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Ngày 22 tháng 6 năm 2017 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam 

được thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) theo quyết 

định số 840/QD-LHH ngày 27/12/2011. GreenID là một thành viên và điều phối Liên minh 

Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA). GreenID hoạt động để góp phần thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mê Công và hiện đang nỗ lực để trở 

thành một tổ chức pho chính phủ Việt Nam có uy tín và đi tiên phong trong thúc đẩy phát 

triển ngành năng lượng Việt Nam.  Từ khi thành lập đến nay, GreenID đã tiến hành nhiều 

nghiên cứu, cung cấp các giải pháp cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn góp ý chính 

sách về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử 

dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch. Với kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án 

kết hợp với ứng dụng các tri thức và lý thuyết cập nhật trên thế giới, GreenID có thể đóng 

góp cá giải pháp phát triển bền vững cho các chính sách và các cộng đồng địa phương. 

GreenID tích cực tham gia các hoạt động vận động chính sách liên quan đến phát triển năng 

lượng bền vững Việt Nam như: đóng góp kiến nghị cho Luật điện lực sửa đổi năm 2014 với 

sự hỗ trợ của VUSTA; góp ý cho bản Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh của Viện năng lượng 

năm 2015 với sự hỗ trợ của các chuyên gia năng lượng trong và ngoài nước. Trong quá trình 

tham vấn, GreenID đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các cơ quan nhà nước, các 

nhà hoạch định chính sách như: Ủy ban khoa học và công nghệ môi trường Quốc Hội Bộ 

Công Thương; Ban tuyên giáp Trung ương; Ban kinh tế Trung ương; các trường đại học, 

viện nghiên cứu tại Việt Nam.  

Tháng 1 năm 2017, GreenID được Vụ chính sách thuế (Bộ tài chính) mời tham gia phối hợp 

cùng tổ chức hội thảo tham vấn về Dự thảo Nghị định phí bảo vệ môi trường tại Việt Nam 

(sau đây gọi là Dự thảo). Về quan điểm, GreenID ủng hộ Bộ tài chính về việc ban hành Nghị 

định tính phí khí thải cho các nguồn gây ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp và giao thông 

vận tải. Bên cạnh đó, GreenID cũng đưa ra một số góp ý để cho Dự thảo như sau: 

 

 



   

 

1. Đối tượng chịu phí 

Nhìn chung dự thảo này quy định Đối tượng chịu phí bao gồm 04 chất: Sunfua điôxít (SO2), 

Nitơ điôxít (NO2), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và Bụi tổng là hoàn toàn phù hợp với 

điều kiện trong nước và quốc tế. Các chất này phần lớn được cân nhắc thu phí ở các nước 

trên thế giới như trong phần tham khảo kinh nghiệm quốc tế có đề cập, SO2 và NO2 là gây 

ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng nếu tiếp xúc với nồng độ cao, trong khi đó VOC có ảnh 

hưởng cấp tính đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc nồng độ cao và Bụi tổng (PM) là một 

trong những chất ô nhiễm chính tại Việt Nam, trong đó bụi siêu mịn PM2.5 được xem là 

chất chỉ thị ô nhiễm không khí xung quanh.  

Tuy nhiên, cần rà soát thêm các văn bản có liên quan như Dự thảo thông tư sắp được Bộ 

TNMT ban hành về “Quy định về đăng ký, kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp”, vì về 

cơ bản muốn thu phí khí thải thì phải có cách tính lượng phát thải khí thải bao nhiêu 

tấn/năm từng nguồn rồi sau đó mới có cơ sở áp giá để thu phí khí thải. Dù biết rằng Nghị 

định này có giá trị pháp lý cao hơn Thông tư quy định về đăng ký, kiểm kê nguồn thải khí 

thải công nghiệp, tuy nhiên nếu không phù hợp với thông tư này thì không thể thành công 

vì cách tính lượng phát thải khí thải này rất khó, đòi hỏi Bộ TNMT hướng dẫn cách tính chi 

tiết. Theo dự thảo thông tư trên thì 6 nguồn chính sẽ phải tiến hành tính toán phát thải, đăng 

ký và tiến tới cấp giấy phép xả thải khí thải (xem phụ lục 1). 

2. Đối tượng nộp phí 

- Bên cạnh việc quy định đối tượng là các dự án sử dụng nhiên liệu đốt cháy khi hoạt động 

có tác động xấu đến môi trường không khí và phải đánh giá tác động môi trường theo quy 

định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ thì cần quy định cụ thể 

chủ thể là ai: tổ chức, cá nhân…để xác định tư cách chủ thể phải có trách nhiệm và nghĩa vụ 

nộp phí. Bên cạnh đó, nên yêu cầu tính phí phát thải từ quy trình sản xuất (ví dụ không nên 

bỏ qua TSP từ sản xuất xi măng). 

- Bổ sung đối tượng nộp phí là các dự án/nhà máy nhiệt điện đốt than vì nguồn thải từ hoạt 

động của lọa hình sản xuất này rất lớn và nguy hại có tác động đến môi trường xã hội  

- Đối với phương tiện phục vụ cho cơ quan nhà nước, công an, quân đội cũng cần phải nằm 

trong đối tượng chịu phí vì nếu không sẽ không công bằng cho các chủ thể khác  

3. Căn cứ tính phí 

- Bổ sung khối lượng sản phẩm được sản xuất ra để tính phát thải từ quá trình sản xuất (vì 

nguồn phát thải từ công nghiệp gồm phát thải do đốt nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu, than 

đá…) thải ra ống khói, phát thải trực tiếp từ quá trình sản xuất như bụi tổng trong sản xuất 

xi măng, vật liệu xây dựng; Sử dụng dung môi bay hơi/sinh ra VOC trực tiếp). 

- Khối lượng chất gây ô nhiễm có thể được tính dựa vào lượng đo thực tế bằng hệ thống 

quan trắc tự động liên tục do Sở Tài nguyên Môi trường quản lý hoặc là dựa vào kết quả 

kiểm kê khí thải theo hướng dẫn chung cho từng ngành. Bộ Tài chính nên đề cập hoặc phối 

hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm/Bộ Tài nguyên môi trường để áp dụng phương pháp kiểm 

kê khí thải mà bộ này đang dự thảo hướng dẫn tính toán phát thải từng ngành. 



   

 

4. Mức thu phí  

 

a) Đối với nguồn thải cố định:  

- Phải có số phí tối đa nộp (bằng lượng thải tối đa có tính phí × mức thu)vì thực tế có trường 

hợp một vài doanh nghiệp với lượng phát thải quá cao (như các nhà máy nhiệt điện, sản 

xuất xi măng, gạch...)  

- Cần có mức thải tối đa cho phép cho từng loại hình doanh nghiệp tính theo từng khu vực 

tiếp nhận. Nếu doanh nghiệp có lượng phát thải nằm trong giới hạn thải cho phép, sẽ có 

mức phí nộp ưu tiên. Để thực hiện được việc này, địa phương cần phải tính toán được tải 

lượng cho phép của khu vực tiếp nhận từ đó đưa ra hệ số khu vực cho khu vực tiếp nhận 

(bằng việc tính toán phát thải hiện tại theo không gian và mô phỏng ô nhiễm không khí, 

xem xét các khu vực nhạy cảm, tính toán ngược lại lượng phát thải tối đa cho phép để đảm 

bảo nồng độ các chất không vượt quy chuẩn cho phép về chất lượng không khí xung quanh, 

từ đó quy định tải lượng tối đa cho các doanh nghiệp tại khu vực), tùy vào quy hoạch của 

địa phương và có ưu tiên đối với ngành kinh tế trọng điểm.  

b. Đối với nguồn thải di động 

- Phát thải cho nguồn giao thông nhìn chung còn khá thấp và chưa tính đến phát thải theo 

quãng đường thực đi/nhiên liệu, vì nếu thu phí đánh đồng như vậy sẽ không công bằng đối 

với những người sử dụng xe ít. Vì vậy nên tính phí dựa vào số km mà xe đó đi, tính theo 

đơn vị năm và đơn giá tính theo số tiền/kg chất thải. Mức thu nên dựa vào hệ số phát thải 

của từng loại xe (tham khảo từ cục đăng kiểm xe để có thông tin cơ sở tính phí). Xe tải 

thường có số km di chuyển lớn, mức thu như vậy là chưa hợp lý do loại xe này sử dụng dầu 

diesel và thải ra lượng chất thải lớn. 

- Đối với xe máy có nên quy định và tính phí phát thải ra môi trường hay không? 

5. Cơ quan thu phí 

Nghị định giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thu và nộp phí thu vào ngân sách nhà 

nước, đây là cơ quan trực tiếp quản lý và theo dõi hiện trạng phát thải của cách doanh 

nghiệp. Tuy nhiên đối với phí thu từ nguồn di động (ô tô, xe tải) thì cơ quan chịu trách 

nhiệm thu phí nên là Cơ quan Đăng kiểm 

6. Về quản lý, sử dụng tiền phí thu được 

Phí sau khi thu được giữ một phần để duy trì hoạt động của cơ quan thu phí, phần còn lại 

nộp cho ngân sách sách nhà nước, sau đó nhà nước sẽ xem xét phân bổ lại cho địa phương 

theo tỷ lệ số phí nộp và mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tại địa phương (do ảnh 

hưởng ô nhiễm từ các tỉnh lân cận). Để xác định được số phí cần phân bổ cho từng địa 

phương và dùng khoản kinh phí này phục vụ nghiên cứu và kiểm soát ô nhiễm không khí 

địa phương.   

Với số tiền được phân bổ cho từng địa phương, cơ quan tiếp nhận kinh phí phân bổ đầu tư 

các công nghệ xử lý khí thải (đầu tư, thay mớicho các doanh nghiệp trong địa phương để 



   

 

góp phần giảm thiểu ô nhiễm (do một số doanh nghiệp chưa đủ kinh phí để lắp đặt hệ 

thống xử lý khí đạt hiệu quả cao)cũng như tổ chức truyền thông về ô nhiễm không khí cho 

người dân địa phương, thực hiện các tháng môi trường.  

7. Khuyến nghị chung 

- Cần xem xét kỹ lưỡng các quy định của Nghị định về phương pháp tính phí, đối tượng 

chịu phí.  

- Cần cân nhắc để tránh bị đánh thuế hai lần khi chủ thể vừa phải nộp thuế bảo vệ môi 

trường ngay từ khâu sử dụng nguồn nhiên liệu vừa phải nộp phí cho nguồn thải từ việc sản 

xuất 

- Cần đưa mức phí cụ thể cho ngành nhiệt điện đốt than, quy định cụ thể mức phí bảo vệ 

môi trường cho loại hình này. Không nên chung chung là ngành sản xuất công nghiệp vì sẽ 

khó xác định mức chịu phí  

- Cần đưa ra quy định rõ ràng liên quan đến phương pháp kiểm soát khí thải nhằm bảo vệ 

môi trường tránh để đối tượng cuối cùng phải chịu thuế là người dân do giá sản phẩm tăng 

lên do đơn vị cung cấp bị đánh thuế, phí. Tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng đặc biệt 

đối với ngành nhiệt điện khi điện là nhu cầu thiết yếu và không có lựa chọn khác 

-  Minh bạch các khoản thu, chi từ việc thu phí nhằm đưa các khoản thu được sử dụng đúng 

mục đích cho hoạt động cải thiện môi trường  

Trên đây là một số góp ý của GreenID với sự hỗ trợ của các chuyên gia về kinh tế - môi 

trường cho Dự Thảo. GreenID rất mong những góp ý này sẽ được Bộ xem xét để đư vào nội 

dung Nghị định một cách phù hợp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

PHỤ LỤC 1:  

CÁC NGUỒN THẢI VÀ THÔNG SỐ Ô NHIỄM PHẢI ĐĂNG KÝ KIỂM KÊ 

Thông tư quy định về đăng ký, kiểm kê nguồn thải khí thải công nghiệp 

 

Stt 
Loại 

hình 

Tổng sản 

lượng(**) 

Nguồn thải khí thải 

công nghiệp 

Thông số ô nhiễm phải 

đăng ký, kiểm kê 

1 Sản 

xuất 

phôi 

thép 

Lớn hơn 

200.000 tấn/năm 

Máy thiêu kết Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

NOx (tính theo NO2), CO 

Lò cao Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5  

Lò thổi Bụi tổng, CO 

Lò điện hồ quang Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

CO  

Lò trung tần Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5  

Lò luyện than cốc  Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

SO2, NOx (tính theo NO2), 

CO, NH3, VOCs 

2 Nhiệt 

điện 

Tất cả, trừ nhà 

máy nhiệt điện 

sử dụng  khí 

đốt 

Lò hơi Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

SO2, NOx (tính theo NO2) 

3 
Xi 

măng 
Tất cả 

Lò nung clinker Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

SO2, NOx (tính theo NO2) 

Thiết bị làm nguội 

clinker 

Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5 

Thiết bị nghiền 

clinker 

Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5 

4 Hóa 

chất và 

phân 

bón hóa 

học 

Lớn hơn 10.000 

tấn/năm 

 

 

4.1 Sản 

xuất 

xút - 

Clo 

 Thiết bị hóa lỏng Cl2 Bụi tổng, Cl2  



   

 

Stt 
Loại 

hình 

Tổng sản 

lượng(**) 

Nguồn thải khí thải 

công nghiệp 

Thông số ô nhiễm phải 

đăng ký, kiểm kê 

4.2 Sản 

xuất 

HNO3 

 Tháp hấp thụ axit Bụi tổng, NOx (tính theo 

NO2) 

4.3 Sản 

xuất 

H2SO4 

 Tháp hấp thụ  Bụi tổng, SO2 

4.4 Sản 

xuất 

H3PO4 

 Thùng phản ứng 

phân hủy, thiết bị 

bay hơi, thiết bị lọc  

Florua (tính theo F2) 

4.5 Sản 

xuất 

NH4OH 

và NH3  

 Thùng trung hòa, 

thùng cô đặc, thiết 

bị làm mát  

Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

NH3 

4.6 Sản 

xuất 

Urê 

  

Tháp tạo hạt Ure 

Bụi tổng 

Tháp hấp thụ thu hồi 

NH3 

NH3 

4.7 Sản 

xuất 

DAP, 

MAP(*) 

 Tháp chuyển hóa, 

tạo hạt, tạo sản phẩm 

Bụi tổng, HF  

Thiết bị sấy sản 

phẩm 

Bụi tổng, HF 

4.8 Sản 

xuất 

phân 

lân 

nung 

chảy 

 Lò nung Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

HF  

4.9 Loại 

hình 

sản 

xuất 

hóa 

chất và 

phân 

 Theo đặc trưng loại 

hình sản xuất và yêu 

cầu của cơ quan 

quản lý có thẩm 

quyền  

Theo đặc trưng loại hình 

sản xuất và yêu cầu của cơ 

quan quản lý có thẩm 

quyền 



   

 

Stt 
Loại 

hình 

Tổng sản 

lượng(**) 

Nguồn thải khí thải 

công nghiệp 

Thông số ô nhiễm phải 

đăng ký, kiểm kê 

bón hóa 

học 

khác  

5 Công 

nghiệp 

sản 

xuất 

dầu 

mỏ. 

Lớn hơn 10.000 

tấn/năm 

Lò gia nhiệt 

 

Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

SO2, NOx (tính theo NO2), 

CO 

Lò đốt khí CO Bụi tổng, SO2, NOx (tính 

theo NO2), CO  

Lò đốt khí thải SO2, NOx (tính theo NO2), 

CO 

6 Lò hơi 

công 

nghiệp 

Lớn hơn 20 tấn 

hơi/giờ đối với 

01 lò hơi, trừ lò 

hơi chỉ sử dụng 

nhiên liệu khí 

đốt 

Lò hơi Bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, 

SO2, NOx (tính theo NO2), 

CO 

 

 


