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Đà Nẵng tiên phong ra mắt Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn

T

háng 11/2020 Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) đã phối hợp với Vườn ươm doanh nghiệp Đà
Nẵng (DNES) cho ra mắt Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn Đà
Nẵng nhằm hỗ trợ các cá nhân có dự án sáng tạo vì môi
trường. Đây là mạng lưới kinh tế tuần hoàn (Accelerator
Lab) đầu tiên của UNDP mở ra tại Việt Nam. Trước đó, năm
2019, Accelerator Lab (AccLab) Việt Nam, trực thuộc mạng
lưới 90 AccLab toàn cầu của UNDP đã có một số hoạt động
tiêu biểu về môi trường tại Đà Nẵng như thí nghiệm xây
dựng mô hình phân loại rác thân thiện tại khu chung cư
Cẩm Lệ; nghiên cứu về hệ sinh thái thu gom rác phi chính
thống và tác động của COVID-19 với nhóm ve chai.
Huy động cộng đồng, tìm các giải pháp đồng bộ trong
các hoạt động vì môi trường, AccLab Việt Nam phối hợp
với Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng để phát triển những
chương trình bài bản chặt chẽ mang tính bền vững, nhằm

Bến Tre tăng cường công tác
quản lý chất thải rắn sinh hoạt

M

ới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Đề án
“Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến Tre” làm
cơ sở cho việc xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất các
giải pháp thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, dự án
ưu tiên để tăng cường công tác quản lý, phân loại, thu
gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo
quy định pháp luật.
Tại Đề án Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2025 có
trên 95,5% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu
gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trên
80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý đảm
bảo vệ sinh môi trường. Đến năm 2030, trên 98,5%
chất thải rắn sinh hoạt đô thị của Tỉnh được thu gom,
xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; trên 90% chất
thải rắn sinh hoạt nông thôn được xử lý đảm bảo vệ
sinh môi trường; Tỉnh không đầu tư bãi rác mới, chỉ cải
tạo, nâng cấp, đầu tư mở rộng tại các bãi rác hiện hữu
cấp huyện và hoàn chỉnh Nhà máy Chế biến rác Bến
Tre để xử lý rác đến khi có khu liên hợp xử lý rác chung
của địa phương
Ở giai đoạn năm 2020 – 2021, Bến Tre sẽ thực hiện
ngay việc xử lý ô nhiễm môi trường, đóng cửa bãi rác
xã Tân Thanh (huyện Giồng Trôm); nâng cấp, cải tạo và
xử lý ô nhiễm bãi rác thị trấn Chợ Lách vào năm 2020
- 2021; cải tạo và xử lý ô nhiễm bãi rác các huyện Ba
Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam. Giai đoạn 2025
- 2030, Bến Tre sẽ xây dựng khu liên hợp xử lý rác hợp
vệ sinh cho toàn tỉnh.
VIVI

lan toả nhận thức và tạo tác động lớn hơn trong cộng
đồng tại khu vực miền Trung. Mạng lưới sẽ tập trung vào
việc hỗ trợ các nhân tài có dự án sáng tạo vì môi trường,
thúc đẩy cải thiện hệ thống xử lý chất thải rắn và tiêu dùng
bền vững tiêu dùng xanh trong cộng đồng tại Đà Nẵng và
các tỉnh miền Trung.
PV

Năm 2021 sẽ kiểm toán hợp
tác quản lý nguồn nước sông
Mê Công

K

iểm toán Nhà nước Việt Nam và một số Cơ quan kiểm
toán tối cao (SAI) thuộc khu vực Đông Nam Á cho
biết đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc kiểm toán về hợp tác
quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với thực
hiện mục tiêu phát triển bền vững, dự kiến triển khai vào
năm 2021.
Thông qua cuộc kiểm toán, các Cơ quan kiểm toán tối
cao mong muốn chỉ rõ những thách thức ảnh hưởng đến
an toàn nguồn nước tại đây, từ đó có những kiến nghị với
các nước liên quan về việc đảm bảo đủ nguồn nước cho
dòng sông Mê Công, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường, đời sống của người dân. Đây là hành động hợp
tác thiết thực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nhằm
tăng cường kiểm toán đối với lĩnh vực môi trường nói
chung, môi trường nước nói riêng.
Hiện Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt thách thức
về môi trường, trong đó tình trạng ô nhiễm nguồn nước
đang trực tiếp gây ra những ảnh hưởng và hệ lụy khôn
lường đến phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là sức khỏe
của người dân. Kiểm toán Nhà nước cho biết, để thực
hiện được mục tiêu của cuộc kiểm toán này, việc xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kiểm toán môi trường
như: đầu mối kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của
đơn vị được kiểm toán… đóng vai trò quan trọng giúp
kiểm toán viên lựa chọn chủ đề, xác định trọng yếu,
rủi ro, xây dựng nội dung, tiêu chí kiểm toán có căn cứ,
mang tính khả thi cao.
HÀ MI
MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH (Tháng 12/2020)
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Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
Việc chuyển đổi kinh tế “đường thẳng” sang kinh tế “tuần hoàn” đang là xu thế chung
của toàn cầu đối với mô hình phát triển kinh tế trước sức ép thiếu hụt tài nguyên, ô nhiễm
môi trường; đồng thời góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cho
doanh nghiệp và thực hiện SDGs 2030.
PGS.TS. NGUYỄN THẾ CHINH

Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

T

rong lĩnh vực công nghiệp,
việc thực hiện mô hình
kinh tế tuần hoàn (KTTH) sẽ
mang lại nhiều lợi ích và đột
phá mới, nâng khả năng cạnh tranh
của hàng hóa công nghiệp Việt Nam
trên thị trường trong nước và trên thế
giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam
tham gia vào nhiều tổ chức thương
mại quốc tế và ký kết các Hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới, như
WTO, APEC, ASEAN, CTPPP, VEFTA và
mới đây là RCEP. Để thực hiện được
mô hình KTTH trong lĩnh vực công
nghiệp, đòi hỏi phải nhận diện được
bản chất, những ưu điểm và hạn chế
khi áp dụng mô hình này; đồng thời
cần có cơ chế chính sách phù hợp,
đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực công nghiệp phù hợp
với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

KINH TẾ TUẦN HOÀN - NHÌN
NHẬN TRONG LĨNH VỰC CÔNG
NGHIỆP
Kinh tế tuần hoàn mô tả một hệ
thống kinh tế dựa vào các mô hình
kinh doanh thay thế khái niệm “kết
thúc vòng đời” bằng việc từ thiết
kế đến sản xuất, giảm thiểu, tái sử
dụng, tái chế và thu hồi các nguyên
liệu trong các quá trình sản xuất/
phân phối và tiêu dùng ở các cấp độ
vi mô (sản xuất, các doanh nghiệp,
người tiêu dùng), cấp độ trung gian
(ví dụ như các khu công nghiệp sinh
thái), cấp độ vĩ mô (thành phố, vùng,

Hình 1: Mô phỏng vận hành của mô hình kinh tế tuần hoàn

Nguồn: (Fabrice Mathieux, 2017)

quốc gia và rộng hơn nữa), với mục
tiêu đạt được phát triển bền vững,
với ngụ ý đảm bảo chất lượng môi
trường tốt nhất, sự thịnh vượng về
kinh tế và công bằng xã hội, đáp ứng
lợi ích hiện tại và tương lai (William
McDonough, 2018).
Kinh tế tuyến tính chỉ quan tâm
đến việc khai thác tài nguyên, sản
xuất, tiêu dùng và thải bỏ chất thải
ra môi trường, dẫn đến việc tạo ra
một lượng phế thải khổng lồ, khai
thác tối đa nguồn tài nguyên thiên
nhiên, trong khi đó kinh tế tuần
hoàn chú trọng việc quản lý và tái
tạo tài nguyên theo một vòng khép
kín, nhằm tránh tạo ra chất thải. Việc
tận dụng tài nguyên được thực hiện
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bằng nhiều hình thức, từ thiết kế lại
(Redegine), giảm thiểu (Reduce) sửa
chữa (Repair), tái sử dụng (Reuse), tái
chế (Recycle), và thay vì sở hữu vật
chất thì hướng đến chia sẻ (sharing)
hoặc cho thuê (leasing).
Việc chuyển đổi sang KTTH là một
cơ hội lớn để phát triển nhanh và bền
vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế,
xã hội, môi trường, mà còn ứng phó
với biến đổi khí hậu (hình 1). Chuyển
đổi sang KTTH giúp đáp ứng các mục
tiêu của Chương trình nghị sự 2030
vì sự phát triển bền vững (European
Commission, 2018). Tiếp cận chuyển
đổi từ kinh tế tuyến tính sang KTTH
mang lại những lợi ích trong bối cảnh
thiếu hụt, khủng hoảng tài nguyên,

TIÊU ĐIỂM
thực hiện các mục tiêu phát triển
bền vững (SDGs), giảm thiểu các bon
ứng phó với biến đổi khí hậu (Parson
Michael, 2019): (i) cách tiếp cận này
không chỉ là những điều chỉnh nhằm
giảm thiểu các tác động tiêu cực của
nền kinh tế truyền thống - kinh tế
tuyến tính, mà còn là một sự thay đổi
hệ thống tạo ra khả năng phục hồi
lâu dài, cơ hội kinh doanh, cũng như
mang lại những lợi ích môi trường
và xã hội; (ii) là cơ sở tiền đề để thực
hiện SDGs 2030 thông qua đảm bảo
sản xuất và tiêu dùng bền vững, như:
giảm tỷ lệ hiện nay về suy giảm tài
nguyên, gìn giữ cho đáp ứng nhu cầu
của thế hệ tương lai; nâng cao nhận
thức của người dân về tái sử dụng, tái
chế chất thải, hạn chế tiêu dùng các
mặt hàng sử dụng một lần không cần
thiết; mở rộng trách nhiệm của nhà
sản xuất để hỗ trợ thực hiện 100%
tỷ lệ tái chế chất thải thành nguyên
liệu; (iii) là con đường hướng đến nền
kinh tế các bon thấp, đặc biệt trong
các ngành công nghiệp nặng. Tính
toán của EU cho thấy, kinh tế tuần
hoàn thông qua việc đo lường, kiểm
soát các hoạt động từ phía nhu cầu
có thể giúp giảm hơn một nửa lượng
khí thải phát ra từ các ngành công
nghiệp.
Nhìn nhận KTTH theo vòng đời
sản phẩm được thể hiện như hình 2
dưới đây.
Từ hình 2 cho thấy, có 3 giai đoạn
đối với vòng đời sản phẩm, gồm: (i)

Thiết kế, giai đoạn đầu tiên và quan
trọng nhất trước khi tiến hành đầu tư
nhằm hướng đến sản xuất sản phẩm
thân thiện với môi trường, kéo dài
tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái
sử dụng và tái chế chất thải; (ii) Sản
xuất - giai đoạn này áp dụng sản xuất
sạch hơn, sản xuất bền vững, sử dụng
tiết kiệm tài nguyên và (iii) Tiêu dùng,
tiêu dùng xanh, thu hồi sản phẩm
thải bỏ để tái sử dụng và tái chế chất
thải. Cả 3 giai đoạn có sự gắn kết với
nhau, tuy nhiên đối với KTTH, quan
trọng nhất là giai đoạn (i).
Trong lĩnh vực công nghiệp, kinh
tế tuần hoàn được nhìn nhận theo sơ
đồ hình 3 dưới đây.
Từ sơ đồ hình 3 cho thấy, đối với
lĩnh vực công nghiệp, cách tiếp cận
trước đây dựa trên “chuỗi cung ứng
tuyến tính” (màu đỏ), chuyển sang
“thực hành kinh tế tuần hoàn” (màu
xanh) sẽ thay đổi hướng đến đưa các
sản phẩm, các bộ phận và các nguyên
vật liệu vào sử dụng nhiều lần theo
chuỗi giá trị dựa trên các nguyên tắc:
- Các sản phẩm được thiết kế để
kéo dài thời gian sử dụng nhiều lần;
- Giá trị được duy trì càng lâu
càng tốt;
- Giảm thiểu phát sinh chất thải ra
môi trường gây ô nhiễm;
- Năng lượng tái tạo được sử
dụng theo chuỗi giá trị, càng nhiều
càng tốt.
Để thực hiện các nguyên tắc này,
cần phải có sự đổi mới, cách thức

Hình 2: Kinh tế tuần hoàn nhìn nhận theo vòng đời sản phẩm

Nguồn: Cách tiếp cận ISPONRE

quản lý, tìm kiếm đối tác và cần sự
hợp tác giữa các doanh nghiệp, chính
phủ và người tiêu dùng.

TIẾP CẬN KTTH TRONG LĨNH
VỰC CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ
CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Các làng nghề truyền thống ở
Việt Nam sử dụng các phế liệu, phụ
phẩm, chất thải từ sản xuất công
nghiệp, như: Sản xuất thép tái chế
(Đa Hội - Bắc Ninh), sản xuất giấy tái
chế (Dương Ổ- Bắc Ninh), sản xuất đồ
nhựa, nilon tái chế (Minh Khai - Hưng
Yên), … xuất hiện sớm và nay vẫn tồn
tại phát triển.
Sản xuất sạch hơn đã được triển
khai trong các doanh nghiệp và
đem lại hiệu quả nhất định đối với
các doanh nghiệp có công nghệ cũ
sử dụng lãng phí tài nguyên, năng
lượng và xả thải trực tiếp ra môi
trường. Mô hình này được tiếp cận
dựa trên cơ sở sinh lời của doanh
nghiệp nhờ cải tiến các công đoạn
sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, năng
lượng và thu hồi chất thải, chính vì
vậy đã huy động được sự tham gia
của các doanh nghiệp trên nguyên
tắc “tự nguyện là chính”. Điển hình
như Công ty Sàng tuyển than Cửa
Ông Quảng Ninh đã không xả nước
thải rửa than ra biển như trước, mà
chuyển sang thu hồi nước, lắng đọng
cặn dạng than bùn, sử dụng lại nước
rửa than, giúp không những bảo vệ
môi trường, mà còn tăng lợi nhuận
cho Công ty .
Sự ra đời của các khu công nghiệp
sinh thái mới đây ở Hải Phòng, Ninh
Bình và một số địa phương khác từ
chỉ đạo của Chính phủ và đã có sự
đánh giá tổng kết của UNIDO là mô
hình gần với KTTH, mang lại hiệu quả
kinh tế điển hình ở Việt Nam trong
hoạt động sản xuất công nghiệp. Kết
quả giai đoạn đầu cho thấy: (i) Khái
niệm KCN sinh thái và cộng sinh công
nghiệp lần đầu được thể chế hóa
trong văn bản pháp quy ở cấp Nghị
định (Nghị định 82/2018/NĐ-CP);
Các hướng dẫn kỹ thuật về Khu công
nghiệp sinh thái được xây dựng; (ii)
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Hình 2: Kinh tế tuần hoàn nhìn nhận theo vòng đời sản phẩm

Nguồn: Cách tiếp cận ISPONRE

Kết quả cấp KCN thí điểm: Cải thiện
hiệu quả hoạt động của các nhà máy
xử lý nước thải tập trung; áp dụng
các giải pháp tái sinh, tái sử dụng
hoặc cộng sinh năng lượng dư thừa
hoặc tái sử dụng chất thải; áp dụng
các giải pháp cộng sinh công nghiệp;
(iii) Kết quả cấp doanh nghiệp: Đánh
giá và nâng cao hiệu quả RECP tại 72
doanh nghiệp; tiết kiệm nguyên vật
liệu, điện, giảm tiêu thụ nước, hóa
chất, giảm chất thải rắn, nước thải,
CO2, phát thải hóa chất và các loại
chất thải nguy hại khác.
Một số doanh nghiệp đã tái sử
dụng, tái chế chất thải như Công ty
Thuốc lá Thăng Long trước đây (bán
cuộng lá thuốc lá sơ chế cho nông hộ
trồng hoa Vĩnh Phúc làm phân bón,
bán lại phần loại thải bìa Carton bao
gói cho tái chế giấy), Công ty Bia Hà
Nội (sử dụng lại chai theo hình thức
đặt cọc), Công ty Bia Heniken (sử
dụng lại chai và tái chế nắp chai cho
làm cầu), Công ty Sữa Vinamilk và
nhiều công ty khác không để lãng
phí chất thải, mà có thể tái sử dụng,
tái chế mang lại hiệu quả kinh tế.
Tất cả các hoạt động trong lĩnh

vực công nghiệp như đã chỉ ra ở trên,
khi chất thải được tái sử dụng, tái chế,
hoặc làm đầu vào cho lĩnh vực hoạt
động kinh tế khác, đã mang lại hiệu
quả kinh tế cho doanh nghiệp.
Khuyến nghị thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn đối với lĩnh vực công nghiệp
Thứ nhất, về nhận thức, cùng
với nâng cao nhận thức chung về
chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang
KTTH, cần phổ biến rộng rãi về bản
chất, vai trò của KTTH và lợi ích của
KTTH trong lĩnh vực công nghiệp cho
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
để thiết kế các mô hình KTTH trong
sản xuất công nghiệp.
Thứ hai, về cơ chế chính sách, cần
được rà soát, đánh giá và hoàn thiện
để khuyến khích phát triển mô hình
KTTH trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp. Hiện nay, Luật Bảo
vệ môi trường (BVMT) sửa đổi 2020
đã có các điều khoản về KTTH. Vì vậy,
từ những điều khoản qui định trong
luật BVMT, cần cụ thể bằng các văn
bản dưới luật để áp dụng mô hình
KTTH trong lĩnh vực công nghiệp và
tiểu thủ công nghiệp được hiệu quả.
Thứ ba, từ kết quả đạt được thực

hiện KCN sinh thái và cộng sinh công
nghiệp theo Nghị định 82/2018/NĐCP, cần đúc rút kinh nghiệm, bổ sung
tiêu chí và yêu cầu của mô hình KTTH
để nâng cấp các KCN này, xây dựng lộ
trình và nhân rộng mô hình KCN, cụm
CN theo mô hình KTTH.
Thứ tư, lựa chọn những loại hình
công nghiệp sản xuất có tính khả thi
cần áp dụng mô hình KTTH trước để
đạt thành công và nhân rộng như
ngành nhựa, sản xuất giấy, vật liệu
xây dựng và những ngành có nguy
cơ thiếu hụt nguyên liệu, năng lượng
đầu vào cho sản xuất. Từ kết quả đạt
được, cần đúc rút kinh nghiệm và
nhân rộng cho các hoạt động sản
xuất khác.
Thứ năm, để thực hiện mô hình
KTTH trong hoạt động kinh tế nói
chung và nhất là trong lĩnh vực công
nghiệp nói riêng, công nghệ có một
vai trò hết sức quan trọng, từ thiết kế
sản xuất ban đầu đến kết thúc vòng
đời sản phẩm, công nghệ đóng vai
trò chính, nhất là trong bối cảnh áp
dụng công nghệ 4.0 thậm chí 5.0 sẽ
phải là ưu tiên hàng đầu. Như qui
định mới của luật BVMT sửa đổi 2020,
khuyến khích áp dụng công nghệ tốt
nhất - BAT.
Thứ sáu, để đẩy nhanh áp dụng
mô hình kinh tế tuần hoàn, cần có sự
hợp tác quốc tế trong chuyển giao
kinh nghiệm, cách thức tiến hành
trong lĩnh vực công nghiệp, từ thiết
kế đến sản xuất, tiêu dùng và tái tuần
hoàn. Hiện nay, chúng ta đang có
thuận lợi với sự hỗ trợ của UNIDO, vì
vậy cần tận dụng thuận lợi này và mở
rộng hơn nữa trong hợp tác quốc tế
cho thiết kế các mô hình KTTH đối với
từng lĩnh vực sản xuất công nghiệpv
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PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG -

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường sẽ trở thành một ngành kinh
tế có đóng góp quan trọng cho đất nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường
trong nước; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo
vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.
MINH HÀ
THÁCH THỨC VÀ DƯ ĐỊA ĐỀU LỚN
Công nghiệp môi trường được
biết đến là một phân ngành thuộc
ngành công nghiệp trong nhóm các
ngành kinh tế cung cấp các công
nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ
phục vụ nhu cầu xử lý chất thải, bảo
đảm tiêu chuẩn cho công tác bảo vệ
môi trường. Công nghiệp môi trường
có chức năng sản xuất, cung cấp các
thiết bị, công nghệ xử lý nước thải;
sản xuất thiết bị, phương tiện thu
gom, vận chuyển, phân loại, xử lý
chất thải rắn; cung cấp công nghệ,
sản xuất các thiết bị, máy móc xử lý
khí thải; sản xuất thiết bị phân tích,
quan trắc và kiểm soát các thông số
môi trường; sản xuất vật liệu, chế
phẩm xử lý ô nhiễm môi trường; sản
xuất máy móc, thiết bị xử lý nước cấp,

năng lượng tái tạo, năng lượng sạch
và tiết kiệm điện năng.
Với Việt Nam, hiện ngành công
nghiệp môi trường có tốc độ tăng
trưởng trung bình hằng năm ở mức
trên 15%, do nhu cầu xử lý ô nhiễm
và các thiết bị môi trường luôn cao
(trong điều kiện kinh tế tăng trưởng
liên tục). Tổng số lao động làm việc
trong lĩnh vực cung cấp nước, hoạt
động quản lý và xử lý rác thải, nước
thải là 107.616 người. Theo đánh giá
của chuyên gia, với những chính sách
chủ động tham gia cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, đang tạo
môi trường thuận lợi đối với doanh
nghiệp công nghiệp môi trường
trong việc chủ động đầu tư, đổi mới
công nghệ để tạo ra những sản phẩm
công nghiệp môi trường có chất

lượng cao, hiệu suất lớn, có tính cạnh
tranh với những sản phẩm cùng loại
với các quốc gia khác.
Mục tiêu của Đề án phát triển
ngành công nghiệp môi trường Việt
Nam đến năm 2025 đã được phê
duyệt là phát triển sản xuất thiết bị
và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu
bảo vệ môi trường trong nước, từng
bước tiến tới xuất khẩu các sản phẩm
có lợi thế; năng lực sản xuất trong
nước đáp ứng khoảng 70-80% nhu
cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước
thải, 60-70% nhu cầu thiết bị xử lý và
tái chế chất thải rắn, 70-80% nhu cầu
thiết bị xử lý khí thải, khoảng 50-60%
nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển
và phân loại chất thải, 40-50% nhu
cầu thiết bị quan trắc môi trường;
60-70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ
môi trường; 40-50% thiết bị sản xuất
năng lượng tái tạo; 60-70% thiết bị và
công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử
dụng năng lượng hiệu quả; 20-30%
thiết bị, phương tiện sử dụng năng
lượng tái tạo;…
Đặt trong bối cảnh công nghiệp
môi trường còn rất mới, gần như
chưa phát triển ở Việt Nam, dư địa
cho ngành này hiện rất lớn, đặc biệt
nhu cầu về thiết bị công nghiệp cho
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn, xử lý nước thải, xử lý khí thải, cấp
nước,... cần đạt trình độ công nghệ
cao và hiệu quả lớn. Tuy nhiên, đây
cũng là cơ hội cho công nghiệp môi
trường phát triển. Việt Nam đang
trong quá trình hội nhập quốc tế sâu
rộng. Việc tham gia các hiệp định
thương mại thế hệ mới, như Hiệp
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định thương mại tự do Việt Nam - EU
(EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CTPPP),... tạo cơ hội cho phát triển
ngành công nghiệp môi trường dựa
trên trình độ kỹ thuật công nghệ cao.

LÀM GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH
CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
TRONG BỐI CẢNH CMCN 4.0?
Như vậy, trong 5 năm tới, nếu đạt
được các mục tiêu đề ra, công nghiệp
môi trường Việt Nam sẽ khẳng định
được vị thế của mình trong hệ thống
các ngành công nghiệp và đáp ứng
nhu cầu thiết yếu cho thị trường đối
với công tác bảo vệ môi trường. Tuy
nhiên, để đạt được các mục tiêu này,
xét trong điều kiện thực tiễn thực
sự không dễ, bởi còn nhiều hạn chế
từ những thách thức về cơ sở hạ
tầng (chưa đủ đáp ứng ngành công
nghiệp môi trường bứt phá), sự thiếu
hụt nguồn nhân lực chất lượng cao,
chưa có cơ chế, chính sách đột phá,…
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh,
nguyên Viện trưởng Viện Chiến
lược Chính sách Tài nguyên và Môi

trường, đẩy mạnh phát triển ngành
Công nghiệp môi trường trong bối
cảnh CMCN 4.0, Việt Nam cần nhanh
chóng soát lại các chính sách, nhất là
những quy định pháp luật liên quan
đến phát triển công nghiệp môi
trường để sửa đổi, bổ sung và hoàn
thiện về mặt pháp lý, nhằm thúc đẩy,
khuyến khích doanh nghiệp phát
triển các sản phẩm công nghiệp môi
trường; Phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật,
nhất là hệ thống Internet tốc độ cao
(từ 3G, 4G lên 5G và cao hơn nữa), tùy
thuộc vào từng giai đoạn phát triển
để kết nối vạn vật với tốc độ nhanh
trong quá trình thực hiện sản xuất và
quản lý đối với ngành công nghiệp
môi trường.
Bên cạnh đó, nhân lực là nhân tố
cơ bản để thực hiện phát triển ngành
công nghiệp môi trường, do vậy cần
đào tạo và đào tạo lại, bổ sung kiến
thức, đổi mới nhận thức và phương
thức quản lý,… nhất là trong điều
kiện lan tỏa mạnh mẽ của CMCN 4.0.
Những phân khúc chuỗi giá trị sản
phẩm ở công đoạn nào có thể thay

đổi và đổi mới được ngay thì cần ưu
tiên làm trước. Ngoài ra, Việt Nam
cũng cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế
trong phát triển công nghiệp môi
trường, để thúc đẩy chuyển giao
công nghệ, học hỏi kinh nghiệm tiên
tiến của các nước và đưa vào ứng
dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn
trong nước.
Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Thế
Chinh, việc tạo lập thị trường sản
phẩm hàng hóa cho ngành công
nghiệp môi trường phát triển, như
sản xuất sản phẩm xử lý chất thải rắn,
nước thải, cấp nước, năng lượng tái
tạo cũng đang là thách thức không
nhỏ, bởi thị trường sản xuất các sản
phẩm này chưa thực sự phát triển
như kỳ vọng, nhất là thị trường của
những sản phẩm hàng hóa sản phẩm
công nghiệp môi trường chất lượng
cao, sử dụng công nghệ hiện đại. Vì
vậy, để phát triển ngành công nghiệp
môi trường trở thành một ngành
kinh tế có đóng góp quan trọng cho
đất nước, cần quan tâm đầu tư ngay
cho chính sách và nguồn nhân lựcv

Đồng Nai ưu tiên cho vay vốn các dự án phân loại rác tại nguồn

T

ỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu, Quỹ Bảo vệ
môi trường Tỉnh xem xét mở rộng đối tượng cho
vay đầu tư các dự án về bảo vệ môi trường, như các
dự án xử lý nước thải, chất thải, mua xe chở rác và có
thể cho vay những dự án về bảo tồn đa dạng sinh
học, phân loại rác tại nguồn. Năm 2019, Quỹ Bảo vệ
môi trường Đồng Nai đã tiếp nhận, tổ chức thẩm định
và duyệt cho vay 10 dự án với số vốn cho vay gần 40
tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn cho vay lên hơn 239
tỷ đồng với 75 dự án.
Năm 2020, dự kiến nguồn vốn hoạt động của
Quỹ này của Đồng Nai là 110 tỷ đồng, trong đó gồm
vốn năm 2019 chuyển sang 90 tỷ đồng (vốn bổ sung)
khoảng 20 tỷ đồng. Nguồn vốn của Quỹ sẽ cho các
doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trên địa bàn
Tỉnh vay đầu tư các dự án, chương trình hoạt động
phòng, chống, khắc phục ô nhiễm môi trường tại địa
phương. Năm 2020, Quỹ này cho biết sẽ xem xét mở
rộng đối tượng cho vay đầu tư các dự án về bảo vệ
môi trường, tập trung cho vay những doanh nghiệp
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nhỏ, hợp tác xã xử lý về môi trường như phân loại rác
tại nguồn, mua xe chở rác bảo vệ môi trường, cho vay
đổi mới công nghệ xử lý môi trường, mở rộng cho
vay những dự án về bảo tồn đa dạng sinh học, có giải
pháp quản lý vốn và cho vay hiệu quả; đồng thời đẩy
mạnh công tác phối hợp với các Sở, ngành thực hiện
tài trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi
trường đến cộng đồng.
PV

TIÊU ĐIỂM

KINH TẾ TUẦN HOÀN bước chuyển để doanh nghiệp
phát triển bền vững, giảm tác động
tiêu cực đến môi trường
Là một giải pháp thay thế bền vững cho mô hình truyền thống, trong mô hình Kinh
tế tuần hoàn (KTTH), các nhà sản xuất chú trọng sử dụng các phương thức sáng tạo,
tối đa hóa vòng đời của tất cả tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Phát triển KTTH sẽ là xu hướng tất yếu, đặc biệt tại các quốc gia ít tài nguyên và cũng là
hướng phát triển bền vững với doanh nghiệp Việt Nam.
ĐỖ MINH
KINH TẾ TUẦN HOÀN - HƯỚNG
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO
DOANH NGHIỆP VIỆT
Theo Tổ chức Phát triển Công
nghiệp Liên hợp quốc, nền KTTH là
một chu trình sản xuất khép kín, các
chất thải được quay trở lại, trở thành
nguyên liệu cho sản xuất. Ước tính,
KTTH giúp thế giới có thể tiết kiệm
4.500 tỷ USD và tạo ra hàng triệu việc
làm cho nền kinh tế toàn cầu vào
năm 2030, riêng châu Âu có thể tiết
kiệm 600 tỷ EUR (khoảng 660 tỷ USD)
mỗi năm.
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Trần Quốc Phương, Việt
Nam là một trong những quốc gia
có nhiều nỗ lực và đã đạt được nhiều
thành quả trong tiến trình phát triển
bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam cũng
đang phải đối mặt với lượng chất thải
phát sinh ngày càng lớn trong khi
nguồn nguyên liệu thô, nguyên liệu
hoá thạch ngày càng cạn kiệt. Thực
tế, phần lớn các doanh nghiệp Việt
Nam có công nghệ lạc hậu, lỗi thời,
quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu nguồn
lực đầu tư cho công nghệ tái chế. Vì
vậy, thực hiện mô hình KTTH sẽ giúp
cho doanh nghiệp Việt Nam thực
hiện được mục tiêu sản xuất và tiêu
dùng bền vững.

Còn theo các chuyên gia, việc lựa
chọn nền KTTH đối với Việt Nam là
yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn
chế của mô hình tăng trưởng truyền
thống. Phát triển theo mô hình này sẽ
giúp Việt Nam tránh lệ thuộc vào nền
kinh tế bên ngoài, nhất là về nguyên
liệu và nhiên liệu phục vụ sản xuất.
Bởi trong suốt một thời gian dài trong
các ngành công nghiệp sản xuất,
nhân loại đã tư duy việc sản xuất theo
hệ thống tuyến tính,gồm: khai thác,
sản xuất, kết thúc vòng đời sản phẩm,
rồi trả về môi trường. Hoạt động sản
xuất vì thế không bền vững, chất thải
trở thành vấn nạn.

HIỆU QUẢ TỪ CÁC MÔ HÌNH
THỰC TẾ
Thời gian qua, Việt Nam đã triển
khai một số mô hình KTTH, đem lại
hiệu quả nhất định, tiêu biểu như
mô hình khu công nghiệp sinh thái
tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ,…;
mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản
(vỏ tôm, đầu tôm) tạo ra Chitosan và
SSE; sáng kiến không thải rác ra thiên
nhiên do Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam khởi xướng, sáng
kiến tái chế nắp bia Tiger thành sắt
làm cầu tại Tiền Giang,…
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc phát
triển bền vững Công ty Heineken Việt
Nam cho biết, với mục tiêu hướng tới
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phát triển bền vững, nâng cao uy tín thương hiệu, góp phần
phòng chống biến đổi khí hậu, doanh nghiệp chủ động
thực hiện KTTH, từ đó tham gia bảo vệ môi trường và duy
trì phát triển bền vững. Hiện nay, 5/6 nhà máy sản xuất của
Công ty đã thực hiện nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo.
Riêng năm 2019, doanh nghiệp thu mua 40.000 tấn vỏ trấu
và các chế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp để phục vụ sản
xuất đã mang lại thu nhập 52,6 tỷ đồng cho người dân. Hiện
tại, 99% chất thải của Heineken đã được tái sử dụng, tái chế
trong quá trình quay vòng sản xuất.
Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty TNHH La Vie cũng
chung tay với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu
dùng và bao bì thực hiện chuỗi các hành động cụ thể để
hiện thực hóa cam kết cho đến năm 2025 sẽ sử dụng 100%
bao bì có thể tái chế hoặc tái sử dụng được. Với tầm nhìn
“Vì một tương lai không rác thải”, doanh nghiệp tập trung
vào 3 lĩnh vực: phát triển bao bì bền vững; định hình một
tương lai không rác thải, nâng cao nhận thức và hành vi tiêu
dùng mới. Công ty triển khai các cải tiến về bao bì (ngưng
sử dụng màng có nắp chai để giảm rác thải; Chuyển màu
chai sang trắng trong để đơn giản hóa quá trình tái chế;
Dùng công nghệ in laser để không ảnh hưởng đến chất
lượng nhựa sau tái chế; ra mắt chai thủy tinh với quy trình
thu gom và tái chế) nhằm từng bước đạt mục tiêu có thể tái
chế 100% hoặc tái sử dụng vào năm 2025.

CẦN CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
Nhiều chuyên gia cho rằng, để chuyển đổi từ nền kinh tế
tuyến tính sang KTTH, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức.
Bởi hiện hoạt động về KTTH ở nước ta hầu như chưa phát
triển. Để thực hiện “kinh tế tuần hoàn”, Việt Nam cần phải
có các giải pháp đồng bộ. Một là, xây dựng mô hình tăng
trưởng kinh tế chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực
đầu vào, áp dụng khoa học công nghệ vào các ngành, đặc
biệt là xử lý rác thải để tái tạo nguyên liệu mới. Việc chuyển
đổi từ một nền kinh tế truyền thống sang nền KTTH đòi hỏi
phải có sự thay đổi cả hệ thống, trong đó phát huy vai trò
của các bên liên quan, gồm nhà nước và doanh nghiệp luôn
có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Các chuyên gia khuyến nghị, để mở rộng nền KTTH, các
nhà sản xuất cần phải xác định rõ đâu là ưu tiên hàng đầu
của doanh nghiệp. Thay vì sản xuất sản phẩm càng nhanh,
càng rẻ, càng tốt, thì độ bền của sản phẩm và quy trình sản
xuất bền vững mới là yếu tố then chốt. Sản phẩm cũng
cần được thiết kế sao cho dễ dàng tái chế. Ngoài ra, doanh
nghiệp cần nỗ lực phát triển các chuỗi cung ứng thân thiện
với môi trường. Phần khó khăn nhất trong “sứ mệnh” mở
rộng nền KTTH sẽ là nâng cao nhận thức và thuyết phục
người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm. Việc phải đầu
tưcó thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, tuy nhiên, với mô hình
này, doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn tạo
ra những giá trị trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi
trường và phát triển theo hướng bền vữngv
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NGÀNH GIẤY

NHIỀU TIỀM NĂNG

PHÁT TRIỂN
KINH TẾ
TUẦN HOÀN
Trong bối cảnh thế giới ngày càng
nhận thức sâu sắc về ô nhiễm môi trường,
về vấn nạn từ rác thải nhựa,... ngành
Giấy đang được xem như một ngành có
nhiều tiềm năng phát triển mạnh trong
nền kinh tế tuần hoàn. Giấy đang được
hướng tới như là nguyên liệu thay thế
nhựa, đặc biệt là các sản phẩm dùng 1
lần, khó phân hủy.
HOÀNG HÀ
PHÙ HỢP “TỰ NHIÊN” VỚI MÔ HÌNH KINH TẾ
TUẦN HOÀN
Trong nền kinh tế tuần hoàn, khái niệm kết thúc
vòng đời của vật liệu được thay bằng khái niệm khôi
phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái
tạo, không dùng các hóa chất độc hại, gây tổn hại tới
việc tái sử dụng và tiến tới giảm thiểu chất thải thông
qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kĩ thuật
và cả các mô hình kinh doanh trong phạm vi của hệ
thống đó. Mô hình kinh tế tuần hoàn có khả năng giúp
giảm phát thải, thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên
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góp phần giải quyết các vấn đề về
khan hiếm và bảo tồn tài nguyên, hỗ
trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho
nên kinh tế.
Khái niệm kinh tế tuần hoàn
tương đối mới với doanh nghiệp Việt
Nam, tuy nhiên theo Tiến sĩ Đặng Văn
Sơn - Viện trưởng Viện Công nghiệp
Giấy và Xenluy lô, ngành Giấy có
bản chất rất gần kinh tế tuần hoàn,
bởi việc quản lý và tái tạo tài nguyên
của Ngành có thể thực hiện theo
một vòng khép kín, ít tạo ra phế
thải. Hiện nay, có 2 loại nguyên liệu
chính được sử dụng trong sản xuất
giấy là bột giấy và giấy thu hồi, hay
còn gọi là “giấy tái chế” (tên tiếng
Anh là recycled paper, là giấy sau
khi sử dụng được thu hồi, tái chế, chỉ
có một số rất ít loại giấy không tái
chế được, điển hình là giấy vệ sinh).
Thông thường, trong quy trình sản
xuất giấy từ bột giấy nguyên chất,
trải qua nhiều khâu, tiêu hao nhiều
nguyên liệu. Ngược lại, tái chế giấy
giúp tiết giảm được nhiều khâu, tiết
kiệm nhiên liệu. Cụ thể, tái chế 1 tấn
giấy có thể tiết kiệm đến 17 cây gỗ
trưởng thành, 4.000 kWh điện, 270 lít
dầu, 26.000 lít nước và 3,5 m3 đất (để
chôn lấp); đồng thời giảm được: 65%
điện năng cần sử dụng (để sản xuất

giấy mới); 35% nguy cơ ô nhiễm môi
trường; 74% ô nhiễm không khí,…

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGÀNH
GIẤY THEO HƯỚNG TUẦN HOÀN
Những năm gần đây, ngành Giấy
Việt Nam có tốc độ phát triển trung
bình khoảng 10-12%/năm, riêng giấy
bao bì khoảng 15-17%/năm, đang
đứng trước nhiều cơ hội mở rộng,
hợp tác và phát triển cùng với các
doanh nghiệp trong khu vực và thế
giới. Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt
Nam cho biết, luôn định hướng xây
dựng Ngành theo mô hình kinh tế
tuần hoàn, sử dụng nguồn nguyên
liệu thứ cấp, đặc biệt xem giấy thu hồi
là nguồn nguyên liệu sản xuất.
Hiện nay, các doanh nghiệp
ngành Giấy chú trọng áp dụng nhiều
giải pháp, công nghệ mới, nhằm sản
xuất sạch hơn, mang lại lợi ích lớn
về môi trường do tiết giảm tiêu hao
năng lượng, tiết kiệm chi phí cho
doanh nghiệp. Điển hình, nước sản
xuất đang được áp dụng theo hướng
tuần hoàn tái sử dụng, các công nghệ
mới giảm điện năng và dùng điện
năng lượng mặt trời, hóa chất được
cắt giảm,... Từ hàng chục năm trước,
Công ty TNHH Giấy Bao bì Đồng Tiến
- đơn vị sản xuất giấy bao bì lớn trong
nước đã hợp tác với Công ty Tetra

Pak - doanh nghiệp chuyên về bao bì
giấy đựng chất lỏng lớn nhất thế giới
đầu tư dây chuyền tái chế vỏ hộp sữa
đồng bộ đầu tiên tại Việt Nam.
Tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam
(Vinapaco), ngoài việc đầu tư hệ
thống xử lý chất thải, doanh nghiệp
đã chú trọng áp dụng sản xuất sạch
hơn tại tất cả các phân xưởng sản
xuất; tăng cường các biện pháp quản
lý nội vi, đẩy mạnh việc thực hiện
Chương trình tiết kiệm trong sản
xuất, như: sử dụng tiết kiệm năng
lượng, điện, nước sạch, vật tư nguyên
liệu,… từ đó tối ưu hiệu quả sản xuất
và giảm thiểu lượng chất thải ngay
tại nguồn phát sinh.Giai đoạn 20092019, Vinapaco đã áp dụng 88 sáng
kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản
xuất, giảm tiêu hao vật tư hóa chất,
năng lượng, nguyên liệu đầu vào,…
Theo Tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nền
kinh tế tuần hoàn sử dụng nguyên
liệu thứ cấp trong đó có giấy thu
hồi (để tái chế, tái sử dụng) được coi
nguyên liệu chính trong hoạt động
sản xuất. Tuy nhiên, thực tế hiện
nay, nước ta chưa hiểu đúng bản
chất của giấy thu hồi, chỉ xem đây là
giấy phế liệu, chưa phải nguyên liệu
thứ cấp dùng để sản xuất. VPPA cho
rằng, ngành Giấy cần nhanh chóng
tận dụng các cơ hội phát triển
trong kinh tế tuần hoàn. Việt Nam
cần nâng cao nhận thức, có ứng xử
đúng với “giấy tái chế” theo đúng
cách gọi của các quốc gia sản xuất
giấy hàng đầu. Việt Nam cần xây
dựng và hoàn thiện hệ thống các
quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về
giấy thu hồi - nguyên liệu thứ cấp,
hoạt động thu gom và tái chế giấy
để làm cơ sở hiện đại hóa ngành
Giấy theo hướng thân thiện với môi
trường. Cụ thể, ban hành các cơ chế
chính sách đồng bộ, khuyến khích
thu gom, tái chế,… như từ phân loại
rác tại nguồn, thu gom vận chuyển
đến nhà máy; tạo thuận lợi cho hoạt
động nhập khẩu giấy thu hồi làm
nguyên liệu sản xuất; đồng thời coi
giấy thu hồi như một loại hàng hóa
thông thườngv
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VIỆT NAM THÚC ĐẨY
PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
SINH THÁI GIẢM CHẤT THẢI,
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

K

Việc áp dụng Khu Công nghiệp Sinh thái (KCNST) tại Việt Nam là
một trong những giải pháp để hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển
bền vững. Phát triển KCNST sẽ cải thiện hoạt động kinh tế, đồng thời
giảm thiểu các tác động tới môi trường bởi nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn tài nguyên và giảm thải bỏ chất thải.
SƠN HÀ

hu công nghiệp sinh thái
(KCNST) là một “cộng đồng”
các doanh nghiệp sản xuất
và dịch vụ có mối liên hệ mật
thiết trên cùng một lợi ích: Hướng
tới một hoạt động mang tính xã hội,
kinh tế và môi trường chất lượng
cao, thông qua sự hợp tác trong
quản lý các các vấn đề môi trường
và tài nguyên. Theo “Sổ tay phát triển
KCNST cho các nước đang phát triển
châu Á” của Ngân hàng Phát triển
châu Á, có 7 nguyên tắc cơ bản để
xây dựng một KCN theo hướng một
KCNST,gồm: Hài hòa với thiên nhiên;
Hệ thống năng lượng; Quản lý dòng
nguyên liệu và chất thải; Cấp thoát
nước; Quản lý KCNST hiệu quả; Xây
dựng/cải tạo; Hòa nhập với cộng
đồng địa phương.
Ước tính, trên thế giới có khoảng
30 KCNST chia thành các nhóm khác
nhau: KCNST nông nghiệp Burlington,
Vermont, Mỹ; KCNST tài nguyên tái
tạo Cabazon, California, Mỹ; KCNST
hóa chất Quzchou, Zhejang, Trung
Quốc,… Tuy nhiên, có thể phân
loại các KCNST thành 5 nhóm, gồm:
KCNST nông nghiệp; KCNST tái tạo tài
nguyên; KCNST năng lượng tái sinh;
KCNST nhà máy điện và KCNST lọc
hóa dầu hay hóa chất. Tùy thuộc vào

chính sách phát triển của mỗi quốc
gia, đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh
tế - xã hội và môi trường tại khu vực
đặt KCNST hay các KCNST được tái
thiết lại từ những KCN.
KCN Kalundborg, Đan Mạch được
xem là một ví dụ điển hình để hình
thành hệ thống lý luận sinh thái học
công nghiệp và các KCNST trên thế
giới. Thành phần chính tham gia vào
KCN này bao gồm: Nhà máy nhiệt
điện lớn nhất tại Đan Mạch - Nhà
máy điện Asnaes; Nhà máy lọc dầu
Staltoil, Nhà máy sản xuất dược phẩm
và enzym Novo Nordisk; Nhà máy sản
xuất ván trát tường Gyproc - nhà máy
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lớn nhất vùng Scandinavia, đô thị
Kaludborg, phân phối nước, điện cho
20.000 người dân. Sự cộng sinh đã
phát triển qua nhiều năm bao gồm
các đối tác từ các huyện khác, cũng
như nông trại. Các công ty tham gia
trao đổi nguyên liệu và năng lượng
vì lợi ích chung, trên cơ sở đó, phế
thải từ một công ty này có thể được
sử dụng như là đầu vào chi phí thấp
cho công ty khác. Sự phù hợp giữa
các ngành công nghiệp trên phương
diện “Trao đổi chất thải”; Khoảng
cách (về vị trí địa lý giữa các nhà máy
không quá lớn; Mỗi nhà máy đều nắm
được thông tin liên quan đến các nhà
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máy khác trong KCN; Động cơ thúc
đẩy các nhà máy tham gia vào KCNST
là sự phát triển kinh tế bền vững…
Việc triển khai mô hình khu công
nghiệp sinh thái sẽ góp phần quan
trọng trọng việc cải thiện hiệu quả
kinh tế, môi trường và xã hội của
hoạt động công nghiệp tại Việt Nam,
phù hợp với Chiến lược quốc gia về
Tăng trưởng Xanh và các cam kết
của Việt Nam trong việc thực hiện
các mục tiêu phát triển bền vững
(SDGs) 2030 của Liên hợp quốc, Thỏa
thuận Paris về biến đổi khí hậu (COP
21),... Đây đồng thời là tiền đề cho
việc xây dựng cơ chế, chính sách về
khu công nghiệp sinh thái nói riêng,
cũng như lồng ghép trong các quy
định của pháp luật về môi trường,
công nghiệp và các chính sách có
liên quan.
Thực tế vận hành KCNST từ năm
1972 - 2003 cho thấy đã mang lại
nhiều lợi ích thiết thực, như: Giảm
tiêu thụ nguồn tài nguyên; Giảm
lượng khí thải phát sinh: Tái sử
dụng phế phẩm,…Tại Việt Nam,
hiện chỉ có một số KCN, KCX ở
phía Nam hoạt động theo mô hình
KCNST. Cụ thể, KCX Linh Trung I (TP.

HCM) có tổng diện tích 62 ha hoạt
động từ năm 1995 với 26 Công ty.
Đây là nơi tập hợp của các cơ sở sản
xuất và dịch vụ cùng hướng tới một
mục đích là nâng cao chất lượng
môi trường và nguồn tài nguyên.
Tất cả các cơ sở sản xuất trong KCX
này đều thực hiện trao đổi chất thải
với Công ty Liên doanh Sepzone
hoặc với các cơ sở thu mua phế liệu,
tái sinh, tái chế hoặc xử lý chất thải
bên ngoài KCX.
KCN Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai)
thành lập năm 1997 với diện tích 347
ha, với các ngành công nghiệp, như:
dệt may, cơ khí chế tạo, sản xuất vật
liệu xây dựng, chế biến sản phẩm
gỗ, thực phẩm, hóa chất và hóa mỹ
phẩm, điện tử, điện gia dụng,… KCN
hình thành một mạng lưới trao đổi
chất thải, giấy caton được sử dụng để
sản xuất hộp cát tông, nguyên liệu
vải, sợi phế liệu được sử dụng để sản
xuất các sản phẩm như giẻ lau, bụi
bông,… Còn mạng lưới trao đổi chất
thải bên ngoài KCN được thiết lập đối
với tái chế phế liệu, như: nhựa, giấy
và cát tông… Chất thải rắn, khí thải
đều được xử lý, còn nước thải được
xử lý và tái sử dụng cho các thiết bị

vệ sinh ở khu lưu trú của công nhân
(240 m³/ngày), tưới cây (500 m³/
ngày). Ngoài ra, nước thải sau xử lý là
7.500 m³/ngày.
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
vừa phối hợp với Tổ chức Phát triển
công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)
và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ
(SECO) khởi động Dự án “Triển khai
khu công nghiệp sinh thái tại Việt
Nam theo hướng tiếp cận từ Chương
trình khu công nghiệp sinh thái
toàn cầu”. Dự án có tổng kinh phí là
1,82 triệu USD, trong đó vốn hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) không
hoàn lại là 1,68 triệu USD từ Chính
phủ Thụy Sỹ thông qua SECO, vốn
đối ứng là 138.800 USD. Dự án được
thực hiện trong 36 tháng tại Hà Nội
và 5 tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí
Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng
và Hải Phòng. Dự án là sự kế thừa
mô hình thí điểm được triển khai
giai đoạn 2014 -2019, sẽ hỗ trợ hoàn
thiện khung pháp lý và xây dựng
nền tảng thông tin, kỹ thuật để kết
nối doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện
các giải pháp chuyển đổi khu công
nghiệp thông thường thành khu
công nghiệp sinh tháiv

Nghiên cứu xử lý triệt để và tận dụng giá trị của bùn thải hữu cơ

N

hóm nghiên cứu của PGS.TS Đỗ Văn Mạnh (Viện
Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam) mới đây đã xây dựng thành
công 3 mô hình xử lý bùn thải thành phân bón hữu
cơ với quy mô bán công nghiệp công suất 80m3/
ngày, công suất phát điện 20 kW, canh tác cho 3-5 ha
cây trồng ở tỉnh Đắk Lắk. So với công nghệ phân hủy
yếm khí truyền thống, công nghệ của PGS. TS Đỗ Văn
Mạnh nghiên cứu phát triển có thể vận hành liên tục
do thời gian lưu được tính toán chính xác. Nhờ vậy, có
thể thu hồi khí biogas ở mức cao nhất, chất rắn sau
quá trình phân hủy đảm bảo dễ cân bằng nhất các
thành phần cơ bản của sản xuất phân bón hữu cơ.
Trong bối cảnh, không chỉ Đắk Lắk, mà ở tất cả các
thành phố lớn, việc xử lý bùn thải không phải chuyện
dễ dàng, nhất là ở quy mô bán công nghiệp, Nghiên
cứu này có thể trở thành hướng đi phù hợp trong việc
xử lý triệt để và tận dụng giá trị của bùn thải.
Trước đó, các nhà khoa học của Viện Công nghệ

môi trường đã triển khai thành công dự án Nghiên
cứu phát triển công nghệ thích ứng xử lý bùn thải
hữu cơ thu khí sinh học phát điện. Thành công ở
quy mô pilot trong chương trình này là bước đệm
quan trọng để nhóm nghiên cứu phát triển và ứng
dụng công nghệ xử lý bùn thải hữu cơ ở quy mô
bán công nghiệp.
MiVi
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Bộ Công Thương hợp tác quốc tế

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN
Hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ, ưu tiên xanh hóa sản xuất, và thúc đẩy tiêu
dùng bền vững, tăng cường khả năng tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải gắn sản xuất
trong lĩnh vực Công Thương với bảo vệ môi trường..., thời gian qua Bộ Công Thương đã
triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, điển hình là các hợp tác với Hà Lan trong lĩnh
vực phát triển Kinh tế tuần hoàn (KTTH). Các văn bản, thỏa thuận hợp tác song phương
trong việc hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển lĩnh vực này cũng đã được đàm phán ký
kết, tạo cơ sở để triển khai các hoạt động hợp tác.
SƠN HÀ

C

ụ thể, tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với
Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác Phát triển
Hà Lan - bà Sigrid Kaag để trao đổi và thúc đẩy
các hoạt động hợp tác song phương giữa hai bên. Hà Lan
cho biết sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các hợp tác sẵn có với
Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, sản xuất giảm
phát thải, hướng đến phát triển bền vững, sử dụng năng
lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Cơ sở
hạ tầng và Quản lý Nước nói riêng và Chính phủ Hà Lan
hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Quy hoạch tổng thể
về phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, cũng như
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kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan nhanh chóng triển khai
đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản
lý Nước nước này cho biết, Hà Lan sẵn sàng đồng hành
cùng Việt Nam xây dựng cơ sở pháp lý và khung chính
sách phục vụ phát triển KTTH. Đại sứ quán Hà Lan tại Việt
Nam được ủy quyền là đầu mối hỗ trợ phía Việt Nam trong
nghiên cứu, triển khai các nội dung cụ thể.
Trước đó, tháng 9/2019, nhân chuyến thăm và làm
việc tại Hà Lan của Đoàn liên Bộ: Công Thương, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tài nguyên và Môi trường
do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng
làm Trưởng đoàn, nhiều hoạt động đã được diễn ra
nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương Việt Nam - Hà
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Lan trong lĩnh vực phát triển
nền kinh tế tuần hoàn và năng
lượng gió ngoài khơi.
Tại chuỗi hoạt động này,
Thứ trưởng Bộ Công Thương
Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Hạ
tầng cơ sở và quản lý nước Hà
Lan đã ký kết Tuyên bố chung
về hợp tác trong các lĩnh vực
thuộc thẩm quyền của hai Bộ,
hướng đến xây dựng nền kinh
tế tuần hoàn. Đây là văn bản
thoả thuận hợp tác cấp Bộ đầu
tiên tạo khung hợp tác giữa hai
bên để phát triển lĩnh vực mới,
nhằm phục vụ chiến lược phát
triển bền vững tại Việt Nam.
Đây cũng là cơ sở để Chính phủ
hai bên tạo điều kiện kết nối và
hỗ trợ doanh nghiệp hai nước
phát triển kinh tế tuần hoàn
trong một số lĩnh vực cụ thể:
Tái chế, tái sử dụng cho xỉ nhiệt
điện thành sản phẩm hàng hoá,
Nhà máy điện rác, giảm thiểu
sản phẩm nhựa sử dụng một
lần và phát triển các sản phẩm
thay thế...
Hà Lan là một trong những
nước tiên phong tại Châu Âu và
trên thế giới về phát triển năng
lượng tái tạo, đặc biệt là sản
xuất điện từ năng lượng gió. Hà
Lan cho biết sẽ đẩy mạnh việc
chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ
kỹ thuật xây dựng quy hoạch
và hoạch định chính sách, phát
triển công nghiệp phụ trợ, tiếp
cận các nguồn vốn để phát triển
năng lượng tái tạo ở Việt Nam,
đặc biệt đối với công nghệ
điện gió ngoài khơi và tích hợp
nguồn năng lượng tái tạo trong
vận hành hệ thống điện.
Những năm qua, Việt Nam
đã nỗ lực trong công tác bảo
vệ môi trường thông qua nhiều
chiến lược, định hướng quan
trọng, như: Chiến lược quốc gia
về tăng trưởng xanh, Chiến lược
phát triển năng lượng tái tạo,
Chiến lược quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn...v

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về
quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

M

ới đây tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF), Cộng hòa Liên bang
Đức tổ chức hội thảo “Hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý rác thải nhựa
tại Việt Nam”. Mục tiêu năm 2025 là sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi
trường tại các trung tâm thương mại..., giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển
và đại dương...
Trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu,
đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm hạn chế tác động của
rác thải nhựa tới môi trường; chú trọng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử
dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, tăng cường tái chế và tái sử
dụng chất thải.
Bên cạnh đó, xây dựng văn bản hướng dẫn về “Giảm thiểu, tái sử dụng, tái
chế và xử lý chất thải nhựa, phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương”
trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong đó
quy định về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; các sản
phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần
và sản phẩm thay thế bao bì nhựa khó phân hủy sinh học được chứng nhận thì
được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ TN&MT
tiếp tục tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường
công tác quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam”.
PV

Ra mắt Trung tâm tri thức về Kinh tế tuần
hoàn tại Việt Nam

T

háng 12, tại Hà Nội, Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn chính thức ra
mắt, nằm trong khuôn khổ của dự án “Trung tâm tri thức về kinh tế tuần
hoàn: Thúc đẩy nghiên cứu đa ngành, nâng cao năng lực và khả năng lãnh
đạo”. Dự án là sáng kiến hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường,
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà
Nẵng) và ĐH Aston (Vương quốc Anh).
Theo đó Trung tâm tri thức về kinh tế tuần hoàn đầu tiên của Việt Nam đặt
tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa các
doanh nghiệp, các trường ĐH và viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đây
sẽ là tiền đề để các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi kinh
nghiệm, nâng cao nhận thức, và phát triển năng lực thực hiện kinh tế tuần
hoàn tại Việt Nam.
Mục tiêu Trung tâm này hướng tới là trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết
cho các doanh nghiệp (tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ)
của Việt Nam; giúp họ nâng cao khả năng áp dụng, chuyển đổi mô hình kinh
tế này cho phù hợp với điều kiện thực tế thông qua tái thiết kế quy trình kinh
doanh, chuyển đổi tổ chức, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu...Trung tâm tri
thức cũng sẽ là nơi kết nối, tạo cầu nối cho việc trao đổi kinh nghiệm, mở rộng
quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, các chuyên
gia trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan Chính
phủ trong áp dụng kinh tế tuần hoàn.
M.HOA
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THÁO GỠ KHÓ KHĂN
trong phát triển năng lượng tái tạo
Thời gian qua, mặc dù việc phát triển năng lượng tại tạo như điện mặt trời, điện gió
của nước ta đã đạt được kết quả khả quan, tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản, khó khăn,
vướng mắc cần tháo gỡ.
THÙY TRANG
CƠ CHẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN NLTT
GIẢM CÁC NGUỒN NGUYÊN
LIỆU HÓA THẠCH
Theo báo cáo thống kê, giai đoạn
2021 - 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn,
với tình trạng thiếu điện trầm trọng.,
năm 2023 có thể thiếu tới 13 tỷ kWh.
Đến hết năm 2023, công suất nguồn
điện bị thiếu hụt so với quy hoạch lên
tới 12.690 MW. Tình trạng thiếu hụt
nguồn điện sẽ được cải thiện trong
các năm 2024 và 2025 nhưng dự báo
đến hết năm 2025, nguồn điện sẽ vẫn
còn thiếu hụt khoảng 7.250 MW. Sản
lượng điện sản xuất đã tăng hơn 2,3

lần, từ 101,4 tỷ kWh vào năm 2010,
lên gần 235 tỷ kWh vào năm 2019.
và được dự báo sẽ tiếp tục tăng
nhanh, với tốc độ trung bình là 5,6%/
năm, lên 950 tỷ kWh vào năm 2045.
“Mặc dù tỉ lệ sử dụng nhiên liệu hóa
thạch trong sản xuất điện dự báo
giảm, nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn.
Do đó, việc phát triển năng lượng
tái tạo cần được đặc biệt quan tâm
trong thời gian tới.
Khuyến khích doanh nghiệp
năng lượng tái tạo trong nước phát
triển, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị
Quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020
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về định hướng chiến lược phát triển
năng lượng quốc gia của Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045. Nghị quyết nhấn mạnh: Ưu
tiên xây dựng các cơ chế, chính sách
đột phá để khuyến khích và thúc đẩy
phát triển mạnh mẽ các nguồn năng
lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các
nguồn năng lượng hóa thạch, nhanh
chóng xây dựng thị trường năng
lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh
bạch, đa dạng hoá hình thức sở hữu
và phương thức kinh doanh đối với
mọi loại hình năng lượng,... Với mục
tiêu là tỉ lệ các nguồn năng lượng

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

tái tạo trong tổng cung năng lượng
sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm
2030; 25 - 30% vào năm 2045,…
Theo ông Đỗ Đức Quân - Phó Cục
trưởng Cục Điện lực và Năng lượng
tái tạo, Bộ Công Thương, để đạt được
mục tiêu này, Bộ Công Thương đã
tham mưu trình Chính phủ ban hành
các cơ chế khuyến khích phát triển
điện gió, điện sinh khối, phát điện từ
chất thải rắn và điện mặt trời, như: Áp
dụng giá mua ưu đãi cố định trong
20 năm. Ví dụ, điện gió trên bờ: 8,5
UScent/kWh; điện gió ngoài khơi: 9,8
UScent/kWh áp dụng cho các dự án
có ngày vận hành thương mại trước
ngày 1/11/2021. Hay, điện sinh khối
công nghệ đồng phát nhiệt điện:
7,03 UScent/kWh; điện sinh khối
khác: 8,47 UScent/kWh; công nghệ
đốt rác phát điện: 10,05 UScent/kWh;
điện mặt trời 9,35 UScent/kWh áp
dụng cho các dự án có ngày vận hành
thương mại trước ngày 01/7/2019 và
7,09 UScent/kWh điện mặt trời mặt
đất, 7,69 UScent/kWh điện mặt trời
nổi, 8,38 UScent/kWh điện mặt trời
mái nhà áp dụng cho các dự án điện
mặt trời vào vận hành trong giai đoạn
từ 1/7/2019 đến 31/12/2020 .

Bên cạnh đó, giá bán điện được
cố định theo đồng USD, thanh toán
bằng VND theo tỷ giá tại thời điểm
thanh toán; hợp đồng mua bán điện
mẫu do Bộ Công Thương ban hành;
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế VAT...
thuế sử dụng đất ở mức ưu đãi cao
nhất theo quy định hiện hành.

CẦN THÁO GỠ NHỮNG RÀO CẢN
Tính đến hết tháng 9/2020, tổng
công suất lắp đặt điện gió đạt 485
MW, điện mặt trời đạt 5.829 MW, điện
sinh khối đạt 169 MW chiếm khoảng
11,2% tổng công suất lắp đặt toàn
quốc. Về sản lượng, tính đến hết
tháng 9/2020, điện sản xuất từ điện
gió đạt 630 triệu kWh, điện mặt trời
đạt 7.274 triệu kWh, điện sinh khối
đạt 303 triệu kWh chiếm khoảng
4,4% tổng sản lượng điện sản xuất
toàn quốc. Riêng đối với điện mặt trời
mái nhà, tính đến ngày 14/10/2020
đã có trên 57.000 hệ thống được lắp
đặt với tổng công suất 1.747 MWp.
Theo Bộ Công Thương, Việt Nam
có nhiều điều kiện thuận lợi để phát
triển nguồn năng lượng tái tạo. Theo
đó, Việt Nam có số giờ nắng trung
bình hàng năm khoảng 1.500 giờ tại

các tỉnh đồng bằng sông Hồng và lên
đến 2.700 giờ tại các tỉnh Nam Trung
bộ… Còn theo Bản đồ gió toàn cầu
(Earth Wind Map) ước tính, hơn 39%
diện tích của Việt Nam có tốc độ gió
trung bình hàng năm trên 6 m/s…
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn
Vy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng
lượng Việt Nam, năng lượng tái tạo
hiện vẫn chưa phát triển nhanh, rộng
tại Việt Nam là bởi nhà đầu tư còn
gặp phải nhiều rào cản như: thể chế;
pháp lý; đầu tư; kỹ thuật; nhân lực kỹ
thuật…
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng
thương mại và công nghiệp cho rằng,
quá trình phát triển năng lượng tái
tạo đang đặt ra những thách thức
mới về sự phát triển đồng bộ của hệ
thống lưới điện, sử dụng đất, cơ chế
giá điện, công nghệ, nguồn nhân
lực/việc làm và nguồn tài chính. Đến
thời điểm này vẫn còn nhiều “điểm
nghẽn” khiến nhiều dự án chậm triển
khai, thậm chí mất phương hướng
và có nguy cơ hủy bỏ. Việc quản lý,
phối hợp giữa các bộ, ngành và địa
phương về thực thi chính sách trong
một số trường hợp chưa rõ ràng,
thiếu chặt chẽ…v
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PHÂN LÂN VĂN ĐIỂN:

Tận dụng mọi nguồn lực
để sản xuất sạch, phát triển bền vững
Với phương châm “sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt, thân thiện với môi trường”,
trong những năm qua, Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển (Phân Lân Văn Điển)
luôn coi trọng việc đầu tư khoa học kỹ thuật, công nghệ, tận dụng mọi nguồn lực hiện có
để sản xuất sạch, phát triển bền vững.
AN CHÂU

C

ụ thể, Công ty đã áp dụng các giải pháp công
nghệ thu hồi triệt để chất thải rắn, đưa 100%
chất thải rắn vào làm nguyên liệu sản xuất phân
lân nung chảy (ép làm bánh nguyên liệu để sản
xuất phân lân nung chảy, tận thu nguyên liệu dưới cỡ) góp
phần giảm định mức tiêu hao nguyên liệu, giảm ô nhiễm
môi trường. Ở công đoạn này, ước tính, định mức tiêu
hao nguyên liệu giảm 21,8%, mỗi năm tận thu khoảng
100.000 tấn quặng mịn đưa vào lò cao làm nguyên liệu
sản xuất, triệt tiêu hoàn toàn phế thải rắn, mang lại hiệu
quả cao cho doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất của
Phân Lân Văn Điển chỉ còn một số loại phế thải rắn thuộc
danh mục chất thải nguy hại (Công ty đã ký hợp đồng tổ
chức thu gom, bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý
theo đúng quy định)
Từ năm 2014, Công ty đã nghiên triển khai thành công
Đề tài khoa học “Nghiên cứu xử lý tuần hoàn nước thải”,
đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt
đạt tiêu chuẩn môi trường, sau đó tuần hoàn 100% nước
thải công nghiệp, nước sinh hoạt và một phần nước mưa.
Theo đó, giải quyết được thực tế mỗi tấn phân lân phải
sử dụng 44m3 nước và sau đó thải bỏ khoảng 40m3 nước
thải. Đại diện Công ty cho biết đã cải tạo hệ thống rửa bụi
các hệ nghiền, loại bỏ hoàn toàn không thải nước, 100%
lượng nước thải công nghiệp và sinh hoạt đã được đưa
trở lại sản xuất sau khi xử lý. Giải pháp này giúp Phân lân
Văn Điển mỗi năm tiết kiệm được khoảng 12 - 13 triệu m3
tài nguyên nước và trên 5 triệu kWh điện do không phải
chạy bơm giếng sâu khai thác nước, đồng thời thu hồi
khoảng 3.500 tấn bán thành phẩm và không phải đóng
phí môi trường (tương đương mỗi năm thu lợi khoảng 10
tỷ đồng).
Chỉ riêng giai đoạn 2012 - 2015, Phân lân Văn Điển đã
đầu tư gần 10 tỷ đồng lắp đặt thêm 7 hệ thống lọc bụi tay
áo, triệt tiêu bụi, làm sạch môi trường cho người lao động
giảm nhẹ cường độ lao động cho công nhân và làm lợi
trên 1 tỉ đồng/năm.
Những năm qua, Công ty đã không ngừng đầu tư
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nghiên cứu nâng cao tiết diện, thể tích đường ống, tháp
hấp thụ lên hơn 3 lần, qua đó hoàn thiện hệ thống xử lý
khí thải sau lò, tăng thể tích, lưu lượng nước tưới tháp
hấp thụ; dung tích lò đốt CO và bổ sung thêm dung dịch
sữa vôi để hấp thụ và đốt triệt để khí độc tận dụng nhiệt.
Chính vì vậy, đến nay chất lượng khí thải ra đều đảm bảo
yêu cầu theo quy định.
Bên cạnh đó Phân Lân Văn Điển còn nghiên cứu áp
dụng thành công giải pháp sử dụng nhiên liệu trấu ép
thay thế than trong công nghệ sấy lân và NPK, góp phần
giảm phát thải khí nhà kính, làm lợi 5 tỷ đồng mỗi năm,
cải thiện môi trường chung và điều kiện làm việc cho
công nhân. Việc hoàn thiện và đưa vào vận hành Hệ
thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được lắp đặt ở
ống khói thải nhà máy, các thông số của khí thải của Nhà
máy được tự động cập nhật liên tục 24/24h hàng ngày,
đồng thời kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý về môi
trường để giám sátv
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VINAPACO:

ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP
hợp lý hóa sản xuất,
giảm thiểu chất thải
Trong quá trình sản xuất giấy và bột giấy, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)
luôn đặt mục tiêu khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên nhiên
liệu, tài nguyên thiên nhiên,… kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu chất thải cũng như hạn
chế các tác động đến môi trường, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.
PHAN VI

D

o được đầu tư từ hàng chục
năm về trước, hệ thống
máy móc thiết bị công
nghệ của Vinapaco đã lạc
hậu, tiêu hao năng lượng; nguyên
liệu cao, ảnh hưởng đến sản lượng,
chất lượng, giá thành sản phẩm,…
Song song với đầu tư nâng cấp dây
chuyền sản xuất và phát triển sản
phẩm, Vinapaco luôn quan tâm đầu
tư các công trình BVMT; Các nguồn
nước thải, khí thải đều được thu gom,
xử lý theo đúng quy trình, đáp ứng
các quy chuẩn quốc gia.
Bên cạnh việc thường xuyên
nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng sản
xuất sạch hơn,... để khắc phục hạn chế
của hệ thống máy móc thiết bị công
nghệ lạc hậu (do đã được đầu tư từ
hàng chục năm trước), đồng thời tối
ưu hóa hiệu quả sản xuất, Vinapaco đã
đẩy mạnh phát động các phong trào
thi đua, vận động người lao động thực
hiện tốt quy trình sản xuất, tiết kiệm
định mức kỹ thuật và chi phí; thi đua
“Sáng kiến - tiết kiệm” nhằm cải tiến
kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên vật
liệu, hóa chất,… từ đó hạ giá thành
sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và thực
hiện đúng mục tiêu gắn sản xuất với
bảo vệ môi trường.
Đến nay, Vinapaco là một trong
số rất ít các doanh nghiệp ngành
Giấy đã giải quyết được cơ bản các

Rừng nguyên liệu giấy áp dụng theo mô hình Quản lý rừng bền vững đã góp phần giảm phát thải

vấn đề liên quan đến chất thải với hệ
thống xử lý tương đối hoàn chỉnh,
công nghệ tiên tiến, phổ biến trên
thế giới. Cụ thể, tại Vinapaco, ngoài
việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải,
doanh nghiệp đã chú trọng áp dụng
sản xuất sạch hơn tại tất cả các phân
xưởng sản xuất; tăng cường các biện
pháp quản lý nội vi, đẩy mạnh việc
thực hiện Chương trình tiết kiệm
trong sản xuất, như: chú trọng xây
dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật,
sử dụng tiết kiệm năng lượng, điện,
nước sạch, hóa chất, vật tư nguyên

liệu, liên tục hoàn thiện hệ thống
tuần hoàn nước nội vi (sử dụng hiệu
quả tài nguyên nước),… từ đó đã tối
ưu hiệu quả sản xuất và giảm thiểu
lượng chất thải ngay tại nguồn phát
sinh. Giai đoạn 2009-2019, Vinapaco
đã có 88 sáng kiến cải tiến kỹ thuật
hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm định
mức kinh tế - kỹ thuật (giảm tiêu hao
vật tư hóa chất, năng lượng, nguyên
liệu đầu vào,…), tạo giá trị làm lợi
trên 50 tỷ đồng.
Đặc biệt, Vinapaco đã áp dụng hệ
thống quản lý môi trường theo tiêu
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chuẩn ISO 14001:2015,. Vì vậy, các vấn đề môi
trường nảy sinh trong hoạt động của đơn
vị đều được kiểm soát chặt chẽ, mang tính
hệ thống, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ
các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường.
Riêng công tác quản lý các loại chất thải
nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông
thường và chất thải rắn sinh hoạt đều được
nhà máy đặc biệt quan tâm. Cụ thể, Tổng
Công ty đã xây dựng kho lưu giữ chất thải
nguy hại phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật
của quy định hiện hành, như: Có mái che,
tường bao quanh, nền lát bằng bê tông, có
hệ thống thu gom nước, rác và có treo biển
cảnh báo và thu gom, vận chuyển và xử lý
theo quy định.
Vinapaco hợp đồng với cơ quan có đủ
chức năng chuyên môn và tư cách pháp
nhân về lấy mẫu phân tích, kiểm tra toàn bộ
các thông số ô nhiễm của các nguồn thải ra
môi trường theo đúng quy định của Giấy
xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi
trường số 70/GXN-TCMT ngày 11/8/2016 và
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số
532/GP-BTNMT ngày 13/2/2018 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Kết quả cho thấy, hầu
hết các thông số ô nhiễm của các nguồn thải
đều đáp ứng các quy chuẩn môi trường cho
phép.
Mới đây, Vinapaco đã hoàn thiện việc
khảo sát, lắp đặt, chuyển giao công nghệ
và hướng dẫn vận hành thiết bị quan trắc
tự động cho hệ thống xử lý nước thải (được
triển khai từ năm 2019), từ đây truyền dữ liệu
về cơ quan quản lý, giúp đơn vị tăng cường
năng lực giám sát hệ thống xử lý chất thải,
kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra môi
trường.
Ngoài ra, hiện hầu hết các Công ty lâm
nghiệp (trồng rừng nguyên liệu giấy của
Vinapaco) đã được Tổ chức GFA cấp chứng
chỉ rừng bền vững FSC (Forest Certification:
bao gồm nội dung không gây ra những tác
động không mong muốn đối với môi trường
tự nhiên và xã hội, không ảnh hưởng đến các
chức năng sinh thái của rừng và môi trường
xung quanh, không làm suy giảm tính đa
dạng sinh học,…).Vinapaco đang tiếp tục
hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực quản
lý rừng hiệu quả, sử dụng tối đa các lợi ích
kinh tế, lợi ích môi trường và lợi ích xã hội của
rừng theo hướng bền vữngv
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SUPE LÂM THAO

Tích cực áp dụng
các giải pháp

ĐỂ “XANH HÓA”
SẢN XUẤT

Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật,
tiết kiệm nguyên nhiên liệu, Công ty CP Supe và
Hóa chất Lâm Thao đã từng bước cải tạo, khắc
phục được những hạn chế tác động đến môi trường
theo hướng phát triển bền vững.
TRẦN BẢN

V

ới quan điểm lãnh đạo xuyên suốt trong sản xuất liên tục
nâng cao chất lượng phải đi đôi với đảm bảo an toàn,
đặc biệt là hạn chế tối đa các tác động đến môi trường.
Thời gian qua, các đề tài, sáng kiến được áp dụng tại Supe
Lâm Thao phần lớn là các cải tiến, đổi mới liên quan đến cải thiện
và bảo vệ môi trường. Một trong số các nghiên cứu thay đổi công
nghệ nhằm bảo vệ môi trường nổi bật giai đoạn này mà Supe Lâm
Thao áp dụng phải kể đến, như: “Nghiên cứu giải pháp lập phương
án sửa chữa tháp tiếp xúc dây chuyền Axít 2 nhằm nâng cao hiệu
suất chuyển hoá, giảm thiểu khí thải phát tán ra môi trường”. Áp
dụng vào thực tế nghiên cứu này đã giúp tăng hiệu suất chuyển
hoá SO2 thành SO3 từ 99,86% lên 99,89%, tăng sản lượng thực tế,
góp phần giảm giá thành, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về kiểm
soát phát thải SO2 ra môi trường với hàm lượng SO2 trung bình 235
mg/Nm3, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu phát thải quy định trong
cột B QCVN 21:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hàm
lượng SO2 ≤ 450 mg/Nm3).
Với Đề tài “Nghiên cứu, lập giải pháp công nghệ mới xử lý dung
dịch H2SiF6 trong dây chuyền sản xuất supe lân nhằm giải quyết
môi trường và nâng cao hiệu quả” đã được đội ngũ lãnh đạo, cán
bộ kỹ thuật của Công ty quan tâm đặc biệt, dành nhiều tâm huyết
nghiên cứu và đầu tư thực hiện trong năm 2017. Điểm sáng tạo của
đề tài là tạo ra công nghệ mới trong xử lý axit H2SiF6 để đưa vào
sản xuất supe lân ở công đoạn tiếp theo phù hợp với điều kiện cơ
sở hạ tầng, trang thiết bị sản xuất hiện có. Áp dụng vào thực tế sản
xuất tại Công ty từ tháng 3/2017 đến nay, Đề tài này đã giảm nhiều
nhiều chi phí cho doanh nghiệp, tạo giá trị làm lợi cho Công ty 45,5
tỷ đồng/năm. Đề tài đã đạt Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa
học công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2017 trong lĩnh vực công

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí
hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng
hợp lý tài nguyên; đồng thời đạt Huy
chương bạc Giải thưởng Quốc tế về
sáng tạo khoa học công nghệ tại Hàn
Quốc năm 2018.
Đến nay, các chỉ tiêu về môi
trường của Supe Lâm Thao đã khẳng
định đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn
QCVN. Các sáng kiến cải tiến đổi mới,
các đề tài nghiên cứu khoa học công
nghệ được áp dụng thành công đồng
thời tạo lợi thế cho sự phát triển theo
hướng bền vững của Công ty. Trong
giai đoạn 2015 ÷ 2019 đã có 1.652 đề
tài, sáng kiến của 3.951 tác giả. Không

chỉ sử dụng hợp lý tài nguyên, mang
lợi ích kinh tế cho Công ty, những
giải pháp còn mang lại hiệu quả, ý
nghĩa lớn về mặt xã hội, môi trường
đặc biệt giải quyết triệt để vấn đề xử
lý nước thải sản xuất supe lân, không
xả nước thải sản xuất ra môi trường.
Bên cạnh các nghiên cứu đổi mới
công nghệ, Supe Lâm Thao còn có
nhiều cải tạo, đổi mới, cải thiện môi
trường hiệu quả, đảm bảo đạt các chỉ
tiêu khí thải, bụi thải, nước thải theo
QCVN, như: Sáng kiến “Cải tạo hệ
thống hấp thụ xí nghiệp Supe 1 đáp
ứng tiêu chuẩn môi trường, thuận lợi
cho vận hành và mang lại hiệu quả

kinh tế”; Sáng kiến “Thu hồi nước
thải rửa lọc nhằm tái sử dụng vào sản
xuất, đảm bảo không có nước thải xả
ra ngoài môi trường và mang lại hiệu
quả kinh tế cao tại Xí nghiệp Cấp
thoát nước”;...
Nhiều đề tài khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi
trường của Công ty đã nhận được giải
thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa
học công nghệ. Cụ thể, giai đoạn
2015 - 2019, Supe Lâm Thao đã nhận
được nhiều giải thưởng: gồm: 1 giải
Nhất và 4 giải Ba tại Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; 2 Giải Khuyến
khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
toàn quốc; 1 giải Nhất tại Giải thưởng
Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt
Nam (VFFOTEC); 1 Huy chương Bạc
Giải thưởng Quốc tế về Khoa học
Công nghệ năm 2018 tại Hàn Quốc; 1
Giải Đặc biệt về Khoa học Công nghệ
năm 2018 của Trường Đại học Hoàng
gia Ả Rập Xê Út;…
Trong thời gian tới, Supe Lâm
Thao sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
hoạt động nghiên cứu khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhằm
bảo vệ môi trường, góp phần vào sự
phát triển bền vững của Công ty và
sự “xanh hóa” của ngành Hóa chất
Việt Namv

Hậu Giang có Dự án Điện rác, tổng công suất xử lý 600 tấn/ngày

V

ừa qua, Công ty TNHH MTV Greebity Hậu Giang
đã khởi công Dự án Nhà máy điện rác, vốn đầu
tư 1.320 tỷ đồng tại tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp,
tỉnh Hậu Giang. Dự án có diện tích hơn 23 ha, chia
thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất xử lý rác
thải 300 tấn/ngày, phát điện 6MW; giai đoạn 2 nâng
tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát
điện 12MW. Dự án nhà máy điện rác sau khi hoàn
thành đưa vào hoạt động sẽ xử lý toàn bộ rác thải
sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông ngiệp
trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Nhà máy cũng sẽ góp
phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng – xanhsạch đẹp, phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh Hậu Giang yêu cầu Dự án phải bố trí nhân lực
hợp lý, có năng lực kỹ thuật cao, có đủ trang thiết bị tổ

chức thi công. Đồng thời, phải tập trung mọi nguồn
lực để triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ đến cuối
năm 2021 đưa nhà máy vào hoạt động. Đồng thời, Dự
án phải lưu ý trong việc lựa chọn thiết bị của nhà máy
bảo đảm công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với
môi trường.
PV
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Phải có cơ chế, chính sách
buộc xử lý phế thải từ Pin mặt trời
Khi các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt, dần được thay thế bằng các
nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), thân thiện môi trường, điển hình như điện mặt trời.
Phế thải từ các tấm Pin mặt trời (PMT) hết hạn lại đặt ra thách thức môi trường rất lớn
trong những thập niên tới. Vì vậy, việc nghiên cứu, phát triển các công nghệ thu gom, xử
lý và tái chế cũng như ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp cho các hoạt động này
trở nên ngày càng quan trọng và cấp bách.
MI VÂN
PHẢI TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ
CHẾ, CHÍNH SÁCH XỬ LÝ TÁI CHẾ
PHẾ THẢI PIN MẶT TRỜI
Với tiềm năng dồi dào, Điện mặt
trời (ĐMT) được xác định là NLTT
ưu tiên phát triển ở Việt Nam. Số
liệu cho thấy, từ năm 2017 đến năm
2019, ĐMT ở Việt Nam đã có bước
phát triển vượt bậc. Từ vài MW năm
2016, đến cuối năm 2019 tổng suất
lắp đặt đã đạt tới khoảng 4.500 MW,
mỗi năm cung cấp cho đất nước hơn
10 tỷ kWh. Theo Chiến lược phát triển
NLTT đến năm 2030, tầm nhìn đến
2050, thì điện năng sản xuất từ ĐMT
đến các năm 2030 và 2050 sẽ lần lượt
là 35,4 tỷ kWh và 210 tỷ kWh.
Tuy được coi là một nguồn năng
lượng sạch, sự phát triển một cách
nhanh chóng của ĐMT đã khiến
nhiều người cảm thấy quan ngại.
Trung bình một nguồn ĐMT công
suất 1 MWp sẽ thải ra gần 70 tấn
phế thải sau khoảng 20-25 năm kể
từ ngày bắt đầu phát điện. Như vậy,
theo Chiến lược Phát triển NLTT, thì
lượng PMT phế thải đến năm 2030
và đến năm 2050 lần lượt là khoảng
2 triệu tấn và 12 triệu tấn. Nếu không
được quản lý, thu gom, tái chế, sẽ
gây ra ô nhiễm môi trường hết sức
trầm trọng và lãng phí rất lớn về tài
nguyên thiên nhiên.
Thực tế vẫn còn nhiều các quốc
gia trên thế giới chưa có các luật định
hay chính sách về xử lý và tái chế phế
thải PMT, (trừ khối cộng đồng châu
Âu EU). Lý do là vì ĐMT chỉ mới phát

triển với công suất đáng kể trong
một vài thập niên gần đây, trong khi
thời gian hoạt động của các tấm PMT
lại khá dài, khoảng 25 năm, nên đến
nay, lượng các tấm PMT phế thải chưa
nhiều, chưa gây ra ảnh hưởng lớn
đến môi trường.
EU là khu vực đầu tiên trên thế
giới ban hành các đạo luật về phế
thải điện tử nói chung và phế thải
ĐMT nói riêng (Quy định WEEE đối
với phế thải PMT). Luật này của EU
bao gồm các điều luật về thu gom,
tái chế và tái sử dụng các tấm PMT
phế thải cũng như trách nhiệm của
các nhà sản xuất và cung cấp các
tấm PMT. Theo WEEE, tất cả các nhà
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sản xuất hoặc nhập khẩu các vật liệu
PMT, kể cả tấm PMT, phải đăng ký
sản phẩm, trong đó tất cả các số liệu
về tấm PMT phải được cung cấp đầy
đủ, chi tiết. Các nhà sản xuất và nhập
khẩu phải chịu trách nhiệm việc thu
gom, xử lý các tấm PMT phế thải do
họ sản xuất hay nhập khẩu khi chúng
hết thời hạn sử dụng.Trong khu vực
EU, quốc gia đầu tiên thực hiện Quy
định WEEE là Vương quốc Anh, tiếp
đến là Đức.
Cộng hòa Sec đã đưa thêm vào
một qui định chặt chẽ hơn đối với
việc thu hồi và tái chế các tấm PMT
phế thải. Hiện tổ chức WEEELABEX
hoạt động ngoài Cộng hòa Sec chịu
trách nhiệm về chuẩn bị các tiêu

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG
chuẩn và qui định cấp chứng chỉ
liên quan đến việc thu gom, tích trữ,
xử lý và tái xử lý theo tinh thần của
WEEE và theo dõi các công ty xử lý
phế thải. Ở Ý, để thực hiện WEEE, một
điều luật số 49 về quản lý các tấm
PMT phế thải cũng đã được ban hành
(the Legislative Decree No. 49 of 14
March 2014). Theo điều luật này, các
tấm PMT phế thải phải được xử lý
tạo ra các nguyên vật liệu để có thể
sử dụng lại như các vật liệu tự nhiên
khác. Điều luật này còn định lượng
rằng, ít nhất 75% (về khối lượng) tấm
PMT hết hạn phải được thu hồi và ít
nhất 65% (về khối lượng) phải được
tái chế...Tại Việt Nam, tấm pin năng
lượng mặt trời thải loại được quản
lý theo các quy định về quản lý chất
thải. Theo đó, chủ nguồn thải có trách
nhiệm phân định rác thải từ các tấm
pin mặt trời theo quy định tại Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng
chất thải nguy hại để quản lý cho phù
hợp (QCVN 07:2009/BTNMT).
Trong Luật Môi trường sửa đổi
mới được ban hành năm 2020, Bộ Tài
nguyên Môi trường cho biết, sẽ ban

hành danh mục các chất thải nguy
hại, chất thải công nghiệp phải kiểm
soát và chất thải công nghiệp thông
thường. Luật cũng quy định cụ thể về
chất thải phát sinh trong quá trình
sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng
tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo
quy định của pháp luật. Việc quản lý
các tấm thải từ PMT trong thời gian
tới sẽ cần tiếp tục hoàn thiện hơn,
đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.
Khoảng 80% vật liệu từ tấm PMT
phế thải có thể thu hồi và tái sử dụng
Theo các chuyên gia trong lĩnh
vực năng lượng, khoảng 80% vật liệu
từ tấm PMT phế thải có thể thu hồi và
tái sử dụng. Công nghệ xử lý, tái chế
các tấm PMT phế thải là công nghệ
tổng hợp, kết hợp các công nghệ Vật
lý, công nghệ Nhiệt và công nghệ
Hóa học. Xử lý, tái chế Vật lý là công
nghệ xử lý đầu tiên, người ta sẽ tiến
hành tách các thành phần (hay các
lớp) của tấm pin như khung nhôm
bao quanh, các hộp nối và các cáp
điện… của tấm PMT phế thải. Sau đó
các thành phần có thể được nghiền

vụn để phân tích các chất độc hại,
có giải pháp xử lý thích hợp. Khung
bằng hộp kim nhôm có thể tái luyện
để sử dụng lại.
Công đoạn tiếp theo là xử lý, tái
chế bằng công nghệ Nhiệt. Tại đây,
các thành phần của tấm PMT phế thải
đã được tách ra từ quá trình xử lý Vật
lý nói trên, được nung và ủ trong các
lò nhiệt ở các nhiệt độ cũng như tốc
độ tăng nhiệt độ thích hợp. Ở nhiệt
độ cao, các thành phần như keo EVA,
bị chảy lỏng. Nhờ đó có thể thu hồi
được dây hàn nối, các tấm kính và
đặc biệt là có thể thu hồi các PMT Si
(solar cells) cũ (đối với PMT tinh thể
Silicon), hay các nguyên tố độc hại
Cadmium (Cd), Tellurium (Te)… (đối
với PMT màng mỏng) để sử dụng lại.
Công đoạn tiếp là xử lý, tái chế
Hóa học, sẽ sử dụng các hóa chất
(như chất hòa tan, chất ăn mòn,
chất phản ứng khử,…) để xử lý và
thu hồi các thành phần trong tấm
PMT phế thải. Để tăng hiệu quả
xử lý, người ta còn kết hợp với các
công nghệ khác, như: siêu âm, mài
mòn, ngâm chiết...v

Miền Tây phát triển mạnh các dự án năng lượng tái tạo

Đ

ồng bằng Sông Cửu Long nhận trung bình 2.200
– 2.500 giờ nắng/năm với năng lượng bức xạ
mặt trời trung bình ngày 4,3 – 4,9 KWh/m2. Vùng có
đường bờ biển và các hải đảo với chiều dài khoảng
700 km, vùng đặc quyền kinh tế biển rộng đến
360.000 km2, điều kiện gió biển ven bờ mạnh khoảng
5,5 – 6 m/giây (ở độ cao 80 m). Nhiều tỉnh ĐBSCL chú
trọng khai thác tiềm năng từ năng lượng tái tạo như:
điện gió, điện mặt trời…Bạc Liêu là Tỉnh đi đầu trong
phát triển điện gió khi nơi đây có 2 nhà máy điện gió
hòa vào lưới điện quốc gia là Bạc Liêu 1 và Bạc Liêu 2.
Trà Vinh cũng kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào phát
triển điện gió, điện mặt trời. Dự án điện mặt trời Trung
Nam (Trà Vinh) có tổng công suất 140 MW, vận hành
thương mại vào năm 2019. Ngoài ra, UBND Tỉnh này
đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án
nhà máy điện gió với tổng công suất 270 MW.
Sóc Trăng cũng vừa được chấp thuận bổ sung quy
hoạch 20 dự án điện gió. Dự kiến tháng 10-2021 đưa
vào vận hành 8 dự án, số còn lại vận hành năm 2022
và 2023. Theo phê duyệt về phát triển điện gió ở vùng

đất liền ven biển và vùng bãi bồi với diện tích 39.320
ha của Bộ Công Thương từ nay đến năm 2030 Bến Tre
sẽ có 6 nhà máy điện gió.
Ngoài điện gió, điện mặt trời thì vừa qua, Bạc Liêu
đã thu hút được dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự
nhiên hóa lỏng (LNG) 3.200 MW với tổng vốn đầu tư 4
tỉ USD, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung
vào “Quy hoạch điện VII điều chỉnh”. Dự án này đã đưa
Bạc Liêu trở thành Tỉnh thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) cao nhất ĐBSCL.
HÀ PHÚ
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ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ CÀ MAU

Làm lợi hàng chục tỷ đồng
từ các giải pháp sử dụng hiệu quả
năng lượng
Thực hiện bài bản, đầu tư nguồn lực hiệu quả cho hoạt động hợp lý hóa sản xuất, tiết
kiệm năng lượng (TKNL); đẩy mạnh áp dụng KHCN các giải pháp, sáng kiến vào thực
tiễn sản xuất, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (Điện lực Dầu khí Cà Mau) đã làm lợi
hàng chục tỷ đồng, qua đó góp phần ổn định an ninh năng lượng Quốc gia.
THỦY AN

M

ỗi năm, hai Nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2
thuộc Điện lực Dầu khí Cà Mau - Tổng Công
ty Điện lực Dầu khí Cà Mau với tổng công
suất thiết kế 1.500 MW đã cung cấp cho hệ
thống điện quốc gia khoảng 8 tỉ kWh điện, tương đương
lượng khí tiêu thụ 1,55 tỉ Sm3, góp phần đảm bảo an ninh
năng lượng quốc gia. Để đẩy mạnh việc TKNL trên tổng
thể các nhà máy, Điện lực Dầu khí Cà Mau đã bố trí kinh
phí hỗ trợ công tác nghiên cứu phát triển KHCN và môi
trường với tỉ lệ phù hợp, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật
thông dụng, phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả, từ đó khẳng định có hiệu quả rõ rệt
trong thực tế.
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Công ty đặc biệt chú trọng tới TKNL trong hệ thống lò
thu hồi nhiệt, như: Tiết kiệm năng lượng đối với thiết bị lò
hơi; Tổ chức tốt quá trình cháy trong buồng đốt Turbine
khí; Tối ưu hóa quá trình trao đổi nhiệt trong lò; TKNL đối
với hệ thống phân phối hơi và hệ thống thu hồi nước
ngang. Đồng thời, hệ thống thu hồi nước ngưng cũng
được áp dụng giải pháp này. Đây đều là những giải pháp
quan trọng để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
trong các hệ thống lò hơi mạng nhiệt vốn rất phổ biến
trong các Nhà máy điện.
Từ năm 2012, với việc thành lập Ban quản lý sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, do Phó giám đốc phụ
trách kỹ thuật làm trưởng ban, hàng năm, các giải pháp
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TKNL do Ban Quản lý đề xuất thực hiện đã góp phần giúp
Công ty đảm bảo được các chỉ tiêu kinh tế đề ra. Cụ thể,
Công ty đã áp dụng: Giải pháp TKNL đối với hệ thống
điều hòa không khí trung tâm; Giải pháp cho hệ thống
bơm nước làm mát kín Nhà máy Điện Cà Mau 2; Giải pháp
cho hệ thống chiếu sáng đường nội bộ; Giải pháp cho hệ
thống chiếu sáng khu vực nhà kho và Phân xưởng Hóa Thí nghiệm; Giải pháp cho hệ thống chiếu sáng khu vực
Tòa nhà Turbin Nhà máy Điện Cà Mau 1.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngoài việc báo cáo kế
hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy
định, Công ty đã tiến hành kiểm toán năng lượng lần đầu
vào năm 2016. Sau lần kiểm toán năng lượng thứ 2 năm
2019, Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Nhà máy Điện Cà Mau.
Trong đó bao gồm nội dung vận động toàn thể CBCNV
tham gia tiết kiệm điện tại các phòng ban, phân xưởng
của Công ty; Tiết kiệm điện trong sinh hoạt và kinh doanh
dịch vụ; Tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh với các
giải pháp ngắn hạn và trung hạn.
Trong đó, các giải pháp ngắn hạn bao gồm: Xây dựng
các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng
đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp
đồng mua bán điện; Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn
chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất
điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén
khí vào giờ cao điểm.Giải pháp trung hạn bao gồm: Xây

dựng chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao năng
lượng (trên 1 đơn vị sản phẩm) để làm cơ sở cho công tác
quản lý và giám sát tiêu thụ năng lượng; Xây dựng và phát
triển hệ thống quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả ở doanh nghiệp theo mô hình phù hợp.
Riêng giai đoạn 2014 - 2018, việc đẩy mạnh các giải
pháp hướng tới việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, điển hình như các giải pháp nâng cấp bơm
nước làm mát mạch kín Nhà máy Điện Cà Mau 2; Giải
pháp thay thế đèn chiếu sáng cao áp truyền thống bằng
đèn Led (thay thế được khoảng 90% lượng bóng đèn
hiện đang lắp xung quanh 2 nhà máy), đã giúp Điện lực
Dầu khí Cà Mau tiết kiệm được khoảng 12 tỉ đồng, góp
phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh
doanh chung của Công ty.
Gần đây, Công ty tiếp tục đưa ra các giải pháp sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, như: Thay thế dần các
loại bóng đèn huỳnh quang T8 bằng các loại đèn Tube Led
TKNL; Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
cho hệ thống nước làm mát chính,... Đây là các giải pháp
tối ưu vận hành, có tiềm năng TKNL lớn tại các thời điểm
Nhà máy vận hành với phụ tải thấp và không tốn chi phí
đầu tư. Với những nỗ lực hiện thực hóa chủ trương sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2019, Công
ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã vinh dự nhận được danh
hiệu giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019”, do Bộ
Công Thương trao tặngv

Ô nhiễm vi nhựa được phát hiện ở đỉnh Everest

T

heo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí
One Earth, dựa vào phân tích mẫu do đoàn thám
hiểm National Geographic thu thập năm 2019, ô
nhiễm vi nhựa được phát hiện ở độ cao gần với đỉnh
Everest – đỉnh núi cao nhất thế giới.
Những sợi nhựa nhỏ bé được tìm thấy trong vòng
vài trăm mét thuộc đỉnh núi cao 8.850 m. Vi nhựa
có trong tất cả các mẫu tuyết được thu thập từ 11
địa điểm trên Everest, có độ cao từ 5.300 – 8.440 m.
Nồng độ vi nhựa cao nhất được tìm thấy xung quanh
Base Camp – nơi những người leo núi ở lại trong thời
gian lâu nhất. Các nhà khoa học cho biết những sợi
nhựa này rất có thể đến từ quần áo, lều và dây thừng
được những người leo núi sử dụng. Những phát hiện
khác gần đây về ô nhiễm vi nhựa ở những vùng xa
xôi của dãy núi Alps tại Thụy Sĩ và dãy núi Pyrenees
thuộc Pháp cho thấy các hạt này cũng có thể được
gió mang tới từ những vùng xa hơn.
Từ lâu đã có những lo ngại về việc xả rác trên

Everest với ít nhất 880 người leo lên vào năm 2019.
Nhưng nghiên cứu mới là công trình đầu tiên đánh
giá ô nhiễm vi nhựa, có kích thước nhỏ hơn 5mm
nên quá nhỏ để thu nhặt. Các nhà khoa học tìm thấy
trung bình 30 hạt vi nhựa trong mỗi lít nước của từng
mẫu tuyết và 119 hạt trong mỗi lít ở mẫu tuyết bị ô
nhiễm nhiều nhất.
PV
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Ứng dụng chế phẩm enzyme
trợ nghiền để giảm tiêu hao
năng lượng trong ngành Giấy
Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp Giấy, tiết kiệm năng lượng,
Viện Công nghiệp giấy và xenluylô (Bộ Công Thương) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu công
nghệ tạo chế phẩm enzyme trợ nghiền từ vi khuẩn - xạ khuẩn chịu nhiệt và ứng dụng trên
dây chuyền sản xuất giấy tissue”. Kết quả nghiên cứu là cơ sở tiền đề cho các doanh nghiệp
sản xuất giấy tissue nói riêng, sản xuất giấy nói chung phát triển và ứng dụng, đầu tư công
nghệ nhằm giảm chi phí sản xuất, phát triển theo hướng sản xuất sạch hơn.
VI SƠN

T

heo các nghiên cứu thực tế, thị trường giấy tissue
(giấy sinh hoạt/giấy vệ sinh) tại Việt Nam hiện vẫn
còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và dòng
sản phẩm này vẫn đạt mức tăng trưởng tốt trong
những năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy
tissue còn đang mở rộng mạng lưới xuất khẩu đến các thị
trường Hong Kong, Singapo, Australia, Hàn Quốc, Nhật
Bản,…Tuy nhiên, sản xuất giấy là ngành công nghiệp tiêu
thụ tương đối nhiều năng lượng (điện, hơi), chiếm khoảng
18 - 25% giá thành sản phẩm. Tùy theo tính chất của từng
loại bột giấy và tính chất yêu cầu của mỗi loại giấy, mà
năng lượng sử dụng cho quá trình nghiền bột giấy chiếm
khoảng 15 - 18% tổng năng lượng cần thiết để sản xuất
các sản phẩm.
Để giảm được tối đa năng lượng nghiền, góp phần vào
giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất của các doanh
nghiệp sản xuất giấy, tăng lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh
Viện Công nghiệp giấy và xenluylô đã thực hiện đề tài
“Nghiên cứu công nghệ tạo chế phẩm enzyme trợ nghiền
từ vi khuẩn - xạ khuẩn chịu nhiệt và ứng dụng trên dây
chuyền sản xuất giấy tissue”. Đây là đề tài thuộc Chương
trình Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Đặc
biệt, chế phẩm enzyme cellulase và xylanase thu từ vi
khuẩn/xạ khuẩn, chịu nhiệt/ưa nhiệt ứng dụng cho trợ
nghiền trong sản xuất bột giấy chưa được nghiên cứu và
sản xuất tại Việt Nam trước đây.
Kỹ sư Trần Hoài Nam chủ nhiệm đề tài cho biết nghiên
cứu có mục tiêu tạo lập chế phẩm trong nước và ứng dụng
thử nghiệm trên dây chuyền thực tế; đánh giá hiệu quả
kinh tế - kỹ thuật sau quá trình thử nghiệm, từ đó làm cơ
sở cho việc mở rộng và triển khai ứng dụng ở các doanh
nghiệp có công nghệ tương tự. Với sự phát triển của công
nghệ sinh học ứng dụng, enzyme trợ nghiền có tác dụng
giảm được năng lượng nghiền, đồng thời tăng khả năng
thoát nước trên lưới xeo, giảm chi phí cho công đoạn sấy,
tăng độ mềm mại của giấy tissue. Do vậy, sự phát triển của
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chế phẩm enzyme trợ nghiền sẽ góp phần vào việc tăng
tính ứng dụng và đem lại hiệu quả cao về vấn đề năng
lượng trong ngành Giấy. Đã có rất nhiều sản phẩm chế
phẩm enzyme được thương mại hóa trong nước, giảm tối
đa chi phí sản xuất, hướng tới sản xuất sạch hơn.
Kỹ sư Ngô Văn Hữu, thành viên nhóm thực hiện cho
biết thêm, đề tài hướng đến mục tiêu cụ thể là xây dựng
được quy trình công nghệ tạo chế phẩm enzyme trợ
nghiền (gồm hỗn hợp enzyme cellulase, xylanase) từ vi
khuẩn - xạ khuẩn chịu nhiệt quy mô pilot 50 kg/mẻ. Đồng
thời, xây dựng được quy trình công nghệ ứng dụng chế
phẩm enzyme trợ nghiền trên dây chuyền sản xuất giấy
tissue công suất >3.000 tấn/năm, nhằm giảm năng lượng
nghiền ≥10%. Bên cạnh đó, tăng tốc độ vận hành máy xeo
≥5% so với quy trình thông thường. Sản xuất cho 30 tấn
sản phẩm giấy tissue đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy
định; ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ vào thực
tiễn sản xuất.
Đề tài nghiên cứu có hệ thống từ nghiên cứu cơ
bản trong phòng thí nghiệm như phân lập các chủng
vi khuẩn/xạ khuẩn chịu nhiệt tại Việt Nam, sản xuất chế
phẩm; nghiên cứu ứng dụng đưa ra quy trình trong phòng
thí nghiệm và hiệu chỉnh công nghệ trên dây chuyền sản
xuất thực tế; đánh giá dựa trên kết quả đo đạc thực tế
trên dây chuyền sản xuất. Chế phẩm enzyme trợ nghiền
được nghiên cứu và sản xuất trong nước dựa trên nguồn
nguyên liệu sẵn có tạo thế mạnh trong việc cạnh tranh về
giá đối với các sản phẩm nhập khẩu. Hiện nay, trong nước
có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất giấy tissue, phù hợp
cho việc ứng dụng chế phẩm enzyme trợ nghiền.
Nhóm nghiên cứu cho biết, trong quá trình thực hiện,
đã có những trao đổi với các doanh nghiệp để thu thập
thông tin, nắm bắt nhu cầu của thực tiễn sản xuất, đồng
thời tạo điều kiện để khuyến khích các doanh nghiệp thử
nghiệm, áp dụng vào sản xuất thực tiễn. Ngoài ra, liên
kết với các đơn vị chuyên sản xuất chế phẩm để tạo khối
lượng chế phẩm lớn.

CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM MỚI

Công nghệ thu hồi Antimon
đồng thời góp phần bảo vệ môi trường
Các nhà khoa học của Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam) đã nghiên cứu thành công công nghệ thu hồi kim loại Antimon từ quặng Antimon
nghèo, tạo cơ hội tự chủ nguồn nguyên liệu Antimon sạch trong bối cảnh Việt Nam đang phải
nhập khẩu với giá thành cao. Nghiên cứu sẽ là tiền đề để hướng tới việc thu hồi Antimon từ
ắc-quy cũ đã thải bỏ.

A

ntimon (Sb) được biết đến là kim loại mầu quan
trọng, được sử dụng trong nhiều ngành công
nghiệp như sản xuất ô-tô, ắc-quy, vật liệu bán
dẫn, cao-su, thủy tinh, dây cáp,... Kim loại này
cũng đóng vai trò quan trọng trong chế tạo vỏ lựu đạn,
chất nổ. Antimon không chỉ quý mà còn hiếm bởi chúng
không tập trung thành các mỏ giàu như sắt, đồng, vàng
mà chủ yếu tồn tại dưới dạng mỏ nghèo hoặc khoáng vật
đi kèm tại các mỏ quặng khác. Vì vậy, việc khai thác và thu
hồi kim loại quý hiếm này khó khăn hơn so với nhiều kim
loại khác.
Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là giải quyết bài toán
chủ động nguồn nguyên liệu Antimon trong nước, tạo ra
được công nghệ thu hồi Antimon có độ tinh khiết cao, khả
năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.
Ngoài ra, công nghệ phải tận thu được Antimon từ nhiều
nguồn, bao gồm cả quặng nghèo, quặng thải, thậm chí cả
phế thải chứa Antimon. Công nghệ thu hồi Antimon với
đặc tính mới, hiệu quả này đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
Khoa học và Công nghệ) cấp bằng độc quyền sáng chế
năm 2019.
Năm 2013, PGS. TS. Ðào Ngọc Nhiệm cùng các cộng sự
triển khai đề tài nghiên cứu chiết tách, thu hồi Antimon
có độ sạch ít nhất là 99,5% từ quặng Antimon Tân Lạc Hòa Bình. Sau nhiều năm nghiên cứu, trải qua nhiều công
đoạn khác nhau với nhiều lần thử nghiệm, PGS. TS. Ðào
Ngọc Nhiệm cùng các cộng sự cuối cùng đã xây dựng
thành công công nghệ thu hồi Antimon từ quặng nghèo,
quặng thải và ắc-quy. Sản phẩm Antimon kim loại thu hồi
từ công nghệ này có hiệu suất thu hồi cao (>90%), độ tinh
khiết đạt đến 99,9%, có khả năng thay thế nguồn Antimon
nhập khẩu. Hiện, với quy mô nhỏ, nhóm nghiên cứu ước
tính giá thành sản phẩm chỉ bằng 1/3 giá nhập khẩu. Tuy
nhiên, theo nghiên cứu ở quy mô sản xuất lớn hơn, giá
thành sẽ có thể giảm hơn.
Để đưa công nghệ vào cuộc sống, mang lại hiệu quả
kinh tế, nhóm nghiên cứu đang kết nối với một số nhà
máy tại Hà Giang, Cao Bằng, Hòa Bình để triển khai công
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nghệ ở quy mô lớn. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết đang
hướng tới việc thu hồi Antimon từ ắc-quy cũ đã thải, bỏ
bởi Antimon là kim loại quý hiếm nhưng khi thải ra môi
trường đây lại là kim loại rất độc hại. Vì vậy, việc thu hồi
Antimon từ quặng thải, ắc-quy không chỉ có giá trị về mặt
kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
PGS. TS. Ðào Ngọc Nhiệm cho biết, hiện nay, tại các
làng nghề tái chế, những người làm tái chế ắc-quy chủ
yếu quan tâm đến chì và thu hồi chì mà bỏ qua Antimon.
Ðiều này không chỉ gây lãng phí lớn nguồn nguyên liệu
Antimon có thể thu hồi, mà còn gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng. Trong quá trình triển khai đề tài nghiên
cứu, nhóm nghiên cứu đã mở rộng công nghệ thu hồi
Antimon từ điện cực sườn ắc-quy. Ðiều này tạo nền tảng
để có thể triển khai việc tái chế ắc-quy thải bỏ, không chỉ
thu hồi chì mà còn thu hồi nhiều kim loại khác trong đó có
Antimon. Ngoài ra, từ công nghệ thu hồi Antimon, các nhà
khoa học của Viện Khoa học vật liệu cũng đang hướng tới
công nghệ tách chiết, thu hồi nhiều kim loại khác nhau từ
các mỏ quặng, không chỉ thu được lợi ích lớn về mặt kinh
tế, mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường.
MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH (Tháng 12/2020)

27

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Phát triển “Hóa học xanh”

để bảo vệ môi trường, giảm thải hóa chất

Có thể khẳng định rằng, áp dụng Hóa học xanh (HHX), giảm thiểu việc phát thải và sử
dụng các hóa chất POPs, hóa chất nguy hại, giảm phát thải các chất ô nhiễm khó phân
hủy… cũng là xu hướng tất yếu đối với công nghiệp hóa chất tại Việt Nam.
MIMI

T

heo Bộ Tài nguyên và Môi
trường, hoạt động sản xuất,
kinh doanh và sử dụng hóa
chất đang phát triển mạnh
trong thời gian gần đây ở Việt Nam.
Hiện, có khoảng 100.000 chất đang
được sử dụng phổ biến trong sản
xuất ở các doanh nghiệp trong đó
khoảng 8.000 hóa chất thương phẩm
thuộc loại độc hại… ảnh hưởng xấu
đến sức khỏe con người và phá hủy
môi trường sinh thái.
Từ năm 2015 - 2018, Tổng cục Môi
trường - Bộ TN&MT đã phối hợp với
Cục Hóa chất - Bộ Công Thương triển
khai trên toàn quốc Dự án Quản lý an
toàn POPs và hóa chất nguy hại do
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ
ủy thác thông qua Chương trình Phát
triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm
giúp Việt Nam giảm thiểu các rủi ro
về môi trường và sức khỏe con người
thông qua giảm phát thải POPs và
hóa chất nguy hại. Theo đó, đã rà soát
các chồng chéo, mâu thuẫn tại các
văn bản liên quan tới quản lý POPs
và hóa chất độc hại (Luật BVMT, Luật
Hóa chất, các văn bản dưới luật) để
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hành
lang pháp lý quản lý vấn đề này hiệu
quả hơn.
Tiếp đến, Cục Hóa chất - Bộ Công
Thương đã triển khai Dự án “Áp dụng
HHX tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng
trưởng xanh, giảm thiểu việc phát
thải và sử dụng các hóa chất POPs,
hóa chất nguy hại”. Với sự hỗ trợ của
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và
UNDP, thực hiện trong 3 năm (2018
- 2020), Dự án gồm 4 hợp phần: Tạo
dựng môi trường thuận lợi cho việc

áp dụng HHX tại Việt Nam; Tăng
cường nhận thức về HHX; Giới thiệu
cách tiếp cận của HHX cho các ngành
ưu tiên và áp dụng tại ít nhất hai cơ sở
sản xuất; Giám sát, đánh giá, thu thập
và phổ biến các bài học kinh nghiệm.
Dự án tuân thủ theo 12 nguyên
tắc của HHX, đó là: Ngăn ngừa phát
sinh chất thải; Tối đa hóa việc tiết
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kiệm nguyên tử; Phát triển quá trình
tổng hợp hóa học ít độc hại hơn; Phát
triển các sản phẩm và hóa chất an
toàn hơn; Sử dụng dung môi và điều
kiện phản ứng an toàn hơn; Tăng
cường hiệu quả sử dụng năng lượng;
Sử dụng các nguyên liệu có thể tái
sinh; Tránh làm phát sinh phụ phẩm;
Sử dụng chất xúc tác để tăng hiệu
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suất phản ứng; Phát triển các hóa
chất và sản phẩm có thể phân hủy
sau khi sử dụng; Quan trắc và phân
tích theo thời gian thực tế để ngăn
ngừa ô nhiễm; Giảm thiểu tối đa khả
năng xảy ra tai nạn.
Sáu ngành nghề được ưu tiên
triển khai HHX trong Dự án bao gồm:
Mạ điện, sản xuất giấy và bột giấy,
nhựa, dệt nhuộm, hóa chất bảo vệ
môi thực vật, sơn và dung môi. Đây
là những ngành có khả năng sử dụng

POPs, thủy ngân và những chất có
thể phẩn hủy thành POPs trong sản
xuất. Thông qua những hoạt động
giới thiệu về các cách tiếp cận HHX
trong 6 ngành, những hướng dẫn cụ
thể cho từng ngành được xây dựng,
đồng thời lồng ghép những cách tiếp
cận HHX vào các văn bản quy phạm
pháp luật có liên quan.
Trong năm 2018 - 2019, Dự án
đã thiết lập được môi trường thuận
lợi cho việc áp dụng thực hành HHX;

giới thiệu các ứng dụng và lợi ích
của HHX cho cán bộ lãnh đạo, công
chúng, doanh nghiệp thuộc các
ngành tiểu ngành công nghiệp được
chọn; đánh giá năng lực quốc gia
liên quan đến áp dụng HHX; đánh
giá hiện trạng khung pháp lý cho 6
ngành ưu tiên; xây dựng tiêu chuẩn,
quy chuẩn…
Năm 2020, Dự án thí điểm mô
hình ứng dụng tại các doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực mạ điện sơn và dung
môi, đồng thời hỗ trợ các trang thiết
bị, nguyên vật liệu cho hoạt động
trình diễn Hóa học xanh từ Dự án; xây
dựng cơ sở dữ liệu về các hóa chất
đang được sử dụng nhằm xác định
chất có thể thay thế các loại dung
môi có chứa clo, thay thế cho các chất
POPs hay các hóa chất nguy hại đã bị
cấm ở một số nước như PFOS, PBDE
và SCCP.
Sử dụng những chất diệt khuẩn,
tẩy rửa thân thiện với môi trường,
giảm thiểu tối đa lượng nước xả thải,
và thiết lập hệ thống kiểm soát chất
lượng nước tự động. Hai công ty này
sẽ minh chứng cho những lợi ích của
việc áp dụng HHX như nâng cao hiệu
suất, giảm thiểu chi phí trong quá
trình sản xuất, BVMT và sức khỏe
cộng đồngv

Phát động phong trào 1 tỷ cây xanh
cho Việt Nam

T

háng 12/2020 vừa qua, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân
Trào, tỉnh Tuyên Quang, Bộ TN-MT, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
(Vinamilk) phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình
Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam và phát động phong trào Một
tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Được triển khai từ năm 2012, tính đến cuối năm 2019, Chương
trình đã trồng được 851.000 cây các loại. Trong chương trình,
Vinamilk và Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam đã trao 270.000 cây
xanh với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng tặng hai tỉnh Tuyên Quang
và Thái Nguyên, trong đó một số cây xanh sẽ được trồng tại Khu di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Với số lượng cây xanh này, quỹ
đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra (trồng 1.121.000 cây xanh) tại
56 địa điểm thuộc 20 tỉnh thành.
PV
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Bộ Công Thương
ban hành hướng dẫn về đầu tư
điện mặt trời mái nhà
Đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) không chỉ giúp ngành Điện giảm áp
lực về nguồn cung cho hệ thống, bảo đảm cung cấp điện, mà còn góp phần bảo vệ môi trường,
tiết kiệm chi phí cho gia đình, doanh nghiệp.

Đ

MTMN là mô hình mang lại nhiều lợi ích, nguồn
điện sạch, tái tạo có tính chất phân tán, quy mô
nhỏ, được tiêu thụ tại chỗ, giảm tổn thất của quá
trình truyền tải, phân phối, tận dụng hạ tầng lưới
điện hiện có của ngành Điện. Do có thời gian phát chủ yếu
vào ban ngày, trong giờ cao điểm của hệ thống điện, nguồn
này có thể giúp giảm đỉnh phụ tải, tận dụng được diện tích
mặt bằng mái nhà tại các khu dân cư, doanh nghiệp vốn đã
có sẵn cơ sở hạ tầng lưới điện đầy đủ, thuận tiện trong việc
đấu nối, ít tác động đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.
Ở nước ta, thị trường lắp đặt ĐMTMN từ đầu năm đến nay
khá sôi động. Trong 8 tháng năm 2020, trên toàn quốc đã lắp
đặt 25.706 dự án ĐMTMN với tổng công suất 758,2MWp. Tính
đến ngày 23/8, toàn quốc đã có tổng 45.299 dự án điện mặt
trời áp mái vào vận hành, công suất 1.029MWp, sản lượng
đạt khoảng 500.690MWh, giảm phát thải khoảng 457.130
tấn khí CO2.
Chính phủ khuyến khích các thành phần kinh tế như hộ
gia đình, doanh nghiệp tham gia đầu tư để cấp điện tự dùng
và phần dư bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Gỡ khó, tạo đà cho lĩnh vực này phát triển, Bộ Công Thương
tham mưu với Chính phủ những ưu đãi khuyến khích dành
cho ĐMTMN (tương đương với 8,38 UScent/kWh), cao hơn
hẳn so với điện mặt trời mặt đất (tương đương với 7,09
UScent/kWh) và điện mặt trời nổi (tương đương với 7,69
UScent/kWh).
Trước đó, ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg (Quyết định 13) về cơ
chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Căn cứ các quy định của Quyết định 13, Bộ Công Thương
đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020
quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu
áp dụng cho các dự án điện mặt trời, trong đó có các quy
định về phát triển điện mặt trời mái nhà.
Để đảm bảo việc phát triển điện mặt trời mái nhà, ngày
22/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 7088/
BCT-ĐL hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.
Tại văn bản này, Bộ Công Thương đã dẫn chiếu định
nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà và khái niệm về công
trình xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014
và Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đưa ra hướng dẫn đối
với một số trường hợp đầu tư điện mặt trời mái nhà cụ thể.
Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà của công trình
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chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác, để
phù hợp với quy định tại Quyết định 13, yêu cầu công trình
xây dựng trang trại phải có mái; mái nhà của trang trại cần
phù hợp với công năng, loại hình trang trại.
Đối với trường hợp nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà
có tổng công suất trên 1 MW (mỗi hệ thống có công suất
không quá 1 MW) trên 1 địa điểm (trên cùng một mảnh đất
hoặc mái nhà khu công nghiệp); hoặc một chủ đầu tư mua lại
nhiều hệ thống điện mái nhà nằm liền kề nhau có tổng công
suất trên 1 MW, mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà được
ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy
phép hoạt động điện lực.
Đối với trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà của
văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà
để xe, kho xưởng, trong khuôn viên dự án điện mặt trời, nhà
máy thủy điện, nhiệt điện để đầu tư điện mặt trời mái nhà,
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thực hiện ký hợp
đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với quy định về hệ
thống điện mặt trời mái nhà tại Quyết định 13 và Thông tư
18 (Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện
mặt trời).
Đối với trường hợp: (i) điện mặt trời có công suất không
quá 1 MW, nhưng không lắp trên mái nhà của công trình xây
dựng có công năng độc lập; (ii) hệ thống điện mặt trời của
trang trại với công suất trên 1 MW hoặc trên 1,25 MWp; (iii)
hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV; thì
không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống điện mặt
trời mái nhà theo quy định tại Quyết định 13.
Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm
đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà được đấu nối
phù hợp với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới
điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu (đặc biệt là hệ thống
lưới điện 110 kV).
Đối với các vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh
doanh, quản lý thuế, hóa đơn của các đối tượng có hệ thống
điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề nghị EVN xin ý
kiến và hướng dẫn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Đối với kiến nghị ưu đãi cho trường hợp lắp đặt điện mặt
trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1 MW; đầm tôm, trang
trại trồng trọt,... có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện
làm mái, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu đề xuất và báo cáo
Thủ tướng Chính phủ cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn
để áp dụng sau năm 2020./.
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Kinh nghiệm phát triển kinh tế
tuần hoàn của các nước trên thế giới
Là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam nền kinh tế tuần hoàn thực tế đã được nhiều nước
trên thế giới phát triển từ hàng chục năm trước và đã cho thấy hiệu quả lớn trong tiết kiệm tài
nguyên, bảo vệ môi trường. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) Việt Nam cần
đẩy mạnh hợp tác, tham vấn học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên phong.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA HÀ LAN

Hà Lan có sự tiếp cận bắt đầu với KTTH khá sớm, từ năm
1979 khi đề xuất chính sách trong lĩnh vực quản lý chất thải
của Ad Lansink được Quốc hội nước này thông qua. Đề xuất
này cung cấp một hệ thống phân cấp trong phương pháp
quản lý chất thải (còn được gọi là “thang Lansink”), ưu tiên
ngăn ngừa và hạn chế phát sinh chất thải, thúc đẩy tái sử dụng
và tái chế, sau đó là việc xử lý rác bằng phương pháp đốt trước
khi áp dụng biện pháp cuối cùng là chôn lấp.
Năm 1990, Hà Lan có 30 nguồn chất thải ưu tiên được lựa
chọn để triển khai những chương trình xử lý chất thải đầy
tham vọng này. Những nguồn chất thải này bao gồm từ lốp
xe, pin, bao bì đến dầu đã qua sử dụng. Cách tiếp cận mới
này của Hà Lan đã kích hoạt việc ngăn chặn, tái sử dụng và tái
chế các dòng chất thải một cách rất hiệu quả. Đồng thời, một
ngành công nghiệp môi trường mới đã ra đời dựa trên sự phát
triển của tất cả các loại công nghệ quản lý và tái chế chất thải.
Tháng 9 năm 2016, trong bối cảnh EU ban hành gói kinh tế
tuần hoàn vào năm 2015, Hà Lan chính thức triển khai chương
trình toàn Chính phủ cho một nền kinh tế tuần hoàn trong đó
hướng đến đưa Hà Lan trở thành một đất nước theo tư duy
tuần hoàn vào năm 2050. Đây là tham vọng của chính phủ
Hà Lan, cùng với đó là các bên liên quan, nhằm hướng đến
mục tiêu (tạm thời) giảm 50% việc sử dụng nguyên liệu thô
(khoáng sản, hóa thạch và kim loại) vào năm 2030.
Chương trình này bao gồm các mục tiêu hiện tại và thiết
lập một kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo đến năm 2050.
Trong đó, vai trò của Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trong việc
thiết lập các hành động trong quá trình chuyển đổi nhằm đạt
được mục tiêu này. Ngoài vai trò là cơ quan quản lý thị trường
và đối tác kết nối, Chính phủ Hà Lan còn mong muốn thúc đẩy
quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng KTTH, hướng
đến những triển vọng đầy hứa hẹn và dựa trên một cách tiếp
cận hệ thống.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA ĐỨC

Đức cũng là một trong những nước khởi đầu khá sớm
con đường hướng tới KTTH, bắt đầu thực hiện triển khai vào
năm 1996. Điều này được đi kèm với việc ban hành Đạo luật
về quản lý chất thải và chu trình khép kín. Luật cung cấp một
khuôn khổ để thực hiện quản lý chất thải theo chu trình khép
kín và đảm bảo việc xử lý chất thải tương thích với môi trường
cũng như khả năng đồng hóa chất thải.
Những thập kỷ qua, Đức phát triển các chính sách năng
lượng, công nghiệp và môi trường đầy tham vọng ở cấp quốc
gia và đóng một vai trò rất mạnh mẽ trong các lĩnh vực này
ở cấp độ châu Âu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD), khuôn khổ môi trường mạnh mẽ giúp Đức trở thành

quốc gia tiên phong trong phát triển bền vững, cho thấy nền
kinh tế carbon thấp hiệu quả hơn và tương thích với tăng
trưởng. Chiến lược quốc gia của Đức vì sự phát triển bền vững
(thông qua năm 2002), đặt ra các nguyên tắc chỉ đạo cho các
chính sách quốc gia trong tất cả các lĩnh vực. Mặc dù có nhiều
thay đổi của chính phủ, chiến lược này vẫn tồn tại, làm cơ sở
cho các mục tiêu và hành động cụ thể và được đánh giá một
cách thường xuyên. Những thập kỷ qua, Đức đã cố gắng gia
tăng đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như tách rời
việc tiêu thụ năng lượng và khí thải nhà kính ra khỏi sự phát
triển kinh tế.
Chính phủ Đức đặt ra các mục tiêu tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường một cách toàn diện bao
gồm việc giảm chôn lấp, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng
tài nguyên bền vững hơn. Đặc biệt, sự bền vững là nguyên tắc
cơ bản trong chính sách của Đức.
Đức áp dụng một số chiến lược để thúc đẩy cách tiếp cận
thực hiện KTTH ở cấp quốc gia, bao gồm việc giảm thiểu chất
thải, tái sử dụng, tái chế và đốt rác thải để sản xuất điện và nhiệt.
Nền tảng của khung chính sách tái chế của Đức là đạo luật về
đóng gói (Verpackungsverordnung), được thông qua vào năm
1991. Đức cam kết giảm 40% lượng khí thải nhà kính nếu các
quốc gia thành viên EU khác đồng ý với mục tiêu giảm 30% của
EU vào năm 2020. Chương trình Năng lượng và Khí hậu Tích
hợp của Đức đưa ra các biện pháp chính sách cho ngành Năng
lượng như Đạo luật Năng lượng tái tạo (Erneuerbare-EnergieneGesetz, EEG) và cải cách thuế sinh thái.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA NHẬT BẢN

Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng một khung pháp lý toàn
diện nhằm đưa đất nước này hướng tới một xã hội dựa trên việc
tái chế. Đạo luật về việc thành lập một xã hội dựa trên tái chế
(The Basic Law for Establishing a Recycling-Based Society) có
hiệu lực vào năm 2002 cung cấp các mục tiêu định lượng để
tái chế và phi vật chất hóa trong dài hạn cho xã hội Nhật Bản.
Nhờ vậy, tỷ lệ tái chế của Nhật Bản thực sự đáng kinh
ngạc: Nước này tái chế tới 98% kim loại và trong năm 2007,
chỉ có 5% chất thải của Nhật Bản phải sử dụng phương pháp
chôn lấp (so với con số 48% đối với Vương quốc Anh vào năm
2008). Luật Tái chế thiết bị Nhật Bản của Nhật Bản đảm bảo
rằng phần lớn các sản phẩm điện và điện tử được tái chế, so
với con số 30% - 40% ở Châu Âu. Trong số các thiết bị này, 74%
- 89% vật liệu chứa trong đó được thu hồi. Quan trọng hơn,
nhiều trong số các vật liệu này được quay trở lại phục vụ cho
mục đích sản xuất các sản phẩm cùng loại. Tất cả những điều
này tạo tiền đề cho Nhật Bản triển khai một nền kinh tế thực
sự tuần hoàn.
MI VÂN (tổng hợp)
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Thực hiện lồng ghép kinh tế tuần hoàn
ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch

L

uật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội
khóa XIV, gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Nhiều ý kiến cho rằng, trong lần sửa đổi này, Luật đã có những thay đổi mạnh mẽ, như 7 nội dung đưa
vào 1 Giấy phép môi trường, thu phí theo khối lượng xả ra; Luật đã đưa vào nhiều nội dung mới lần đầu
tiên như cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; tăng cường công khai
thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện,… đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của cộng
đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT.
Đặc biệt, Luật đã có cách tiếp cận mới, thêm nhiều phạm trù mới, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý
và mục tiêu phát triển bền vững như: các công cụ kinh tế cho BVMT, kiểm toán môi trường, kinh tế tuần
hoàn, kinh tế xanh, ngành kinh tế - môi trường, công nghiệp môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu như
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, định giá các bon và phát triển hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải các
bon, bảo vệ tầng ozone,…
Liên quan đến KTTH, Luật quy định các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện lồng ghép
KTTHngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản
lý, tái chế, tái sử dụng chất thải; Doanh nghiệp có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện
các biện pháp để giảm khai thác tài nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất
thải ngay từ giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa, đến giai đoạn sản xuất, phân phối.
Ngoài ra, Nhà nước cần đầu tư và có chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển công nghiệp
môi trường. Hàng năm, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực
hiện điều tra thống kê về phát triển ngành Công nghiệp môi trường,
Luật này có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; đồng thời khoản
3 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 7 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật
liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 cũng hết hiệu lực thi hành.
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