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TIN TRONG NƯỚC
TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HCFC CỦA VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN I
1. Thông tin chung			
Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí
hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao
là Cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện Dự án
“Kế hoạch quản lý trừ các chất HCFC của Việt
Nam-giai đoạn I”. Dự án do Quỹ Đa phương thi
hành Nghị định thư Montreal về các chất làm
suy giảm tầng ô-dôn (MLF) viện trợ không hoàn
lại. Ngân hàng Thế giới (WB) là Cơ quan quốc tế
thực hiện Dự án theo ủy thác của MLF và trực
tiếp quản lý thực hiện Dự án trên cơ sở Hiệp
định Dự án được ký giữa Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và WB. Thời gian thực hiện Dự án:
2012-2017.
Mục tiêu của Dự án:
- Bảo đảm để Việt Nam hoàn thành nghĩa
vụ ngưng mức tiêu thụ các chất HCFC ở mức
cơ sở (221,2 tấn ODP) từ 01 tháng 01 năm 2013
và loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở (loại trừ 22,1
tấn ODP) các chất HCFC từ 01 tháng 01 năm
2015, trong đó hoàn thành loại trừ hoàn toàn
tiêu thụ HCFC-141b nguyên chất và trộn sẵn
trong polyol tại 12 doanh nghiệp sản xuất xốp
đã được WB lựa chọn;

- Xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm giảm
tiêu thụ HCFC-22 và giảm lắp đặt mới các thiết
bị làm lạnh sử dụng HCFC-22 trong các kho
lạnh ngành thuỷ sản;
- Hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực dịch vụ lắp
đặt và sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị
làm lạnh nhằm giảm tiêu thụ HCFC-22 trong
lĩnh vực này;
- Thiết lập hệ thống cấp phép nhập khẩu các
chất HCFC theo hạn ngạch phù hợp với ràng
buộc của Quỹ Đa phương; hạn ngạch nhập phải
được cắt giảm tương ứng với lượng HCFC được
loại trừ thực tế trong quá trình thực hiện Dự án;
- Khuyến cáo các cơ quan nhà nước cấp phép
đầu tư không cấp phép thành lập mới các doanh
nghiệp sản xuất sử dụng các chất HCFC và không
cấp phép mở rộng sản xuất sử dụng các chất
HCFC cho các doanh nghiệp đang hoạt động;
- Tăng cường kiểm soát nhập khẩu các chất
HCFC và tuyên truyền phổ biến các công nghệ
thay thế không dùng HCFC trong tất cả các lĩnh
vực liên quan;
- Hoàn thành xây dựng văn kiện Dự án Kế
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hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt
Nam-giai đoạn II trình Quỹ Đa phương xem xét,
tài trợ cho việc loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các
chất HCFC ở Việt Nam.
Cấu phần chính Dự án:
- Cấu phần 1: Hỗ trợ các doanh nghiệp thực
hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất từ HCFC141b sang Cyclopentane tại 12 doanh nghiệp sản
xuất xốp;
- Cấu phần 2: Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật
(thuê tư vấn và hội thảo huấn luyện)
- Cấu phần 3: Quản lý Dự án (bao gồm thiết
bị văn phòng, tư vấn, kiểm toán, các hội nghị,
hội thảo và cung ứng văn phòng).
2. Tình hình thực hiện Dự án
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với các doanh nghiệp sử dụng các chất HCFC;
- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải
quan đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án
tổ chức 04 khóa huấn luyện hải quan về kiểm
soát xuất nhập khẩu các chất HCFC tại khu vực
phía bắc, miền Trung và miền Nam. Dự kiến đầu
năm 2016 sẽ tổ chức thêm 01 khóa huấn luyện;
- Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy
sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự
án tổ chức 02 hội thảo huấn luyện. Trong năm
2016-2017 sẽ tổ chức 03 hội thảo huấn luyện;
- Ban Quản lý Dự án chủ trì tổ chức 6 hội
thảo huấn luyện. Trong năm 2016-2017 sẽ tổ
chức 05 hội thảo huấn luyện;

- 02 doanh nghiệp đang lắp đặt thiết bị, tuy
nhiên quá trình lắp đặt thiết bị kéo dài do phải
sản xuất và hoàn thành đơn hàng đã ký. Dự kiến
tiểu dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2015;

- Thực hiện 05 hợp đồng tư vấn chuyên môn
bao gồm: (1) Xây dựng phần mềm hệ thống
quản lý thông tin xuất nhập khẩu HCFC; (2)
Biên soạn sách hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng,
sửa chữa điều hòa không khí, thiết bị lạnh công
nghiệp và điều hòa không khí trung tâm; (3) Hỗ
trợ các doanh nghiệp xây dựng văn kiện tiểu dự
án và báo cáo kết thúc tiểu dự án; (4) Kiểm toán
số liệu tiêu thụ các chất HCFC trong các năm
2013, 2014 và 2015 và (5) Xây dựng kế hoạch
tổng thể giảm phát thải HCFC trong lĩnh vực
kho lạnh thủy sản;

- 03 doanh nghiệp đã ký hợp đồng ba bên
(giữa doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án và nhà
cung cấp thiết bị);

- Triển khai sản xuất chương trình truyền
hình và đĩa DVD về thực hành lắp đặt bảo dưỡng
và sửa chữa điều hòa không khí.

- 01 doanh nghiệp đã nhận thiết bị nhập
khẩu, hiện đang chuẩn bị triển khai lắp đặt;

- Thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm
(2013 và 2014) của Dự án;

- 01 doanh nghiệp không đủ điều kiện thực
hiện tiểu dự án do doanh nghiệp đã ngừng hoàn
toàn hoạt động sản xuất xốp.

- Phối hợp với WB và các đơn vị có liên
quan triển khai công tác điều tra, thu thập thông
tin số liệu để phục vụ xây dựng Văn kiện Dự án
Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của
Việt Nam-giai đoạn II.

a) Cấu phần 1
Tại 12 doanh nghiệp được lựa chọn tham
gia Dự án, tình hình thực hiện như sau:
- 05 doanh nghiệp đã hoàn thành thực hiện
tiểu dự án và đã chuyển sang sản xuất theo công
nghệ mới không sử dụng HCFC-141b;

b) Cấu phần 2 và 3:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành
văn bản gửi các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân
dân các tỉnh/thành phố kiến nghị ngừng cấp
phép thành lập mới hoặc mở rộng sản xuất đối

c) Các hoạt động kiểm tra, giám sát
- Mọi hoạt động của Ban Quản lý Dự án đều
được thông báo cho WB để tiền kiểm (theo kế
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hoạch đấu thầu) hoặc hậu kiểm và được báo cáo
định kỳ cho cơ quan chủ dự án theo quy định
hiện hành về tài chính và hoạt động của dự án;
- Hàng năm, WB cử 02 đoàn công tác vào
kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Dự án.
Đoàn công tác của WB gồm các chuyên gia đấu
thầu và tài chính, thực hiện soát xét hậu kiểm tất
cả các hồ sơ bao gồm các hồ sơ liên quan đến đấu
thầu, các chứng từ hóa đơn thanh toán (kể cả
các chứng từ đã được kiểm toán) của các doanh
nghiệp tham gia tiểu dự án gửi đến Ban Quản lý
Dự án.
- Các cơ quan chức năng liên quan của Việt
Nam đã kiểm tra việc thực hiện Dự án. Ban Quản
lý Dự án đã và đang thực hiện đúng các quy định
hiện hành và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.
3. Định hướng thực hiện Dự án trong thời
gian tới
Thúc đẩy quá trình lắp đặt thiết bị và chuyển
đổi công nghệ mới của các doanh nghiệp tham
gia Dự án và tiếp tục thực hiện các hợp đồng ba

Trao chứng chỉ tập huấn Kiểm soát hải quan đối với
xuất nhập khẩu các chất HCFC
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bên (giữa doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án và
nhà cung cấp thiết bị). Đề nghị WB trình MLF
xem xét cho phép thay thế tiểu dự án của Công
ty đã ngừng sản xuất xốp bằng Công ty mới có
đủ điều kiện tham gia Dự án để đảm bảo thực
hiện mục tiêu Dự án. Ban Quản lý Dự án phối
hợp với WB rà soát lại toàn bộ các hoạt động của
Dự án và kinh phí của từng hạng mục, tiến hành
sửa đổi kế hoạch đấu thầu của Dự án phù hợp
với tình hình thực tế; xem xét chuyển các phần
kinh phí dư thừa cho các hoạt động khác phù
hợp với mục tiêu, nội dung của Dự án và trình
Lãnh đạo Bộ TNMT xem xét, phê duyệt kế hoạch
đấu thầu sửa đổi vào đầu năm 2016. Ban Quản lý
Dự án tiếp tục tăng cường công tác quản lý Dự
án và triển khai các hoạt động của Dự án theo kế
hoạch đã định. Các doanh nghiệp tham gia Dự
án tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật
hiện hành và thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết
khi tham gia Dự án. Tiếp tục chuẩn bị xây dựng
Văn kiện Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất
HCFC của Việt Nam-giai đoạn II.
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