Kết quả tham dự Hội nghị của đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường
tại Cuộc họp Nhóm công tác mở rộng (OEWG) lần thứ 38 bổ sung và
Khóa họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định thư Montreal (MOP)
về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Thông tin chung
Tiế p theo Khóa ho ̣p đă ̣c biêṭ lầ n thứ ba của các Bên tham gia Nghi ̣ đinh
̣
thư Montreal về các chấ t làm suy giảm tầ ng ô-dôn ta ̣i Vienna, Cô ̣ng hòa Áo từ
ngày 15 đế n ngày 23 tháng 7 năm 2016, Hô ̣i nghi ̣ OEWG 38 bổ sung và MOP
28 đươ ̣c tổ chức ta ̣i Trung tâm hô ̣i nghi ̣ quố c tế Kigali với sự tham gia của hơn
500 đại biểu đại diện cho các nước thành viên Công ước và Nghị định thư, các
cơ quan trực thuộc Công ước và Nghị định thư, các tổ chức thuộc Liên hợp
quốc, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các ngành công nghiệp có liên
quan. MOP 28 lầ n này được tổ chức để các Bên tâ ̣p trung thảo luận và giải quyết
vấn đề sửa đổi bổ sung, loại trừ các chất HFC theo Nghị định thư Montreal.
Khóa ho ̣p lầ n thứ 28 các Bên tham gia Nghi đi
̣ nh
̣ thư Montreal (MOP
28)
Nội dung chính của OEWG 38 và MOP 28
1. Phiên họp Nhóm công tác mở rộng lần thứ 38 bổ sung (OEWG 38)
Ta ̣i phiên khai ma ̣c OEWG 38, bà Tina Birmpili, Thư ký điều hành Ban
Thư ký ô-dôn đưa ra nhận xét rằng các quốc gia thành viên quy tụ tại Hội nghị
này để vinh danh cam kế t của các quố c gia về viê ̣c thông qua Sửa đổ i bổ sung
HFC trong năm 2016. Theo bà Tina Birmpili, nhu cầ u về làm mát gia tăng dẫn
đế n lươ ̣ng điê ̣n tiêu thu ̣ gia tăng; do vâ ̣y, xu hướng này khiế n cho viêc̣ đa ̣t đươ ̣c
thỏa thuâ ̣n về loa ̣i trừ HFC kế t hơ ̣p với cải thiêṇ hiêụ suấ t năng lươ ̣ng là rấ t quan
tro ̣ng đố i với vấ n đề giảm nhe ̣ biế n đổ i khí hâ ̣u. Bà Tina Birmpili nhấn mạnh
chương trình nghị sự của Hội nghị này không tập trung vào xác định nhu cầu,
thách thức và giải pháp để thực hiện các bước tiếp theo để sửa đổi loa ̣i trừ HFC,
mà cầ n đưa ra quyết định về những nội dung cụ thể của sửa đổi này. Bà đề nghi ̣
các Bên kỷ niệm 30 năm Nghị định thư Montreal bằng cách thông qua thỏa
thuận loại trừ HFC ta ̣i MOP 28.
Sau phiên ho ̣p toàn thể , mô ̣t số vấn đề sau được thảo luận tại hội nghị:
Mô ̣t số quốc gia thuộc nhóm các nước đang phát triể n đã đạt được thỏa
thuận về viê ̣c đưa ra hai lựa cho ̣n về mức tiêu thu ̣ cơ sở có thể áp du ̣ng cho các
nước đang phát triể n; tuy nhiên, nhóm nước này vẫn cần thêm thời gian để đưa
ra mốc ngưng tiêu thụ HFC.
Liên minh Châu Âu, đa ̣i diêṇ cho nhóm các nước phát triể n, nhấn mạnh
các thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Nghi ̣đinh
̣ thư Montreal nên có hiệu lực trước
năm 2019 và cho rằ ng lượng tiêu thu ̣ cơ sở HCFC nên tăng lên từ 25% - 50%
với danh mục 19 chất HFC cũng như cầ n thống nhất về tri ̣ số tiềm năng làm
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nóng lên toàn cầu (GWP). Nhóm này đề nghi ̣ cần có những thảo luận hơn nữa
về viê ̣c bao gồ m HFO trong Sửa đổ i bổ sung lầ n này.
Nhóm các nước châu Phi đưa ra đề nghi ̣ cần có thêm thời gian để thảo
luâ ̣n và quyế t đinh
̣ về mốc ngưng tiêu thụ, về hỗ trơ ̣ tài chiń h và mức tiêu thu ̣ cơ
sở trong nhóm các nước châu Phi.
Ả râ ̣p Saudi thay mă ̣t cho mô ̣t số nước đang phát triể n cho rằng GWP
không nên là tiêu chí duy nhất đươ ̣c sử dụng và số lượng môi chất lạnh sử dụng
có tác đô ̣ng đáng kể và nên được đưa vào làm tiêu chí để xem xét trước khi đưa
ra quyế t đinh
̣ ta ̣i MOP 28.
Liên minh Châu Âu đề xuất thiết lập nhóm dự thảo pháp lý Sửa đổ i bổ
sung HFC và đề xuấ t này được các quốc gia Úc, Brazin, Burkina Faso,
Cameroon, Canada, Ai Cập, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Rwanda, Senegal và Ả râ ̣p
Saudi và Pakistan ủng hô ̣. Các quốc gia yêu cầu nhóm này được thành lập trước
ngày 14 tháng 10 để đảm bảo đủ thời gian soa ̣n thảo nội dung Sửa đổi bổ sung
để các Bên xem xét ta ̣i Khóa ho ̣p cấ p cao.
Hoa Kỳ lưu ý rằ ng mô ̣t số vấ n đề quan tro ̣ng vẫn chưa đươ ̣c giải quyế t và
kêu go ̣i các nước nỗ lực đa ̣t đươ ̣c Sửa đổ i bổ sung trên pha ̣m vi toàn cầ u ta ̣i
Khóa ho ̣p các Bên lầ n thứ 28.
2. Khóa họp cấp cao của các Bên tham gia Nghi ̣ đi ̣nh thư Montreal
2.1 Phiên ho ̣p trù bi ̣(10 – 12/10/2016)
Đồ ng chủ tich
̣ OEWG 38 ông Paul Krajnik phát biểu khai mạc phiên ho ̣p
trù bi ̣ MOP 28 vào ngày 10 tháng 10 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên của
Rwanda, ông Vincent Biruta phát biểu về lịch sử hợp tác và cam kết quốc tế
trong quá trình loại trừ các chấ t làm suy giảm tầng ô-dôn. Ông Vincent thúc giu ̣c
các quốc gia cần thông qua sửa đổi bổ sung về loa ̣i trừ các chấ t HFC để giúp
giảm bớt sự gia tăng của nhiêṭ đô ̣ toàn cầ u 0,5 oC thậm chí 1 oC vào cuối thế kỷ
này nếu kết hợp với các nỗ lực về hiệu suấ t năng lượng.
Bà Tina Birmpili, Thư ký điều hành Ban Thư ký ô-dôn hối thúc các quốc
gia đạt được thỏa thuận về sửa đổi bổ sung loa ̣i trừ HFC để góp phần quan tro ̣ng
trong sự nghiê ̣p phát triể n bề n vững trên trái đấ t.
Vấn đề về tổ chức hội nghị
Phiên ho ̣p toàn thể đã thảo luâ ̣n và thông qua chương trình nghi ̣ sự bao
gồ m:
+ Các vấn đề chung của Công ước Vienna và Nghi ̣ đi ̣nh thư Montreal
- Báo cáo của Ban đánh giá kinh tế và kỹ thuâ ̣t về thông tin câ ̣p nhâ ̣t các
chấ t thay thế cho các chấ t làm suy giảm tầ ng ô-dôn
- Báo cáo của Ban đánh giá kinh tế và kỹ thuâ ̣t về đánh giá các lơ ̣i ích
khí hâ ̣u và cơ chế tài chính đố i với lô ̣ trình loa ̣i trừ HFC trong các đề
xuấ t Sửa đổ i bổ sung
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- Báo cáo của Ban đánh giá kinh tế và kỹ thuâ ̣t về phân tích sự khác
nhau giữa số liê ̣u báo cáo và nồ ng đô ̣ CTC đo đươ ̣c trong khí quyể n
- Đăng ký miễn trừ sử du ̣ng thiế t yế u các chấ t làm suy giảm tầ ng ô-dôn
cho hai năm 2017 và 2018
- Bổ sung ngân quỹ cho Quỹ Đa phương thi hành Nghi ̣ đinh
̣ thư
Montreal
- Đề xuấ t Sửa đổ i bổ sung Nghi đi
̣ nh
̣ thư Montreal về các chấ t HFC
- Các vấ n đề về tuân thủ và báo cáo số liêụ
2.2 Phiên họp cấ p cao của các Bên (13-14/10/2016)
Chủ tịch MOP 27 Lucie Desforges phát biểu khai mạc khóa họp các Bên
lần thứ 28 và nhấn mạnh đã đến lúc đạt được thỏa thuận về Sửa đổi bổ sung loại
trừ các chất HFC.
Giám đốc điều hành Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP)
Erik Solheim kêu gọi các nước nhìn vào thành công mang tính lịch sử của Nghị
định thư Montreal đã đạt được khi loại trừ các chất ODS, nhấn mạnh rằng Nghị
định thư là thỏa thuận môi trường thành công nhất từ trước đến nay và không
một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình loại trừ các chất HFC.
Tổng thống Rwanda Paul Kagame hối thúc các nước đặt ra mục tiêu
không chỉ là đạt được thỏa thuận Sửa đổi bổ sung loại trừ các chất HFC mà còn
phải thực hiện thỏa thuận thành công. Tổng thống Rwanda lưu ý rằng Nghị đinh
thư Montreal loại trừ các chất ODS trước đây không hy sinh sự phát triển kinh tế
và khẳng định rằng điều này cũng đúng đối với việc loại trừ các chất HFC.
Ta ̣i phiên ho ̣p cấ p cao, các vấn đề thảo luận bao gồ m:
- Báo cáo của các Ban đánh giá thuộc Nghị định thư Montreal về tình
hình năm 2016
- Báo cáo của Trưởng Ban thư ký Quỹ Đa phương thi hành Nghị định
thư Montreal về các công việc của Ban Chấp hành Quỹ
- Phát biểu của Bộ trưởng, trưởng đoàn một số nước thành viên
- Báo cáo của đồng chủ trì các phiên họp cấp chuyên môn và các dự
thảo quyết định của MOP 28 trình phiên cấp cao thông qua
- Thời gian và địa điểm tổ chức MOP 29
- Thông qua các quyết định của MOP 28
- Thông qua các báo cáo của MOP 28 và bế ma ̣c MOP 28
III. Kết quả của MOP 28
MOP 28 đã thông qua Sửa đổi bổ sung loại trừ các chất HFC – Sửa đổi bổ
sung Kigali vào Nghi đi
̣ nh
̣ thư Montreal.
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Sửa đổ i bổ sung Kigali quy đinh
̣ loa ̣i trừ các chấ t HFC cho các nước phát
triể n và các nước đang phát triể n, trong đó:
 Nhóm các nước phát triể n sẽ loa ̣i trừ các chấ t HFC từ năm 2019.
 Nhóm các nước đang phát triể n sẽ ngưng mức tiêu thu ̣ vào năm 2024
và bắ t đầ u loa ̣i trừ các chấ t HFC từ năm 2029.
Nội dung cụ thể của Sửa đổi bổ sung Kigali bao gồ m:
1) Mức tiêu thụ cơ sở
Mức tiêu thụ cơ sở đối với các nước phát triển là lượng tiêu thụ trung bình
các chất HFC trong ba năm 2011, 2012 và 2013 cộng với 15% lượng tiêu thụ cơ
sở các chất HCFC.
Mức tiêu thụ cơ sở đối với các nước Belarus, Liên bang Nga, Kazakhstan,
Tajikistan và Uzbekistan là lượng tiêu thụ trung bình các chất HFC trong ba năm
2011, 2012 và 2013 cộng với 25% lượng tiêu thụ cơ sở các chất HCFC.
Mức tiêu thụ cơ sở của nhóm nước đang phát triể n là lượng tiêu thụ trung
bình các chất HFC trong ba năm 2020, 2021 và 2022 cộng với 65% lượng tiêu
thụ cơ sở các chất HCFC.
Riêng mức tiêu thu ̣ cơ sở đối với các nước Bahrain, Ấn Độ, Iran, Iraq,
Kuwait, Oman, Pakistan, Quatar, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập
thống nhất là lượng tiêu thụ trung bình các chất HFC trong ba năm 2024, 2025
và 2026 cộng với 65% lượng tiêu thụ cơ sở các chất HCFC.
2) Thời gian quy định mức ngưng tiêu thụ
Các Bên không quy định thời gian mức ngưng tiêu thụ đối với các nước
phát triển.
Đối với phần lớn các nước đang phát triển, thời gian quy định mức ngưng
tiêu thụ là năm 2024.
Riêng đối với các nước Bahrain, Ấn Độ, Iran, Iraq, Kuwait, Oman,
Pakistan, Quatar, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thời
gian quy định mức ngưng tiêu thụ là năm 2028.
3) Lộ trình loại trừ các chất HFC
Các nước phát triển tuân thủ theo lộ trình loại trừ sau:
2019 đến 2023: sử du ̣ng 90% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2024 đến 2028: sử du ̣ng 60% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2029 đến 2033: sử du ̣ng 30% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2034 đến 2035: sử du ̣ng 20% mức tiêu thu ̣ cơ sở
sử du ̣ng 15% mức tiêu thu ̣ cơ sở
Đối với các nước Belarus, Liên bang Nga, Kazakhstan, Tajikistan và
Uzbekistan, lộ trình loại trừ như sau:
Từ 2036:

2020 đến 2024: sử du ̣ng 95% mức tiêu thu ̣ cơ sở
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2025 đến 2028: sử du ̣ng 65% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2029 đến 2033: sử du ̣ng 30% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2034 đến 2035: sử du ̣ng 20% mức tiêu thu ̣ cơ sở
sử du ̣ng 15% mức tiêu thu ̣ cơ sở
Đối với phần lớn các nước đang phát triển, lộ trình loại trừ như sau:
Từ 2036:

2024 đến 2028: sử du ̣ng 100% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2029 đến 2034: sử du ̣ng 90% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2035 đến 2039: sử du ̣ng 70% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2040 đến 2044: sử du ̣ng 50% mức tiêu thu ̣ cơ sở
sử du ̣ng 20% mức tiêu thu ̣ cơ sở
Đối với các nước Bahrain, Ấn Độ, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Pakistan,
Quatar, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, lộ trình loại trừ
như sau:
Từ 2045:

2028 đến 2031: sử du ̣ng 100% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2032 đến 2036: sử du ̣ng 90% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2037 đến 2041: sử du ̣ng 80% mức tiêu thu ̣ cơ sở
2042 đến 2046: sử du ̣ng 70% mức tiêu thu ̣ cơ sở
Từ 2047:

sử du ̣ng 15% mức tiêu thu ̣ cơ sở

4) Thiết lập hệ thống cấp phép các chất HFC
Các Bên quyết định rằng các nước thành viên Nghị định thư Montreal
phải thiết lập hệ thống cấp phép xuất, nhập khẩu các chất HFC được điều chỉnh,
bao gồm các chất HFC mới, đã qua sử dụng, thu hồi và tái sinh vào ngày 01
tháng 01 năm 2019 hoặc trong vòng ba tháng sau khi Sửa đổi bổ sung Kigali có
hiệu lực.
5) Bổ sung phụ lục quy định các chất HFC bị kiểm soát
Phụ lục F bao gồm chi tiết các chất HFC bị kiểm soát (18 chất thuộc
Nhóm I và 01 chất thuộc Nhóm II) được bổ sung vào Nghị định thư Montreal về
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.
6) Báo cáo số liệu tiêu thụ các chất HFC
Các nước phát triển phải báo cáo số liệu tiêu thụ các chất HFC trong các
năm 2011 – 2013.
Phần lớn các nước đang phát triển phải báo cáo số liệu tiêu thụ các chất
HFC trong các năm 2020 – 2022.
Các nước Bahrain, Ấn Độ, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Pakistan, Quatar, Ả
Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất phải báo cáo số liệu tiêu
thụ các chất HFC trong các năm 2024 – 2026.
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7) Cơ chế tài chính
Các Bên quyết định Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tiếp
tục là cơ quan cung cấp tài chính cho các nước thực hiện loại trừ các chất HFC.
8) Hiệu lực thi hành của Sửa đổi bổ sung Kigali
Sửa đổi bổ sung Kigali sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm
2019 khi có ít nhất 20 Bên thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn phê chuẩn.
Trong trường hợp đến ngày 01 tháng 01 năm 2019, nế u không có đủ sự
phê chuẩn cần thiết để Sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ các Bên thuộc
Nghị định thư Montreal thì Sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành sau ba tháng
kể từ ngày Sửa đổi bổ sung đáp ứng được tiêu chuẩn về hiệu lực thi hành.
14 thành viên Ban Chấp hành Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư
Montreal đã được bổ nhiệm gồm: 7 thành viên của Úc, Áo, Bỉ, Đức, Nhật Bản,
Slovakia, Hoa Kỳ (đại diện cho các nước phát triển) và 7 thành viên của
Argentina, Bosnia và Herzegovina, Cameroon, Trung Quốc, Mexico và Nigeria
(đại diện cho các nước đang phát triển).
MOP 28 quyế t đinh
̣ địa điểm MOP 29 sẽ được tổ chức tại Canada vào
năm 2017.
Hoạt động của Đoàn Việt Nam và kiến nghị
- Trong thời gian tổ chức MOP 28, Đoàn Việt Nam đã tham dự đầy đủ các
phiên họp của OEWG 38 và MOP 28, đồng thời tham gia một số nhóm tham
vấn để theo dõi, nắm bắt thông tin, quan điểm của các nước về vấn đề loại
trừ HFC. Viê ̣t Nam đã tham dự ho ̣p nhóm các nước ASEAN để thố ng nhấ t
quan điể m chung của khố i các nước ASEAN về phương thức tính mức tiêu
thu ̣ cơ sở, thời gian quy đinh
̣ mức ngưng tiêu thu ̣ và lô ̣ trình loa ̣i trừ các chấ t
HFC; tham dự và có bài trình bày về kế t quả sơ bô ̣ điề u tra khảo sát các chấ t
HFC và các chấ t thay thế cho ODS ở Viêṭ Nam ta ̣i hô ̣i nghi ̣ bên lề do Liên
minh khí hâ ̣u và không khí sa ̣ch (CCAC) tổ chức.
- Các vấn đề được thông qua và được đệ trình để xem xét tại MOP 28 về cơ
bản không có tác động đến Việt Nam và Việt Nam tiếp tục thực hiện các quy
định của Công ước và Nghị định thư trên cơ sở hỗ trợ tài chính từ Quỹ Đa
phương thi hành Nghị định thư Montreal.
- Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển và có nghĩa vụ loại trừ các
chất HFC theo quy định của Sửa đổi bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn khi Sửa đổi bổ sung Kigali có
hiệu lực thi hành. Theo đó Viê ̣t Nam sẽ thực hiê ̣n lô ̣ triǹ h loa ̣i trừ từ năm
2024 là năm ngưng mức tiêu thu ̣ HFC và giảm dầ n đế n năm 2045 chỉ còn ở
20% mức tiêu thu ̣ cơ sở.
- Về loại trừ HFC trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal, Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt quan điểm chính thức của Việt Nam ủng hộ loại trừ HFC
theo Nghị định thư Montreal tại văn bản số 9893/VPCP-QHQT ngày 10
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tháng 12 năm 2014. Để góp phầ n loa ̣i trừ HFC theo lô ̣ trình, Cục Khí tượng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu kiến nghị Bộ xem xét và trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Sửa đổi bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC sau
khi Ban thư ký ô-dôn công bố chính thức văn kiện Sửa đổi bổ sung Kigali để
các nước phê duyệt.
- Là đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện Công ước Vienna và Nghị định
thư Montreal, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục phối
hợp với các cơ quan thi hành Nghị định thư xây dựng và yêu cầu Quỹ Đa
phương thi hành Nghị định thư Montreal hỗ trợ tài chính cho các dự án thực
hiện Nghị định thư ở mức cao nhất để đáp ứng nghĩa vụ loại trừ các chất
HCFC và tiếp theo là các chất HFC theo đúng nghĩa vụ loại trừ ODS của
Việt Nam với Nghị định thư Montreal.
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