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1. Giới thiệu
1.1. Mục tiêu của tài liệu
“Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 đã thể chế hóa việc phổ
biến và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp với các mục tiêu cụ thể.
Với vai trò cơ quan chủ trì thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất
sạch hơn trong công nghiệp” Bộ Công Thương đã, đang và sẽ triển khai hỗ trợ các địa phương tổ
chức các hội thảo, các chương trình tập huấn về sản xuất sạch hơn. Để nâng cao chất lượng và
hiệu quả của các hoạt động hội thảo và tập huấn, các bộ công cụ đào tạo chuẩn đã được xây dựng
với nội dung phù hợp với các đối tượng khác nhau.
Tài liệu này là một công cụ hỗ trợ cho chương trình “Hội thảo sản xuất sạch hơn dành cho các
cán bộ cơ quản quản lý nhà nước”, trong đó bao gồm những thông tin thực tế, các công cụ và
tư liệu cho phép giảng viên truyền tải các nội dung, chủ đề trong chương trìnhhội thảo một cách
hiệu quả và sinh động.

1.2. Đối tượng sử dụng tài liệu
Đối tượng sử dụng tài liệu này là giảng viên và các học viên tham dự chương trình tập huấn.

1.3. Cấu trúc của tài liệu
Tài liệu này được chia thành 08 phần theo từng 08 chủ đề của khóa đào tạo như sau:
Phần 1: Địa chỉ các trang web về SXSH tại Việt Nam và trên thế giới.
Phần 2: Danh mục các tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn theo một số ngành công nghiệp.
Phần 3: Thông tin tham khảo về một số điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại một số doanh
nghiệp.
Phần 4: Bài tập trắc nghiệm về SXSH
Phần 5: Danh mục các văn bản pháp lý có liên quan đến sản xuất sạch hơn, hoạt động xả thải
của doanh nghiệp và lợi ích của việc tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường.
Phần 6: các mẫu phiếu công tác hỗ trợ thực hiện đánh giá SXSH và các bài tập nhóm sử dụng
trong chương trình.
Phần 7: Tranh cổ động và các phiếu công tác hỗ trợ việc thực hiện 5S.
Phần 8: Thông tin, địa chỉ, website các tổ chức cho vay vốn, hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp.

Tài liệu hỗ trợ

6

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

2. Tài liệu hỗ trợ
2.1. Chủ đề “Giới thiệu sản xuất sạch hơn”
Sản xuất sạch hơn (SXSH) đã được áp dụng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới từ những năm 90.
Từ năm 1998, khái niệm này đã bắt đầu được phổ biến và thúc đẩy áp dụng, trình diễn tại Việt
Nam. Giảng viên có thể cung cấp danh sách các website giới thiệu về SXSH tại Việt Nam và trên
thế giới cho các học viên để tham khảo.

Một số website về SXSH trên thế giới
http://www.unep.org
Đây là website của Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cung cấp các thông tin liên
quan đến sản xuất sạch hơn.
http://www.unido.org
UNIDO là cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp
để giảm nghèo, toàn cầu hóa toàn diện và bền vững môi trường.
Website này có chuyên mục dành riêng cho chủ đề sản xuất sạch hơn, với mục tiêu thúc đẩy
việc thích ứng và áp dụng hiệu quả tài nguyên và các phương pháp, kỹ thuật và hệ thống sản
xuất sạch hơn bởi doanh nghiệp & các tổ chức khác trong các nước đang phát triển và các
nước chuyển giao công nghệ kỹ thuật.
http://www.cleanproduction.org
Đây là website của Hành động Sản xuất sạch nhằm thiết kế và chuyển giao các giải pháp
chiến lược cho hóa chất xanh, nguyên liệu bền vững và các sản phẩm thân thiện môi trường.
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Một số website về SXSH của Việt Nam
http://cpi.thongtinkhcn.org.vn
Trang web của Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp, Chương trình Hợp tác giữa
Việt Nam – Đan Mạch về phát triển môi trường.
http://atmt.gov.vn
Đây là website của Cục An toàn Kỹ Thật và Môi trường Công nghiệp, trực thuộc Bộ Công
thương. Đơn vị này có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; quản trị thông
tin, cơ sở dữ liệu, báo cáo môi trường ngành; nghiên cứu, triển khai và ứng dụng khoa học
công nghệ trong lĩnh vực môi trường; phát triển ngành công nghiệp môi trường; đặc biệt là
thúc đẩy SXSH và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
http://vncpc.vn
Trang web của Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam, đơn vị tiên phong trong
công tác tư vấn, thúc đẩy áp dụng SXSH tại Việt Nam.
http://epronews.com
Trang tin về SXSH, môi trường và năng lượng của công ty Cổ phần Tư vấn EPRO, đơn vị
chuyên tư vấn, đào tạo về SXSH tại Việt Nam.
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2.2. Chủ đề “Sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp”
Liên quan đến vấn đề áp dụng SXSH, từ nhận thức đến hành động, doanh nghiệp đều cần có sự
hướng dẫn, hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ kỹ thuật. Một trong những tài liệu
giúp ích cho các cán bộ cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu phổ biến, hỗ trợ, thúc
đẩy SXSH tại địa phương chính là các “Tài liệu hướng dẫn về Sản xuất sạch hơn theo ngành
công nghiệp của Việt Nam”.
Những tài liệu này đưa ra những thông tin liên quan đến hiện trạng sản xuất, các vấn đề liên quan
đển sản xuất và môi trường cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng cho từng ngành trong
điều kiện nước ta.
Đây là những thông tin hữu ích cho những nhà quản lý tại doanh nghiệp để nắm bắt được tình
hình hiện trạng theo ngành, định hướng công nghệ để có thể ra quyết định.
Giảng viên có thể giới thiệu các tài liệu này đến các học viên để họ có thể tham khảo và sử dụng.
Các tài liệu hướng dẫn về SXSH theo các ngành công nghiệp tại Việt Nam bao gồm:
Bảng 1. Danh sách các tài liệu hướng dẫn về SXSH trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam

STT

Tên tài liệu

1

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất giấy và bột giấy

2

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Luyện thép (công nghệ lò điện hồ quang)

3

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Dệt nhuộm

4

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất bia

5

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất sơn

6

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Thuộc da

7

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Công nghiệp sản xuất phân bón NPK

8

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất tinh bột sắn

9

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Hoàn tất kim loại

Tóm lược nội dung các tài liệu này như sau:
2.2.1.

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất giấy và bột giấy:

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
 Năm xuất bản: 2008
 Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu chung về ngành giấy và bột giấy ở Việt Nam;
 Sản xuất sạch hơn: Nguyên tắc, nhu cầu và phương pháp luận;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn trong nhà máy giấy và bột giấy;
 Phương pháp luận 6 bước đánh giá SXSH; và
 Trở ngại trong việc thực hiện SXSH và cách khắc phục.
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 Nơi

cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài liệu,
xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

2.2.2.






Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2008
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu chung về tiếp cận sản xuất sạch hơn, tình hình sản xuất thép ở Việt Nam,
xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin cơ bản về quy trình sản xuất;
 Sử dụng nguyên liệu và vấn đề môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn; và
 Xử lý môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

2.2.3.











Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Dệt nhuộm

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2008
Tóm lược nội dung:
 Lịch sử và xu hướng phát triển ngành dệt may tại Việt Nam; Nguyên tắc các quá
trình xử lý để tạo ra sản phẩm; Các vấn đề môi trường;
 Nguyên tắc, nhu cầu và phương pháp luận SXSH;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn; và
 Trở ngại trong việc thực hiện SXSH và cách khắc phục.
Trở ngại trong việc thực hiện SXSH và cách khắc phục.Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về
từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH
trong công nghiệp.

2.2.4.


Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Luyện thép (công nghệ lò điện hồ quang)

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất bia

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2008
Tóm lược nội dung:
 Mô tả ngành sản xuất bia tại Việt Nam; Các quá trình cơ bản trong sản xuất bia
 Sử dụng nguyên liệu và ô nhiễm môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Các yếu tố cản trở và hỗ trợ SXSH bền vững
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

Tài liệu hỗ trợ

10

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

2.2.5.






Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2009
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu về cách tiếp cận sản xuất sạch hơn, thông tin về tình hình sản xuất sơn ở
Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin cơ bản về quy trình
sản xuất sơn (sơn dung môi hữu cơ, sơn bột và sơn nhũ tương gốc nước);
 Các vấn đề về sử dụng tài nguyên và môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện sản xuất sạch hơn cho ngành; và
 Xử lý các vấn đề môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

2.2.6.











Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành thuộc da

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2009
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu về cách tiếp cận sản xuất sạch hơn, tổng quan tình hình ngành thuộc da ở
Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin về quy trình thuộc
da căn bản;
 Các vấn đề về sử dụng tài nguyên và môi trường đối với ngành;
 Các cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện sản xuất sạch hơn; và
 Xử lý các vấn đề môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

2.2.7.


Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất sơn

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Công nghiệp sản xuất phân bón NPK

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2009
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu về cách tiếp cận sản xuất sạch hơn, thông tin về tình hình sản xuất phân
bón NPK ở Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin cơ bản
về quy trình sản xuất;
 Sử dụng nguyên liệu và vấn đề môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn cho ngành; và
 Xử lý môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.
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2.2.8.






Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2009
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu về cách tiếp cận sản xuất sạch hơn, thông tin về tình hình sản xuất phân
bón NPK ở Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin cơ bản
về quy trình sản xuất;
 Sử dụng nguyên liệu và vấn đề môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn cho ngành; và
 Xử lý môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.

2.2.9.






Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Sản xuất tinh bột sắn

Tài liệu hướng dẫn SXSH ngành Hoàn tất kim loại

Cơ quan biên soạn: Hợp phần SXSH trong công nghiệp – Chương trình hợp tác phát triển
Việt Nam – Đan Mạch về môi trường - Bộ Công thương
Năm xuất bản: 2009
Tóm lược nội dung:
 Giới thiệu về cách tiếp cận sản xuất sạch hơn, thông tin về tình hình ngành hoàn tất
kim loại ở Việt nam, xu hướng phát triển của thị trường và những thông tin cơ bản
về quy trình sản xuất;
 Sử dụng nguyên liệu và vấn đề môi trường;
 Cơ hội sản xuất sạch hơn;
 Cách thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn cho ngành; và
 Xử lý môi trường.
Nơi cung cấp: Tài liệu có thể tải về từ website: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn; Bản in tài
liệu, xin liên hệ với Hợp phần SXSH trong công nghiệp.
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2.3. Chủ đề “Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam – các điển hình áp dụng”
Những nhóm giải pháp của một số dự án trình diễn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được
áp dụng tại Việt Nam:
Bảng 2. Danh sách các nghiên cứu điển hình về áp dụng SXSH trong công nghiệp
STT
Nghiên cứu điển hình
1

Công ty giấy xuất khẩu Thái Nguyên

2

Công ty cổ phần bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

3

Nhà máy chè Ngọc Lập (Phú Thọ)

4

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hưng

5

Công ty cổ phần mía đường Bến Tre

6

Dự án SXSH trong ngành Thủy sản Tp Hồ Chí Minh

Tài liệu hỗ trợ
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2.3.1. Công ty giấy xuất khẩu Thái Nguyên


Sản phẩm: Giấy vàng mã xuất khẩu




Nguyên liệu: Tre, nứa, vầu và các loại phế thải sản xuất đũa
Công suất thiết kế: 6.500 tấn/năm




Số lượng cán bộ công nhân viên: 200 người
Vấn đề môi trường: Nước thải và khí thải



Thực hiện SXSH: Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2007, Công ty đã thành lập đội SXSH với đội
trưởng là Giám đốc công ty và 12 thành viên để tiến hành đánh giá SXSH. Do công ty không
lớn nên đội SXSH quyết định thực hiện đánh giá SXSH cho toàn bộ công ty.



Giải pháp SXSH:
 Giai đoạn 1: 21 giải pháp đơn giản (đầu tư 892 triệu đồng, thu về 1.3 tỉ đồng/năm, thời
gian hoàn vốn: 8 tháng)
 Giai đoạn 2: 7 giải pháp đầu tư lớn (Tổng vốn đầu tư: 1,678 tỉ đồng, tiết kiệm 501 triệu
đồng /năm)



Một số giải pháp và lợi ích tiêu biểu:

Bảng 3. Một số giải pháp SXSH tại Công ty Giấy xuất khẩu Thái Nguyên
STT

Vấn đề

Giải pháp

Lợi ích

1

Thất thoát trong Quản lý nội vi:
Kinh tế
khâu chuẩn bị  Che chắn khu vực chặt  Đầu tư: 7 triệu VNĐ
nguyên
liệu
mảnh (xem hình 1)
 Tiết kiệm: 108 triệu VNĐ/năm từ việc
(chặt
mảnh,  Vệ sinh & thu hồi mảnh
giảm thất thoát mảnh
ngâm ủ)
rơi vãi (xem hình 1)
 Thu hồi vốn: sau 20 ngày
 Xử lý các chỗ rò rỉ tại
Môi trường
bể ngâm ủ (xem hình 2)
 Giảm 4% tiêu thụ nguyên liệu tre, gỗ

2

Xơ sợi lẫn trong Tuần hoà, tái sử dụng:
Kinh tế
nước thải từ Xây dựng 02 bể lắng thu hồi  Đầu tư 370 triệu VNĐ
khâu ngâm ủ
bột giấy và tuần hoàn nước  Tiết kiệm 315 triệu VNĐ/năm
xeo(xem hình 3)
 Thu hồi vốn: sau 14 tháng
Môi trường
 Thu hồi 44% bột giấy thô ~ 373
tấn/năm
 Giảm tiêu thụ 30% nước ~ 89.000
m3/năm, giảm nước thải

Tài liệu hỗ trợ
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Một số hình ảnh về việc thực hiện SXSH

Hình 1.Che chắn khu vực chặt mảnh và vệ sinh,
thu hồi mảnh bắn ra

Hình 2.Xử lý các chỗ thấm, nứt của bể, giải quyết
tình trạng rò rỉ dịch ngâm

Hình 3.Bổ sung hệ thống tuyển nổi để

Hình 4.Đầu tư hệ thống hút bụi
và khử mùi

tận thu bột giấy

Tài liệu hỗ trợ
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2.3.2. Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn – Đồng Xuân


Sản phẩm: Bia hơi và bia chai




Công suất thiết kế:10 triệu lít/năm
Sản lượng: 30 triệu lít bia/năm; 1,5 triệu lít cồn/năm; 3 triệu chai rượu/năm.




Số cán bộ công nhân viên:130 người.
Vấn đề môi trường: Nước thải



Thực hiện SXSH: Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2007, Công ty đã thành lập đội SXSH với đội
trưởng là Phó giám đốc công ty và 7 thành viên để tiến hành đánh giá SXSH. Trọng tâm của
việc đánh giá là dây chuyền sản xuất bia hơi của nhà máy



Giải pháp SXSH:
 Giai đoạn 1: 19 giải pháp đơn giản (đầu tư13.8 tỷ đồng, thu về 12.5 tỉ đồng/năm, tiết
kiệm chi phí sản xuất khoảng 88 đồng/lít bia)
 Giai đoạn 2: 3 giải pháp tập trung vào lợi ích môi trường (Tổng vốn đầu tư: 3,8 tỉ đồng,
tiết kiệm 6.5 triệu đồng /năm)



Một số giải pháp và lợi ích tiêu biểu:

Bảng 4. Một số giải pháp SXSH tại Công ty Cổ phần Bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
STT
1

2

3

Vấn đề

Giải pháp

Lợi ích

Tiêu thụ nước Kiểm soát quá trình & cải tiến Kinh tế
& nước thải thiết bị:
 Đầu tư: 12 triệu VNĐ
lớn
 Điều chỉnh lưu lượng nước  Tiết kiệm: 45 triệu VNĐ/năm
làm mát vỏ tháp lên men
 Thu hồi vốn: sau 3,5 tháng
 Lắp vòng inox quanh chỗ
Môi trường
gấp trên bề mặt tháp để
nước không bắn ra ngoài  Giảm 225.000 m3 nước thải/năm
khi đổi hướng dòng chảy
 Giảm tiêu thụ 15 lít nước/1 lít cồn
Năng suất rửa Đầu tư công nghệ mới:
Kinh tế
chai chưa đạt  Lắp đặt hệ thống rửa chai  Đầu tư 1,5 tỷ VNĐ
hiệu quả cao
tự động thay thế rửa thủ  Tiết kiệm 550 triệu VNĐ/năm
công
 Thu hồi vốn: 3 năm
Môi trường
 Giảm 3.300 m3 nước thải/năm
 Giảm tỷ lệ chai vỡ
Tổn thất bia Tuần hoàn tái sử dụng & áp Kinh tế
tại khâu bão dụng công nghệ mới:
 Tiết kiệm 84 triệu VNĐ/năm do
hòa do CO2 bị  Lắp đặt thùng chứa trung
giảm lượng bia tổn thất
quá áp làm
gian và thiết bị tách bia để Môi trường
trào bia theo
thu hồi lượng bia chảy tràn
 Giảm lượng nước thải phát sinh từ
đường xả áp
và tách bia đưa về lọc lại
21.000 lít bia/năm
 Áp dụng công nghệ chiết
bom tự động

Tài liệu hỗ trợ
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Một số hình ảnh minh họa

Hình 4.Giải pháp kiểm soát quá trình & cải tiến
thiết bị

Hình 5.Các giải pháp quản lý nội vi giúp tiết kiệm
nước hiệu quả

Hình 6.Căng lại bộ truyền động đai giúp tiết kiệm
điện

Hình 7.Thu hồi lượng bia chảy tràn bằng thùng
chứa trung gian và thiết bị tách bia rồi trở về lọc lại

Hình 8.Tự động hóa quá trình giám sát và điều
khiển lên men, rửa, chiết bom, làm lạnh

Hình 9.Giải pháp đầu tư công nghệ mới

Tài liệu hỗ trợ
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2.3.3. Nhà máy chè Ngọc Lập - Phú Thọ


Sản phẩm: Chè đen các loại




Công suất thiết kế: 1000 tấn/năm.
Số cán bộ công nhân viên: 120 người.




Vấn đề môi trường: bụi, khí thải, tiếng ồn
Thực hiện SXSH: Từ tháng 5 năm 2007, Công ty đã thành lập đội SXSH với đội trưởng là
Giám đốc công ty và 11 thành viên để tiến hành đánh giá SXSH. Do công ty không lớn nên đội
SXSH quyết định thực hiện đánh giá SXSH cho toàn bộ công ty.



Giải pháp SXSH:
 Giai đoạn 1: 19 giải pháp đơn giản (đầu tư25.87 triệu đồng, thu về 621.390.500triệu
đồng/năm, giảm tiêu thụ than từ 1.15 tấn/tấn sản phẩm xuống còn 0.85 tấn/tấn sản
phẩm, tăng 16% chè phẩm cấp cao)
 Giai đoạn 2: 8 giải pháp nâng cấp cải tiến thiết bị (Tổng vốn đầu tư: 1,7 tỉ đồng).



Một số giải pháp và lợi ích tiêu biểu:

Bảng 5. Một số giải pháp SXSH tại Nhà máy chè Ngọc Lập – Phú Thọ
STT
Vấn đề
Giải pháp
1
Thất thoát chè
Quản lý nội vi:
nguyên liệu
 Nâng cao ý thức công nhân
trong khâu sơ
trong thao tác, không làm
hư hại nền xưởng
chế chè và khâu
 Hoàn thiện công tác bảo
xử lý thành
dưỡng, triệt để khắc phục
phẩm (chè rơi
sự cố chảy dầu, giảm chè
vãi không thể
rơi vãi không thể thu hồi
thu hồi)
do dính dầu
 Lắp đặt các bao che các bộ
truyền động hở để tạo điều
kiện vệ sinh
2
Tiêu thụ than
Kiểm soát quá trình:
lớn
 Qui định rõ trách nhiệm
kiểm tra than nhập kho
 Đưa ra qui chế định mức
thưởng phạt rõ ràng đối với
công nhân vận hành lò
 Đào tạo nâng cao kỹ thuật
đốt lò cho công nhân
 Bảo ôn các thiết bị dẫn
nhiệt
 Xây dựng kho chứa than…

Tài liệu hỗ trợ

Lợi ích
Kinh tế
 Đầu tư: 4 triệu VNĐ
 Tiết kiệm: góp phần tiết kiệm
212 triệu VNĐ/năm nhờ giảm
suất tiêu thụ chè tươi từ 4,37
kg/kg xuống 4,33 kg/kg.
Môi trường
 Giảm phát thải 30 tấn bụi/năm

Kinh tế
 Đầu tư: 5,4 triệu VNĐ
 Tiết kiệm: 100 triệu VNĐ/năm
nhờ giảm suất tiêu thụ than từ
1,35 tấn/tấn xuống 1,15 tấn/tấn
sản phẩm.
Môi trường
 Giảm phát thải 275 tấn CO2
/năm
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Một số hình ảnh minh họa

Hình 10.Lắp đặt hệ thống thu bụi chè, tiết kiệm
nguyên liệu

Hình 11.Xây dựng nhà kho chứa than

Hình 12.Lắp đặt hệ thống lọc bụi thực phẩm chuyên
dung cho thu bụi chè

Hình 13.Phục hồi nền xưởng, giảm thiểu lượng chè
rơi vãi không thu hồi được do lẫn tạp chất

Hình 14.Giảm dầu rò rỉ, gây nhiễm bẩn vụn chè
rơi vãi

Hình 15.Bảo ôn lớp vỏ của máy sấy

Lợi ích môi trường
Bên cạnh các lợi ích kinh tế, nhà máy Chè Ngọc Lập còn thu được những lợi ích môi trường như:

Tài liệu hỗ trợ

Chỉ tiêu

Giảm ô nhiễm

CO2

825 tấn/năm

Bụi

50 tấn/năm
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2.3.4. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hưng


Sản phẩm: Vải tẩy trắng, vải nhuộm (sợi canh đã hồ và một số loại vải cotton làng nghề)




Sản lượng: 1,1 triệu mét vải/năm.
Số cán bộ công nhân viên: 20 người.



Vấn đề môi trường: Nước thải



Một số giải pháp và lợi ích tiêu biểu:
Bảng 6. Một số giải pháp SXSH tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Hưng
STT
1

Vấn đề

Giải pháp

Hiệu suất nồi
hơi thấp, chi
phí mua nhiên
liệu (củi) cao

Đầu tư thiết bị mới:
Thay thế lò hơi kiểu
đứng (1 pass) bằng lò
hơi dạng nằm ngang (3
pass) có bộ thu hồi
nhiệt khói thải (Hình
16)

Lợi ích
Kinh tế
 Đầu tư: 1,24 tỷ VNĐ
 Tiết kiệm: 376,8 triệu VNĐ/năm
Môi trường
 Giảm phát thải bụi trong khói thải
 Giảm phát thải 814 tấn CO2/năm

Hình ảnh minh họa

Hình 16: Lò hơi mới và thiết bị thu hồi nhiệt khói thải

Lợi ích môi trường
Bên cạnh các lợi ích kinh tế, dự án trình diễn SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Nam Hưng còn thu được những lợi ích môi trường như:

Tài liệu hỗ trợ

Chỉ tiêu

Giảm ô nhiễm

CO2

814 tấn/năm
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2.3.5. Công ty cổ phần mía đường Bến Tre


Sản phẩm: Đường kính trắng




Công suất thiết kế: 2.000 tấn mía/ngày
Số cán bộ công nhân viên: 350 người



Vấn đề môi trường: Nước thải



Một số giải pháp và lợi ích tiêu biểu:

Bảng 7. Một số giải pháp SXSH tại Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre
STT
1

Vấn đề

Giải pháp

Tổn thất đường Đổi mới thiết bị:
qua bã bùn do thay thế bằng hệ thống
hệ thống lọc vải lọc lưới. (Hình 17
&18)

Lợi ích
Kinh tế
 Đầu tư: 2,7 tỷ VNĐ
 Tiết kiệm: 1,3 tỷ VNĐ/năm
 Dự kiến hoàn vốn sau 2 năm
Môi trường
 Giảm tiêu thụ nước 300 m3/ngày
 Giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải

Một số hình ảnh minh họa

Hình 17 & 18: Hệ thống lọc lưới

Lợi ích môi trường
Bên cạnh các lợi ích kinh tế, Dự án trình diễn SXSH tại Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre
còn thu được những lợi ích môi trường như:

Tài liệu hỗ trợ

Chỉ tiêu

Giảm ô nhiễm

Nước

300 m3/ngày
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2.3.6. Dự án SXSH trong ngành thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh


Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp Agrex Saigon và Xí nghiệp sản xuất & chế biến hàng xuất



khẩu quận 8
Năm thực hiện: 2002



Vấn đề môi trường: Nước thải



SXSH đem lại lợi ích như sau:

Bảng 8. Một số giải pháp SXSH cho ngành thủy sản Tp.HCM
STT


1





Vấn đề
Lượng nước rửa
lớn & lượng nước
thải cần xử lý lớn
Cần nhiều lao
động & thời gian
để vệ sinh nhà
xưởng, dụng cụ (7
người làm trong
30 phút)
Tiêu thụ lượng
lớn chất tẩy rửa

Giải pháp

Lợi ích

Lắp đặt thiết bị Kinh tế
 Đầu tư: 6 đến 15 triệu VNĐ
mới:
 Tiết kiệm từ 2,5 đến 4 triệu
Sử dụng vòi rửa áp
VNĐ/tháng
lực ở áp suất >10
 Hoàn vốn sau 3 đến 6 tháng
bar.
Môi trường
 Tiết kiệm nước từ 15 đến 27 m3
nước/ngày
 Giảm lượng chất tẩy rửa, nước thải
phải xử lý...
Hiệu quả lao động
 Hệ thống rửa áp lực chỉ cần có 2
người làm trong 30 phút

Một số hình ảnh minh họa

Hình 19. Trước khi áp dụng SXSH

Tài liệu hỗ trợ

Hình 20: Sử dụng vòi rửa áp lực
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Bài tập trắc nghiệm: Phân biệt các giải pháp SXSH
Tại công ty dệt Hoàng Long, bông xơ được nhập về dưới dạng các kiện bông thô. Qui trình sản
xuất của công ty gồm có 4 quá trình cơ bản:


Kéo và đánh sợi bằng phương pháp ướt và dùng dầu để bôi trơn vòng xoắn



Dệt vải



Hoàn thiện (nấu, tẩy, nhuộm, hoàn tất)



May

Công ty có bộ phận nồi hơi để sản xuất hơi nước cung cấp cho các bộ phận khác. Công ty có 3
nồi hơi, trong đó 2 nồi hơi quá cũ và hiệu suất thấp và 1 nồi chạy bằng dầu có hiệu suất trên
80%.
Do yêu cầu tăng hiệu quả sản xuất và qua đó giảm giá thành sản phẩm cũng như tuân thủ luật
môi trường địa phương, công ty dệt Hoàng Long đã thực hiện một số giải pháp sau:
1.

Ở phân xưởng kéo sợi: do lượng bụi sinh ra lớn làm ô nhiễm môi trường làm việc, ảnh
hưởng tới sức khoẻ công nhân nên công ty đã quyết định:
1a. Lắp đặt bộ lọc bụi (hiệu quả đạt 95-96 %)
1b. Lượng chất thải rắn là bông xơ vụn được thu gom và bán cho các công ty vật liệu xây
dựng làm vật liệu cách điện/nhiệt

2. Bộ phận kéo, đánh ống của công ty áp dụng theo phương pháp ướt: sợi thô sau khi kéo
thành sợi con được quấn vào các ống sợi (bô bin nhỏ) và tiếp tục được đánh ống thành các
quả to để đưa sang dệt. Trong quá trình đánh ống ướt, sợi được đi qua dung dịch nước nóng
hoặc hỗn hợp nước và chất bôi trơn. Các bôbin chuyển động trên các vòng xoấn. Để tránh đứt
sợi và sợi được xe đều, người ta phải thường xuyên nhỏ dầu vào xéc măng trên vòng xoắn.
Lượng dầu này đi vào dung dịch đánh ống và tạo thành nguồn nước thải có chứa dầu. Dầu
nhờn phân huỷ kém vì vậy nước thải từ bộ phận này sẽ làm tăng đáng kể mức độ ô nhiễm của
công ty. Do đó, công ty đã quyết định thực hiện:
2a. Tái chế dầu và nước (lắp đặt hệ thống lọc dầu và đưa dầu trở lại quy trình sản xuất cũng
như lắp đặt thiết bị xử lý nước để có thể sử dụng lại nước cho mục đích vệ sinh thiết bị)
2b. Cải tạo hệ thống bôi trơn vòng xoắn để có thể xịt dầu tự động vào xéc măng của vòng
xoắn thay cho xịt dầu bằng tay. Điều này sẽ làm giảm việc tiêu thụ dầu một cách đáng kể
2c. Lượng nước đáng kể trong bộ phận này được dùng để vệ sinh thiết bị. Do van lắp xa vòi
nước nên công nhân trước đây phải mở van để sau đó rửa thiết bị. Khi công việc kết thúc,
họ lại phải quay trở lại để đóng van. Trong quá trình này thời gian nước chảy lãng phí
trung bình mỗi lần là 5 giây. Vì vậy công ty đã quyết định chuyển lắp van ở cuối vòi
nước và súng phun để tránh lãng phí nước.
3. Trong bộ phận dệt: việc chiếu sáng nhà xưởng tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể. Hệ
thống đèn được lắp để chiếu sáng cho từng nhóm thiết bị 6 - 8 máy dệt thoi (18 đèn * 75W
Tài liệu hỗ trợ
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mắc nối tiếp, công tắc chung). Công ty đã thay đổi hệ thống đèn cho từng máy dệt 3 đèn
(3*40W) cho mỗi máy và có công tắc riêng. Điều này giúp có thể tắt các đèn cần thiết khi các
máy dệt không hoạt động (tuỳ vào các lý do khác nhau, trung bình có 25 máy dệt không hoạt
động, chiếm khoảng 20%).
4. Tại bộ phận nồi hơi:
4a. Một lượng lớn nhiệt đã bị thất thoát trên đường ống phân phối hơi đến xưởng do đường
ống hơi không được bảo ôn. Do đó người ta đã quyết định lắp bảo ôn cho các đường ống
hơi.
4b. Một lượng nhiệt đáng kể bị mất đi theo khói lò của nồi hơi. Vì vậy công ty đã quyết định
lắp đặt bộ phận sử dụng nhiệt, bộ phận này có chức năng hâm nóng nước cấp cho nồi hơi
qua truyền nhiệt từ dòng khói thải sang cho nước. Bộ phận sử dụng nhiệt này có thể coi
như một bộ phận tiết kiệm nhiệt vì nhiệt độ của khói lò giảm thì hiệu suất nhiệt của nồi
hơi tăng. Khi hiệu suất sử dụng nhiệt của công ty tăng lên, nhà máy sẽ tiết kiệm được tiền
do tiết kiệm được nhiên liệu sử dụng và giảm được khí thải phát tán ra môi trường.
4c. Thay thế hai nồi hơi cũ bằng một nồi hơi hiệu suất cao (90%) có công suất 2.5 tấn/giờ
5. Nước thải: vì công ty thải ra một lượng lớn nước thải có tải lượng ô nhiễm cao, do đó công ty
phải xây dựng một trạm xử lý nước thải tại công ty để xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu chất
lượng nước thải trước khi đưa vào trạm xử lý chung của thành phố.
Nhiệm vụ 1:
Xác định và phân loại các giải pháp mà công ty đã thực hiện thành 2 nhóm theo cách tiếp cận:
a. Sản xuất sạch hơn
b. Xử lý cuối đường ống
Nhiệm vụ 2:
Đối với các giải pháp thuộc nhóm sản xuất sạch hơn, hãy xác định các giải pháp theo các kỹ thuật
SXSH (các kỹ thuật sẽ được viết tắt theo các chữ cái đầu của giải pháp):
Kỹ thuật sản xuất sạch hơn

Ký hiệu (viết tắt)

Quản lý nội vi

QLNV

Cải tiến, thay đổi thiết bị

CTTB

Thay đổi công nghệ

TĐCN

Thay đổi nguyên liệu đầu vào

TĐNL

Tuần hoàn/ tái sử dụng tại chỗ

TH/TSD

Kiểm soát quá trình tốt hơn

KSQT

Sản xuất các sản phẩm phụ có ích

SXSPP

Cải tiến sản phẩm

CTSP

Tài liệu hỗ trợ

24

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

Bảng ghi kết quả
Các
giải
pháp

Cách tiếp cận
Xử lý cuối
đường ống

Sản xuất
sạch hơn

Phân loại các giải pháp SXSH
SXS
PP

KS
QT

CT
TB

CT
SP

QL
NV

TĐ
CN

TH
TSD

TĐ
NL

1a
1b
2a
2b
2c
3
4a
4b
4c
5
(Đánh dấu X vào ô có câu trả lời mà bạn lựa chọn)

Bài tập này được lưu tại thư mục Bài tập trên đĩa CD đi kèm theo tài liệu này, cụ thể tại đường dẫn
như sau:
CD://N2.Can bo co quan quan ly \N2.3.Cong cu\N2.3.3.Bai tap trac nghiem

Tài liệu hỗ trợ

25

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

2.4. Chủ đề “Sản xuất sạch hơn và các qui định pháp lý liên quan”
2.4.1. Những văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Sản xuất sạch hơn
Đây là nhóm văn bản thường được sử dụng để làm căn cứ xây dựng các văn bản chỉ thị áp dụng
SXSH của các cơ quan quản lý nhà nước (UBND, Sở Công Thương…).
Bảng 9. Nhóm những văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến SXSH
STT

Tên văn bản

1

Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)
về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

2

Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
“Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020“

3

Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010

4

Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Vì tính thiết thực và quan trọng của những văn bản này mà nội dung cụ thể của từng văn bản
trình bày như sau:

Tài liệu hỗ trợ
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Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về
việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

BỘ CÔNG NGHIỆP

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

Số: 08/CT-BCN
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

CHỈ THỊ
về việc áp dụng Sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

Triển khai thực hiện Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010,
Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm
2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp công nghiệp nghiên
cứu, phổ biến và áp dụng sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững
ngành công nghiệp.
Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp đã tích cực tổ chức tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về sản xuất sạch hơn, từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn
vào sản xuất tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc nâng
cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.Tuy nhiên, số lượng các đơn vị tham gia áp
dụng sản xuất sạch hơn còn hạn chế, đa số các giải pháp áp dụng còn ở mức độ đõn giản, vì vậy kết
quả chưa đạt như mong muốn.
Để thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn ngành công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công
nghiệp yêu cầu:
1. Thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp
1.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp:
Tổ chức nghiên cứu nội dung sản xuất sạch hơn, phổ biến đến các cơ sở thuộc phạm vi quản lý;
chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn; thường xuyên chỉ đạo tổ chức
kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công
nghiệp thuộc phạm vi quản lý;
Chủ động đầu tư nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn
trong sản xuất; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về sản xuất sạch hơn; tổ chức các hoạt động
nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp;
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Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 31 tháng 12 hàng năm.
1.2. Các cơ sở sản xuất:
Xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước nghiên cứu, áp dụng các
giải pháp quản lý sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị để đạt hiệu quả cao hơn; định kỳ tổng kết, tự
đánh giá hiệu quả áp dụng.
Từng bước tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000; đăng ký
đạt tiêu chuẩn môi trường, áp dụng ghi nhãn tiết kiệm năng lượng đối với hàng hóa, sản phẩm theo quy
định.
2. Huy động nguồn lực để thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp
2.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp bố trí nguồn nhân lực
và kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn đơn vị; tổ chức tuyên
truyền, vận động và chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện có hiệu quả
các giải pháp sản xuất sạch hơn tại đơn vị;
2.2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, các Tập đoàn,
Tổng Công ty và các Sở Công nghiệp:
Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn; xây dựng trang
Web về sản xuất sạch hơn để phổ biến thông tin; xây dựng Sổ tay hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch
hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;
Thiết lập mạng lưới tư vấn giúp cơ sở sản xuất thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn. Hướng dẫn
các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn; xem xét, cân
đối hỗ trợ một phần tài chính từ các nguồn kinh phí Sự nghiệp Khoa học Công nghệ và Sự nghiệp Môi
trường để triển khai các dự án trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất được lựa
chọn;
Làm đầu mối giúp Bộ tổ chức xét thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn.
3. Tổ chức thực hiện
Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Công
nghiệp địa phương lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sản xuất sạch hơn của các doanh
nghiệp đóng trên địa bàn;
Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ theo chức
năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.
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Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến
lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

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

Số: 1419/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp đến năm 2020”
____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp
cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” (sau đây
gọi tắt là Chiến lược) với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. QUAN ĐIỂM
1. Thực hiện “Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm
2020”, “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” và định hướng phát triển các ngành
công nghiệp.
2. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trên cơ sở tự nguyện
và phát huy nội lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường và lợi
ích kinh tế.
3. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được thực hiện trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước
về bảo vệ môi trường và nhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp về lợi ích được mang lại từ việc
áp dụng sản xuất sạch hơn.
II. MỤC TIÊU
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1. Mục tiêu tổng quát
Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn
chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo
đảm phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể:
a) Giai đoạn từ nay đến năm 2015:
- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp;
- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp
áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 – 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu,
vật liệu trên đơn vị sản phẩm;
- 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất
sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
b) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:
- 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp;
- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp
áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8 – 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu,
vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch
hơn;
- 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất
sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
III. NHIỆM VỤ
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các
cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư.
2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp:
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành
các cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
b) Lồng ghép nội dung sản xuất sạch hơn vào chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công
nghiệp; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường
của Bộ, ngành và địa phương.
3. Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức tư vấn và cơ sở sản xuất công nghiệp
trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn:
a) Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp góp phần thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
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b) Xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia sản xuất sạch hơn cho các tổ chức tư vấn và đội ngũ
cán bộ kỹ thuật về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;
c) Hỗ trợ xây dựng thí điểm, nhân rộng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.
4. Phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức:
a) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp đối với các cấp, các ngành và các cơ sở sản xuất công nghiệp;
b) Xây dựng, phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về áp dụng sản xuất sạch
hơn trong công nghiệp;
c) Đẩy mạnh việc phổ biến, nhân rộng các mô hình áp dụng thành công sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp.
2. Giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách:
a) Đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm
thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
b) Thực hiện việc lồng ghép nội dung sản xuất sạch hơn vào chiến lược, quy hoạch phát triển
các ngành công nghiệp; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, kế hoạch bảo
vệ môi trường của Bộ, ngành và địa phương;
c) Xây dựng mạng lưới cấp giấy chứng nhận áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho
các cơ sở sản xuất công nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện;
d) Phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Bộ Công
Thương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.
3. Giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn lực và hợp tác quốc tế:
a) Đẩy mạnh việc xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp;
b) Tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với cơ sở sản xuất công
nghiệp trong việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ phục vụ sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp;
c) Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên
môn và chuyên gia tư vấn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
d) Tranh thủ các nguồn lực của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thúc đẩy việc áp dụng sản xuất
sạch hơn trong công nghiệp.
4. Giải pháp về đầu tư và tài chính.
a) Kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược được huy động từ nhiều nguồn
vốn khác nhau: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, các nguồn tài trợ, đầu tư của các tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác;
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b) Phê duyệt về nguyên tắc 5 đề án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này nhằm triển khai thực
hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược. Các Bộ, ngành liên quan chịu trách
nhiệm xây dựng các đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí thực hiện các đề án được ngân
sách nhà nước bảo đảm;
c) Nhà nước hỗ trợ qua tín dụng nhà nước đối với các dự án sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu,
chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường phục vụ sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp;
d) Các dự án đầu tư áp dụng sản xuất sạch hơn của các cơ sở sản xuất được hưởng chính sách
ưu đãi tài chính. Ban điều hành thực hiện Chiến lược có trách nhiệm tư vấn cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chi
tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa
phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược,
định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Ban điều hành do Bộ trưởng làm Trưởng ban để thực
hiện Chiến lược. Thành phần, quy chế hoạt động của Ban điều hành và Văn phòng giúp việc do Bộ
trưởng Bộ Công Thương quyết định.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm để thực hiện các đề án thành phần của Chiến lược.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của
mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung,
nhiệm vụ liên quan trong Chiến lược; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công
Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Hoàng Trung Hải
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Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ ÁN THÀNH PHẦN THỰC HIỆN

CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA CHIẾN LƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
___________
1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, và một số
Bộ, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2010 – 2020.
2. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, và một số Bộ, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2009 – 2020.
3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số Bộ, ngành liên quan và các địa
phương.
- Thời gian thực hiện: 2009 – 2020.
4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: 2009 – 2015.
5. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2010 – 2012./.
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Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:328/2005/QĐ-TTg

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

Hà Nội, ngày 12 tháng12năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia
kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010 (sau đây gọi
tắt là Kế hoạch) với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Mục tiêu:
a) Phấn đấu hoàn thành việc điều tra, thống kê, xử lý và quản lý được 70% các nguồn thải, loại
chất thải và lượng phát thải nói chung trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu thu gom, vận chuyển và xử lý
được 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp; xử lý được 100% chất
thải rắn y tế nguy hại và trên 60% chất thải nguy hại công nghiệp bằng những công nghệ phù hợp.
b) Kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường ở một số lĩnh vực thường xuyên xảy ra ô
nhiễm như: công nghiệp hoá chất; công nghiệp dệt, nhuộm, giày da, giấy, chế biến thực phẩm, khai
thác và chế biến tài nguyên khoáng sản; y tế; giao thông vận tải; các vùng có chất độc hoá học do Mỹ
sử dụng trong chiến tranh và hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu. Kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi
trường tại các điểm nóng, vùng nhạy cảm và ngăn chặn được sự lan toả của chúng.
c) Tăng cường mạnh mẽ năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải, đặc biệt chất
thải ở những vùng kinh tế trọng điểm, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông.
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d) Thể chế hoá và thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế có liên quan đến kiểm soát ô nhiễm
môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
2. Nguyên tắc chỉ đạo:
a) Kiểm soát ô nhiễm môi trường phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời,
có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản
của từng ngành, từng địa phương và của quốc gia trong từng thời kỳ.
b) Kiểm soát ô nhiễm môi trường phải lấy phòng ngừa làm chủ đạo, khắc phục ô nhiễm và cải
thiện chất lượng môi trường là trọng tâm, coi khoa học và công nghệ là công cụ quan trọng, lấy tiêu
chuẩn môi trường làm căn cứ.
c) Kiểm soát ô nhiễm môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi ngành, của các
địa phương, tổ chức và cá nhân. Nhà nước khuyến khích xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển, xử
lý và quản lý chất thải.
3. Nhiệm vụ:
a) Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế,
chính sách trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường như: chính sách khuyến khích các hoạt động
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải và phục hồi
môi trýờng; cõ chế công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và xử lý ô nhiễm cho cộng đồng dân cư;
chính sách thu thuế, thu phí đối với các loại chất thải; quy định bắt buộc các cơ sở tự quan trắc và định
kỳ báo cáo kết quả quan trắc môi trường với cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và ban hành các tiêu
chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia về chất thải, tiêu chuẩn phát thải vào môi trường; các hướng dẫn kỹ
thuật về kiểm soát ô nhiễm môi trường.
b) Thực hiện nghiêm các quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các quy
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với
tất cả các cơ sở sản xuất và dịch vụ có sử dụng tài nguyên thiên nhiên hoặc có nguồn thải; tăng cường
công tác hậu kiểm như: thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá
tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư.
c) Tổ chức điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trong phạm vi cả
nước, của từng ngành, từng địa phương, trong đó tập trung vào nguồn thải và chất thải nguy hại. Trên
cơ sở đó, thực hiện cơ chế quản lý chất thải từ nguồn và có kế hoạch cụ thể để hạn chế, giảm thiểu và
xử lý chất thải.
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải; thực hiện
rộng rãi việc cung cấp thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm cho cộng đồng dân
cư; ban hành cơ chế phù hợp để khuyến khích và thúc đẩy việc tham gia tích cực, chủ động của các
đoàn thể quần chúng, cộng đồng dân cư và mọi người dân vào hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi
trường.
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đ) Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống các trung tâm, trạm, điểm quan trắc theo quy hoạch
tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, trước mắt ưu tiên đầu tư xây dựng các trung tâm,
trạm, điểm quan trắc ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Thực hiện kết nối thông tin thông
suốt trong hệ thống quan trắc môi trường quốc gia.
e) Quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về thu gom và xử lý chất thải, ưu
tiên xây dựng và vận hành các trung tâm xử lý chất thải nguy hại, các trạm trung chuyển, tiền xử lý, tái
chế chất thải rắn; thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị và khu công nghiệp.
g) Kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới, trong đó tập trung quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi
trường đối với các dòng sông xuyên biên giới, ô nhiễm biển; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc đưa
chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại và công nghệ lạc hậu từ nước ngoài vào Việt Nam.
h) Triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước Basel về vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên
giới, Công ước Stockholm về các chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) và các điều ước quốc
tế khác về kiểm soát ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
i) Phê duyệt về nguyên tắc 19 nội dung, chương trình, đề án, dự án... ưu tiên để triển khai thực
hiện Kế hoạch (phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này).
4. Giải pháp:
a) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới,
công nghệ sản xuất sạch hơn và thân thiện với môi trường vào sản xuất và ứng dụng trong công tác
kiểm soát và xử lý ô nhiễm. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường, ngành kinh tế
môi trường; tạo thị trường thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư
cho các hoạt động và dịch vụ bảo vệ môi trường.
b) Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn và quản lý cho lĩnh vực kiểm soát
và xử lý ô nhiễm môi trường.
c) Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích và thúc đẩy xã hội hoá công tác thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải.
d) Tăng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là vốn ODA, đồng thời đa dạng hoá các
nguồn lực đầu tư để thực hiện thành công Kế hoạch.
đ) Đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về kiểm soát ô
nhiễm môi trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các đoàn thể xã hội và mỗi
người dân trong việc tham gia vào công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
e) Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi
trường.
Điều 2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng
Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai
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thực hiện các nội dung của Kế hoạch tại các Bộ, ngành và địa phương có liên quan; định kỳ hàng năm
tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Các Bộ, ngành và địa phương có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát ô
nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình cũng như các nội dung đã
được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nhiệm vụ cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước
trong kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án, dự
án... của Kế hoạch.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
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PHỤ LỤC
DANH MỤC 19 NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN...
ƯU TIÊN ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUỐC GIA KIỂM SOÁT
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005
của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chương trình xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực kiểm soát
và xử lý ô nhiễm môi trường:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
2. Chương trình xây dựng các quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
3. Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm soát và xử lý ô
nhiễm môi trường; xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn về chất thải, tiêu chuẩn phát thải, tiêu
chuẩn công nghệ về xử lý chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
4. Dự án điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các nguồn thải, loại chất thải và
lượng phát thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
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5. Đề án xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
6. Đề án quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý, tái
chế, tái sử dụng chất thải rắn và nước thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Xây dựng.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
7. Đề án xây dựng một số trung tâm xử lý chất thải nguy hại:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
8. Chương trình quản lý chất thải y tế:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
9. Chương trình kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
10. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí:
- Cơ quan chủ tŕ: Bộ Giao thông vận tải.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
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11. Kế hoạch quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các hoá chất sử dụng trong nông
nghiệp:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ,
ngành có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
12. Dự án ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động nuôi trồng và chế biến
thuỷ, hải sản:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Thuỷ sản.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
13. Chương trình tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động du lịch:
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
14. Chương trình điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm xuyên biên giới đối với các hệ thống sông
Hồng và sông Mê Kông:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Ủy ban sông Mê Kông, các ban quản lý lưu vực sông.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
15. Dự án kiểm soát ô nhiễm các làng nghề:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ,
ngành có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
16. Đề án ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến
khoáng sản:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
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- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có liên quan.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
17. Chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi
có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và triển khai thực hiện dự án đầu
tư:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
18. Đề án đầu tư xây dựng các cơ sở tiền xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và sản xuất thiết bị
chuyên dùng thu gom, vận chuyển chất thải:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006.
19. Chương trình kiểm soát an toàn hoá chất:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công nghiệp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
- Thời gian hoàn thành xây dựng và trình duyệt: 2006./.
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Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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

Số:34/2005/QĐ-TTg

_______________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng02năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết
số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi
trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH:
Đi ề u 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Đi ề u 2 . Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thñ tíng ChÝnh phñ

(Đã ký)

Phan Văn Khải
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

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

Số:34/2005/QĐ-TTg

_______________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng02năm 2005
C H Ư Ơ N G T R Ì NH H À N H ĐỘ N G C Ủ A CH Í NH P H Ủ
Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004
của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU:
Chương trình hành động cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW
của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, phục hồi và từng bước
nâng cao chất lượng môi trường, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, thực
hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,
dân chủ, văn minh.

II. NHIỆM VỤ:
1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường:
-

-

-

-

Phổ biến, quán triệt rộng rãi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính
phủ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi
trường.
Hình thành và tăng cường năng lực cho các bộ phận tuyên truyền môi trường trong các cơ
quan, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; xây dựng chương trình truyền thông môi
trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở trung ương, địa phương;
Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục
quốc dân; chú trọng giáo dục truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó với môi
trường; tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh để giúp các cơ
sở này nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Xây dựng và áp dụng tiêu chí về môi trường trong công tác thi đua khen thưởng; công bố công
khai hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm tạo dư luận xã hội lên án nghiêm
khắc đối với những hành vi đó.
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2. Tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường:
-

-

-

-

-

-

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Luật Đa dạng
sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi
trường đối với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan chưa phù hợp.
Xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các
bộ, ngành và các địa phương; tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan chức năng
trong việc bảo vệ môi trường.
Kiện toàn tổ chức quản lý môi trường ở các Bộ, ngành; xác định chức năng, nhiệm vụ của tổ
chức bảo vệ môi trường trong cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành; nâng cao năng lực quản lý bảo vệ
môi trường cho cán bộ của các Bộ, ngành; tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an
trong việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở cấp địa phương, tăng biên chế
chuyên trách, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường
ở địa phương, chú trọng ở cấp quận, huyện, phường, xã.
Tăng cường công tác quản lý môi trường tại khu vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, quy định
việc thành lập đơn vị quản lý môi trường trong các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,
các doanh nghiệp.
Sớm nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thuộc lưu vực các sông trong việc bảo vệ môi trường lưu vực sông.
Tăng cường năng lực giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ môi trường.

3. Thể chế hoá yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội:
-

-

Xây dựng Nghị định quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, trong đó chú
trọng vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các cơ quan,
đoàn thể và cộng đồng dân cư có liên quan; bảo đảm tỷ lệ vốn thích hợp để thực hiện các yêu
cầu bảo vệ môi trường theo quy định trong tổng vốn đầu tư của dự án phát triển; thực hiện
nghiêm việc đánh giá tác động môi trường đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, dự án phát triển.
Xây dựng và áp dụng các tiêu chí môi trường trong bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt
Nam.
Rà soát, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển quốc
gia, ngành, địa phương hiện chưa đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền
vững.

4. Tăng cường nguồn lực tài chính, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kinh tế, tạo sự chuyển biến cơ bản
trong đầu tư bảo vệ môi trường:
-

Tiếp tục thể chế hoá việc áp dụng công cụ kinh tế; nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban
hành văn bản hướng dẫn thu và sử dụng các loại phí, lệ phí bảo vệ môi trường theo danh mục
đính kèm Pháp lệnh phí và lệ phí; khẩn trương xây dựng Luật Thuế bảo vệ môi trường.
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-

-

-

-

Phân định rõ các nội dung chi từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động sự nghiệp môi trường.
Trên cơ sở đó hình thành mục chi ngân sách nhà nước riêng cho các hoạt động sự nghiệp môi
trường, xây dựng kế hoạch thực hiện để đến năm 2006 bố trí không dưới 1% tổng chi ngân
sách nhà nước cho mục chi các hoạt động sự nghiệp môi trường và bảo đảm tăng dần hàng năm
theo tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Đa dạng hoá đầu tư bảo vệ môi trường để bảo đảm có đủ nguồn lực bảo vệ môi trường, cần chú
trọng huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư bảo vệ môi trường.
Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để khuyến khích các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước đầu tư cho bảo vệ môi trường. Các cấp chính quyền địa phương có
trách nhiệm huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đóng góp công sức, tiền của...
để đầu tư bảo vệ môi trường. Đầu tư bảo vệ môi trường cần được lồng ghép với các chương
trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, ưu đãi, khuyến khích về
thuế, các biện pháp trợ giá đối với hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với thông lệ quốc tế.
Hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Tăng tỷ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

5. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường:
-

-

-

Thể chế hoá các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, đoàn thể,
cộng đồng dân cư, cá nhân tham gia công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt trong quá trình xây
dựng, ban hành và thực hiện các quyết định có liên quan về bảo vệ môi trường.
Đa dạng hoá các loại hình hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích sự tham gia của khu vực
tư nhân, có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện các
dịch vụ bảo vệ môi trường; khuyến khích thành lập các tổ chức đánh giá, tư vấn, giám định,
công nhận, chứng nhận về bảo vệ môi trường.
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển các điển hình tiên
tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; phát triển
các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động bảo vệ môi trường.

6. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho
bảo vệ môi trường:
-

-

-

Đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường.
Tổng kết, đánh giá, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản; hoàn thiện quy hoạch tổng thể của hệ
thống quan trắc, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường, đồng thời tăng cường đầu tư cơ
sở vật chất, kỹ thuật và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của hệ thống.
Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ sạch, thân thiện môi
trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong bảo vệ môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình về sản xuất
sạch hơn; hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường, tạo thị trường, thúc đẩy các
doanh nghiệp dịch vụ môi trường, phát triển kinh tế môi trường.
Nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ về môi trường, thành lập Viện
Nghiên cứu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường.
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-

Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý cho lĩnh vực bảo vệ môi
trường.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; đáp ứng yêu cầu về môi trường trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế:
-

-

-

-

Thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, các hoạt động hợp tác quốc
tế song phương và đa phương về môi trường, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để
bảo đảm hiệu quả của các hoạt động trên. Tăng cường công tác nội luật hoá các điều ước quốc
tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam đã phê chuẩn.
Hoàn thiện hệ thống chính sách, tiêu chuẩn môi trường Việt Nam phù hợp với quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh việc phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường có liên
quan đến sản phẩm và hàng hoá xuất nhập khẩu.
Xây dựng chiến lược hợp tác và huy động tối đa các nguồn lực quốc tế, chú trọng việc nâng
cao năng lực xây dựng các chương trình, dự án, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài
trợ quốc tế cho bảo vệ môi trường.
Tăng cường hợp tác với các quốc gia có chung đường biên giới, nhất là có chung các con sông
để bảo vệ môi trường khu vực biên giới và kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới.

8. Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải:
-

-

Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm
đến năm 2010; xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án bảo vệ môi trường đối với
các lưu vực sông đang bị ô nhiễm nặng.
Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp,
tăng cường đầu tư cho các cơ sở thu gom, xử lý, tái chế chất thải, trong đó chú trọng quy
hoạch, xây dựng các khu xử lý tập trung chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, quản lý tốt
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải tại các làng nghề, khu chăn nuôi tập trung.

9. Bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học:
-

-

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường biển, vùng ven biển và các hải đảo; công tác bảo vệ và
phát triển rừng, đặc biệt đối với rừng nguyên sinh, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ngập
mặn. Bảo vệ nghiêm ngặt các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.
Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ đa dạng sinh
học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ các giống loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy
cơ bị tuyệt chủng trong danh mục cần bảo vệ; bảo vệ và chống thất thoát các nguồn gen bản địa
quý hiếm; ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng
xấu đến con người và môi trường.

10. Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên:
-

Sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản và các văn bản dưới luật về khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết
kiệm, khai thác tận thu, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên khoáng sản.
Quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản, đa dạng sinh học, tài nguyên
biển và ven biển.
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Xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích các mẫu hình tiêu thụ tiết kiệm, sử dụng
năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạn chế khai thác, sử dụng các tài nguyên năng lượng hoá
thạch.

11. Bảo vệ môi trường đô thị và vùng ven đô thị:
-

-

-

-

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm cho các đô thị và vùng ven đô.
Thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm tiến tới thu gom và xử lý toàn bộ chất thải bằng các
giải pháp thích hợp nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đô thị và vùng
ven đô.
Triển khai đồng bộ các biện pháp giảm tiếng ồn, khí độc, khói bụi thải từ các phương tiện giao
thông, xử lư nghiêm t́nh trạng ô nhiễm do các phương tiện giao thông, do các hoạt động xây
dựng gây ra.
Bảo vệ cảnh quan, phát triển cây xanh, quy hoạch hợp lý và xây dựng hệ thống các công trình
vệ sinh công cộng hợp vệ sinh; ban hành và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường
khu du lịch, giải trí, khu vực công cộng, hành vi phá hoại cảnh quan, cây xanh.
Sửa đổi, hoàn thiện các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về quy hoạch, xây dựng đô thị, nghĩa
trang, các công trình đô thị bảo đảm các yêu cầu về môi trường sinh thái, cảnh quan môi
trường, bảo tồn di sản văn hoá.

12. Bảo vệ môi trường nông thôn:
-

-

-

-

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo,
chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình; tổ chức phổ biến các hình thức mai táng phù hợp
nhằm từng bước xoá bỏ các tập tục lạc hậu về ma chay, mai táng không hợp vệ sinh gây ảnh
hưởng xấu đến sức khoẻ và môi trường; tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng tỷ lệ
người dân nông thôn được dùng nước sạch và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Đẩy mạnh việc phổ biến và áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp; thực hiện đồng bộ
các biện pháp nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng hoá chất trong canh tác,
bảo quản, chế biến hàng nông sản, thủy hải sản.
Quy hoạch và quản lý môi trường trong phát triển làng nghề, cụm công nghiệp, trang trại chăn
nuôi tập trung; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình cải thiện ô nhiễm môi trường làng
nghề.
Xây dựng và phổ biến các mô hình sản xuất thân thiện môi trường, mô hình các làng kinh tế sinh thái; tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng các phương thức, kỹ thuật canh tác tiên tiến
nhằm ngăn chặn tình trạng thoái hoá và sa mạc hoá đất đai, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất;
xây dựng và phổ biến các mô hình nhà vệ sinh hợp vệ sinh, chi phí thấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng để Chính phủ xem xét,
phê duyệt Đề án phát động Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường trong Quý II năm 2005.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, các Tổng Công ty, các Khu công nghiệp có trách nhiệm:
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Nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động, trong Quý II
năm 2005 ban hành Chương trình, kế hoạch hành động, các đề án ưu tiên của Bộ, ngành, địa
phương; cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết và Chương trình hành động này
trong xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm của Bộ, ngành, địa phương.
Tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ, bố trí chi
ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế tại
địa phương, phù hợp với định hướng, mục tiêu chung đã được xác định tại Nghị quyết.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ trong Quý IV năm
2005Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực cho bộ máy quản lý bảo vệ môi trường ở các bộ, ngành,
địa phương, khu chế xuất, khu công nghiệp.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ trong
Quý III năm 2005 Nghị định quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển.
5. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập
phân ngành môi trường, nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí môi trường trong bộ chỉ tiêu phát triển
bền vững của Việt Nam.
6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên
cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp để bảo đảm đến năm 2006 bố trí không dưới 1% tổng chi ngân sách
nhà nước cho mục chi các hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng dần hàng năm theo tốc độ tăng
trưởng kinh tế, trình Chính phủ Đề án đa dạng hoá các nguồn lực tài chính đầu tư cho bảo vệ môi
trường trong Quý III năm 2005.
Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực
hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn việc nhập khẩu bất hợp pháp các loại hoá chất độc hại, thuốc
trừ sâu, phân bón, rác thải...
7. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ trong Quý IV năm
2005 Đề án tổng thể rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường đối với các văn bản quy
phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan.
8. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất
phương án thành lập lực lượng cảnh sát môi trường, tăng cường chức năng, nhiệm vụ phát hiện, xử lý
các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
9. Bộ Công nghiệp trình Chính phủ trong Quý IV năm 2005 Đề án hạn chế và giảm dần việc sử dụng
hoá chất độc hại, các bao bì làm từ các loại vật liệu khó phân huỷ trong công nghiệp, thay thế bằng các
nguyên, vật liệu thân thiện môi trường.
10. Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ trong Quý IV năm 2005 Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt
động giao thông vận tải.
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11. Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ trong Quý II năm 2005 Đề án thúc đẩy chuyển giao và
ứng dụng công nghệ môi trường. Rà soát, hoàn chỉnh, ban hành bộ Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ trong Quý IV năm 2005 Đề án bảo vệ
môi trường làng nghề và các khu chăn nuôi tập trung.
13. Bộ Thuỷ sản trình Chính phủ trong Quý IV năm 2005 Đề án tăng cường công tác bảo tồn đa dạng
sinh học biển.
14. Bộ Xây dựng hướng dẫn thống nhất việc quy hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn qui phạm về các
công trình kỹ thuật hạ tầng và vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp trong Quý III
năm 2005. Xây dựng, trình Chính phủ đề án qui hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn, nước thải cho các
đô thị Việt Nam vào Quý IV năm 2005.
15. Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên
cứu bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường trong công tác thi đua, khen thưởng của Nhà nước và tổ chức
thực hiện.
16. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
-

-

-

Phối hợp với Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể tổ chức phổ
biến rộng rãi nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động này.
Trình Chính phủ các đề án: Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường
trong Quý III năm 2005, kế hoạch quốc gia về bảo vệ đa dạng sinh học 2006-2010 trong Quý
IV năm 2005, Luật Đa dạng sinh học trong Quý II năm 2007.
Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này và
định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu hỗ trợ

49

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

2.4.2. Những văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, tiêu chuẩn phát thải và
lợi ích tuân thủ của doanh nghiệp
Bảng 10. Nhóm những văn bản pháp lý liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu chuẩn phát thải và lợi ích
tuân thủ của doanh nghiệp
A

Nhóm văn bản liên quan đến tài nguyên, năng lượng

1

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp
thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.

2

Dự thảo Luật Thuế môi trường
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ
tính thuế môi trường.

3

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12
Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4

Luật điện lực số 28/2004/QH11
Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện
lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang
thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện.

9

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật thuế tài nguyên
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9
của Luật Thuế tài nguyên.

10 Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp thăm dò, khai thác, sử dụng tài
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Nghị định này quy định việc cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
11 Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 27/07/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
149/2004/NĐ-CP
Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, đ iều chỉnh nội dung,
đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai
thác, s ử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải
vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫ u hồ sơ đề
nghị cấp phép, mẫu giấy phép.
12 Nghị định 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nước
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Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; hình
thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu
quả.
13 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ
nước sạch
Nghị định này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước
sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là khu công
nghiệp); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản
xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam.
14 Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 hướng dẫn thực hiện
điều 43 về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu
Đối tượng và điều kiện được nhập khẩu phế liệu; thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập
khẩu phế liệu và thủ tục nhập khẩu phế liệu
15 Quyết định 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu,
cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006
Công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số
12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công
và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
16 Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của luật điện lực
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về nhà
máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trách nhiệm đầu tư xây dựng trạm điện; quản lý
nhu cầu điện; tiết kiệm điện; hợp đồng mua bán điện; đảm bảo chất lượng điện năng; đo đếm
điện, thanh toán tiền điện, mua bán điện với nước ngoài, giá điện; giấy phép hoạt động điện lực;
an toàn điện; hỗ trợ các đơn vị điện lực và nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động
điện lực và sử dụng điện.
17 Nghị định số 102/2003/NĐ-CPngày 03/9/2003về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả
Nghị định này quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công
nghiệp, trong các toà nhà, đối với các thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng và trong sinh
hoạt của nhân dân
18 Thông tư 01/2004/TT-BCN ngày 02/7/2004 hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả đối với các cơ sở sản xuất
Hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất, trong các cơ sở
sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm và kiểm toán năng lượng
19 Thông tư 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006 hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng
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20 Nghị định 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
điện lực
Nghị định này quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi
phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải tội phạm.
B

Nhóm văn bản liên quan đến quá trình sản xuất

21 Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động,
05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động
C

Nhóm văn bản liên quan đến hoạt động xả thải của doanh nghiệp

22 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nghị định này quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
23 Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 về việc hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải
Đối tượng phải chịu và không phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Mức thu phí;
Số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; kê khai, thẩm định và nộp phí; quản lý, sử dụng
tiền phí thu được; chứng từ thu và đồng tiền nộp phí
24 Nghị định 04/2007/NĐ-CP ngày 8/1/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nghị định này quy định việc cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
25 Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường
Nghị định này quy định về:
a) Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức
phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả;
b) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử lý tạm thời đình chỉ hoạt động, buộc di
dời, cấm hoạt động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường; các biện pháp
cưỡng chế, thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định tạm thời
đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm hoạt động;
c) Biện pháp công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật của các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
26 QCVN 01:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên ban hành theo
Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008
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27 QCVN 02:2008/BTNMT về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế ban hành theo Quyết định số
04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008
28 QCVN 03:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng tổng số của
một số kim loại nặng có trong đất ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày
18/07/2008
29 QCVN 11:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản ban hành theo Quyết
định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008
30 QCVN 12:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ban hành theo Quyết định
số 16/2008/QĐ-BTNMT
31 QCVN 13:2008/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt may ban hành theo Quyết định số
16/2008/QĐ-BTNMT
32 QCVN 07:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với
các chất thải và hỗn hợp của các chất thải
33 QCVN 24:2009/BTNMT về nước thải công nghiệp ban hành theo Thông tư số 25/2009/TTBTNMT ngày 16/11/2009
34 QCVN 19: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ ban hành theo
Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009
35 QCVN 20: 2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ ban hành theo
Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT
36 QCVN 21:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón khi phát thải vào môi
trường không khí ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009
37 QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện ban hành theo Thông tư số
25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009
38 QCVN 23:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng ban hành theo Thông tư số
25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009
39 Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn
Nghị định này quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các
chủ thể liên quan đến chất thải rắn.
40 Thông tư 13/2007/TT-BXD về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/207/NĐ-CP về quản
lý chất thải rắn
Quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn, phục
hồi, tái sử dụng diện tích cơ sở xử lý chất thải rắn sau khi chấm dứt hoạt động, lập và quản lý
dự toán dịch vụ công ích xử lý chất thải rắn.
41 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại
Danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng để nhận biết,
phân loại các chất thải nguy hại, làm căn cứ cho việc quản lý chất thải nguy hại theo quy định
của pháp luật.
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C

Nhóm văn bản liên quan đến sản phẩm

42 Thông tư số 08/2006/TT-BCN ngày 16/11/2006 hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm
năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng
Thông tư này hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký, đánh giá, cấp giấy chứng nhận và dán nhãn
tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng.
43 Chỉ thị RoHS (Restriction of hazardous substances directive in electrical and electronic
equipment) của EU đối với sản phẩm điện – điện tử gia dụng
Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử hay Chỉ thị RoHS
(Restriction of hazardous substances directive in electrical and electronic equipment
2002/95/EC, viết tắt là RoHS) được Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 2 nãm 2003 và có
hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 nãm 2006, và được yêu cầu để được thi hành và trở thành luật ở
mỗi nước thành viên.
Chỉ thị này hạn chế việc sử dụng sáu chất độc hại trong sản xuất các loại thiết bị điện và điện
tử: Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE.
Những chất này được xem là tác động xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất cũng như tái
sinh sản phẩm. Sau khi sản phẩm mới xuất hiện, nhân viên kiểm tra sẽ sử dụng một thiết bị
phân tích RoHS, còn gọi là fluocent X-ray hoặc là thiết bị phân tích kim loại XRF để "soi" sản
phẩm để đảm bảo lượng chất độc hại trên không vượt quá liều lượng cho phép
RoHS chia ra làm 7 dòng sản phẩm thiết bị và các thiết bị như: bo mạch chủ, card đồ họa, máy
tính... thuộc nhóm 3 của RoHS. Một số sản phẩm như máy dò radar, các máy sản xuất chất bán
dẫn... vẫn chưa được liệt vào nhóm danh mục cụ thể.
Ở mỗi nhóm danh mục này có những ràng buộc về các chất sử dụng khác nhau. Ví dụ, RoHS
được cộng đồng các quốc gia châu Âu chấp nhận nên tất cả thiết bị điện tử được sản xuất hay
nhập khẩu vào vùng lãnh thổ này đều phải tuân theo chuẩn RoHS. Trung Quốc cũng có
chuẩn RoHS riêng nhưng cũng dựa trên chuẩn RoHS của châu Âu và có hiệu lực trễ hõn, bắt
đầu từ tháng 3/2007. Nhật Bản lại không theo chuẩn RoHS mà đưa ra chuẩn riêng có tên JMOSS (Japanese industrial standard for Marking Of Specific Chemical Substances) có hiệu lực
từ tháng 7/2006. Đài Loan có đạo luật ràng buộc việc sử dụng các chất độc hại, cũng dựa trên
tiêu chuẩn của RoHS, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, còn gọi là E-waste)
và ELV (End-of-Life Vehicles). Khu vực Bắc Mỹ có luật riêng là EWRA (Electronic Waste
Recycling Act), áp dụng từ tháng 1/2007. Luật EWRA cũng dựa trên RoHS nhưng ít hạn chế
hơn. Ví dụ: màn hình LCD, CRT, plasma theo RoHS hạn chế đến 6 kim loại, trong khi EWRA
chỉ hạn chế 4 kim loại nặng không dùng quá "liều" cho phép: cadmi 0,01%, hexavalent
chromium 0,1%, chì 0,1% và thủy ngân 0,1%.
43 văn bản trên có thể tham khảo từ đĩa CD-ROM kèm theo tài liệu này.
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2.5. Chủ đề “Tổng quan các bước thực hiện đánh giá SXSH”
Để đánh giá SXSH cần phải tiến hành qua 5 bước cơ bản sau:

Để thực hiện mỗi bước, học viên cần hiểu và biết cách thu thập thông tin. Công cụ hỗ trợ cho
chủ đề này là bộ phiếu công tác và bài tập nhóm như sau:
2.5.1. Phiếu công tác
Bộ phiếu công tác này giúp cho người thực hành đánh giá SXSH biết những loại thông tin cần
phải thu thập cũng như ghi chép lại những công việc phải thực hiện và người chịu trách nhiệm
cho mỗi đầu việc.
Bộ công cụ dưới đây sẽ giúp người làm đánh giá SXSH thực hiện các bước dễ dàng hơn, tránh
được thiếu sót. Bộ công cụ bao gồm các phiếu thu thập thông tin, ghi chép. Cụ thể cho mỗi bước
như sau:
Bước 1: Tổ chức và lập kế hoạch


Phiếu số 1: Quyết định thành lập đội SXSH



Phiếu số 2: Thông tin cơ bản về công ty

Bước 2: Chuẩn bị đánh giá


Phiếu số 3: Sơ đồ dòng



Phiếu số 4: Số liệu chi tiết về tình hình sản xuất



Phiếu số 5: Số liệu chi tiết về tình hình sản xuất



Phiếu số 6: Thiết bị phụ trợ hiện có và các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng



Phiếu số 7: Thông tin hiện có tại công ty

Bước 3: Đánh giá


Phiếu số 8: Cân bằng nguyên, vật liệu và năng lượng
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Phiếu số 9: Phân tích nguyên nhân



Phiếu số 10: Chi phí cho dòng thải



Phiếu số 11: Các cơ hội SXSH và phân loại



Phiếu số 12: Sàng lọc các cơ hội SXSH

Bước 4: Phân tích khả thi


Phiếu số 13: Phân tích tính khả thi kỹ thuật



Phiếu số 14: Phân tích tính khả thi kinh tế



Phiếu số 15: Phân tích tính khả thi về môi trường



Phiếu số 16: Lựa chọn các giải pháp SXSH để thực hiện

Bước 5: Thực hiện và duy trì


Phiếu số 17: Kế hoạch thực hiện các giải pháp SXSH
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Bước 1: Tổ chức và lập kế hoạch
Phiếu số 1: Quyết định thành lập đội SXSH

CÔNG TY XYZ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…., ngày….tháng…năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Đội Sản xuất sạch hơn
Căn cứ….
Xét khả năng công tác của Cán bộ trong Công ty
Theo đề nghị của Ban lãnh đạo Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Đội Sản xuất sạch hơn của Công ty ….. gồm các ông (bà) có tên và chức danh sau:
STT
1

Họ và tên

Chức vụ trong công ty

Vị trí đảm nhiệm trong nhóm

Ông Nguyễn Văn A

Phó Giám đốc

Đội trưởng

2
3
4
5
Điều 2. Đội Sản xuất sạch hơn có trách nhiệm phân công, bố trí công việc trong nhà máy hợp lý, chính
xác trong các công đoạn đạt kết quả cao.
Điều 3. Các ông bà có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể
từ ngày ký./.
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Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN B

Phiếu số 2: Thông tin cơ bản về công ty

Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Số điện thoại/fax:
Họ & tên giám đốc:
Số điện thoại giám
đốc:

Email:

Các sản phẩm chính:
Tổng số lao động:

Số lao động nữ:

Mô tả tóm tắt xuất xứ
công nghệ, thiết bị:
Mối quan tâm của
doanh nghiệp liên
quan đến công
nghệ/sản phẩm:
Mối quan tâm của
doanh nghiệp liên
quan đến tiêu thụ tài
nguyên & năng
lượng:
Mối quan tâm của
doanh nghiệp liên
quan đến các vấn đề
môi trường:
Sơ đồ các công đoạn sản xuất: (có thể kèm theo ảnh chụp các công đoạn sản xuất)
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Số ngày sản xuất trong năm:
Sản lượng mỗi loại
sản phẩm trong các
năm 2008, 2009:

Loại sản phẩm

Loại 1 (tên)

Loại 2 (tên)

Loại 3 (tên)

Đơn vị

Lượng dùng năm Lượng
dùng
2008
năm 2009

Sản lượng 2008:
Sản lượng 2009:

Nguyên liệu chính Loại nguyên liệu
sử dụng:
Loại 1 (tên):
Loại 2 (tên):
Loại 3 (tên):
Loại 4 (tên):
Loại 5 (tên):
Năng lượng, nhiên
liệu chính sử dụng:

Người có khả năng
làm trưởng nhóm
triển khai SXSH tốt
nhất tại doanh
nghiệp:

Than:

Tấn

Điện:

kWh

Dầu FO:

lít

Dầu DO:

lít

Củi hoặc loại
khác:

tấn (hoặc m3)

Tên:
Công việc tại
doanh nghiệp:

Người điền bảng thu thập thông tin:
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Bước 2: Chuẩn bị đánh giá
Phiếu số 3: Sơ đồ dòng
Đầu vào chính

Dòng thải

Công đoạn sản xuất
Nguyên liệu thô

Sản phẩm

Khu vực phụ trợ
Xử lý nước

Hệ thống lạnh và điều hòa

Hệ thống lò hơi

Xử lý nước thải

Hệ thống khí nén
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Phiếu số 4: Số liệu chi tiết về tình hình sản xuất

TT
1

Tên sản phẩm
XYZ

Công suất lắp đặt

Sản xuất thực

tấn/năm

tấn/năm

So sánh
%

2
3
4
5
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Phiếu số 5: Số liệu chi tiết về tình hình sản xuất
Tháng
Nguồn

Đơn vị
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Trung bình

Nguyên liệu 1
Nguyên liệu 2
Nguyên liệu 3
Nguyên liệu 4
Nước đã mua
Tổng nước
Than
Khí
Điện lưới
Dầu Diesel
Điện tương đương từ diesel
Tổng kWh điện
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Phiếu số 6: Thiết bị phụ trợ hiện có và các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng

TT

Tên thiết bị

1

Lò hơi

2

Hệ thống khí nén

3

Mỏ đốt nhiệt dung

4

Lò nung

5

Tháp làm lạnh

6

Bộ DG

7

Trạm R & A/C

8

Máy biến thế

9

Động cơ

Công suất
(TPH)

Thông số kỹ thuật
Số
Hãng

Loại

Tham số thiết kế
cụ thể

Tham số vận
hành cụ thể

10 Quạt
11 Máy bơm
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Phiếu số 7: Thông tin hiện có tại công ty

TT
1

Thông tin yêu cầu

Sẵn có/
không sẵn
có

Thời gian
lập

Nhận xét

Sơ đồ mặt bằng
•

Nhà máy

•

Hệ thống phân phối nước ngưng và hơi

•

Hệ thống phân phối khí nén

•

Hệ thống thiết bị làm lạnh

•

Chu trình nước làm lạnh

2

Chi tiết sản xuất

3

Sơ đồ dòng quy trình

4

Cân bằng vật liệu

5

Cân bằng năng lượng

6

Thông số thiết kế của các thiết bị

7

Tiêu thụ nguyên liệu thô và chi phí

8

Tiêu thụ năng lượng, nước và chi phí

9

Hồ sơ về lượng chất thải phát sinh và thải
bỏ

10

Hồ sơ xử lý chất thải

11

Hồ sơ bảo dưỡng

12

Khác
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Bước 3: Đánh giá
Phiếu số 8: Cân bằng nguyên, vật liệu và năng lượng
Đầu vào

TT

Tên

Tài liệu hỗ trợ

Số lượng

Đầu ra

Công đoạn
Tên

Số lượng

Dòng thải
Lỏng

Rắn/khí

Năng lượng
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Phiếu số 9: Phân tích nguyên nhân
TT

Tài liệu hỗ trợ

Bộ phận

Dòng thải

Nguyên nhân có thể

66

Chương trình tập huấn sản xuất sạch hơn dành cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước

Phiếu số 10: Chi phí cho dòng thải

TT

Công đoạn

Tài liệu hỗ trợ

Dòng thải

Thành phần
dòng thải

Số lượng

Đơn vị

Tổng chi phí dòng
thải
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Phiếu số 11: Các cơ hội SXSH và phân loại

TT

Bộ
phận

Tài liệu hỗ trợ

Dòng
thải

Giải
pháp
SXSH

Quản lý
nội vi tốt

Quản
lý/vận
hành

Tối ưu hóa Thay thế
quy trình nguyên liệu

Công
nghệ
mới

Thiết kế
sản phẩm
mới

Tận thu hoặc
tái sử dụng
sản phẩm phụ

Tuần hoàn
và tái sử
dụng tại
chỗ
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Phiếu số 12: Sàng lọc các cơ hội SXSH
TT

Giải pháp SXSH

Tài liệu hỗ trợ

Có thể thực hiện
ngay

Cần phân tích thêm

Xem xét sau
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Bước 4: Phân tích khả thi
Phiếu số 13: Phân tích tính khả thi kỹ thuật
Yêu cầu kỹ thuật
TT

Tài liệu hỗ trợ

Biện pháp SXSH

Tác động (+/0/-)

Yêu cầu Dụng cụ/
Sẵn có nhà Sẵn có Tỷ lệ sản Chất lượng Linh hoạt Bảo
Nhân lực
An toàn
thiết bị thiết bị
xưởng
công nghệ xuất
sản phẩm quy trình dưỡng
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Phiếu số 14: Phân tích tính khả thi kinh tế

TT

Giải pháp
SXSH

Tài liệu hỗ trợ

Đầu tư
(US$)

Thực hiện
(US$)

Tiết kiệm
hàng năm
(US$)

Thời gian
hoàn vốn

Nhận xét
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Phiếu số 15: Phân tích tính khả thi về môi trường
Tác động (+/0/-)
TT

Không khí

Biện pháp SXSH
Khí thải
gồm GHG

Tài liệu hỗ trợ

Hạt

khác

Chất hữu
cơ (COD)

Nước
Tổng chất
rắn

Khác

Chất
thải rắn

Tổng tác
động* (H,
M, L, N)
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Phiếu số 16: Lựa chọn các giải pháp SXSH để thực hiện

TT

Giải pháp

Trọng số (%)

Tài liệu hỗ trợ

Tính khả thi Tác động Tính khả thi
về kỹ thuật môi trường về kinh tế
30

25

45

Tổng

Xếp hạng

10
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Bước 5: Thực hiện và duy trì
Phiếu số 17: Kế hoạch thực hiện các giải pháp SXSH

TT

Biện pháp SXSH đã chọn

Tài liệu hỗ trợ

Phân loại (ngắn,
trung bình hoặc dài
hạn)

Ngày
Đề xuất

Thực tế

Người
chịu trách
nhiệm

Kết quả
Kinh tế
Mong đợi
Thực tế

Môi trường
Mong đợi
Thực tế
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2.5.2. Bài tập nhóm
Đề bài: Đánh giá sản xuất sạch hơn tại cơ sở chế biến xơ dừa
Mô tả qui trình sản xuất
Xơ dừa khô được thu mua từ các hộ gia đình. Trước khi rải khung, xơ được công nhân
dùng tay làm tơi đều (gọi là bung xơ). Sau khi được rải lên các khung có kích thước 1,2m
x 2m, công nhân sẽ phun keo Latex (mủ cao su được chống đông bằng khí Amoniac
NH3 , dung dịch NH4OH) để xơ dừa dính với nhau, định hình thành các tấm mỏng (gọi là
tấm băng dừa). Do keo được phun ở dạng hơi mù nên một lượng lớn hơi Latex phát tán
ra môi trường xung quanh. Sau đó, các tấm băng xơ dừa được phơi ngoài trời cho keo se
(khô) bớt trước khi được đưa vào máy ép. Các tấm băng dừa sau khi ép sẽ được cắt bằng
máy thành các dải băng có chiều rộng theo yêu cầu của khách hàng đồng thời loại bỏ lớp
viền bên ngoài (bavia).
Quá trình bung xơ dừa làm rơi ra các hạt mụn dừa. Các hạt mụn dừa này được quét và
thu gom lại để đốt lò sấy.
Bài tập nhóm số 1a: Chuẩn bị đánh giá
1. Người phụ trách cơ sở sản xuất cung cấp cho nhóm tư vấn sơ đồ dòng quá trình sản
xuất như dưới đây. Nhóm hãy cùng đánh giá xem sơ đồ đó đã đầy đủ chưa và có
cần bổ sung gì hay không?
2. Hãy liệt kê các thông tin/số liệu mà nhóm cần thu thập thêm để có thể tiến hành các
bước đánh giá tiếp theo.
Xơ dừa khô

Bung xơ

Keo Latex (1)
Điện (2)

Phun keo

Hơi keo Latex

Ép

Cắt
Sản phẩm tấm băng
dừa
Tài liệu hỗ trợ
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Bài tập nhóm số 1b: Đánh giá
Sau khi cùng với người phụ trách cơ sở sản xuất hiệu chỉnh sơ đồ sơ đồ dòng quá trình
sản xuất, do cơ sở không quy định ghi chép số liệu hàng ngày hay từng mẻ nên nhóm
quyết định đo thực tế ứng với một khối lượng nguyên liệu được khảo sát để có số liệu
tính toán.
Nhóm tư vấn đã yêu cầu người phụ trách thu gom và cân một lượng nguyên liệu nhất
định, sau đó xác định lượng chất thải tương ứng. Số liệu được cung cấp như trong bảng
sau:
TT

Thông tin

Đơn vị

Số liệu

1

Lượng xơ dừa nguyên liệu (trong mẻ được khảo sát)

kg

21,5

2

Lượng mụn thu được sau khi quét và thu gom

kg

1,0

3

Lượng xơ rơi vãi (xơ sống) thu được sau khi quét và thu kg
gom

0,5

4

Lượng keo sử dụng tương ứng

kg

12,8

5

Khối lượng sản phẩm tấm băng dừa trước khi phơi

kg

26,7

6

Khối lượng sản phẩm tấm băng dừa sau khi phơi

kg

21,6

7

Khối lượng thành phẩm

kg

20,75

8

Sản lượng tấm băng dừa thành phẩm năm 2008

Tấn

53,3

9

Do cơ sở sản xuất và gia đình chủ doanh nghiệp (8 người) dùng chung một
đường điện nên không rõ lượng điện sử dụng cho sản xuất là bao nhiêu

Các số liệu về giá nguyên liệu và các chi phí do nhân viên kế toán cung cấp:


Chỉ xơ dừa: 700.000 đồng/tấn



Keo Latex: 13.000.000 đồng/tấn

Ghi chú: các số liệu khác không được cơ sở ghi chép lại
NHIỆM VỤ 2:
1. Tiến hành cân bằng vật liệu
2. Định giá các dòng thải

Tài liệu hỗ trợ
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2.6. Chủ đề “Khởi động SXSH với công cụ quản lý nội vi 5S”
Trong chủ đề này, học viên sẽ được cung cấp một số hình ảnh về hiện trạng sản xuất của
các doanh nghiệp và các phiếu công tác giúp ích cho việc thực hành 5S. Cụ thể như sau:
2.6.1.

Tranh cổ động 5S

SÀNG LỌC

SÀNG LỌC (SEIRI)
Phân loại và bỏ đi các vật dụng không cần thiết
tại nơi làm việc.

Tài liệu hỗ trợ
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SẮP XẾP

SẮP XẾP (SEITON)
Bố trí, sắp xếp và đánh dấu các đồ vật cần thiết theo
trật tự thích hợp sao cho có thể
dễ tìm – dễ thấy – dễ lấy – dễ cất

Tài liệu hỗ trợ
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SẠCH SẼ

SẠCH SẼ (SEISO)
Vệ sinh nơi làm việc hàng ngày sao cho sàn nhà
không có rác và bụi bẩn, máy móc và dụng cụ làm
việc luôn sạch sẽ

Tài liệu hỗ trợ
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5S
SÀNG LỌC

SĂN SÓC

SẮP XẾP

SẴN SÀNG

SẠCH SẼ

Tài liệu hỗ trợ
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2.6.2. Phiếu đánh giá phân loại đồ vật
Vị trí:
ĐỒ VẬT

NHU CẦU

PHÂN TẦNG

HÀNH ĐỘNG

 Thường dùng
 Cần

 Thỉnh thoảng
 Không dùng nhưng phải giữ
 Không có giá trị

 Không cần

 Có thể bán
 Không có giá trị, nhưng bỏ thì phí
 Thường dùng

 Cần

 Thỉnh thoảng
 Không dùng nhưng phải giữ
 Không có giá trị

 Không cần

 Có thể bán
 Không có giá trị, nhưng bỏ thì phí
 Thường dùng

 Cần

 Thỉnh thoảng
 Không dùng nhưng phải giữ
 Không có giá trị

 Không cần

 Có thể bán
 Không có giá trị, nhưng bỏ thì phí

Tài liệu hỗ trợ
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2.6.3. Bảng tiêu chuẩn kiểm tra & đánh giá 5S
KHU VỰC: ……………………………………………………………………………………………………………………
MỤC
A

ĐIỂM

Nền nhà xưởng

1.

Không có rác và các vật dụng thải bỏ trên nền nhà

5

4

3

2

1

2.

Có vạch sơn phân chia lối đi và các khu vực chức năng

5

4

3

2

1

3.

Mọi đồ vật được để đúng chỗ qui định

5

4

3

2

1

4.

Không có đồ vật để trên lối đi

5

4

3

2

1

5.

Không có dây điện, ống khí nén, ống nước chạy ngang trên nền nhà

5

4

3

2

1

B

Trần & tường nhà

6.

Không có mạng nhện, bụi bán trên trần, tường và các cột nhà xưởng

5

4

3

2

1

7.

Các bóng đèn, quạt thông gió không bán bụi

5

4

3

2

1

8.

Các dây điện, ống hơi, khí nén bố trí ngăn nắp và có nhãn đánh dấu

5

4

3

2

1

9.

Các bảng điện, công tắc, ổ cắm chắc chắn và an toàn

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

11. Máy móc thiết bị không bị chảy dầu, dò nước, hơi, khí nén

5

4

3

2

1

12. Tất các máy móc, thiết bị có tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng/vệ sinh

5

4

3

2

1

13. Máy móc sạch sẽ và được vệ sinh lau chùi đúng tiêu chuẩn

5

4

3

2

1

14. Gầm máy sạch sẽ

5

4

3

2

1

15. Có đầy đủ hướng dẫn vận hành, hướng dẫn an toàn

5

4

3

2

1

16. Rác được phân loại theo qui định

5

4

3

2

1

17. Thùng rác và các dụng cụ vệ sinh để đúng nơi qui định

5

4

3

2

1

18. Tủ để đồ cá nhân ngăn nắp

5

4

3

2

1

19. Vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm để đúng qui định

5

4

3

2

1

20. Có đủ các bảng hướng dẫn, khẩu hiệu 5S theo qui định

5

4

3

2

1

10. Các thiết bị chữa cháy treo đúng vị trí qui định và không bị chắn
C

D

Máy móc thiết bị

Khác

TỔNG SỐ ĐIỂM
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Tài liệu hỗ trợ

Ngày:

/

/201…
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2.6.4. Phiếu thực hiện 5S
NGÀY CHỤP:

ẢNH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
Stt

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời hạn

Kết quả

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tài liệu hỗ trợ
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2.6.5. Báo cáo thực hiện cải tiến 5S
TÊN NHÓM:
STT.
1.

THÁNG BÁO CÁO:
Các hoạt động

Mục tiêu

Thời hạn

Tiến độ

A

Kết quả

P

C D
2.

A

P

C D
3.

A

P

C D
4.

A

P

C D
5.

A

P

C D
6.

A

P

C D

Tài liệu hỗ trợ
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2.6.6. Bảng tin 5S
PHÒNG:
XẤU

Ngµy:

KÕ ho¹ch:

Tài liệu hỗ trợ

ĐƯỢC

Ngµy:

KÕ ho¹ch:

TỐT

Ngµy:

KÕ ho¹ch:
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2.7. Chủ đề “Sản xuất sạch hơn và các chương trình hỗ trợ”
Danh sách và địa chỉ các chương trình, dự án, quỹ hỗ trợ việc áp dụng SXSH trong công
nghiệp:
2.8.1. Quỹ ủy thác tín dụng xanh


Ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Sĩ năm 2007



Lĩnh vực ưu tiên: Khuyến khích phương thức sản xuất bền vững



Thiết kế và tài trợ: Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế của Chính phủ Thụy
Sĩ – SECO (http://www.seco-cooperation.ch)



Cơ quan tư vấn kỹ thuật: Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam - VNCPC
(http://www.vncpc.org)

2.8.2. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam


Thành lập năm 2002 theo QĐ số 82/2002/QĐ-TTg



Mục tiêu:



-

Huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước tạo nguồn vốn đầu tư bảo
vệ môi trường; và

-

Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động BVMT mang tính quốc gia, liên
ngành/vùng.

Website: http://vepf.vn/

Tài liệu hỗ trợ
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