MỤC LỤC
TIN TRONG NƯỚC
Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 11 các Bên tham gia Công ước Vienna về bảo
vệ tầng ô-dôn và Khóa họp lần thứ 29 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal
về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hội thảo Tham vấn đánh giá tác động kinh tế-xã hội khi Việt Nam tham gia
phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC thuộc Nghị định
thư Montreal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hội thảo Kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí
thân thiện với khí hậu ở Việt Nam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Doanh nghiệp tiêu biểu ở Việt Nam chuyển đổi công nghệ thành công, góp
phần bảo vệ tầng ô-dôn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

TIN THẾ GIỚI
Phần mềm ứng dụng tính toán GWP-ODP của OzonAction . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chiến dịch mới Ozone Heroes tôn vinh những nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn và
cuộc sống trên trái đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Australia và 22 Bên tham gia Nghị định thư Montreal đã phê chuẩn Sửa đổi,
bổ sung Kigali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cuộc họp chuyên đề ở Tirana về thực hiện các kế hoạch quản lý loại trừ các
chất HCFC và các sáng kiến loại trừ các chất HFC theo Sửa đổi, bổ sung Kigali . 21
Các nước cam kết dành 540 triệu Đô la Mỹ cho công việc tiếp theo của Nghị
định thư Montreal trong dịp kỷ niệm 30 năm ký kết Nghị định thư Montreal  . 22
Canada phê chuẩn thỏa thuận toàn cầu nhằm giảm thải khí nhà kính mạnh
và hướng đến hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy hành động
ứng phó với biến đổi khí hậu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Công nghiệp thủy sản, ngành kinh tế lớn thứ 2 của Maldives hiện đang chuyển
đổi từ hệ thống kế thừa HCFC sang các chất thay thế có GWP thấp nhưng vẫn
còn nhiều thử thách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lỗ thủng tầng ô-dôn nhỏ nhất vào tháng 9 năm 2017 kể từ năm 1998 . . . . . . 26

THÔNG TIN Ô-DÔN SỐ 04-2017

3

TIN TRONG NƯỚC
VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC
VIENNA VỀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN VÀ KHÓA HỌP LẦN THỨ 29 CÁC BÊN THAM
GIA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL VỀ CÁC CHẤT LÀM SUY GIẢM TẦNG Ô-DÔN

Đoàn cán bộ Việt Nam gồm ông Nguyễn Văn
Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (BĐKH),
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Trưởng
đoàn và bà Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Phó Trưởng
phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc
tế kiêm Điều phối viên ô-dôn, Cục BĐKH, Bộ
TNMT, thành viên đã được Lãnh đạo Bộ TNMT
cử tham dự Hội nghị lần thứ 11 các Bên tham gia
Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn (COP 11)
và Khóa họp lần thứ 29 các Bên tham gia Nghị
định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn (MOP 29) do Ban Thư ký Công ước Vienna
và Nghị định thư Montreal tổ chức đồng thời tại
Montreal, Canada, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng
11 năm 2017. COP được tổ chức 03 năm một lần
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và MOP được tổ chức mỗi năm một lần. Đây là
các cơ quan quyền lực cao nhất của Công ước
Vienna và Nghị định thư Montreal.
Tham dự COP 11 và MOP 29 có hơn 420 đại
biểu đại diện cho các nước thành viên tham gia
Công ước Vienna, Nghị định thư Montreal; các tổ
chức chuyên môn của Liên hợp quốc như UNEP,
UNIDO, UNDP; các cơ quan trực thuộc Công
ước Vienna và Nghị định thư Montreal; Quỹ Đa
phương thi hành Nghị định thư Montreal và các
Quỹ tài chính khác; các tổ chức Chính phủ và phi
Chính phủ; các ngành công nghiệp và khu vực tư
nhân có liên quan; các cơ quan thông tấn báo chí
và một số cơ quan khác liên quan đến việc bảo vệ
tầng ô-dôn.
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Tại phiên họp toàn thể, các đại biểu đã thảo
luận và thông qua chương trình nghị sự, tuy
nhiên Ả rập Saudi và Bahrain đề nghị giải quyết
các vấn đề liên quan đến mối liên hệ giữa loại
trừ hoàn toàn các chất HCFC và loại trừ các chất
HFC. Chủ tịch MOP 11 và COP 29 đề nghị chủ đề
này sẽ được thảo luận tại mục “Các vấn đề khác”.
Về các vấn đề chung của Công ước Vienna
và Nghị định thư Montreal, các đại biểu đã nghe
báo cáo về tình hình tài chính, ngân sách của các
Quỹ ủy thác của Công ước Vienna, Nghị định thư
Montreal và báo cáo về hiện trạng phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Biến đổi
khí hậu, Bộ TN&MT, Trưởng đoàn và bà Nguyễn
Thị Mỹ Hoàng, Điều phối viên ô-dôn, Cục Biến
đổi khí hậu, Bộ TNMT

Diễn biến, nội dung và kết quả chính của
COP 11 và MOP 29 được tóm tắt như sau:
1. Phiên họp cấp chuyên viên (20-22 tháng 11
năm 2017):
COP 11 và MOP 29 khai mạc vào phiên
họp toàn thể diễn ra trong ngày 20 tháng 11 năm
2017. Bà Catherine McKenna, Bộ trưởng Bộ Môi
trường và Biến đổi khí hậu Canada phát biểu khai
mạc chào mừng các đại biểu và nhiệt liệt hoan
nghênh hơn 20 nước đã phê chuẩn Sửa đổi, bổ
sung Kigali của Nghị định thư Montreal để Sửa
đổi, bổ sung Kigali có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 01 năm 2019 và bà Catherine McKenna
cũng tin tưởng rằng các nước khác sẽ sớm hoàn
thành thủ tục phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Bà Tina Birmpili, Thư ký điều hành, Ban Thư ký
ô-dôn đánh giá cao các hoạt động quản lý, điều
hành của Nghị định thư Montreal và các biện
pháp mới thực hiện Nghị định thư Montreal của
các nước tham gia trong thời gian qua.
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Đối với Nghị định thư Montreal, các đại biểu
đã thảo luận một số vấn đề như: (1) Bổ sung ngân
quỹ cho Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư
Montreal, báo cáo bổ sung Nhóm chuyên trách về
ngân quỹ thuộc Ban Đánh giá Kinh tế - Kỹ thuật
của Nghị định thư Montreal; kéo dài cơ chế tỷ giá
chuyển đổi cố định cho giai đoạn 2018-2020; (2)
Đăng ký miễn trừ sử dụng thiết yếu các chất làm
suy giảm tầng ô-dôn (ODS) đã được loại trừ của
các nước phát triển; đăng ký miễn trừ sử dụng
thiết yếu cho giai đoạn 2018-2019; đăng ký miễn
trừ sử dụng thiết yếu các chất ODS cho mục đích
hóa nghiệm và nghiên cứu khoa học; (3) Thúc
đẩy việc phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali về
loại trừ dần các chất HFC; (4) Báo cáo số liệu
tiêu thụ các chất ODS theo nghĩa vụ nước thành
viên thuộc Nghị định thư Montreal bao gồm các
vấn đề liên quan đến công nghệ tiêu hủy các chất
thuộc phụ lục F của Nghị định thư Montreal; (5)
Sử dụng các chất ODS bị kiểm soát làm tác nhân
xử lý trong các ngành công nghiệp; (6) Báo cáo
của Ban Đánh giá Kinh tế-Kỹ thuật của Nghị định
thư Montreal về vấn đề các chất halon và tồn trữ
halon; (7) Loại trừ các chất HCFC; (8) Hiệu suất
năng lượng và các vấn đề về hỗ trợ tài chính và kỹ
thuật liên quan đến hiệu suất năng lượng đối với
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các nước đang phát triển; (9) Đề cử và thông qua
các vị trí chủ trì và thành viên Ban Đánh giá Kinh
tế-Kỹ thuật và các tiểu ban chuyên ngành; (10)
Xem xét bổ nhiệm thành viên của các cơ quan
thuộc Nghị định thư Montreal năm 2018 (Ban
thi hành, Ban chấp hành Quỹ Đa phương thi
hành nghị định thư Montreal, đồng chủ trì Khóa
họp nhóm công tác mở rộng của Nghị định thư
Montreal); (11) Vấn đề tuân thủ và báo cáo của
Ban thi hành.
Đối với Công ước Vienna, các đại biểu đã
thảo luận báo cáo của Khóa họp lần thứ 10 của
các nhà quản lý nghiên cứu ô-dôn thuộc Công
ước Vienna và báo cáo hiện trạng của Quỹ Ủy
thác cho các hoạt động nghiên cứu, quan trắc liên
quan đến Công ước Vienna.
2. Phiên họp cấp cao (23-24 tháng 11 năm 2017):
Chủ tịch COP 11, Chủ tịch MOP 29 và đại
diện UNEP đã phát biểu khai mạc. Tiếp đó, các
đại biểu đã nghe, thảo luận, quyết định: (1) Vấn đề
về tổ chức như đề cử và lựa chọn các chuyên viên
cho COP 11, MOP 29; (2) Báo cáo của các Ban
thuộc Nghị định thư Montreal về tình hình năm
2017; (3) 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; (4) Phát biểu
của trưởng đoàn một số nước thành viên; (5)
Thảo luận chung cấp Bộ trưởng về các vấn đề của
Nghị định thư Montreal (nhân rộng thành công
của Nghị định thư Montreal, thúc đẩy các hoạt
động của Nghị định thư và vai trò của giáo dục
và nâng cao nhận thức cộng đồng; (6) Báo cáo
của đồng chủ trì các phiên họp cấp chuyên viên
và các dự thảo quyết định của COP 11, MOP 29
để trình phiên họp cấp cao thông qua; (7) Xác
định thời gian và địa điểm tổ chức COP 12, MOP
30 và (8) Thông qua các quyết định của COP 11
và MOP 29.
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3. Kết quả của COP 11 và MOP 29:
COP 11 và MOP 29 đã thông qua 26 quyết
định về các nội dung đã thảo luận theo chương
trình nghị sự. Việc thực hiện Công ước Vienna
và Nghị định thư Montreal đã được triển khai
tích cực trong 30 năm qua nên các vấn đề liên
quan đến các nội dung hoạt động nhận được sự
đồng thuận cao và nhanh chóng của các đại biểu.
Các nước phát triển cam kết tiếp tục ủng hộ và
đóng góp tài chính cho Quỹ Đa phương thi hành
Nghị định thư Montreal để hỗ trợ các nước đang
phát triển.
Theo quy định, Sửa đổi, bổ sung Kigali của
Nghị định thư Montreal về loại trừ dần sản xuất
và tiêu thụ các chất HFC (được các nước thông
qua vào tháng 10 năm 2016) sẽ có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 khi có ít
nhất 20 nước thành viên tham gia Nghị định thư
Montreal phê chuẩn. Tính đến cuối tháng 11 năm
2017, đã có 23 nước thành viên phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư Montreal.
Như vậy, Sửa đổi, bổ sung Kigali chính thức có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2019. Một số nước có tỷ lệ đóng góp lớn cho Quỹ
Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal như
Đức, Anh, Canada cũng đã phê duyệt Sửa đổi, bổ
sung Kigali. CHDCND Lào là quốc gia đầu tiên ở
khu vực Đông Nam Á đã phê chuẩn Sửa đổi, bổ
sung Kigali. Chủ tịch hội nghị đề nghị các nước
còn chưa phê chuẩn, phê duyệt Sửa đổi, bổ sung
Kigali cần sớm xem xét để phê chuẩn, phê duyệt
Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Về vấn đề đăng ký miễn trừ sử dụng thiết
yếu của các nước (bao gồm Trung Quốc, Canada,
Australia, Ác-hen-ti-na) đối với các chất ODS
đã được loại trừ, Hội nghị kêu gọi các nước này
nhanh chóng thực hiện các chương trình nghiên
cứu để xây dựng và chuyển đổi sang các chất thay
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thế, kết thúc đăng ký miễn trừ sử dụng thiết yếu.
Vấn đề kết hợp hiệu suất năng lượng khi lựa
chọn chất thay thế có tiềm năng nóng lên toàn
cầu (GWP) thấp để thay thế cho các chất HFC
được các nước thảo luận chi tiết. Các nước đang
phát triển đề nghị nghiên cứu nhu cầu hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật khi lựa chọn các chất thay thế
có GWP thấp, nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc duy trì và nâng cao hiệu suất năng lượng của
các thiết bị có GWP bằng không hoặc thấp. Một
số nước phát triển như Hoa Kỳ, Canada cho rằng
Nghị định thư Montreal chỉ quản lý và loại trừ
các chất ODS, không có quy định tuân thủ nào về
hiệu suất năng lượng do vậy hỗ trợ về tài chính
và kỹ thuật trong lĩnh vực hiệu suất năng lượng
không thuộc phạm vi quản lý của Nghị định thư
Montreal. Các nước thống nhất vấn đề này sẽ
tiếp tục được thảo luận, xem xét và yêu cầu Ban
Đánh giá Kinh tế-Kỹ thuật xem xét vấn đề nâng
cao hiệu suất năng lượng trong lĩnh vực làm lạnh
và điều hòa không khí, tổng quan các hoạt động
và các cơ chế hỗ trợ tài chính khác nhau khi thực
hiện loại trừ dần các chất HFC theo Sửa đổi, bổ
sung Kigali. Các nước cũng thống nhất yêu cầu
Ban Thư ký ô-dôn tổ chức hội thảo về các cơ hội
nâng cao hiệu suất năng lượng khi loại trừ các
chất HFC trong khuôn khổ hội nghị Nhóm công
tác mở rộng lần thứ 40.
14 thành viên Ban chấp hành Quỹ Đa
phương thi hành Nghị định thư Montreal đã được
bổ nhiệm gồm 7 nước đang phát triển là Ác-henti-na, Benin, Cộng hòa Dominica, Grenada, Ấn
Độ, Lebanon và Nigeria và 7 nước phát triển là
Bỉ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Na Uy, Slovakia và
Hoa Kỳ. Ban chấp hành Quỹ Đa phương được bổ
nhiệm một năm (2018), Ban chấp hành Quỹ là cơ
quan xét duyệt và phân bổ ngân sách hỗ trợ các
nước đang phát triển và cho các hoạt động của
Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal.
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Hội nghị đã quyết định MOP 30 sẽ được tổ
chức tại Ecuador.
Hoạt động của Đoàn cán bộ Việt Nam:
Trong thời gian diễn ra COP 11 và MOP 29,
Đoàn Việt Nam đã dự các phiên họp theo chương
trình nghị sự, một số hội thảo bên lề và tham gia
một số nhóm tham vấn để theo dõi về vấn đề phê
duyệt và loại trừ các chất HFC theo Sửa đổi, bổ
sung Kigali của Nghị định thư Montreal.
26 Quyết định được thông qua tại COP 11
và MOP 29, về cơ bản không có tác động tiêu cực
đến Việt Nam và Việt Nam tiếp tục tuân thủ các
quy định của Công ước Vienna và Nghị định thư
Montreal trên cơ sở tiếp nhận hỗ trợ tài chính
của Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư
Montreal. Trong thời gian dự COP 11, MOP 29,
Đoàn Việt Nam đã làm việc với đoàn Ngân hàng
Thế giới về việc triển khai thực hiện Dự án “Kế
hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt
Nam-giai đoạn II” và thảo luận các hoạt động
được thực hiện theo Chương trình hiệu suất làm
lạnh Kigali (Chương trình K-CEP). Đoàn Việt
Nam cũng làm việc với đoàn UNIDO về các hoạt
động trong khuôn khổ chương trình thực hiện hỗ
trợ việc xem xét và phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung
Kigali về loại trừ dần các chất HFC thuộc Nghị
định thư Montreal. Đoàn Việt Nam đã gặp gỡ
một số đoàn quốc tế để trao đổi thông tin, kinh
nghiệm về loại trừ các chất ODS để bảo vệ tầng
ô-dôn và về sử dụng các chất mới thay thế có
GWP bằng không hoặc thấp để bảo vệ khí hậu.
Đoàn Việt Nam cũng chân thành cảm ơn sự giúp
đỡ mà phía quốc tế đã dành cho Việt Nam trong
thời gian qua, đồng thời đề nghị các Tổ chức
quốc tế, các nước có liên quan tiếp tục dành cho
Việt Nam sự hỗ trợ cần thiết về tài chính, công
nghệ, tăng cường năng lực để Việt Nam có đủ
điều kiện tuân thủ các quy định của Nghị định
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thư Montreal, đặc biệt trong việc chuẩn bị thực
hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Với chức năng là Cơ quan đầu mối tham gia
và thực hiện Công ước Vienna và Nghị định thư
Montreal tại Việt Nam, Cục BĐKH sẽ tiếp tục
phối hợp với các cơ quan thi hành Nghị định thư
Montreal trong việc xây dựng các dự án thực hiện
Nghị định thư Montreal nhằm thực hiện nghĩa vụ
loại trừ các chất HCFC tại Việt Nam và yêu cầu
Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal
tài trợ các dự án này. Cục BĐKH hiện đang chủ

trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan
tiến hành nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông
tin và đánh giá các tác động kinh tế, xã hội và môi
trường khi Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa dổi,
bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC. Sau khi
hoàn thành báo cáo đánh giá, Cục BĐKH sẽ báo
cáo Lãnh đạo Bộ TNMT trình Chính phủ xem
xét phê chuẩn Sửa dổi, bổ sung Kigali với lộ trình
thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt
Nam và với quy định chung của quốc tế.
Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TNMT

HỘI THẢO THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI KHI VIỆT NAM
THAM GIA PHÊ CHUẨN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KIGALI VỀ LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HFC
THUỘC NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường
phát biểu khai mạc Hội thảo

Ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Hà Nội, Cục
Biến đổi khí hậu, Bộ tài nguyên và Môi trường tổ
chức “Hội thảo tham vấn đánh giá tác động kinh
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tế-xã hội khi Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các
chất HFC thuộc Nghị định thư Montreal”.

TIN TRONG NƯỚC

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng
Cục Biến đổi khí hậu đã khai mạc và chủ trì Hội
thảo. Ông Nguyễn Khắc Hiếu cho biết Cục Biến
đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ
quan được giao làm đầu mối tham gia và chủ trì
thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn
và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn, Công ước khung của Liên hợp
quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định
thư Kyoto của UNFCCC. Theo Nghị định thư
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn,
các chất HFC tuy không làm suy giảm tầng ô-dôn
nhưng là khí gây hiệu ứng nhà kính có tiềm năng
nóng lên toàn cầu (GWP) cao gấp khoảng 12.000
-14.800 lần CO2, nếu không được kiểm soát sẽ
góp phần làm bầu khí quyển nóng lên, gây biến
đổi khí hậu.
Việt Nam là thành viên đầy đủ của Công
ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định
thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn. Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công
ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn,
Sửa đổi, bổ sung London (1990) của Nghị định
thư Montreal và Sửa đổi, bổ sung Copenhagen
(1992) của Nghị định thư Montreal vào tháng
01 năm 1994; Sửa đổi, bổ sung Montreal (1997)
của Nghị định thư Montreal và Sửa đổi, bổ sung
Bắc Kinh (1999) của Nghị định thư Montreal vào
tháng 12 năm 2004.
Sửa đổi, bổ sung Kigali quy định loại trừ các
chất HFC cho các nước phát triển và các nước
đang phát triển, bao gồm: (1) Nhóm các nước
phát triển sẽ loại trừ các chất HFC từ năm 2019;
(2) Nhóm các nước đang phát triển sẽ ngưng mức
tiêu thụ vào năm 2024 và bắt đầu loại trừ các chất
HFC từ năm 2029; (3) Tiềm năng nóng lên toàn
cầu (GWP) đã được bổ sung vào Nghị định thư
áp dụng cho các chất HFC và một số chất HCFC
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và CFC nhất định; (4) Sản xuất, tiêu thụ, nhập
khẩu, xuất khẩu và phát thải cũng như mức tiêu
thụ cơ sở tiêu thụ các chất HFC cần được quy đổi
sang CO2 tương đương; (5) Mức tiêu thụ cơ sở
được tính từ sản xuất/tiêu thụ các chất HFC và
các chất HCFC; (6) Hệ thống cấp phép nhập khẩu
và xuất khẩu các chất HFC sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; (7) Buôn bán các
chất HFC với các quốc gia không phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali sẽ bị cấm từ ngày 01 tháng
01 năm 2023; (8) Ban chấp hành Quỹ Đa phương
thi hành Nghị định thư Montreal cần xây dựng
các hướng dẫn cho các hoạt động hỗ trợ tài chính
nhằm loại trừ các chất HFC.
Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư
Montreal sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
01 năm 2019 khi có ít nhất 20 Bên tham gia Nghị
định thư Montreal phê chuẩn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Điều phối viên
ô-dôn quốc gia, Văn phòng ô-dôn quốc gia, Cục
Biến đổi khí hậu thông báo tại Hội thảo: Cuộc
họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định
thư Montreal diễn ra ở Thủ đô Kigali, Rwanda
vào tháng 10 năm 2016 đã thông qua Sửa đổi,

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Điều phối viên ô-dôn
quốc gia, Văn phòng ô-dôn quốc gia, Cục Biến
đổi khí hậu phát biểu tại Hội thảo
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bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC của Nghị
định thư Montreal.
Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức thực hiện
nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế-xã hội khi
Việt Nam tham gia phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung
Kigali. Cục Biến đổi khí hậu đã khảo sát lấy ý kiến
của các doanh nghiệp, đơn vị và các bên liên quan
về việc loại trừ các chất HFC ở Việt Nam theo quy
định của Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Theo quy định của Sửa đổi, bổ sung Kigali,
các Bên tham gia Nghị định thư Montreal cam
kết loại trừ dần việc sản xuất, tiêu thụ các chất
HFC. Việc thực hiện thành công Sửa đổi, bổ sung

Kigali sẽ tránh phát thải khoảng 70 tỷ tấn CO2
tương đương trên phạm vi toàn cầu cũng như
tránh cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm
khoảng 0,50C vào cuối thế kỷ này.
Lộ trình loại trừ các chất HFC đối với các
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam là
ngưng mức tiêu thụ các chất HFC tại mức cơ sở
trong giai đoạn 2024-2028; từ năm 2029 đến năm
2034 loại trừ 10%; từ năm 2035 đến năm 2039 loại
trừ 30%; từ năm 2040 đến năm 2044 loại trừ 50%
và vào năm 2045 phải loại trừ 80% lượng tiêu thụ
cơ sở các chất HFC, tương ứng sẽ đóng góp giảm
6.143.877 tấn CO2 tương đương. Việt Nam không
sản xuất các chất HFC, do đó, lượng tiêu thụ các
chất HFC của Việt Nam được tính dựa trên lượng
nhập khẩu các chất HFC để sử dụng ở Việt Nam.
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Bà Lê Hoàng Lan, Phó Viện trưởng,
Viện Sinh thái và Môi trường trình bày báo cáo

Bà Lê Hoàng Lan, Phó Viện trưởng Viện Sinh
thái và Môi trường trình bày báo cáo Đánh giá tác
động kinh tế-xã hội khi Việt Nam tham gia phê
chuẩn Sửa đổi bổ sung Kigali. Bà Lê Hoàng Lan
cho biết: để chuẩn bị cho việc Việt Nam tham gia
phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali, Cục Biến đổi
khí hậu đã phối hợp với Viện Sinh thái và Môi
trường tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đánh giá
tác động của việc thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali
tại Việt Nam. Dự thảo đánh giá tác động của việc
thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali tại Việt Nam tập
trung vào 3 yếu tố chính là kinh tế, xã hội và môi
trường ở Việt Nam khi thực hiện phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali. Về kinh tế, việc phê chuẩn sẽ
đem lại cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng thị
trường xuất khẩu vào các nước phát triển. Việc sử
dụng môi chất lạnh thân thiện với khí hậu sẽ đem
lại lợi ích kinh tế do tăng hiệu quả sử dụng năng
lượng. Tuy nhiên tác động tiêu cực của nó là ảnh
hưởng tới chi phí sản xuất dẫn đến tăng giá thành
sản phẩm, làm giảm khả năng cạnh tranh của các
doanh nghiệp. Các yếu tố môi trường và xã hội
tương tự có cả tác động tích cực và tiêu cực.
Bà Lê Hoàng Lan nói “qua nghiên cứu, điều
tra, khảo sát thực tế tại các cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp, công ty đều thấy, việc phê chuẩn Sửa đổi,
bổ sung Kigali sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn đối với
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Việt Nam. Có tới 54% doanh nghiệp khảo sát sẵn
sàng chuyển đổi công nghệ phù hợp với quy định,
33% doanh nghiệp đồng ý chuyển đổi nếu được hỗ
trợ về kinh phí và tư vấn kỹ thuật và 77% doanh
nghiệp đồng ý thực hiện thay thế các chất HFC theo
lộ trình quy định của Sửa đổi, bổ sung Kigali”.
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó
Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: để

hoàn thiện Báo cáo Đánh giá tác động của việc
thực hiện Sửa đổi, bổ sung Kigali tại Việt Nam,
Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Viện Sinh thái
và Môi trường, các nhà khoa học, các chuyên gia
làm rõ một số vấn đề liên quan đến đánh giá theo
3 trụ cột chính là kinh tế, xã hội và môi trường.
Trong mỗi trụ cột đó phải đánh giá tác động cả
mặt tích cực và tiêu cực khi Việt Nam tham gia
phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali.

Ông Ngô Quang Tú, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn phát biểu tại Hội thảo

Thông qua Hội thảo này, Cục Biến đổi khí
hậu tham vấn ý kiến của đại diện các cơ quan,
doanh nghiệp có liên quan nhằm hoàn thiện Báo
cáo đánh giá tác động để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài
nguyên và Môi trường. Dự thảo Báo cáo đánh giá
dự kiến được hoàn thành vào quý 4 năm 2017,
tiếp đó Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xin ý kiến
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đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan
trước khi trình Chính phủ xem xét phê chuẩn Sửa
đổi bổ sung Kigali về kiểm soát và loại trừ các
chất HFC thuộc Nghị định thư Montreal khi có
đủ điều kiện phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TNMT
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HỘI THẢO KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CHO LĨNH VỰC LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA
KHÔNG KHÍ THÂN THIỆN VỚI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM

Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện Dự án
toàn cầu “Công nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ
biến đổi khí hậu” do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên
nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân CHLB Đức
tài trợ, Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác
Quốc tế CHLB Đức (GIZ) tổ chức “Hội thảo kế
hoạch chiến lược cho lĩnh vực làm lạnh và điều
hòa không khí thân thiện với khí hậu ở Việt Nam”
tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 12 năm 2017.
Tham dự Hội thảo có khoảng 50 đại biểu bao
gồm đại diện, cán bộ, nhà khoa học của các Bộ,
ngành, cơ quan và các tổ chức, hiệp hội, doanh
nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực làm lạnh,
điều hòa không khí và đại diện, chuyên gia của
GIZ, HEAT GmbH/C4 và một số tổ chức khác có
liên quan. Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục
trưởng Cục Biến đổi khí hậu khai mạc và chủ trì
hội thảo. Bà Anna Schreyeogg, cố vấn trưởng kỹ
thuật của GIZ phát biểu chào mừng hội thảo.

Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng
Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài Nguyên &
Môi trường khai mạc hội thảo

Bà Anna Schreyeogg, cố vấn trưởng kỹ thuật
của GIZ phát biểu chào mừng hội thảo
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Mục đích của Hội thảo là tạo điều kiện thuận
lợi để các đại biểu gặp gỡ, thảo luận để tạo sự hiểu
biết chung về sự liên quan giữa làm lạnh, bảo vệ
tầng ô-dôn, bảo vệ hệ thống khí hậu, tiết kiệm
nâng cao hiệu quả năng lượng; góp ý hữu ích cho
các biện pháp, công cụ kiểm kê và phân tích trong
lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí nhằm xây
dựng chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
trong lĩnh vực này; trao đổi thông tin và lựa chọn
các công nghệ thay thế, các công nghệ tiết kiệm
nâng cao hiệu quả năng lượng và thân thiện với
môi trường, khí hậu; áp dụng các công nghệ, biện
pháp an toàn đối với con người trong các lĩnh vực
làm lạnh, điều hòa không khí, sản xuất xốp để từ
đó xác định các phương án tiếp theo nhằm thúc
đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính trong các lĩnh vực này.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo
cáo viên Việt Nam và CHLB Đức trình bày các
báo cáo chính như (1) Dự án toàn cầu “Công
nghệ lạnh góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu”;
(2) Tiềm năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí
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ở Việt Nam; (3) Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh
vực làm lạnh và điều hòa không khí trong chiến
lược thực hiện “Đóng góp do quốc gia tự quyết
định (NDC)” của Việt Nam; (4) Các công cụ
phân tích ngành nhằm thiết lập chiến lược giảm
nhẹ (phân tích lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không
khí và kiểm kê); (5) Xác định các thách thức và
cơ hội cho các lĩnh vực tiềm năng khi xây dựng
chiến lược giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong
lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; (6) Các xu
hướng sử dụng các công nghệ trong lĩnh vực làm
lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam nhằm
góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; (7)
Hướng tiếp cận kiểm kê trong lĩnh vực làm lạnh,
điều hòa không khí và đề xuất kế hoạch làm việc.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề
liên quan đến thiết lập kế hoạch chiến lược cho
lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí thân thiện
với khí hậu ở Việt Nam; tác động của lĩnh vực
làm lạnh, điều hòa không khí đến biến đổi khí
hậu; các phương án làm lạnh hiện nay; lĩnh vực
làm lạnh, điều hòa không khí và các Thỏa thuận
quốc tế có liên quan; phát thải khí nhà kính, tiềm

13

TIN TRONG NƯỚC

năng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các
phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong
lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí; lợi ích và
việc sử dụng các môi chất lạnh tự nhiên, các chất
làm lạnh có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp; các
công nghệ mới thay thế trong lĩnh vực làm lạnh,
điều hòa không khí; tiết kiệm và nâng cao hiệu
quả năng lượng trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa
không khí; kiểm kê hệ thống làm lạnh, điều hòa
không khí.
Tại Hội thảo, ông Nguyễn Nam Phương,
Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết:
vào tháng 9 năm 2015, Việt Nam đã gửi Ban Thư
ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến
đổi khí hậu (UNFCCC) “Đóng góp dự kiến do
quốc gia tự quyết định (INDC)”. Việt Nam đã ký
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (PA) vào
tháng 4 năm 2016 và phê duyệt PA vào tháng 11
năm 2016. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt
Kế hoạch thực hiện PA của Việt Nam vào tháng
10 năm 2016. INDC của Việt Nam đã trở thành
“Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)”.
Theo NDC của Việt Nam, đến năm 2030, bằng
nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 8% tổng
lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát
triển thông thường (BAU) và mức đóng góp 8%
này có thể được tăng lên thành 25% nếu nhận
được hỗ trợ quốc tế (qua hợp tác đa phương và
song phương). Sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ
các chất HFC của Nghị định thư Montreal (được
thông qua vào tháng 10 năm 2016) sẽ có hiệu lực
thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Thiết bị
làm lạnh và điều hòa không khí đang ngày càng
góp phần lớn vào phát thải khí nhà kính trên
toàn cầu. Lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không
khí hiện đang sử dụng các môi chất lạnh thuộc
nhóm HCFC như R-22, R-123 là các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn và cũng là các chất có tiềm năng
làm nóng lên toàn cầu cao. Ngoài ra, các môi chất
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lạnh khác thuộc nhóm các chất HFC như R-134a,
R-410a, R-404, R-407… là các chất có tiềm năng
nóng lên toàn cầu rất cao, gây biến đổi khí hậu.
Việc loại trừ các chất nêu trên nhằm thực hiện
cam kết của nước thành viên tham gia Nghị định
thư Montreal, bảo vệ tầng ô-dôn và đồng thời góp
phần quan trọng vào việc giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính, bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu trong
khuôn khổ thực hiện UNFCCC.
Ông Nguyễn Nam Phương, Phó Cục trưởng
Cục Biến đổi khí hậu nêu rõ: để loại trừ thành
công và bền vững các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn, các khí nhà kính, cần có sự phối hợp
chặt chẽ cùng hành động giữa các cơ quan quản
lý nhà nước và các công ty, doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực làm lạnh, điều hòa không khí
và sản xuất xốp. Cục Biến đổi khí hậu, cơ quan
quản lý nhà nước, đồng thời cũng là cơ quan đầu
mối quốc gia tham gia và chủ trì thực hiện Công
ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư
Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn,
UNFCCC và Nghị định thư Kyoto sẽ tiếp tục làm
cơ quan đầu mối liên hệ và tiếp nhận nguồn tài
trợ của các tổ chức quốc tế, các nước có liên quan
để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc
chuyển đổi từ sử dụng các công nghệ, các môi
chất lạnh cũ sang sử dụng các công nghệ tiên tiến,
các chất thay thế mới thân thiện với môi trường,
khí hậu.
Các đại biểu đánh giá cao nội dung thiết thực
của Hội thảo, chân thành cảm ơn Cục Biến đổi khí
hậu đã tổ chức Hội thảo, cung cấp nhiều thông tin
hữu ích và cùng khẳng định quyết tâm phối hợp
hành động loại trừ các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn và các chất có tiềm năng nóng lên toàn cầu
để bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định
thư Montreal và bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu
theo mục tiêu của UNFCCC, PA.
Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TNMT
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DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG,
GÓP PHẦN BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN
Trong 23 năm qua, thông qua các dự án loại
trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) do
Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal
(MLF) tài trợ, Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH)
– đơn vị đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định
thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Tài nguyên và Môi trường đã quản lý và thực hiện
các hoạt động loại trừ ODS, giúp Việt Nam tuân
thủ nghĩa vụ quốc tế về loại trừ ODS và đạt được
một số thành tựu đáng kể như:
-

-

-

-

Loại trừ hoàn toàn tiêu thụ hơn 500 tấn các
chất CFC, Halon và CTC từ ngày 01 tháng
01 năm 2010;
Việt Nam đã được MLF và Chương trình Môi
trường Liên hợp quốc trao tặng chứng nhận
hoàn thành loại trừ tiêu thụ các chất CFC,
Halon và CTC theo đúng lộ trình quy định;
Loại trừ hoàn toàn 500 tấn HCFC-141b
nguyên chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất
xốp cách nhiệt, qua đó tuân thủ nghĩa vụ loại
trừ 10% tổng lượng tiêu thụ các chất HCFC
từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;
Bảo vệ tầng ô-dôn đã được luật hóa trong
Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được

Quốc hội thông qua vào năm 2014 và có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Để có được những thành tựu này là nhờ vào chỉ
đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên, Lãnh đạo
Cục, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế và
sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào hoạt
động chuyển đổi công nghệ, góp phần bảo vệ tầng
ô-dôn và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.
Sau khi xem xét, chọn lựa, Phòng Khoa học
Công nghệ và Hợp tác quốc tế đề nghị Cục trưởng
xem xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường xét tặng 03 bằng khen của Bộ Tài
nguyên và Môi trường cho 03 doanh nghiệp:
Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh (Thanh
Canh Insulation Co., Ltd), Công ty TNHH Một
thành viên TMDV&SX Tấm cách nhiệt Tabi (Tabi
Insulation Panel Trading Services & Manufacturing
single-shareholder Co., Ltd), Công ty Cổ phần
thực phẩm CJ Cầu Tre (CJ Cau Tre Foods Joint
Stock Company) đã tích cực tham gia vào hoạt
động chuyển đổi công nghệ góp phần bảo vệ tầng
ô-dôn và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.
1- Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh tại
tỉnh Long An

Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh (Thanh Canh Insulation Co.,Ltd)
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Công ty TNHH Insulation Thanh Cảnh
(Thanh Canh Insulation Co.,Ltd) đã tích cực tham
gia chuyển đổi công nghệ thành công từ sử dụng
các chất HCFC-141b sang sử dụng cyclopentane
(chất trợ nở có gốc tự nhiên, có tiềm năng làm
suy giảm tầng ô-dôn bằng không và có tiềm năng
nóng lên toàn cầu thấp) trong khuôn khổ Dự án
“Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của
Việt Nam-giai đoạn I” do Quỹ Đa phương (MLF)
tài trợ ủy thác qua Cơ quan thực hiện của MLF là
Ngân hàng Thế giới. Công ty TNHH Insulation
Thanh Cảnh đã loại trừ hoàn toàn sử dụng 68,8
tấn HCFC-141b nguyên chất và HCFC-141 trộn
sẵn trong polyol, qua đó giảm phát thải 49.880
tấn CO2 tương đương.

TNHH Một thành viên TMDV&SX Tấm cách
nhiệt Tabi đã loại trừ hoàn toàn sử dụng 55 tấn
HCFC-141b nguyên chất và HCFC-141 trộn sẵn
trong polyol, qua đó giảm phát thải 39.875 tấn
CO2 tương đương.
3- Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre tại
TP. Hồ Chí Minh

2- Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX
Tấm cách nhiệt Tabi tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Một thành viên TMDV&SX
Tấm cách nhiệt Tabi (Tabi Insulation Panel
Trading Services & Manufacturing singleshareholder Co., Ltd) đã tích cực tham gia chuyển
đổi công nghệ thành công từ sử dụng các chất
HCFC-141b sang sử dụng cyclopentane trong
khuôn khổ Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các
chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn I”. Công ty
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Công ty Cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (CJ
Cau Tre Foods Joint Stock Company) đã tích cực
tham gia thí điểm chuyển đổi công nghệ thành
công từ sử dụng các chất HCFC-22 sang sử dụng
môi chất lạnh tự nhiên HC-290 (có tiềm năng
làm suy giảm tầng ô-dôn bằng không và có tiềm
năng nóng lên toàn cầu thấp) trong khuôn khổ
Dự án “Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm
phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm
tầng ô-dôn trong lĩnh vực kho lạnh” do Quỹ Môi
trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua cơ quan
thực hiện UNIDO. Công ty Cổ phần thực phẩm
CJ Cầu Tre đã loại trừ sử dụng 120 kg HCFC-22
(chất làm suy giảm tầng ô-dôn) tại ba kho lạnh,
qua đó giảm phát thải 217 tấn CO2 tương đương.
Nguồn: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ TNMT

TIN THẾ GIỚI
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN GWP-ODP CỦA OZONACTION
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CHIẾN DỊCH MỚI OZONE HEROES TÔN VINH NHỮNG NỖ LỰC BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN
VÀ CUỘC SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Năm nay, để kỷ niệm 30
năm (1987-2017) Nghị định thư
Montreal được cộng đồng quốc tế
thông qua, Ban Thư ký Ô-dôn và
cộng đồng quốc tế đã phát động
chiến dịch mới Ozone Heroes để
ghi nhận những thành công của
Nghị định thư Montreal-Hiệp
ước quốc tế bảo vệ trái đất, bảo
vệ tầng ô-dôn và giảm nhẹ biến
đổi khí hậu. Chiến dịch nhằm
nhằm tôn vinh những thành tựu
lớn lao và truyền cảm hứng thúc
đẩy sứ mệnh của Nghị định thư
Montreal trong việc bảo vệ sự
sống trên Trái đất trong ba thập kỷ qua.
Chiến dịch Ozone Heroes đã được phát động
tại Montreal, Canada vào ngày 15 tháng 9 năm
2017, trước ngày kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ
tầng ô-dôn. Bà Catherine McKenna - Bộ trưởng
Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, ông
Miguel Arias Cañete-ủy viên Liên minh Châu Âu
về Hành động và Năng lượng, Khí hậu chủ trì lễ
phát động. Bà Tina Birmpili-Thư ký điều hành
Ban Thư ký Ô-dôn và đại diện nhiều tổ chức của
Liên hợp quốc và các nhà khoa học, nhà hoạch
định chính sách, nhà bảo vệ môi trường tham dự
lễ phát động chiến dịch này. Chiến dịch Ozone
Heroes cũng nhằm tăng cường nhận thức công
chúng về những thành công của Nghị định thư
Montreal trong việc loại trừ các chất làm suy giảm
tầng ô-dôn, tạo ra sự ủng hộ của cộng đồng quốc
tế đối với Nghị định thư Montreal và nhiệm vụ
mới của Nghị định thư Montreal là loại trừ các
chất HFC (có tiềm năng nóng lên toàn cầu rất
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lớn, gây biến đổi khí hậu) theo Sửa đổi, bổ sung
Kigali được thông qua hồi tháng 10 năm 2016.
Chiến dịch Ozone Heroes tôn vinh nỗ lực
chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ
sự sống trên Trái đất thông qua việc nhất trí cùng
nhau thực hiện Nghị định thư Montreal. Trong
vòng 30 năm qua, Nghị định thư Montreal đã
loại trừ hơn 99% của gần 100 loại hóa chất làm
suy giảm tầng ô-dôn và góp phần quan trọng vào
việc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu qua
việc ngăn ngừa phát thải vào khí quyển hơn 135

tỷ tấn CO2 tương đương (vì một số chất làm suy
giảm tầng ô-dôn là các khí nhà kính rất mạnh)
trong giai đoạn 1990-2010. Loại trừ các chất HFC
sẽ tránh nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm
0,50C vào cuối thế kỷ này, đồng thời tiếp tục bảo
vệ tầng ô-dôn. Dự kiến tầng ô-dôn sẽ được phục
hồi vào giữa thế kỷ này. Sự thành công của Nghị
định thư Montreal là vừa bảo vệ tầng ô-dôn, sự
sống trên Trái đất, vừa góp phần quan trọng vào
bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu.
Nguồn: UNEP NewCentre, 11/2017

AUSTRALIA VÀ 22 BÊN THAM GIA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL ĐÃ PHÊ CHUẨN
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KIGALI
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Australia đã
phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định
thư Montreal và trở thành một trong những nước
đầu tiên phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali-một
Thỏa thuận quốc tế nhằm cắt giảm, loại trừ dần
việc sản xuất và tiêu thụ các chất HFC có tiềm
năng phát thải rất lớn các khí nhà kính nhân tạo.
Trong một tuyên bố chung, ông Julie Bishop-Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao và ông Josh FrydenbergBộ trưởng Bộ Môi trường và Năng lượng của
Australia khẳng định việc phê chuẩn này của
Chính phủ Australia. Việc sớm phê chuẩn Sửa
đổi, bổ sung Kigali củng cố thêm vai trò lãnh đạo
của Australia bao gồm việc đảm đương chức vụ
đồng Chủ tịch đàm phán quốc tế dẫn đến kết quả
đạt được Thỏa thuận này.

vệ tầng ô-dôn. Theo quy định, Sửa đổi, bổ sung
Kigali sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01
năm 2019 sau khi có ít nhất 20 Bên tham gia Nghị
định thư Montreal phê chuẩn. Đến ngày 17 tháng
11 năm 2017 đã có 20 Bên tham gia Nghị định thư
Montreal phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali.

Theo Sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua
tại Cuộc họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị
định thư Montreal vào ngày 15 tháng 10 năm 2016
ở Kigali, Rwanda, tất cả các nước đều có nghĩa vụ
loại trừ dần các chất HFC-một chính sách nhằm
tránh nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm
0,50C vào cuối thế kỷ này, đồng thời tiếp tục bảo

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, đã có
23 nước phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali, liệt
kê theo bảng chữ cái là Australia, Canada, Chi-lê,
Comoros, Côte d’Ivoire, Cộng hòa dân chủ nhân
dân Triều Tiên, Phần Lan, CHLB Đức, CHDCND
Lào, Luxembourg, Malawi, Maldives, Mali, Quần
đảo Marshall, LB Nhà nước Micronesia, Nauy,

20

THÔNG TIN Ô-DÔN SỐ 04-2017

TIN THẾ GIỚI

Palau, Rwanda, Slovakia, Thụy Điển, Trinidad và
Tobago, Tuvalu và Vương quốc Anh và Bắc Ailen.
Trong khuôn khổ Sửa đổi, bổ sung Kigali, Australia
và các nước phát triển khác sẽ bắt đầu giảm sử dụng
các chất HFC từ đầu năm 2019 và loại trừ sử dụng
85% các chất HFC vào năm 2036, trong khi các
nước đang phát triển triển khai muộn hơn. Việc
loại trừ các chất HFC sẽ góp phần thực hiện mục
tiêu giảm phát thải khí nhà kính khoảng 26%-28%
vào năm 2030 so với năm cơ sở 2005 của Australia
theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Chính
phủ liên bang Australia đã thông qua đạo luật thực
hiện loại trừ dần các chất HFC. Việc nhập khẩu các
chất HFC sẽ bắt đầu bị cắt giảm từ năm 2018 và
dần chấm dứt vào năm 2036.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng
Môi trường và Năng lượng của Australia, giai
đoạn loại trừ dần các chất HFC khá dài có nghĩa

là người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết
bị với các chất HFC cho đến khi hết hạn sử
dụng hữu ích và các công nghệ mới sử dụng ít
chất HFC hoặc các công nghệ hoàn toàn khác
sẵn có trên thị trường. Sửa đổi, bổ sung Kigali
lặp lại cách tiếp cận thành công theo Nghị định
thư Montreal nhằm loại trừ dần các chất làm
suy giảm tầng ô-dôn. Đến nay, 99% các làm suy
giảm tầng ô-dôn đã bị loại trừ. Việc giảm đáng
kể các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong khí
quyển dẫn đến kết quả dự báo là tầng ô-dôn sẽ
được phục hồi vào giữa thế kỷ này ở vĩ độ trung
bình và khoảng 25 năm sau đó ở Nam cực. Từ
lâu, Australia đã là một trong những nước ủng hộ
mạnh mẽ và đi tiên phong trong việc thực hiện
các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn trong khuôn khổ
Nghị định thư Montreal.
Nguồn: Ozonews, 10,11/2017

CUỘC HỌP CHUYÊN ĐỀ Ở TIRANA VỀ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH QUẢN LÝ LOẠI
TRỪ CÁC CHẤT HCFC VÀ CÁC SÁNG KIẾN LOẠI TRỪ CÁC CHẤT HFC THEO SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG KIGALI

Các cán bộ của các cơ quan đầu mối quốc gia
về bảo vệ tầng ô-dôn và khí hậu của Albania, Bosnia
và Herzegovina, Macedonia FYR, Montenegro,
Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ; các đối tác song phương từ
Croatia, Rumani; các đại diện của Chương trình
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Phát
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triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO); các
chuyên gia công nghệ từ Trung tâm nghiên cứu
Galileo và Tập đoàn Daikin đã tham dự “Cuộc họp
chuyên đề Châu Âu-Trung Á về các kế hoạch quản
lý loại trừ các chất HCFC và các sáng kiến loại trừ
các chất HFC” tại Tirana, Albania, từ ngày 10 dến
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ngày 12 tháng 10 năm 2017. Cuộc họp này do Bộ
Du lịch và Môi trường Albania chủ trì, phối hợp
với Cơ quan OzonAction của UNEP và Văn phòng
UNDP tại Tirana tổ chức. Quỹ Đa phương thi hành
Nghị định thư Montreal hỗ trợ sự kiện này. Mục
tiêu chính của cuộc họp chuyên đề là tạo điều kiện
cho các cán bộ của các cơ quan đầu mối quốc gia
về Nghị định thư Montreal và biến đổi khí hậu của
các nước tham gia, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi
thông tin để hỗ trợ họ thực hiện các kế hoạch quốc
gia quản lý loại trừ các chất HCFC và chuẩn bị loại
trừ các chất HFC theo Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng
quốc tế thực hiện Nghị định thư Montreal về các
chất làm suy giảm tầng ô-dôn kể cả Sửa đổi, bổ
sung Kigali đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ
28 của các Bên tham gia Nghị định thư Montreal
ở Rwanda vào ngày 15 tháng 10 năm 2016. Trong
khi Nghị định thư Montreal đang loại trừ các chất
HCFC phá hủy tầng ô-dôn thì Sửa đổi, bổ sung
Kigali có mục tiêu loại trừ các chất HFC có tiềm
năng nóng lên toàn cầu cao, chuyển đổi Nghị định
thư Montreal thành một hiệp ước mạnh mẽ để bảo
vệ khí hậu, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các
mục tiêu của Thỏa thuận Paris như giữ nhiệt độ
trung bình toàn cầu tăng dưới 20C vào năm 2100.

Ông Pellumb Abeshi, Tổng cục trưởng Tổng
cục Chính sách môi trường của Bộ Du lịch và Môi
trường Albania và ông Brian Williams, Điều phối
viên thường trú của Liên hợp quốc, kiêm Đại diện
thường trú của UNDP tại Albania đã khai mạc
cuộc họp và chào mừng các đại biểu tham dự cuộc
họp. Ông Pellumb Abeshi khẳng định lại cam kết
của Albania trong việc bảo vệ môi trường và thực
hiện các quy định của Nghị định thư Montreal.
Ông Brian Williams nhấn mạnh tầm quan trọng
của cuộc họp khu vực không chỉ giải quyết các
vấn đề kỹ thuật và chính sách mà còn thiết lập
cầu nối giữa các nước và khuyến khích hành
động chung và hướng tới tương lai. Ông Halvart
Koeppen, Điều phối viên Mạng lưới ô-dôn khu
vực Châu Âu và Trung Á của UNEP cho biết sự
hợp tác giữa các cơ quan đầu mối quốc gia thực
hiện Nghị định thư Montreal và các chuyên gia về
điện lạnh, biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng
và tiêu chuẩn an toàn sẽ ngày càng cần thiết, quan
trọng hơn trong bối cảnh Sửa đổi, bổ sung Kigali
và đây là một trong những mục tiêu, nội dung
chính của cuộc họp nhằm tận dụng các cơ hội để
cùng đồng tâm hiệp lực hành động nhằm bảo vệ
tầng ô-dôn và hệ thống khí hậu toàn cầu.
		

Nguồn: Ozonews, 10/2017

CÁC NƯỚC CAM KẾT DÀNH 540 TRIỆU ĐÔ LA MỸ CHO CÔNG VIỆC TIẾP THEO
CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MONTREAL TRONG DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM KÝ KẾT NGHỊ
ĐỊNH THƯ MONTREAL
Theo tin công bố ngày 27 tháng 11 năm 2017,
các nước đang phát triển sẽ nhận được 540 triệu
đô la Mỹ (USD) theo Nghị định thư Montreal để
tiếp tục thực hiện công việc loại trừ các chất làm
suy giảm tầng ô-dôn HCFC và bắt đầu triển khai
các hoạt động loại trừ các chất HFC có tiềm năng
nóng khí hậu theo Sửa đổi, bổ sung Kigali.
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Kinh phí sẽ được các nước phát triển cung
cấp trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020
thông qua Quỹ Đa phương thi hành Nghị định
thư Montreal. Quỹ này đã giải ngân hơn 3,7 tỷ
USD từ năm 1991 để hỗ trợ các nước đang phát
triển loại trừ các loại hóa chất làm suy giảm tầng
ô-dôn. Các Bên tham gia Nghị định thư Montreal

TIN THẾ GIỚI

chi phí liên quan. Các Bên cũng
đồng ý tổ chức Hội thảo về các cơ
hội để nâng cao hiệu quả sử dụng
năng lượng, đồng thời loại trừ các
chất HFC tại Cuộc họp lần thứ 40
của Nhóm công tác mở rộng vào
tháng 7 năm 2018.

đã đưa ra cam kết đóng góp tài trợ tại Hội nghị
lần thứ 11 các Bên tham gia Công ước Vienna và
Khóa họp lần thứ 29 các Bên tham gia Nghị định
thư Montreal tại Montreal từ ngày 20 đến ngày 24
tháng 11 năm 2017.
Các Bên cũng tổ chức kỷ niệm 30 năm ký kết
Nghị định thư Montreal tại cuộc họp cấp cao với
sự tham dự của nguyên Thủ tướng Canada Brian
Mulroney. Bà Catherine McKenna, Bộ trưởng
Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada nói
“Nghị định thư Montreal là một hình mẫu về
cách chúng ta có thể đến với nhau, chúng ta có
thể làm được tất cả những gì mà người khác nghĩ
là không thể để chúng ta có thể chữa lành hành
tinh của chúng ta”.
Về hiệu quả năng lượng, các Bên yêu cầu Ban
Đánh giá Công nghệ và Kinh tế của Nghị định
thư Montreal đánh giá các phương án công nghệ
để nâng cao hiệu quả năng lượng của các dụng
cụ và thiết bị trong các lĩnh vực làm lạnh và điều
hòa không khí trong quá trình loại trừ các chất
HFC theo quy định của Sửa đổi, bổ sung Kigali.
Ban Đánh giá Công nghệ và Kinh tế cũng sẽ đánh
giá các vấn đề khác như các thách thức đối với
việc tiếp nhận các công nghệ, tính bền vững,
tính khả thi và các lợi ích môi trường cùng các
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Đối với các tiêu chuẩn an
toàn, các Bên cũng yêu cầu cập
nhật thông tin thường xuyên về
các tiêu chuẩn an toàn liên quan
đến việc sử dụng các chất có tiềm
năng nóng lên toàn cầu thấp
nhưng dễ cháy để thay thế cho các chất HFC với
sự tham khảo ý kiến của các tổ chức tiêu chuẩn
hóa có liên quan. Điều này rất quan trọng để bảo
đảm đưa ra thị trường, sản xuất, vận hành, bảo
dưỡng và xử lý một cách an toàn các môi chất
lạnh có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp đang
được dùng trong nhiều lĩnh vực.
Về Sửa đổi, bổ sung Kigali, Cuộc họp kêu gọi
các Bên còn chưa phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali,
khẩn trương sớm phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali
để cộng đồng quốc tế cùng hành động đạt được các
mục tiêu của Sửa đổi, bổ sung Kigali. Theo Sửa đổi,
bổ sung Kigali, các quốc gia trên thế giới dần loại
trừ hơn 80% các chất HFC trong vòng 30 năm tới
và thay thế chúng bằng các chất thân thiện hơn với
môi trường, khí hậu. Việc loại trừ các chất HFC theo
Nghị định thư Montreal sẽ tránh cho nhiệt độ trung
bình toàn cầu tăng thêm 0,50C vào cuối thế kỷ này,
trong khi vẫn tiếp tục bảo vệ tầng ô-dôn.
Về giám sát và quan trắc tầng ô-dôn, các Bên
đồng ý về sự cần thiết tăng cường hỗ trợ nghiên
cứu và quan trắc một cách hệ thống tầng ô-dôn vì
thông qua các quan trắc, các nhà khoa học có thể
giám sát sự phục hồi của tầng ô-dôn và sự tương
tác giữa ô-dôn và khí hậu.
Nguồn: Ozonews, 11/2017
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CANADA PHÊ CHUẨN THỎA THUẬN TOÀN CẦU NHẰM GIẢM PHÁT THẢI KHÍ
NHÀ KÍNH MẠNH VÀ HƯỚNG ĐẾN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
NHẰM THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nghị định thư Montreal là một thỏa thuận quốc
tế lịch sử đã loại trừ hơn 99% các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn của Trái đất.
Bằng việc loại trừ các chất HFC, cộng đồng
quốc tế sẽ giảm các tác động tương lai của biến
đổi khí hậu như nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt.
Các nhà khoa học tin rằng việc loại trừ các chất
HFC và chuyển đổi sang sử dụng các chất thay thế
sạch hơn sẽ tránh nhiệt độ trung bình toàn cầu
tăng thêm 0,50C vào cuối thế kỷ này.
Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Canada đã phê
chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị định thư
Montreal và trở thành một trong những nước đầu
tiên phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Kigali của Nghị
định thư Montreal. Sửa đổi bổ sung Kigali sẽ loại
trừ các khí nhà kính có tiềm năng nóng lên toàn
cầu rất lớn. Dấu mốc quan trọng này thể hiện
hành động cương quyết của Chính phủ Canada
để bảo đảm một hành tinh phát triển bền vững
cho các thế hệ mai sau.
Được sử dụng trong các điều hòa không khí
và bình xịt, các chất HFC có tiềm năng nóng lên
toàn cầu lớn gấp hàng nghìn lần so với CO2 và
gây biến đổi khí hậu. Mỗi năm, các nguồn HFC
phát thải một lượng CO2 tương đương do 300 nhà
máy đốt than phát thải vào khí quyển. Nếu không
được kiểm soát, các chất HFC có thể chiếm
khoảng 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính
toàn cầu. Canada cũng là một trong những nước
đầu tiên đã phê chuẩn Nghị định thư Montreal về
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn vào năm 1987.
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Để thực hiện thành công việc loại trừ các
chất HFC, Canada mới đây đã công bố các quy
định để giảm tiêu thụ 85% các chất HFC vào năm
2036. Các biện pháp này không chỉ giữ vững cam
kết của Canada trong việc thực hiện Sửa đổi, bổ
sung Kigali mà còn nhằm triển khai kế hoạch ứng
phó với biến đổi khí hậu của Canada. Tại Hội nghị
lần thứ 23 của các Bên tham gia Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP23)
ở Bonn, CHLB Đức, 06-17 tháng 11 năm 2017,
Đoàn đại biểu Canada đã tích cực tham gia các
hoạt động thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận
Paris về biến đổi khí hậu cũng như thúc giục
nhiều nước khác sớm phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung
Kigali về loại trừ các chất HFC. Canada cam kết
tiếp tục tăng cường hợp tác trên phạm vi toàn
cầu để thúc đẩy việc thực hiện Thỏa thuận Paris
về biến đổi khí hậu; hành động để xây dựng nền
kinh tế sạch và tạo nhiều cơ hội hơn cho các tầng
lớp trung lưu Canada.
Nguồn: Ozonews, 11/2017
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CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN, NGÀNH KINH TẾ LỚN THỨ HAI CỦA MALDIVES HIỆN
ĐANG CHUYỂN ĐỔI TỪ HỆ THỐNG KẾ THỪA HCFC SANG CÁC CHẤT THAY THẾ CÓ
GWP THẤP, NHƯNG CÒN VẪN CÒN NHIỀU THÁCH THỨC

Trong nỗ lực chuyển đổi ngành công nghiệp
thủy sản sang sử dụng các công nghệ thay thế có
tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) thấp, Chính
phủ Maldives bắt đầu thực hiện các chương trình
đào tạo và khuyến khích trang bị lại máy móc. Tuy
vậy, đất nước có ý định chuyển đổi loại bỏ các khí
f đang gặp nhiều thách thức cần vượt qua. Theo
ông Miruza Mohamed, Cục trưởng Cục Quản lý
Môi trường thuộc Bộ Môi trường và Năng lượng
Maldives, phần lớn các doanh nghiệp của ngành
thủy sản vẫn còn sử dụng R-22 và tính đến năm
2014, có 22 doanh nghiệp thủy sản hoạt động.
Khoảng 15-20% các chất HCFC nhập khẩu được
sử dụng, tiêu thụ trong ngành thủy sản và việc
sử dụng các chất HCFC trong các doanh nghiệp
là khoảng 65%. R-22 hiện đang là chất làm lạnh
chiếm ưu thế sử dụng trong ngành thủy sản vì
hầu hết các tầu biển dùng R-22 và không có sẵn
các chất thay thế, đây chính là một trong những
thách thức đối với ngành thủy sản.
Maldives đang trong quá trình tìm kiếm
phương án trang bị lại máy móc cho các tàu biển
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phù hợp với các chất thay thế mới theo dự án
trình diễn do Quỹ Đa phương thi hành Nghị định
thư Montreal tài trợ. Ở Maldives, ngành thủy sản
là ngành kinh tế lớn thứ hai sau ngành du lịch.
Ngành thủy sản chiếm khoảng 10% GDP và sử
dụng xấp xỉ 20% lực lượng lao động của cả nước.
Phần lớn R-22 được sử dụng trong hệ thống nước
biển lạnh trên các tàu đánh cá, phần còn lại được
dùng trong thiết bị dây chuyền lạnh như xe tải,
thùng đông lạnh, tủ lạnh, kho lạnh. Ông Miruza
Mohamed cho biết, Chính phủ Maldives đang
làm việc với ngành thủy sản để loại bỏ dần R-22,
trước mắt đã khuyến khích ưu đãi 6 doanh nghiệp
thủy sản trang bị lại máy móc để chuyển đổi từ sử
dụng R-22 sang các chất thay thế có GWP thấp
và nếu có thêm kinh phí, Chính phủ Maldives sẽ
tiếp tục dành ưu đãi cho các doanh nghiệp khác
thuộc ngành thủy sản.
Theo ông Miruza Mohamed, ngành thủy sản
Maldives vẫn đang gặp nhiều thách thức. Các mối
quan ngại lớn nhất là khả năng sẵn có các chất
làm lạnh thay thế trên thị trường, các tiêu chí lựa
chọn cho các hệ thống, công nghệ, hiệu quả-chi
phí, tính tương thích với thiết bị hiện hành, độ an
toàn (tính dễ cháy và tính độc hại). Chính phủ
Maldives quan tâm đào tạo tại chỗ các kỹ thuật
viên địa phương và chú trọng sử dụng các chất
thay thế công nghệ làm lạnh tự nhiên. Chỉ những
kỹ thuật viên có chứng chỉ đã qua đào tạo mới
được làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và lắp đặt
của ngành thủy sản.
Nguồn: Ozonews, 11/2017
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LỖ THỦNG TẦNG Ô-DÔN NHỎ NHẤT VÀO THÁNG 9 NĂM 2017 KỂ TỪ NĂM 1988

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, các nhà khoa
học thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa
Kỳ (NASA) thông báo lỗ thủng tầng ô-dôn hình
thành trên Nam Cực của Trái đất được quan trắc
bằng vệ tinh vào tháng 9 năm 2017 có diện tích
nhỏ nhất kể từ năm 1988 và cho rằng hiện tượng
này có liên quan đến một vùng lốc xoáy ấm hơn
và bất ổn trên Nam Cực trong năm 2017, một
hệ thống áp suất thấp bình lưu quay theo chiều
kim đồng hồ trong khí quyển ở trên Nam Cực.
Lỗ thủng tầng ô-dôn năm nay nhỏ hơn chủ yếu
do các điều kiện thời tiết ở Nam Cực hơn là sự
can thiệp của con người. Diện tích lỗ thủng tầng
ô-dôn trên Nam Cực năm 1991 khoảng 10 triệu
dặm vuông, năm 2016 khoảng 8,9 triệu dặm
vuông, nhưng đến tháng 9 năm 2017 thu hẹp lại
chỉ khoảng 7,6 triệu dặm vuông. Mặc dù điều
kiện thời tiết ấm áp hơn bình thường đã làm giảm
sự suy giảm tầng ô-dôn trong hai năm qua nhưng
diện tích lỗ thủng tầng ô-dôn hiện vẫn còn lớn
so với diện tích lỗ thủng tầng ô-dôn những năm
1980 (khi sự suy giảm tầng ô-dôn trên Nam Cực
lần đầu tiên được phát hiện) vì lượng các chất làm
suy giảm tầng ô-dôn như chlorine và bromine tồn
tại trong khí quyển vẫn còn cao có thể làm suy
giảm đáng kể tầng ô-dôn.
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Hàng năm, lỗ thủng tầng ô-dôn
trên Nam Cực xảy ra vào mùa Xuân
kể từ cuối những năm 1970. Các hóa
chất halogen gây suy giảm tầng ô-dôn
có nguồn gốc từ các hóa chất có thời
gian tồn tại rất lâu trong khí quyển
như các chất chlorofluorocarbons
(CFCs). Các chất CFC là hợp chất
hữu cơ chứa các-bon, clo và flo,
chúng được dùng khá rộng rãi như
chất làm lạnh (trong tủ lạnh, điều
hòa không khí), chất đẩy trong bình
xịt, bình chữa cháy, chất tẩy nhờn
kim loại, dung môi làm sạch khô. Tầng ô-dôn
bình lưu cách bề mặt đất khoảng 11-40 km là lá
chắn bảo vệ Trái đất khỏi các tia bức xạ cực tím từ
mặt trời. Tầng ô-dôn bị suy giảm có nghĩa là các
tia bức xạ cực tím có hại từ mặt trời đến mặt đất
nhiều hơn, gây hại cho hệ sinh thái, sinh trưởng
của các loài động thực vật và làm tăng bệnh ung
thư da, đục thủy tinh thể của con người.
Nghị định thư Montreal về các chất làm suy
giảm tầng ô-dôn đã được ký từ 30 năm trước để
kiểm soát việc sản xuất các chất CFC. Mặc dù đã
có lệnh cấm phát thải các chất CFC, nhưng thời
gian các chất CFC còn tồn tại trong khí quyển
đến 100 năm. Cộng đồng quốc tế đã và đang đồng
tâm hiệp lực thực hiện Nghị định thư Montreal
nhằm loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng
ô-dôn và các chất có tiềm năng nóng lên toàn cầu
cao. Các nhà khoa học hy vọng với sự hợp tác nỗ
lực không ngừng của cộng đồng quốc tế, diện tích
lỗ thủng tầng ô-dôn sẽ tiếp tục thu hẹp lại theo
thời gian và sẽ phục hồi trở lại mức những năm
1980 vào giữa thế kỷ này.
Nguồn: Ozonews, 10,11/2017

