Phó Th tng Chính ph Lê Vn Thành ã ký Quyt nh 1973/Q-TTg phê duyt K hoch quc gia v qun lý cht
lng môi trng không khí giai on 2021 - 2025 (K hoch).
Mc tiêu c th là kim soát tt các ngun khí thi công nghip thuc i tng quy nh ti Lut Bo v môi trng nm
2020, m bo các c s sn xut công nghip kim soát, x lý khí thi t quy chun k thut môi trng và u t lp t thit
b quan trc khí thi t ng liên tc.
Rà soát, hoàn thin và trình Th tng Chính ph ban hành l trình áp dng tiêu chun quy chun k thut quc
gia v khí thi ca phng tin giao thông c gii ng b lu hành Vit Nam. Tng cng công tác giám sát, cnh
báo, d báo cht lng không khí xung quanh ti các ô th, các khu vc tp trung nhiu ngun thi. Kim soát
hiu qu các ngun khí thi phát sinh t các hot ng dân sinh, xây dng, nông nghip.
Phòng nga, gim thiu phát thi khí thi
Mt trong các nhim v và gii pháp ca K hoch là phòng nga, gim thiu phát thi khí thi. C th, tip tc thc hin
án “Phát trin nhiên liu sinh hc n nm 2015, tm nhìn n nm 2025” c Th tng Chính ph phê duyt ti Quyt
nh s 177/2007/Q-TTg ngày 20/7/2007, tp trung vào nhim v tuyên truyn, ph bin kin thc v nhiên liu
sinh hc và y mnh vic xây dng c s vt cht k thut áp ng s dng nhiên liu sinh hc.
Các c s sn xut kinh doanh, dch v thc hin u t, i mi công ngh, quy trình sn xut, thit b sn xut, nâng cao
nng lc, trình công ngh qun tr; áp dng sn xut sch hn, h thng chng nhn theo TCVN ISO 14001; phát
trin, ng dng các công ngh x lý môi trng; lp t, vn hành các h thng x lý khí thi m bo áp ng quy chun k
thut môi trng; lp t và vn hành thit b quan trc khí thi t ng, liên tc.
u t, lp t và vn hành h thng truyn s liu quan trc khí thi t ng liên tc t c s sn xut ti S Tài nguyên và Môi
trng tnh, thành ph và B Tài nguyên và Môi trng.
T chc thc hin l trình áp dng quy chun, tiêu chun khí thi i vi phng tin giao thông c gii ng b sn xut, lp
ráp, nhp khu và ang lu hành Vit Nam; áp dng các quy chun k thut môi trng, tiêu chun quc gia v
qun lý cht lng không khí và khí thi cho các ngành sn xut và phng tin giao thông vn ti; rà soát, ánh
giá nng lc sn xut, xây dng k hoch cung ng nhiên liu phù hp vi quy chun khí thi và l trình áp dng quy
chun khí thi i vi phng tin c gii tham gia giao thông. Kim soát cht lng nhiên liu m bo quy chun k thut
môi trng.
T chc thc hin chính sách kim soát khí thi phng tin giao thông c gii ng b; phát trin các phng tin giao
thông vn ti s dng nng lng, nhiên liu thân thin vi môi trng; tng cng kim soát ô nhim bi, khí thi trong
hot ng thi công xây dng. Nghiên cu, xây dng, ng dng mô hình ánh giá lan truyn ô nhim không khí
và d báo cht lng môi trng không khí.
Tng cng kim nh khí thi các phng tin giao thông ng b
Nhim v và gii pháp khác là thanh tra, kim tra, giám sát vic thc hin các quy nh pháp lut v bo v môi
trng không khí.
C th, y mnh thc hin công tác thanh tra, kim tra vic thc hin quy nh pháp lut v bo v môi trng không khí
ti các công trng xây dng, c s công nghip, nng lng, y t và giao thông vn ti.
Tng cng công tác kim nh khí thi i vi các phng tin giao thông ng b, m bo các phng tin tham gia giao
thông áp ng y các yêu cu k thut v bo v môi trng.
Huy ng s tham gia ca cng ng i vi vic giám sát khí thi phát sinh t các c s công nghip, nng lng, giao
thông, xây dng và các ngun khí thi khác.
V tuyên truyn, giáo dc và nâng cao nng lc, nhn thc v qun lý cht lng môi trng không khí, tng cng

công khai thông tin trên các phng tin thông tin i chúng v cht lng môi trng không khí xung quanh ti
các tnh, thành ph trong c nóc; xây dng và thc hin các k hoch truyn thông, ph bin thông tin cho cng
ng v ô nhim không khí và bo v sc khe cng ng.
Chia s thông tin, c s d liu quan trc v cht lng môi trng không khí phc v công tác chuyên môn v gim
thiu tác hi ca ô nhim không khí n sc khe cng ng.
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