, standards  of 

pollutant emission are issued. For example, the Vietnam National Technical Regulation 

on Emission of Thermal Power industry (QCVN 22-2009/BTNMT) prescribed 

maximum permission concentration of pollutants SO2, NOx, total suspended particulate 

matter (TSP) as following: 

Cmax = C x Kp x Kv 

Cmax (mg/Nm3 ): maximum permission concentration of pollutants 

C: concentration of pollutants as required in this Regulation 

Kp: Coefficient depends on capacity of  thermal power plant as required in this 

Regulation 

Kv: Coefficient depends on areas (urban, rural, industrial zone,…) of the thermal 

power plant as required in this Regulation. 
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Each of thermal power plants can calculate value of Cmax for themselves. And, 

when having the flow rate of flue gases F(Nm3/year) the  total permission amount of 

pollutant per year Qm(tons/year) can be calculated as following: 

Qm = 10-9 x Cm x F. 

This value of Qm can be used as the emission standard/quota of the plant. 

2.3.    Ambient air quality and emission. 

There is a close relationship between ambient air quality and emissions in a given area . 

From emission sources the pollutants will be dispersed and transported into the air and 

come to sensors of ambient air quality monitoring stations. By using dispersion 

models/software the concentration of pollutants coming from different types of sources 

(point, line, surface, mobile, ...)  into the ambient air environment can be also 

calculated . Air quality is assessed through data of the monitoring system, and it needs 

to have solutions if ambient air quality decreases or polluted. One of these solutions is 

to reduce emissions from sources using the economic tools. For example, the basic 

elements in an emission quota strategy are the translation of ambient air quality 

standards into maximum emission quotas for each subarea of the air quality control 

region, and the application of the quota on a case-by-case basis to new stationary 

sources of pollution [5]. So, the data from ambient air quality monitoring system can be 

used for proposing and also for assessing the efficiency of the emission reduction 

strategy. 

2.4.    Effectiveness cost and emission permits/quota. 

In environmental economics, cost effectiveness theory is used to prove the economic 

efficiency of the system of emission quotas granted for areas with multiple emission 

sources. 

Suppose that the government issued quota system allowing total pollutant amount Q 

units emitted into the environment in an area. The total emission amount of all n 

companies in this area respectively q1, q2, ... qn with q1 + q2 + ...+ qn  = Q' > Q. It 

means that total pollutant amount must be treated is Q' - Q. 

Using cost effectiveness theory can find the pollutant amounts that each of company 

needs to treat respectively q'1, q'2, ... q'n meeting q'1 +  q'2+ ... + q'n = Q '- Q and total 

treatment cost is minimum. 

Cost effectiveness theory helps to reduce the total emission abatement costs of all 

businesses through bargaining between companies based on their marginal abatement 

costs (MAC). Company with higher treatment cost can bargain for more emission quota. 
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Of course, businesses will have to contact, deal one another without the intervention of 

the state. State or authorities only issue total emission quota and proceed control 

ensures total emission. In countries with  perfect market economies and good financial 

system, the application of cost-effectiveness theory would be somewhat easier than the 

more backward countries. 

As above mentioned, the basic elements in an emission quota strategy are the 

translation of ambient air quality standards into maximum emission quotas for each 

subarea of the air quality control region, and the application of the quota on a case-by-

case basis to new stationary sources of pollution. The emission quota places a threshold 

limit on allowable emissions within the air quality region as assigned to specific 

geographic sub-areas. New stationary sources of pollution will be approved only so 

long as these threshold limits are not exceeded. The difficulty is that the pollution 

holding capacity of a region or sub-area may not be altered, as density and use 

restrictions may be altered in conventional zoning, to afford greater leniency to 

individual sources in order to forestall constitutional attacks. Eventually, additional 

sources of pollution must be prohibited so that emission quotas will not be exceeded. 

Emission quota strategies has been considered and applied to the non-reactive 

pollutants produced by stationary sources, such as particulates and sulfur dioxide. Most 

discussion of emission quotas has centered on their application to these pollutants. 

Emission quota strategies can also be developed for indirect sources, but problems of 

application in this important context have not been extensively considered.  

With emission quota system, total emission amount of pollutants for an area will 

be regulated by the government and exchanged into tradable permit/quota. Each of 

firm/company has to get/buy quota for emission in this area and treat the entire 

remained pollutant amount.  Emission quota system is one of the most cost-effective 

ways to reduce emissions and also to minimize the cost for business community. 

The emission quota system is one of the uses of market-based approaches to 

pollution control.  The manager does belief that market-based approaches would help 

level out the marginal costs of emission reductions among the affected facilities, 

dramatically reducing the overall costs of control.  It was also believed that market-

based approaches would provide greater incentive to innovate, which could in turn 

contribute to further cost savings and perhaps even greater emission reductions 

III. International experiences of development and perform of emission permits 

system in case of industrial sources. 

3.1.    US experiences 
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After World War II, the US is one of the countries with rapid growth economic in 

general and industry in particular. So, the US was also the country facing 

environmental problems soon, such as the environmental quality reduction because of 

too many toxic substances emitted into the environment. US policy and laws was early 

built to minimize the environmental impact of development activities. Quota and 

emission licensing systems were studied and used quite soon in the US 

Daniel R. Mandelkq and Thea A. Sherry, 1976 [5] had shown that: Emission 

quota strategies provide a method for relating the production of emissions by pollution 

sources to air quality standards. These strategies are based on the application of air 

quality standards to stationary sources of pollution in the land use control process. The 

emission quota strategy first designates the maximum amount of pollution allowable in 

any one area based on an analysis of present air quality and the assimilative capacity of 

the air to absorb additional pollution without violating environmental standards. New 

stationary sources of pollution are then approved only if they meet applicable 

performance standards and related air quality control regulations, and do not exhaust 

the emission quota for the area in which they are located. Once the emission quota for 

an area is exhausted no additional stationary sources of pollution are allowed within 

that area. Basic prerequisites to the implementation of any emission quota strategy are: 

first, a method for translating existing and proposed land use activities into equivalent 

pollutant emissions; second, a determination of the maximum amount of pollutant 

emissions allowed by air quality standards; and third, constraints on new development 

which will keep pollutant levels within these limits. While conceptually simple, this 

process creates many technical problems of execution which may be difficult to 

overcome in practice.  

In practice, at least four exist for applying emission quotas with the list of these 

methods are following: 

 Emission Allocation Planning  

 Floating Zone Emission Quotas  

 C. District Emission Quotas 

 D. Emission Density Zoning 

Some Emission Quotas Systems were in practice in US in the period of 1960 to 

1980 such as: 

 The Cook County Approach to Emission Quotas  

 B. The Jefferson County Approach to Emission Quotas 
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The jurisdictional problems in Jefferson and Cook Counties were considered and 

showed in this document. In both Jefferson and Cook Counties, jurisdictional conflicts 

have arisen between pollution control and zoning agencies regarding the enforcement 

of emission quotas. These conflicts have threatened the potential effectiveness of 

emission quotas as an air pollution control technique. Emission quotas in their purest 

form require more than the traditional air quality enforcement effort. To function at 

their optimum, emission quotas require the coordination of air pollution standards and 

enforcement with land use planning and controls. These latter functions by definition 

are delegated to the planning and land use control agencies.  

Experience with emissions trading, including both the design and operation of 

trading programs, provides a number of general lessons for future applications. This 

report reviews the experience with the emissions trading programs with which one or 

more of the authors have considerable experience [3]:  

• The early Environmental Protection Agency (EPA) Emissions Trading programs 

that began in the late 1970s; 

• The Lead Trading program for gasoline that was implemented in the 1980s;  

• The Acid Rain program for electric industry sulfur dioxide (SO2) emissions and 

the Los Angeles air basin (RECLAIM) programs for both nitrogen oxides (NOx) and 

SO2 emissions, all of which went into operation in the mid-1990s;  

• The federal mobile source averaging, banking, and trading (ABT) programs that 

began in the early 1990s; and 

• The Northeast NOx Budget trading program, which began operations in the late 

1990s. 

Overview of the Concept of Emissions Trading. The basic rationale for emissions 

trading is straightforward. By giving firms the flexibility to reallocate (trade) emissions 

credits or allowances among themselves, trading can reduce the compliance costs of 

achieving the emissions target. 

Three Basic Types of Emissions Trading Programs. The term “emissions trading” 

is used, often very loosely, to refer to three different types of trading programs: (1) 

reduction credit trading, in which credits for emission reductions must be pre-certified 

relative to an emission standard before they can be traded; (2) emission rate averaging, 

in which credits and debits are certified automatically according to a set average 

emission rate; and (3) cap-and-trade programs, in which an overall cap is set, 

allowances (i.e., rights to emit a unit) equal to the cap are distributed, and sources 
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subject to the cap are required to surrender an allowance for every unit (e.g., ton) they 

emit. 

Experience shows that properly designed emissions trading programs can reduce 

compliance costs significantly compared to command-and-control alternatives. While it 

is impossible to provide precise measures of cost savings compared to hypothetical 

control approaches that might have been applied, the available evidence suggests that 

the increased compliance flexibility of emissions trading yields costs savings of as 

much as 50 percent. 

Other Features of Emissions Trading Programs. There are many features that 

must be specified in an emissions trading program, some of which do not apply to all of 

the three basic emissions trading types. The following is a list that categorizes the major 

features of emissions trading programs into two major categories: design issues and 

implementation issues. 

Design Issues. These include the decisions that arise as the program is designed 

and turned into a specific regulatory program. 

Allocation of initial allowances. This issue is only relevant in cap-and-trade 

programs. Some method is required to distribute the initial allowances. Basic methods 

include various formulas to distribute initial allowances to participants on the basis of 

historical information (“grandfathering”) or on the basis of updated information 

(“updating”) as well as auctioning of the initial allowances.  

Geographic or temporal flexibility or restrictions. This includes the possibility of 

restricting trades among different parts of the geographic range of the program 

(Tietenberg 1995). It also includes the possibility of banking (i.e., reducing emissions 

more than required in a given year and “banking” the surplus for future internal use or 

sale) or borrowing (i.e., reducing less than required in a given year and thus 

“borrowing,” with the borrowed amount made up by reducing more than required in 

subsequent years). 

Emission sources that are required or allowed to participate. This includes 

specification of the universe of sources that must participate in the trading program. It 

also includes the possibility of allowing additional sources to opt-in to the program. 

Institutions established to facilitate trading. This includes the possibility of 

encouraging third parties (e.g., brokers) to participate in trading as well as the 

possibility of setting up an ongoing auction or other institutions to increase liquidity 

and establish market prices.  
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Implementation Issues. A number of decisions come into play as the program is 

implemented, such as: 

Certification of permits. This decision applies to reduction credit programs, which 

require that emission reductions be certified before they can be traded.  

Monitoring and reporting of emissions. Methods must be designed to monitor and 

report emissions from each participating source. 

Determining compliance and enforcing the trading program. These decisions 

relate to the means of determining whether sources are in compliance and enforcing the 

program if sources are out of compliance. 

Maintaining and encouraging participation. This relates to decisions made to 

keep sources in the program and encourage participation of sources whose participation 

is optional (e.g., those given the opportunity to opt-in). 

Objective and Organization of this Report.  Table 1 summarizes the six major 

programs considered in this document. The six programs-which represent the bulk of 

existing experience with emissions trading-include examples of all three basic types. 

Table 1. Summary of  Emissions Trading Programs 

 

Lessons from Experience with Emissions Trading were found as follow: 

A. Economic Effectiveness 

B. Environmental Effectiveness 

C. Ability to Trade 

D. Banking 

E. Initial Allocation 

Taxes vs. Cap and Trade. Emission taxes are a market-based alternative to cap 

and trade [9]. Like cap and trade, they create a price signal that provides incentives for 
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emissions reductions while leaving individual firms the flexibility to pursue whatever 

abatement strategy is least costly for them.  Emission taxes have some potentially 

important advantages over cap and trade: First, they do not require the government to 

track or allocate allowances and thereby avoid questions about how to allocate 

allowances in the first place.  (Calculating tax charges does require monitoring of actual 

emissions, just as determining compliance with an allowance trading system would.)  

Second, taxes provide price certainty—once government sets the tax rate, everyone 

knows exactly what the cost per ton will be for as long as the tax is in place (Weitzman 

1974).  Third, taxes avoid concerns about distortion, manipulation, or excessive price 

volatility in allowance markets. Finally, in countries that may not have a well-

developed institutional infrastructure to support commodity markets, taxes may be a 

more feasible option, administratively. 

In a document written on programs dealing with  SO2 emissions trade in China 

[14,20] but carefully analyzed the experiences of similar programs in the US. 

Accordingly, the United States had some types of emissions trade that have been 

adopted very early in certain conditions and has achieved remarkable economic and 

environmental efficiencies. At present, some of these types  can still be applied for a 

limited scale. The reason why the US did not use the tax system instead to use 

emissions trading system has also been identified in this document. 

In the document: “Air Quality Management in the United States” [1], the target of 

emission cutting and the roles of Air Quality Modeling. Emissions Estimation Models 

were mentioned as below: 

1990 Clean Air Act Title I: Nonattainment regions Amendments Title IV: Acid 

rain (Electricity Generation Facilities) NOx: cut emissions by 2.0 × 106  tons/yr SO2: by 

2000, reduce to 9.2 × 106 tons/yr (U.S. total); by 2010, reduce to 8.9 × 106 tons/yr (U.S. 

total) Phase I (beginning 1995): 110 large power plants Phase II (beginning 2000): 

remaining units Policy: market-based “cap and trade” rather than “command and 

control” If a utility reduces SO2 emissions below its emissions “allowance,” the utility 

can sell its extra “allowance” to another utility Title V: Permits New and existing major 

sources must secure permits, duration ≤ 5 yr Fees to sustain state air pollution control 

agencies 

Air Quality Modeling. There are three major classes of air quality models: (1) 

statistical and empirical models that are based on observed relationships between 

pollutant concentrations and emission rates with little or no explicit consideration of the 

underlying physical and chemical processes that determine these relationships; (2) 
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deterministic models that solve mathematical equations that describe the physics and 

chemistry of air pollutant emissions, formation, transport, and removal; and (3) a hybrid 

of the former two that, although essentially empirical or statistical in its approach, 

makes use of physically and chemically based algorithms.  

Emissions Estimation Models This approach makes use of the same method as 

that used in the development of emission inventories, in which emissions are estimated 

as the product of an empirically derived emission factor and a facility-specific activity 

factor.  

The more contents related to Emission Trading in US were presented in other 

documents, such as [2], [6], [12], [16], [17]. 

3.2. Japanese experiences 

Japan also is the early application of the system of air pollutant emission loading, 

emission quota calculation for license. The main content of the total waste regulations 

and methods of evaluating the effectiveness of emissions using simulation models were 

presented by Mr. Tabata Toru in seminar in October 2016 in Hanoi. This indicates that, 

laws on air pollution prevent in Japan indicate the purpose of protecting people's health 

by ensuring environmental standards through regulations on flue gas emissions (PM, 

SO2, NOx, ... ) by the operation of the plants and facilities. 

The local area can develop the plan for total emission reduction and issue their 

total emission standards if three above standards were not in practice. The process of 

developing the standards prescribed total quantity of waste through the following steps: 

 Simulation of pollutant dispersion, 

 Predict the region where concentration of pollutants exceeded environmental 

standards, 

 Find out the largest emission sources that were the causes of these situations; 

Hirofumi Aizawa [10] has overviewed and showed the Air Pollution Control 

Policy in Japan for Mitigating Sulfur Emission. Summary of laws related to air 

pollution; More detail regulation of air pollution control in Japan were introduced. The 

SOx emission limit depending on effective stack height is set so that maximum ground 

concentration of SOx from specified facilities keep below a certain value. Stringent 

emission standards is applied to the facility established in the area or a part thereof 

where such emitting facilities are concentrated. Total Mass Emission Control Standard 

was applied to large-scale plants in specified area where attainment of air quality 

standard is difficult by the standard in each facility. Total Mass Emission Control 
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Standard was calculated belong to either fuel use formula or ground concentration 

formula. 

Formula of SOx emission standard: 

q = K ×10-3×He2 

where: 

q: Emission limit (mass of SOx, Nm3/h)  

K : The constant value (depending on region: 3.0-17.5)  

He: Effective stack height (Factor calculated based on the rising momentum of exhaust 
gas) 

The special emission standards were developed for the regions as k values and 
showed in the table 2.  

Table 2. The special emission standards in Japan 

Rank  

1 

K-value 

1.17 

Special wards of Tokyo, Osaka/Sakai, Yokohama/Kawasaki, 

Kobe/Amagasaki, Yokkaichi, Nagoya (6 areas) 

2 1.75 Chiba/Ichihara, Fuji, Handa/Hekinan, Kishiwada/Ikeda, Himeji, 

Wakayama/Kainan, Kurashiki(Mizushima), Kitakyushu (8 areas) 

3 2.34 Kashima, Kawaguchi/Soka, Toyama/Takaoka, Shimizu, Kyoto, Fukuyama, 

Ohtake, ube, Tokuyama, Iwakuni, Marugame/Sakaide, Niihama, Ohmuta, Ohita (14 

areas) 

 

Total NOx emission from given plants (as special regulation) were calculated by 

the formula:  

Q = k.(∑C.V)L,  

in which:  

Q: permissible emission (m3N/h);  

k: coefficient (max. 1) given by local (province) leader;  

L: coefficient (0,8 – 1,0) given by local (province) leader;  

V: flow rate (m3N/h);  

C: coefficient belong to equipment given by local (province) leader 

In Tokyo: k = 0,51; L = 0,95, in Osaka, Sakai: k = 0,6; L = 0,95.  
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3.3.  Chinese experiences 

According to Air pollution & Climat secreteriad (AirClim) [4], China’s new 

emission standards for power plants are comparable to, and in some cases even stricter 

than, current standards in the EU and the United States.  

As of 1 January 2012, newly constructed power plants in China must achieve 

tougher emission standards for sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and 

particulate matter (PM). For existing power plants, the new standards will take effect as 

from 1 July 2014. Moreover, starting in 2015, all power plants (new and existing) will 

be subject to mercury emission standards.  

The new Chinese emission standards for air pollutants from thermal power 

plants were adopted by China’s Ministry of Environmental Protection (MEP) in July 

2011, and they replace standards that had been in effect since 2003. 

The new emission standards are differentiated by fuel type, and plants using gas 

or oil have standards at least as strict as those for coal-fired plants. 

In addition, nine key regions in China with the most severe air pollution 

problems will face even stricter emission standards than those set out in the. In these 

regions all existing and new coal-fired power plants will have to achieve emission limit 

values for SO2, NOx and PM of 50, 100 and 20 milligrams per cubic metre (mg/m3), 

respectively. 

In Preface One of a document [20], Christine Todd Whitman, Administrator U.S. 

Environmental Protection Agency had mentioned that, recognizing that the United 

States and China share a common interest in reducing the threat posed by SO2 and fine 

particle pollution, EPA and China’s State Environmental Protection Administration 

(SEPA) agreed to collaborate on this effort in April 1999.  

Key lessons learned in the U.S. that might be transferable to China include:   

• Design. Several overarching principles-simplicity, accountability, transparency, 

predictability, and consistency-should guide the development of a cap and trade 

program. Adhering to these principles can promote compliance and an efficient 

emissions trading market.   

•  Infrastructure. Institutions and incentives needed for the trading market to 

function include a system of private contracts and property rights, at least a partially 

profit-driven private sector or cost-minimizing enterprises, and respect for the rule of 

law.   
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• Data accuracy. It is critical to have accurate, consistent, complete, and 

transparent emissions information. This ensures both environmental credibility and 

economic efficiency. 

• Data tracking. An efficient system for managing and tracking emissions and 

allowance data will facilitate administration of the program, enhance market operations, 

and reduce errors.   

• Compliance and enforcement. As with all environmental programs, a cap and 

trade program requires effective enforcement to ensure that environmental and cost-

savings objectives are met. For an emissions market to develop, there must be 

confidence that emissions will be correctly measured and reported, that compliance will 

be verified, and if there is noncompliance, that a penalty significantly greater than the 

cost of compliance will be assessed. 

This document also clarifies some concepts as a basis for the formulation and 

administration of emission quota system, such as: 

 Cap and Trade 

 Allowances 

 Allowance Transfer Form – ATF 

 Trade 

 Trader 

Seven areas relating to the development of an SO2 emissions trading framework 

in China were found and analyzed: 	

 Scope and applicability of the trading program;  

 Collecting and reporting emissions data;  

 Integrating the trading program with existing programs;  

 Analyzing existing data and making recommendations for the 

environmental goals of the program;  

 Defining allowances;  

 Legal authorities and roles; and  

 Managing information 

China’s Acid Rain and Sulfur Dioxide Pollution Control Policies were presented 

showing the effort of Chinese Government to reduce the negative impacts of acid rain: 

 China’s Total Emissions Control and Emissions Permit System 
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To support the realization of goals proposed in the “Ninth Five-Year Plan,” a 

“Total Emissions Control Plan” was formulated. SO2 targets were a significant part of 

this plan. 

 Using Market Driven Policies To Control Sulfur Dioxide. 

Sulfur Dioxide Levy. Based on the “polluter pays principle (PPP),” China has 

been implementing a pollution levy system since 1978. The levy has played a critical 

role in pollution abatement. The SO2 levy has become a central component of the 

overall levy system, and its introduction marked an important stage in using financially 

based tools to control air pollution and acid rain. 

The current SO2 emission levy regulation assesses a 0.2 Yuan per kg charge on 

emissions, a rate that is too low (equivalent to about $22 per ton). The regulation does 

not fully factor in the average marginal social costs of pollution nor does it reflect the 

average cost of pollution abatement, hence it is not able to completely serve its purpose 

as a pollution reduction stimulus. 

Piloting Sulfur Dioxide Tradable Permits. In 1994, SEPA, using the 16-city air 

pollution permit pilot program as a foundation, began experimenting with tradable 

permits in six cities (Baotou, Kaiyuan, Yangzhou, Pingdingshan, and Yangzhou). 

Trades can be executed in at least four ways. Enterprises can purchase pollution rights 

from the local environmental bureau; industries can invest money in regional pollution 

clean up to acquire pollution rights; and, enterprises that own emission rights above 

current emissions can sell the excess to an enterprise in need of additional rights or to a 

newly opening industry.  

Incentive-Based Policies. Policies that use financial incentives or measures that 

deliver financial benefits to reduce sulfur emissions have yet to emerge nationally.  

 Technology Policies 

Limiting the Extraction and Use of High Sulfur Coal. In 1995, the coal from 

China’s key mines could be categorized in the following manner. Approximately 6.4 

percent of the coal had a sulfur concentration above three percent; 4.7 percent had a 

sulfur concentration between two and three percent; 17.8 percent had a sulfur 

concentration between 2 and one percent; and over 70 percent had a sulfur 

concentration below one percent. 

Coal Washing. The percentage of washed coal in China is relatively low. In 

1995, for instance, only 22 percent of China’s coal was washed; whereas, the 

comparable figure over the same period in the United States was 55 percent. Out of the 

380 million tons of coal washing capacity, 65 percent is used for washing coke coal; 
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and out of the 280 million tons of coal that is actually washed, 70 percent is refined. 

Approximately half of the 9 million or more tons of that is transported via rail is not 

washed. 

Desulfurization. Article 30 of the Air Pollution Prevention and Control Law 

clearly stipulates that “if newly opened or recently renovated thermal power plants and 

other large to mid-sized industries that emit SO2 exceed regulatory standards or total 

emissions standards, they must install desulfurization equipment and dust removal 

equipment or adopt other methods to curb emissions. In the two control zones, if 

already operating industries surpass limits, they should, in line with Article 48 of this 

legislation, reduce their emissions within a given period. The country encourages 

enterprises to use advanced desulfurization and dust removal technology. 

 Sulfur Dioxide Key Control Zones 

Defining the Parameters of the “Two Control Zones” . On January 12, 1998, the 

State Council ratified a plan designating “two control zones” and approved new 

regulatory standards and counter measures in line with this plan. In 2000, the National 

People’s Congress revised the Air Pollution Prevention and Control Law. Section two, 

Article 18 of this law clearly stipulates that “the State Council’s environmental 

protection administration working with relevant departments and according to the 

atmospheric, topographic and land conditions as well as other natural conditions, can 

with regard to regions that already or might possibly become important acid rain or SO2 

emission areas, pending the approval of the State Council, designate special control 

zones.” This law made significant progress toward establishing a legal standing for the 

two control zones. 

Policy Regulations in the “Two Control Zones” . China’s most recent revision of 

the Air Pollution Prevention and Control Law designates two regions where acid rain 

and sulfur emissions have been particularly acute. According to the law, special policies 

and measures are to be implemented within these regions with the hope of mediating 

and gradually controlling the steadily mounting acid rain and sulfur pollution problems. 

The following are among the policies.  

Increasing Investment within the “Two Control Zones”. Gradually increasing 

government investment in the two zones will expand environmental monitoring 

capability, environmental management capacity and strengthen environmental research 

as well as other public finance projects. Increasing national funding to support 

desulfurization efforts and gathering funds from local governments, enterprises, and 

individual investors is also essential for key abatement projects.   

Continue to Implement the Total Emissions Control System in the “Two Control 

Zones”. Nationally, total control SO2 standards should be divided among each province, 
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municipality, and autonomous region based upon the different stages of total emissions 

in the two control zones and the basic controls imposed on individual sources of SO2 

emissions. Each province, municipality or autonomous region should then allocate 

those standards to each city based upon the city’s environmental conditions and the 

level of economic development. In this way, the implementation of total emissions 

control would be managed at each regional level of the environmental protection 

organizational structure.  

Extending the Use of Permits. Each level of the environmental protection 

department, based upon control zones standards, should determine a level of allowable 

total emissions. From here, the department can take full advantage of the permit system 

by devolving emission quotas down to each polluting unit and focusing on compliance 

and inspection. 

In other documents [14], [21] the circumstances necessary for SO2 emission 

trading in China, outline the experience to date, and analyse implementation 

opportunities and barriers in China were introduced. The contents of the paper are: (1) 

SO2 emission control policies in China; (2) institutional requirements and the basis for 

introducing SO2 emission trading in China; (3) case studies of emission trading in 

China; (4) opportunities and barriers to implementing emission trading in China; (5) 

recommendations to transition from pilot projects to a nationwide SO2 emission trading 

program; and (6) conclusions and suggestions. 

Early in the 1980s, China began discussing and piloting emission trading in 

combination with new projects. The transition has occurred over three stages: (1) 1990 

to 1995 – establishing the concept; (2) 1996 to 2001 – exploring the theory and 

methods of emission trading; and (3) 2002 to present – piloting and designing emission 

trading programs.  

In 1994, SEPA conducted policy experiments in air pollutant emission trading in 

six cities (Baotou, Kaiyuan, Liuzhou, Taiyuan, Pingdingshan and Guiyang) on the basis 

of air pollutant emission permit pilots in 16 cities. The pilot trades took many different 

forms, including:  

• Allowance transfers within an enterprise;  

• Environmental compensation fees to obtain additional emission rights;  

• Investments in non-point source pollution control to obtain additional emission 

rights; and   

• Allowance transfers from sources with surplus allowances to new or existing 

sources with insufficient allowances. 

Two case studies of emission trading were introduced as following: 
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  SO2 Emission Trading in Jiangsu Province  

Located in Eastern China, Jiangsu is a province with a relatively advanced 

economy and effective management institutions. SO2 emissions in the province are 

significant – 1.2 million tonnes in 2000 – and acid rain has had serious effects on the 

region. In order to control total SO2 emissions and attain the TEC limit (1 million 

tonnes) allocated by the central government, Jiangsu introduced an emission trading 

program to promote cost-effective SO2 abatement in the power sector. The policy 

framework is outlined in Table 3. 

Jiangsu focused on the power sector for the pilot study. The sector makes the 

largest contribution to SO2 emissions in the province. The two power plants that 

participated in the allowance trade were located in different cities; thereby making the 

transaction the first inter-city allowance trade in China. Some of the reasons for the 

program’s initial success where: (1) total allowable SO2 emissions from the power 

sector are controlled by the provincial EPB; (2) allowances were allocated according to 

uniform standards set by the provincial EPB; and (3) allowances were allocated based 

on an emission performance standard, or generation performance standard, which is an 

advanced concept that promotes efficiency. 

Table 3: The Emission Trading Framework in Jiangsu 

 
 

SO2 Emission Trading in Taiyuan City  

SO2 pollution in Taiyuan is very severe – ambient SO2 concentrations were 0.2 

μg/m3 in 2000, three times higher than the Class II standards of 0.06 μg/m3. In an 

effort to improve urban air quality, the city formulated an ambitious TEC target of 50% 

below 2000 emissions by 2005. With financial assistance from ADB and technical 

support from RFF and CAEP, Taiyuan initiated the emission trading project to attain 

the TEC target at lower cost. After one year of preparation and study, Taiyuan 

promulgated the “Administrative Regulation for SO2 Emission Trading in Taiyuan City” 

in 2002 as a local regulation to conduct emission trading. Twenty-three major sources 

were identified to participate in the first phase of the emission trading program. On the 

－ 394 －



18 
 

basis of a detailed survey and analysis of SO2 emissions from the sources, allowances 

were allocated using historic emissions or performance agreements with the city EPB as 

the basis for the new allocations. The U.S. EPA held training classes for the local EPB 

and the enterprises participating in the program. In addition, the U.S. EPA helped create 

SO2 emission and allowance tracking systems. The policy framework for the Taiyuan 

emission trading program is outlined in Table 4).  

The Administrative Regulation for SO2 Emission Trading in Taiyuan City 

creates a strong foundation for emission trading and provides detailed implementation 

requirements. There are seven key aspects of the regulation:  

• Identifies Taiyuan city EPB as the supervising institution for SO2 emission 

trading.   

• Stipulates enterprises participating in the emission trading program are not 

exempt from other environmental protection responsibilities.  

• Specifies the allowance allocations for each year of the Tenth Five-Year Plan 

period. New sources must obtain allowances through purchases from the city EPB or 

other sources.   

• Allows for the trading and banking of allowances. Surplus allowances from the 

current year can be banked for use in the future or sold to other sources. If surplus 

allowances are sold, the trading parties determine the price based on market conditions.  

• Authorises an allowance auction by the Taiyuan EPB. Auction income is set 

aside for improving urban environmental quality.  

• Requires the implementation of an emission tracking system and allowance 

tracking system to manage emission data and allowance transactions.  

• Specifies legal liability of enterprises and financial penalties for non-

compliance. 

Table 4: The Emission Trading Framework in Taiyuan 
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More detail assessment of Taiyuan case was conducted in other paper [18]. How 

the system will actually work, whether the design will prove viable in Taiyuan, whether 

tangible environmental improvements can be obtained at reasonable cost, and what 

modifications might be necessary to improve the system are all unknown at this time.   

What is known is that there is strong interest in trying to adapt the western-style 

emissions trading experience to the real-world conditions in China-and a major effort is 

under way to demonstrate the viability of such an approach 

The above analysis shows that China has focused on controlling emissions and 

actively looking for ways to be able to apply. Policy makers, scientists have studied the 

US experience in the use of control tools, including tools of emission quotas, licensing 

discharge and the ability to apply to the actual conditions of China. It can be seen that, 

the Chinese are very careful in deciding measures, economic instruments to control 

emissions of air pollutants. The surveys for understanding the current state of air quality, 

acid rain situation was conducted along with the pilot implementation tools to find out 

the experience for more efficient official implementation of emission control system. 

3.4.    Indian experiences. 

India is a big country with the second largest population in the world, with rather 

high economic growth rates, strong science and technology development, especially 

from the early years of the 21st century. India is also facing many environmental 

problems, including the reduction of air quality, even air pollution in some areas of the 

country. India is also actively seeking economic tools to apply in order to reduce and 

control emissions of air pollutants. According to the documents obtained, India is 

taking steps to apply the emission trading system for some types of pollutants in some 

areas of the country. The approach of this system of India also has features like in 

China, so the general contents would not be repeated, but will focus more on some 

points, the distinction 

In “Towards an Emissions Trading Scheme for Air Pollutants in India” [8], 

prepared by a team from Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard 

University and J-PAL the potential and steps for implementation of this scheme were 

presented. Main content of this document will be showed in following parts. 

 Why emissions trading? An emissions trading scheme is a regulatory tool used to 

reduce pollution emissions at a low overall cost.  

Setting the Cap. The target for aggregate emissions from the sector where trading 

is introduced must be set to produce reasonable prices and emissions reductions. 
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Allocating Permits. The permits to emit must be distributed in an equitable way to 

build support for the scheme. In many successful cases this allocation has been made 

for free relative to baseline emissions, greatly reducing the cost of compliance for 

industries. 

Monitoring. The quantity of emissions from each industrial plant must be reliably 

and continuously monitored with high integrity recognized by all sides. 

Compliance. The regulatory framework must make industries confident that 

buying permits is the only reliable way to meet environmental obligations. 

Key components of an emissions trading scheme was discussed and focused in the 

following contents: 

 Purpose.   

Targeted pollutants. Select air pollutant(s) that require reduction in participating 

areas, have adequate monitoring technology and are emitted by a group of large point 

sources. The purpose of the ETS is assumed to be the reduction of emissions of some 

conventional air pollutant, such as SO2, NOx or SPM, for the betterment of human 

health and the reduction of compliance costs. 

 Emissions Cap. 

Setting the emissions cap is a key decision in establishing a cap-and-trade system.  

The cap must be neither so high that the system does not achieve reductions nor so low 

as to be prohibitively costly to fi rms.  There are two primary options: using baseline 

emissions to set the cap or using a targeted or desired level of level of ambient pollution.  

Both ways require data on baseline emissions from the included units.  The second way 

additionally requires information on the local sources of air pollution and the relation 

between emissions and ambient concentrations. 

Baseline emissions.  Set emissions cap at the level of historical baseline emissions 

or at some arbitrary reduction (e.g. 25%) below this level. 

Ambient targets. Set emissions cap at the level projected to achieve a desired 

reduction in ambient pollutant concentrations. 

Safeguards. Set additional parameters, such as hard caps or other limits on high-

frequency emissions, which prevent local accumulation of pollutants. 

Safeguards. Set additional parameters, such as hard caps or other limits on high-

frequency emissions, that prevent local accumulation of pollutants. 

Price ceiling. Commit to the government selling permits if the price rises too high. 
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 Implementation. 

Free Allocation of Permits. Supply permits for free to units based on some fixed 

formula, usually in proportion to baseline emissions. 

Auctioning permits. SPCB or other authority conducts an auction of the total 

volume of permits decided under the cap. 

 Trading. 

The main considerations to design a trading system will be what the nature of the 

permit itself will be and how the permit holdings of participants will be tracked.   

Permit quantity and duration. Decide the unit of pollution that permits represent 

and the period of their validity. 

Set up a permit market.  Create an exchange system that sets clear prices and 

enables easy trading. 

 Monitoring.   

Monitoring is the foundation for any trading system.  The accurate, 

comprehensive monitoring of total emissions in the U.S. Sulfur Dioxide program 

helped ensure the transparency and success of the permit market 

Monitoring. Establish a monitoring protocol that accurately and continuously 

monitors total pollutant emissions and provides clear procedures in case of data gaps. 

 Outcomes. 

Evaluation. Track the progress of the emissions trading system through emissions, 

permit market functioning, and the reduction in costs to firms themselves. 

A document [15] prepared by J--�PAL South Asia in collaboration with the 

Gujarat Pollution Control Board, the Maharashtra  Pollution Control 

Board and the Tamil Nadu Pollution Control Board for the Ministry of Environment & 

Forests, Government of India has presented the detail report on Pilot Emission Trading 

Scheme in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. The main content of this document 

included as following. 

Purpose of emissions trading scheme. The proposed emissions trading scheme 

will set a new model for environmental regulation in India.  The scheme will be a leap 

forward from both a regulatory and economic perspective.  It aims to cap total pollution 

emissions, increase regulatory transparency and accountability and reduce compliance 

costs for all participants.   
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Five objectives and monitoring of the pilot emissions trading scheme: Objective 1. 

Extend regulatory framework; Objective 2. Implement continuous monitoring; 

Objective 3. Create emissions market; Objective 4. Document emissions cuts and 

Objective 5. Document cost savings. Metric of each objectives were also determined. 

Purpose  and structure of evaluation. Emissions trading, while successful as a 

regulatory instrument, has never been introduced and evaluated at this high standard 

anywhere in the world.  The Ministry of Environment & Forests has selected J-PAL 

South Asia at IFMR to serve as an independent evaluator of the completion of these 

objectives with respect to regulation, pollution and compliance costs 

Existing  regulations. The legal basis for an emissions trading scheme (ETS) can 

be drawn from India’s existing environmental laws.  The Air (Prevention and Control 

of Pollution) Act, 1981 (hereafter Air Act) and the Environment (Protection) Act, 1986 

(hereafter EP Act) do not specifically establish emissions trading as a regulatory 

instrument, but the broad powers of the Central government, Central Pollution Control 

Board and State Pollution Control Boards under these laws would support the 

establishment of an ETS at the regulatory, as opposed to the legislative, level.  

Regulatory authority empowers both the Centre and the State to make the changes 

necessary for an ETS. 

Required  regulatory changes. The framework above suggests clearly how 

regulations would need to be modified in order to put emissions trading on firm 

regulatory footing.  The MoEF will issue a notification stating the regulatory authority 

for emissions trading, the purpose of introducing an emissions trading scheme, the 

applicability of such a scheme by sector and area and the broad powers that enable 

SPCBs to implement the scheme themselves.    

   Relevant institutions and decision process. The proposed pilot emissions trading 

scheme will be a collaboration amongst many parties.  The scheme is taken up under 

the authority of the Ministry of Environment & Forests (MoEF), Government of India.  

The Central Pollution Control Board (CPCB) will advise on technical aspects of the 

scheme implementation.  The respective State Pollution Control Boards (SPCBs) of 

Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu will be responsible for implementing the scheme, 

both directly and indirectly, through private consulting firms with expertise in relevant 

technical and financial fields.  J-PAL South Asia at IFMR will serve as independent 

advisor and evaluator for the scheme. A list (name, position) of the people (both 

officers and technical) needed for the scheme were found and presented. 
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Regulatory review process. MoEF in consultation with an environmental lawyer, 

will make specific take action and direct CPCB and SPCBs regarding steps to be taken 

in several important areas towards the implementation of the pilot emissions trading 

scheme. 

Technical review process. The scheme will rely on accurate, continuous 

monitoring of emissions.  The technical task force will oversee the development and 

adoption of appropriate instrumentation and data validation standards. 

Trading review process. The emissions trading system itself will be based on the 

reliable, established platforms of India’s commodity exchanges.  To allow multiple 

parties to conduct trading and to verify the right of parties to trade, the project will 

develop a single permit accounting and compliance reconciliation system. 

1. Permit accounting. 

2. Registration of emissions permits. 

3. Accounting platform. 

4. Trading capacity building. 

5. Interim conference on trading. 

Pilot emissions trading scheme and evaluation. The pilot emissions trading 

scheme is closely integrated with evaluation components.  The structure of the roll-out 

will be to first allocate permits to all pilot industries under CEMS and then to begin 

trading with a subset of these units.  All units with permits, whether permitted to trade 

or not, will be subject to total emissions norms for the targeted pollutant. 

1. Plant survey. 

2. Permit allocation. 

3. Selection of trading group. 

4. First compliance period. 

5. First reconciliation. 

6. Second compliance period and reconciliation. 

7. Continuation and scale-up. 

8. Dissemination of results 

Project Cost. The overall project cost is summarized in the table 5 below.  The 

costing is for the complete design, roll-out and evaluation of an emissions trading pilot 

scheme in three states over a roughly three-year period.  The budget for the initial, six-

month design phase is presented separately from the ongoing oversight and evaluation 

cost and the cost of continuous emissions monitoring systems.  This distinction between 

the Emissions trading scheme design phase costing and the Ongoing oversight and 
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evaluation costing is maintained in subbudgets for MoEF, SPCBs and J-PAL South 

Asia.  The CEMS cost is not broken out by timing but will depend on cost-sharing 

arrangements and the speed of adoption. 

Table 5.Total project budget 

Activity 
Total cost  
(Rs. Lakh) 

Total cost 
(1000 $US)

Phase 1 - Emissions trading scheme design (March - August 2011) 

Ministry of Environment & Forests 69  152 

Gujarat Pollution Control Board 33 73 

Maharashtra Pollution Control Board 21 47 

Tamil Nadu Pollution Control Board 25 56 

J-PAL South Asia at IFMR 86 191 

 234 520 

Phase 2 – Ongoing Oversight and Evaluation Sep 2011 – Jun 2014 

Ministry of Environment & Forests 157  350 

Gujarat Pollution Control Board 65  145 

Maharashtra Pollution Control Board 44  97 

Tamil Nadu Pollution Control Board 44  97 

J-PAL South Asia at IFMR  366 813 

J-PAL South Asia tại IFMR – Industry surveys 791  1758 

 1467  3259 

Continuous emissions monitoring system installation 

Gujarat Industry 10037  22304 

Maharashtra Industry 7500  16667 

Tamil Nadu Industry 7500  16667 

 25037  55638 

Continuous emissions monitoring system maintenance 3680  8178 

Gujarat Industry 2760  
 

6133 

Maharashtra Industry 2760  6133 

Tamil Nadu Industry 2760  6133 

Total cost 9200  20444 
 

A significant part of this cost will be an investment in the future of environmental 

regulation in India.  For example, the development of regulatory changes, technical 

standards and a trading platform are one-time costs that will make expanding emissions 
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trading to different pollutants and states much easier in the future.  The installation of 

continuous monitoring systems is also an investment.  This is a capital cost that will 

pay back in terms of facilitating comprehensive, accurate monitoring of large industries 

in Gujarat and Tamil Nadu for many years and should not be taken as an annual 

expense.   

 The costing is presented to give an overall budget without regard to funding 

source.  Cost sharing with industry for the adoption of continuous emissions monitoring 

systems could defray a significant portion of the up-front project costs, as industry costs 

account for over 95% of the overall project budget. 

State Pollution Control Board cost. The primary cost for SPCBs is capacity-

building and labor to oversee the introduction of the scheme.  Unlike for industry, the 

capital cost for the monitoring equipment is relatively small for SPCBs.  The capacity-

building element will be important for SPCBs.  Staff must be trained to understand the 

function of the new continuous monitoring equipment, from recognizing signs of 

erroneous data in the office to calibrating equipment in the field. 

 Ministry of Environment & Forests and Central  Pollution Control Board cost. 

The cost from the MoEF and CPCB side is purely labor and services, and hiring of 

technical and legal consultancy services for the establishment of the standing 

committee and the development of the scheme. 

 Evaluation cost. The cost of evaluation will support J-PAL South Asia staff in 

designing and supervising an evaluation of the ETS roll-out.  Some of this cost is for 

expert consultancy from the public, private and non-profit sectors in order to ensure a 

sound scheme design.  The bulk of this cost is for field surveys of pollution abatement 

efforts and expenditures at an industry level for all industries participating in the 

scheme.  The data collected by these five survey rounds, along with the emissions data 

collected from the CEMS, will be the basis for evaluating the success of the pilot 

scheme. 

The lesion and experiments from a case study in India was fount and presented in 

a document [11]. 

3.5.   Experiences from ASEAN and other countries  

Thailand is a country closed to Vietnam and has rather good tools for emission control, 

especially the Emission Standard of the Power Plant. Main regulation of this standard 

will be presented as bellow. 
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According to the Notification of the Ministry of Industry “Emission Standard of 

the Power Plant” B.E. 2547 (2004) [19]:  By the virtue of clause 16 of the Ministerial 

Regulation No. 2 B.E. 2535 (1992) issued pursuant to the Factory Act B.E. 2535(1992) 

which contains some provisions concerning the limitation of the people rights and 

liberties that is permissible by the provisions of section 29 together with section 35, 

section 48 and section 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, the Minister 

of Industry hereby issues the Ministerial Notification as follows:  

Article1: The Notification of the Ministry of Industry regarding emission standard 

of the power plant B.E. 2544 (2001) dated 11th December B.E. 2544 (2001) shall be 

repealed.  

 Article 2: In this Notification,  

“Old Power Plant using Coal, Oil or Natural Gas as Fuel” means a power plant 

that has received an operation license or a plant-expansion license before 31 January 

1996.  

 “New Power Plant using Coal, Oil or Natural Gas as Fuel” means a power plant 

that has received an operation license or a plant-expansion license from 31 January 

1996.  

 “Existing Power Plant” means the following power plants:   (1) Bangpakong 

Power Plant  (2) South Bangkok Power Plant  (3) North Bangkok Power Plant  (4) 

Suratthani Power Plant  (5) Lan Krabue Power Plant  (6) Nong Chok Power Plant  (7) 

Wang Noi Power Plant  (8) Nam Phong Power Plant  (9) Mae Moh Power Plant  

 In case the above-mentioned 9 existing power plants have any changes affecting 

to power generation process and fuel used, the changed unit would be complied with 

the standard of the New Power Plant.  

 “Biomass fuel” means fuels produced from organic substance or living things that 

includes products from agriculture, livestock, and forestation; for example, firewood, 

woodchip, husk, straw, baggasse, stem and leaves of sugar cane, palm fiber, palm shell, 

palm cluster, coconut shell, plant’s residue, animal’s dung, biogas, sludge, or waste 

from agricultural product processing factory, etc.  

 “Old Power Plant using Biomass as fuel” means a power plant that uses biomass 

as fuel having received an operation license or a plant-expansion license before 1 

October 2004.  
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“New Power Plant using Biomass as fuel” means a power plant that uses biomass 

as fuel having received an operation license or a plant-expansion license from 1 

October 2004.  

 Article 3: Emission standard of a power plant shall be as follows (Table 6 ): 

Table 6. Emission standard of a power plant in Thailand 

Type and Size of a Power Plant

Emission Standard 

SO2  
(ppm) 

 

NOx as 
NO2 

(ppm) 

Particulate 
(mg/m3) 

1. Old Power Plant of any sizes 
that uses the following fuels:  

  1.1. Coal  

 1.2. Oil  

 1.3. Natural Gas  

 1.4. Biomass  

 

700 

950 

60 

60 

 

400 

200 

200 

200 

 

320 

240 

60 

320 

2. New Power Plant 2.1. New 
Power Plant using coal as fuel, of 
the following capacity:  

      (1) < 300 MW  

      (2) 300-500 MW  

      (3) > 500 MW  

 2.2. New Power Plant using oil 
as fuel, of the following capacity: 

      (1)  < 300 MW  

      (2) 300-500 MW  

      (3) > 500 MW  

 2.3. New Power Plant of all 
sizes using natural gas as fuel  

 2.4. New Power Plant of all 
sizes  using biomass as fuel  

 
 

 

640 

450 

320 

 

 

640 

450 

320 
 

20 
 

60 

 
 

 

350 

350 

350 

 

 

180 

180 

180 
 

120 
 

200 

 
 

 

120 

120 

120 

 

 

120 

120 

120 

 

60 
 

120 

3. Old Power Plant  

3.1. Bangpakong Power Plant  
(1) Unit 1-4 (Thermal Power)  

 (2) Unit 1-2 (Combined Cycle)  

 (3) Unit 3-4 (Combined Cycle) 

 

 

320 

60 

60 

 

 

200 

450 

230 

 

 

120 

60 

60 
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3.2. South Bangkok Power Plant 

  (1) Hydro Power Unit   

  (2) Unit 1 (Combined Cycle)  

  (3) Unit 2 (Combined Cycle) 

 

320 

60 

60 

 

180 

250 

175 

 

120 

60 

60 

3.3. North Bangkok Power Plant 500 180 150 

3.4. Suratthani Power Plant  
(1) Gas Turbine Unit  

(2) Combined Cycle Unit  

 

60 

20 

 

230 

120 

 

60 

60 

3.5. Lan Krabue Power Plant  60 250 60 

3.6. Nong Chok  Power Plant  60 230 60 

3.7. Wang Noi Power Plant  60 175 60 

3.8. Nam Phong  Power Plant  60 250 60 

3.9. Mae Moh Power Plant  

 (1) Unit 1-3  

 (2) Unit 4-13  

 

1,300 

320 

 

500 

500 

 

180 

180 

 

Article 4: In case a power plant using coal, oil, natural gas or biomass as mixed 

fuel, emission standard values must be calculated based upon the ratio of each type of 

fuel as follows:  

Emission Standard = A W + BX + CY+DZ  

When  

A = Emission Standards for utilizing only coal as fuel   

B = Emission Standards for utilizing only oil as fuel   

C = Emission Standards for utilizing only natural gas as fuel   

D = Emission Standard for utilizing only biomass as fuel 

W = Ratio of Heat Input from utilizing only coal as fuel   

X = Ratio of Heat Input from utilization only oil as fuel   

Y = Ratio of Heat Input from utilization only natural gas as fuel  

X = Ratio of Heat Input from utilization only biomass as fuel  

Article 5: Measurement of emission from the power plant shall be carried out at a 

power plant’s stack during an operation time.  

Article 6: Measurement of emission from the power plant’s stack shall follow the 

following methods:  
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(1) SO2  

- Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources of U.S.    

EPA; OR    

- Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from 

Stationary Sources of U.S. EPA; OR  

- Other methods approved by DIW  

(2) NOx as NO2  

- Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources of U.S. 

EPA; OR  

- Other methods approved by DIW  

(3) Particulate  

- Determination of Particulate Emission from Stationary Sources of U.S. EPA; OR  

- Other methods approved by DIW 

Article 7: In case of an existing power plant utilizing emission stack more than 

one, emission average values must be calculated base upon the ratio of each emission 

flow rate and emission concentration as follow:   

                                    

Qi  = Emission flow rate of stack i from existing power plant, thermal power plant, 

combine cycle plant, gas turbine power plant or other existing power plant (m3/hr)  

 Ci  = Emission concentration of stack i from existing power plant, thermal power 

plant, combine cycle plant, gas turbine power plant as SO2 or NOx as NO2 (ppm) or 

participate (mg/m3)  

 n  = Number of stack   

 i  = 1, 2, 3,...n  

 Article 8: Reference condition is at 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg, 

excess air at 50% or excess O2 at 7%, at dry basis.   

 According to the documents obtained, the Southeast Asian countries have not 

implemented the emissions trading scheme because of limitation amount of industries 

Emission Average = 
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emitting air pollutants (SO2, NOx, PM). Particularly the emission trading scheme for 

greenhouse gas CO2 has been applied in some countries. 

In documents prepared by the Asian Development Bank published in 2015 [7]  the 

approach towards reducing greenhouse gas emissions of the countries of the Asia - 

Pacific has been reviewed. In countries like China, India or Japan, approach emissions 

trading has had good results. However, in countries such as Thailand, Indonesia and 

Vietnam, the results of application of these tools were limited. These countries have 

been preparing themselves for the implementation of carbon markets approach, 

including emissions trading system and credit mechanism to implement in the coming 

years.  

If these countries develop and implement the emission loading, emission quota 

calculation for license system or the cap and trade emissions of greenhouse gases, it is 

easier to apply to other pollutants (SO2, NO2, PM). 

 Another experience from the application of emissions trading in Santiago, Chile 

[13] also needed to be considered. The differences with the programs mentioned above 

will be explained below. 

In 1992, the Ministry of Health issued Supreme Decree Number 4 to control 

PM10 emissions from stationary sources in the Santiago Metropolitan Region. The 

Decree included three key provisions for stationary combustion sources (e.g., industrial 

and commercial boilers, industrial ovens, power plants) with a rated exhaust gas flow 

rate greater than 1,000 m3/hour:  

1. A maximum emission concentration standard;  

2. A cap on total daily potential emissions from point sources; and   

3. An emission trading program. 

The maximum PM10 concentration for exhaust gases was set at 112 mg/m3 – the 

level at which visible smoke appears. However, as with any concentration standard, 

sources can meet the standard by diluting the exhaust gases without making real 

reductions. To ensure that PM10 emissions were reduced, the Decree included a cap on 

daily emissions with the flexibility to meet that cap through an emission trading 

program. Under the emission trading program, existing sources were allocated a 

specific quantity of daily emission permits (DEPs) based on potential emissions. Each 

DEP is an authorization to emit up to one kilogram of PM10 per day in perpetuity. New 

sources and expansions to existing sources placed in operation after March 2, 1992 or 
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registered with SESMA after December 31, 1997 did not receive DEPs. These new and 

expanded sources had to purchase DEPs from existing sources. 

SESMA used the following formula to allocate DEPs to the approximately 600 

existing sources:   

DEP (kg/day) = F0 (m3/hour) x Co (mg/m3) x 10-6(kg/mg) x 24 (hours/day)  

 Where:  

 DEP is the number of daily emission permits granted to the source  

 Fo is the maximum flow rate of exhaust gas determined by a combustion 

unit’s rated size  

 Co is a default concentration of PM10 in the exhaust gas   

During the first phase of the program (1994 – 1999), the default concentration of 

PM10 in exhaust gas (Co in the above formula) was 56 mg/m3. This level was chosen 

because it was half the maximum concentration limit of 112 mg/m3. For the period 

2000 through 2004, the default concentration (Co) for the allocation formula was 

reduced to 50mg/m3. Beginning in 2005, the default concentration (Co) was further 

reduced to 32 mg/m3. 

To assess compliance with Supreme Decree Number 4, stationary sources are 

required to measure and certify their emissions concentration once per year. The 

measurement must be conducted by Measurement and Analysis Laboratories authorized 

by SESMA (CONAMA, 2004b). There are also random inspections throughout the year 

to verify the emissions concentration and ensure the source is using the specified fuel(s) 

on which the emission concentration is based. The source’s daily potential emissions 

are calculated by multiplying the measured emission concentration and the source’s 

maximum potential daily flow rate of exhaust gas (assuming 24 hours of operation.) 

This result is compared to the number of DEPs the source holds. If the source holds 

sufficient DEPs, it is in compliance with the emissions trading program. In addition to 

the requirement to hold sufficient DEPs, the source’s measured emission concentration 

must be below the maximum PM10 concentration established by the Decree – 112 

mg/m3 – regardless of the number of DEPs a source holds.  

Because emissions are calculated using the maximum potential flow of exhaust 

gases, the options available to sources to “reduce” emissions are limited to reducing the 

maximum potential flow or the pollutant concentration in the exhaust gases. This can be 

accomplished by switching to cleaner-burning fuels or installing pollution controls. 
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A source that reduces its daily potential emissions to a level below the number of 

DEPs it holds can sell the surplus amount. However, because the DEPs are an 

authorization to emit up to one kilogram of PM10 per day in perpetuity, a trade results 

in a permanent reduction in the transferor’s DEPs and a corresponding permanent 

increase in the recipient’s DEPs. In addition to the changes to the default concentrations 

for the allocation formula mentioned earlier, SESMA increased the offset ratio for new 

and expanded sources from one DEP for each kilogram of potential daily emissions to 

1.2 DEPs per kilogram in 1998. In 2001, the offset ratio was further increased to 1.5 

DEPs per kilogram. 

Following full implementation of the emission trading program in 1997, air 

quality in the Santiago Metropolitan Region has improved significantly (see Figure 1). 

Between 1992 and 2005, PM10 concentrations decreased by almost 40% and potential 

PM10 emissions decreased by almost 80% from 15.3 tons per day to 3.1 tons per day 

(see Figure 2). Stationary sources had reduced potential PM10 emissions significantly 

more than required to meet the emission reduction goal of Supreme Decree Number 4. 

Figure 1. Santiago Average Daily PM10 

Emissions 

Figure 2. Santiago Annual Average 
PM10 Concentrations – Course & Fine 

 

Clearly, the experience of Chile can apply for smaller geographic areas, for PM10, 

for shorter time application, close to the conditions in Vietnam. 

IV. Conclusions 

 United States and Japan are the developed countries and have good 

experiences of building and implementing the air pollutant emission loading, 

emission quota calculation for license in air quality management. The  good 

market economic and financial systems as well as high amount of industries 

are main reasons of their successes. 
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 China and India are large countries with high growth rates and are facing 

declining air quality. Therefore, in recent years these countries are trying to 

build and operate the system of air pollutant emission loading, emission quota 

calculation for license in air quality management. The lessons and experiences 

from this activity in China and India are very useful for other countries. 

However, much always remember that they are large countries with a big 

number of industries. 

 At present years, ASEAN countries are in the first step on studying the air 

pollutant emission loading, emission quota calculation for license in air quality 

management. But they have the good experiences on using the emission 

standards for controlling the emission of air pollutants and protecting the air 

quality. 

 The lessons and experiences of the controlling PM10 emissions from 

stationary sources in the Santiago Metropolitan Region with a maximum 

emission concentration standard; cap on total daily potential emissions from 

point sources; and an emission trading program in Chile are very useful for 

applying in a limitation of geographic area, limitation of industries and for 

PM10. 

 All the above lessons and experiences are the useful for Vietnam to study, 

develop and implement the system of air pollutant emission loading, emission 

quota calculation for license in air quality management. 
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Appendix. Schedule for 2017 

 
V. Potential of development and implementation of air pollutant emission loading, 

emission quota calculation for license in case of industrial sources in Vietnam. 

5.1. Related legal system in Vietnam 

 

5.2. Density of emission sources in Vietnam. 

 

5.3. Source treatment and monitoring systems in Vietnam.  

 

 

5.4. Emission inventory in Vietnam. 

 

5.5. Current status of ambient air quality monitoring system in Vietnam.  

 

5.6. Current status of ambient air quality at high source intensity places in Vietnam. 

  

VI. Proposes to development and perform road map of system for air pollutant 

emission loading, emission quota calculation for license in case of industrial 

sources in Vietnam. 

 

6.1. Proposed air pollutants.  

 

6.2. Proposed industrial sectors.  

 

6.3. Scale of system for air pollutant emission loading, emission quota calculation for 

license in case of industrial sources in Vietnam.  

 

6.4. Road map for development and implementation of air pollutant emission loading, 

emission quota calculation for license in case of industrial sources in Vietnam.  
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Dự án hợp tác Việt-Nhật về các phương pháp cắt giảm các chất ô nhiễm 
không khí và CO2 (Tiếp cận bằng phương pháp đồng lợi ích) ở Việt Nam 

2016-2017 
 

 
 
 

Bộ câu hỏi cho các nhà máy nhiệt điện đốt than 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23-06-2016) 
 
 
 
 

JEMAI 

Tài liệu 7 
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(1) Giải thích về Dự án hợp tác Việt-Nhật trên cơ sở đồng lợi ích 

Dự án hợp tác Việt-Nhật trên cơ sở đồng lợi ích nhằm mục tiêu cắt giảm CO2 và các chất ô 

nhiễm không khí như bụi và SOx từ khí thải ống khói nhà máy ở Việt Nam bằng cách nâng cao kĩ năng 

kiểm soát ô nhiễm môi trường và kiến thức cho cán bộ quản lý và nhân viên.  

 

(2) Mục đích của bộ câu hỏi 

 Bộ câu hỏi này là một phần của Dự án hợp tác Việt-Nhật trên cơ sở đồng lợi ích. Các chuyên gia 

Nhật Bản và Việt Nam sẽ đến khảo sát một số nhà máy có tiềm năng đạt được đồng lợi ích (cắt 

giảm CO2 và các chất ô nhiễm không khí) và kiểm tra hiện trạng hoạt động quản lý môi trường 

của nhà máy, từ đó đưa ra một số đề xuất để cải thiện.  

 Bộ câu hỏi này được dùng với mục đích thu thập thông tin về hiện trạng vận hành hệ thống kiểm 

soát ô nhiễm trong phạm vi nhà máy trước khi các chuyên gia đến khảo sát. 

 

(3) Kế hoạch khảo sát 

 Lần khảo sát thứ nhất: Các chuyên gia sẽ kiểm tra hiện trạng quản lý môi trường như hiệu suất  

cháy của nhiên liệu, quá trình vận hành các thiết bị… và phỏng vấn các cán bộ quản lý của nhà 

máy. 

 Lần khảo sát thứ hai: Các chuyên gia sẽ cung cấp các phương pháp nâng cấp, cải thiện để đạt 

được đồng lợi ích và các cán bộ quản lý sẽ áp dụng thử trong vài tháng. 

 Lần khảo sát thứ ba: Các chuyên gia sẽ xác định hiệu quả của phương pháp tiếp cận đồng lợi 

ích. 

Tài liệu dành riêng cho việc nâng cao năng lực các cán bộ quản lý cũng sẽ được xây dựng thông qua dự 

án này. 

 

Ghi chú: Về việc xử lý các dữ liệu thu được trong dự án về nhà máy 

Tất cả các dữ liệu thu thập được trong dự án này sẽ được xử lý hết sức thận trọng. Sau khi việc khảo 

sát kết thúc chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo mật tên các nhà máy.  

 

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý nhà máy trong việc trả lời bộ câu hỏi! 
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1  Thông tin chung về nhà máy 

 

Tên Tên nhà máy:  

Tên cán bộ cung cấp thông tin:  

Chức vụ của cán bộ cung cấp thông tin:  

Số điện thoại :  

E-mail:  

Địa chỉ nhà máy  

 

Thông tin chi tiết 

về nhà máy 

 

・Ngày kết thúc thi công: (năm/tháng/ngày) 

・Ngày nhà máy bắt đầu đi vào vận hành: (năm/tháng/ngày) 

・Ngày mở rộng nhà máy: (năm/tháng/ngày) 

・Ngày nâng cấp nhà máy: (năm/tháng/ngày) 

・Tổng diện tích mặt bằng (m2): 

Cấp nhiệt Nhà máy có cung cấp nhiệt bên cạnh cung cấp điện hay không?  

Các nhà máy 

trong khu vực
1
 

Loại hình công nghiệp nào có ở xung quanh nhà máy? 

 

Nhân viên Tổng số nhân viên: 

Số nhân viên ở bộ phận môi trường: 

Số cán bộ quản lý về môi trường:  

 

2  Tình trạng vận hành của nhà máy 

 (1)Bộ phận sản xuất 

・Số ngày làm việc trong một năm:（       ）ngày 

・Số giờ vận hành trong một ngày: （       ）giờ 

・Quãng thời gian ngừng làm việc trong một ngày: （       ）phút 

・Các ca làm việc trong quá trình vận hành: （       ）ca
2
 

(2)Bộ phận văn phòng 

・Số ngày làm việc trong một năm: （       ）ngày 

・Số giờ làm việc một ngày: （       ）giờ 

 

3  Các câu hỏi chính 

(1) Sơ đồ công nghệ của nhà máy, hãy chuẩn bị cho chúng tôi một bản copy sơ đồ công nghệ khi 

chúng tôi đến khảo sát. 

                                                  
1 Để khảo sát khả năng tái sử dụng nhiệt thừa từ nồi hơi, ghi lại loại hình công nghiệp ở khu vực xung quanh 
nhà máy. Ví dụ: ‘2 nhà máy sản xuất xi măng và 1 nhà máy sản xuất thép’ 

2 Ghi lại số lần thay ca trong một ngày. Ví dụ: ca ngày và ca đêm là 2 ca. 
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（ngoài ra để nghị cung cấp thêm cho chúng tôi các thông tin về mạng lưới đường ống, chiều dài, 

nhiệt độ thiết kế và vật liệu cách điện dùng cho đường ống xả khí và đường ống cấp nước). 

(2) Nhà sản xuất / Nước cung cấp công nghệ 

(3) Thông tin về hoạt động phát điện 

a. Công suất phát điện (công suất thiết kế): DC2 có 02 tổ máy CS mỗi tổ là 300MW 

b. Công suất ngay sau máy phát và công suất ngay trước đường truyền (kết quả hàng tháng 

trong một năm trước thời điểm khảo sát) 

c. Lượng điện sử dụng cho nội bộ nhà máy 

d. Tổng lượng than đốt (hàng tháng) 

e. Tổng lượng than mua (hàng tháng) và chi phí (VND/tấn) 

f. Tổng lượng nước cấp hoặc nước công nghiệp sử dụng và chi phí (VND/m3） 

 (4) Nhiên liệu và quá trình đốt 

a. Loại than và nhiệt trị (nhiệt trị cao/ nhiệt trị thấp） 

b. Kết quả phân tích vào thời điểm nhận hàng（hàm ẩm, độ tro, hàm lượng chất bốc, hàm lượng 

cacbon trong pha rắn) 

c. Kết quả phân tích nguyên tố không tính ẩm và tro (C, H, N, O, S） 

d. Tổng lượng tro bay và tro đáy, lượng cacbon trong phần chưa cháy hết (tấn/năm)
3
 

e. Hàm lượng cacbon trong phần chưa cháy hết (%): 

(5)Thông tin thiết kế và hiện trạng vận hành của bộ phận sinh hơi
4
 

Số hiệu lò hơi 1 2 3
Nhà sản xuất    
Loại lò hơi 
(VD: lò hơi chạy than phun, lò hơi tầng sôi)    

Lưu lượng/ 
nhiệt độ / áp 
suất của hơi 
ở cửa ra lò 
hơi

5
 

 

Lưu lượng 
(tấn/giờ) 
 

Đánh giá    

Vận hành 
thực tế    

Nhiệt độ 
(C) 

Đánh giá    

Vận hành 
thực tế    

Áp suất 
(kg/cm2 hoặc 
đơn vị khác) 

Đánh giá    

Vận hành 
thực tế    

Lượng nhiệt sinh ra từ hơi (GJ/năm)   

Nhiệt độ / áp 
suất hơi ở cửa 
nạp nước lò hơi 

Nhiệt độ (C)    

Áp suất (kg/cm2 hoặc đơn 
vị khác)    

                                                  
3 Tro bay là phần bụi được thu lại bằng thiết bị lắng tĩnh điện (ESP). Tro đáy là phần không cháy được còn lại 
trong nhiên liệu ở đáy của lò hơi. 

4 Nếu có hơn 2 lò hơi, ghi lại dữ liệu về từng nồi vào bảng. Nếu các đặc tính kĩ thuật của các nồi là như nhau, 
có thể viết kí hiệu ‘ibid’. 

5 Ghi lại cả giá trị đo đạc và giá trị thiết kế trong phần vận hành thực tế 
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Nhiệt độ khí cháy ở đầu ra thiết bị làm nóng sơ 
cấp (C)

6
    

Nhiệt độ khí thải ở đầu ra thiết bị làm nóng sơ 
cấp (C)    

Nồng độ oxy trong khí thải %    

Hệ số cấp khí dư
7
     

Phần trăm khí từ bên ngoài đi vào ống 
dẫn khí xả (%）

8
 %    

Lượng tro bay sinh ra (tấn/năm）    

Lượng than mà lò hơi tiêu thụ  

Tấn/
giờ    

Tấn/
năm    

Hiệu suất lò hơi khi vận 
hành ổn định (%) 

Đánh giá    
Vận hành thực 
tế    

Hiệu suất lò hơi trong 1 
tháng (%) 

Đánh giá  
Vận hành thực 
tế    

Lưu lượng nước nạp vào lò hơi trước bộ tận 
dụng nhiệt (economizer) (tấn/giờ)

9
    

Lưu lượng nước xả (tấn/giờ)
10

    

Tiêu hao nhiên liệu bổ sung (dầu nặng) 
(tấn/năm)    

Tiêu hao năng lượng cho bơm nước nạp(MW)    

Tiêu hao năng lượng cho quạt hút cuối lò (IDF) 
(kWh/năm)    

Tiêu hao năng lượng cho quạt cấp gió (FDF) 
(kWh/năm)    

 

(6) Đặc điểm kĩ thuật thiết kế và tình trạng vận hành của tuabin 

Số đơn vị 1 2 3 

Hãng sản xuất  
Loại  

Công suất thiết kế（MW）    

Hiệu suất 
tuabin (%) 

Đánh giá    

Vận hành thực tế    
Năng lượng tạo ra（MWh/năm）    

Lưu lượng / 
nhiệt độ / áp 
suất hơi ở cửa 
vào tuabin 

Lưu 
lượng 
(tấn/giờ) 

Đánh giá    

Vận hành thực tế    

Nhiệt độ 
(C) 

Đánh giá    

Vận hành thực tế    
Áp suất
(kg/cm2,
…) 

Đánh giá    

Vận hành thực tế    

                                                  
6 Ghi lại nhiệt độ khí thải ở điểm đầu ra thiết bị làm nóng sơ cấp. 
7 Tính bằng nồng độ oxy (%) trong khí thải, 21 / (21 – O2 (%)) 
8 Không khí bên ngoài xâm nhập đường ống do nứt, rạn,… 
9 Ghi lại tổng lượng nước nạp trước khi làm nóng trong ống nước bao quanh bộ phận ngưng tụ của tuabin. 
Nếu có dữ liệu hàng tháng và của cả năm thì càng tốt. 

10 Ghi lại lượng nước xả ở đáy của nồi hơi. Nếu có dữ liệu hàng tháng và của cả năm thì càng tốt. 
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Cấp độ hút (vacuum) ở bộ phận ngưng tụ hơi 
(%)    

Áp suất xả tuabin (mmHg) 51 51  

Nhiệt độ nước làm mát 
(C) 
Thiết kế 

Đầu vào bộ phận 
ngưng tụ hơi 230C 230C  

Đầu ra bộ phận 
ngưng tụ hơi 320C 320C  

Lưu lượng nước làm mát (kg/h) 34074  34074   

Tần suất khởi động/ngừng (lần/năm)    

Ngày bắt đầu bán điện 28/12/2001 14/3/2003  

 

(7) Biên bản về việc ngưng hoạt động của các thiết bị (trong vòng 3 năm từ 2013 đến 2015) 
Thiết bị thứ  1 2 3 
Số lần ghi lại tuabin ngừng hoạt 
động (tần suất cho từng sự cố)  

  

Thiết bị làm nóng nước nạp lò 
hơi (tần suất cho từng sự cố) 

  

Thiết bị làm nóng nước để cấp 
nhiệt (tần suất cho từng sự cố) 

  

Bơm của bộ phận ngưng tụ (tần 
suất cho từng sự cố) 

  

Bơm nước làm mát (tần suất 
cho từng sự cố) 

  

 

 (8) Chất lượng nước lò hơi và chất lượng nước nạp cho lò hơi 

a. Chất lượng nước dùng cho lò hơi có được đo thường xuyên không?  Có/Không 

（Nếu có, vui lòng đính kèm các tài liệu về phương pháp và kết quả đo） 

b. Kết quả đo có đạt tiêu chuẩn về nước dùng cho lò hơi không?   Có/Không 

 

(9) Phương pháp làm sạch ống dẫn hơi nước lò hơi 

Phương pháp làm sạch Câu trả lời 

Xử lý bằng kiềm (VD: NaOH) Có/Không 

Xử lý bằng phương pháp photphat hóa Có/Không 

Xử lý bằng Na2SO3 Có/Không 

Xử lý bằng tác nhân dễ bay hơi (VD: 

hydrazine, NH3) 
Có/Không 

Phương pháp khác (ghi lại phương pháp đó 

vào cột bên phải)  

(                                             )

 

(10) Các loại nước nạp vào lò hơi 

Phương pháp xử lý Câu trả lời 

Nước deion Có/Không 

Nước sạch (nước mềm) Có/Không 

Phương pháp khác (ghi lại phương pháp đó (                                             ) 
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vào cột bên phải) 

 

(11) Kết quả quan trắc các chất ô nhiễm không khí (VD Bụi、SOx, NOx, CO, O2) 

Tên của đo 

lường chất  

ô nhiễm  

không khí 

dữ liệu đo thực 

tế của nồng độ  

trong khí thải 

 (mg / Nm3) 

dữ liệu thực 

tế đo nồng độ 

O2 trong  

khí thải (%) 

Lưu lượng  

khí thải  

(Nm3 / h) 

Ngày quan trắc 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

a) Nhà máy có lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải liên tục không? (CEMS)? Có/Không  

Nếu có, ghi lại tất cả các chất ô nhiễm được quan trắc                                       

b) Chiều cao ống khói, đường kính trong miệng ống khói  

Chiều cao:   ｍ  Đường kính     ｍ 

(12) Các thiết bị xử lý khí thải  

 (VD: Thiết bị lắng tĩnh điện (ESP), thiết bị xử lý SO2, thiết bị xử lý NOx) 

Loại thiết bị xử lý Tên hãng sản xuất Loại/Model
11

 
Công suất thiết kế

（m3/h） 
Ngày lắp đặt

     

     

     

     

     

 

(13) Nhà máy có quan trắc bụi ở khu vực chứa than không?  Có/Không 

(14) Tro có được tái sử dụng không? (VD: làm nguyên liệu sản xuất xi măng) Có/Không 

(15) Ghi lại phương pháp xử lý tro của nhà máy.（                          ） 

 

                                                  
11 Ví dụ: Thiết bị lắng tĩnh điện, ghi Ướt/Khô. Với thiết bị xử lý SO2 (FGD), ghi rõ tác nhân hấp thụ: đá vôi/sữa 
/ Magie hydroxit. Với thiết bị xử lý khử NOx, ghi rõ khử bằng xúc tác chọn lọc hay không chọn lọc 
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4  Các câu hỏi khác 

(1) Các vấn đề quản lý chung 

a) Nhà máy có hệ thống quản lý năng lượng không? Có/Không 

b) Nhà máy có hệ thống quản lý phát thải khí không?   Có/Không 

c) Nhà máy có đo đạc và lưu trữ dữ liệu không?         Có/Không 

d) Nhà máy có quản lý năng lượng tiêu thụ không? Quản lý bằng cách nào? 

 
e) Nhà máy có quản lý việc bảo dưỡng các thiết bị không? Quản lý bằng cách nào? 

  

(2) Điều hòa không khí và các thiết bị làm lạnh 

a) Nhà máy có quản lý việc vận hành các thiết bị điều hòa không khí không?  Có/Không 

b) Nhà máy có đo đạc việc tiết kiệm năng lượng cho điều hòa không khí không?  Có/Không 

c) Nhà máy có quản lý việc vận hành các thiết bị làm mát không? Có/Không 

d) Nhà máy có quản lý việc vận hành các thiết bị làm lạnh không?  Có/Không 

 

 

 

(3) Mô tả chi tiết nếu nhà máy gặp vấn đề hoặc cần đến sự giúp đỡ của các chuyên gia trong việc 

quản lý khí thải và tiết kiệm năng lượng. 

 

 

 

 

 

Bộ câu hỏi này kết thúc tại đây. Xin chân thành cám ơn! 

 

【Mô tả chi tiết】 

 

【Mô tả chi tiết】 

 

【Mô tả chi tiết】 
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