UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1920 /QĐ-SCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND
Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ
máy của Sở Công Thương Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm
2005; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi,
bổ sung mốt số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BCN ngày 10/7/2007 của Bộ Công nghiệp về việc
áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động sản xuất
sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 –
2012”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở
Công Thương; các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội và
các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố (để b/c);
- Vụ KHCN – Bộ CT (để b/c);
- Hợp phần CPI – Bộ CT;
- Sở Tài nguyên và môi trường HN (để p/hợp);
- Lưu VP, TKNL.

GIÁM ĐỐC
Đã ký

Lưu Tiến Long

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012
(Kèm theo Quyết định số 1920 /QĐ-SCT ngày 22 / 6 / 2010 của Sở Công Thương Hà Nội)
I. Mục đích
- Xúc tiến và triển khai “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày
7/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho cơ sở công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Thúc đẩy xây dựng khung chính sách của Thành phố để tăng cường khả năng cạnh tranh; sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công
nghiệp; không ngừng giảm tác động của môi trường trong quá trình công nghiệp hóa trên địa bàn.
II. Mục tiêu tổng quát
Tăng cường phổ biến sản xuất sạch hơn áp dụng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi
trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững.
III. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2010 – 2012

- 30% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
- 10% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm
được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm.
- Có bộ máy tham mưu, giúp việc đủ năng lực để Sở Công Thương triển khai các hoạt động hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.
- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp; bộ phận tham mưu, giúp việc thuộc UBND các quận/huyện và các Sở chuyên ngành có liên quan
được tập huấn, phổ biến nâng cao năng lực về sản xuất sạch hơn.

IV. Kế hoạch hành động
1. Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp
1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và quy định tại địa phương để thúc đẩy sản xuất sạch hơn bảo vệ môi trường
Nguồn kinh
phí

Kết thúc

Kinh phí
(triệu
đồng)

2012

50

Ngân sách,
các nguồn tài
trợ, CPI.

Thời gian
TT
1

Hành động
Xây dựng và trình
UBND Thành phố ban
hành Quyết định về việc
thực hiện Quyết định số
1419/QĐ-TTg ngày 07
tháng 9 năm 2009 của
Thủ tướng chính phủ về
việc áp dụng chiến lược
sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp đến năm
2020.

Nội dung

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

Bắt đầu

Quyết định được Chủ trì: Sở
2011
- Quy định các cơ sở sản xuất
Công thương
công nghiệp trên địa bàn Thành ban hành.
(sau khi có
phố quan tâm, áp dụng sản xuất
Phối hợp Sở Tài
văn bản
sạch hơn; Định kỳ, xây dựng kế
nguyên và môi hướng dẫn
hoạch hành động sản xuất sạch
trường.
của Bộ
hơn, báo cáo áp dụng sản xuất sạch
Công
hơn với Sở Công Thương.
Thương)
- Xây dựng, nâng cao năng lực cho
đơn vị tư vấn để hỗ trợ các cơ sở
sản xuất công nghiệp triển khai áp
dụng sản xuất sạch hơn.
- Tổ chức thực hiện áp dụng sản
xuất sạch hơn cho các cơ sở sản
xuất công nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hà Nội.
- Trách nhiệm thực hiện hành động
sản xuất sạch hơn trên địa bàn
Thành phố. Xác định vai trò Sở
Công Thương là cơ quan quản lý
Nhà nước, chịu trách nhiệm về tổ
chức và điều phối thực hiện áp
dụng sản xuất sạch hơn trong các

3

cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa
bàn Thành phố.
- Các biện pháp, giải pháp và công
cụ khuyến khích cơ sở công nghiệp
áp dụng sản xuất sạch hơn.
2

Xây dựng và trình
UBND Thành phố ban
hành các văn bản quy
định thúc đẩy áp dụng
sản xuất sạch hơn, bảo
vệ môi trường, kiểm
soát ô nhiễm trong sản
xuất công nghiệp.

- Các quy định về tài chính.
+ Các quy định nhằm đa dạng hoá
các nguồn đầu tư.
+ Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản
xuất công nghiệp áp dụng sản xuất
sạch hơn.
+ Cơ chế hỗ trợ vay ưu đãi lãi suất
để thực hiện các dự án áp dụng sản
xuất sạch hơn.
+ Cụ thể hóa áp dụng sản xuất sạch
hơn là 1 điều kiện để cho vay cho
các dự án từ nguồn ngân sách. Ưu
tiên mua sắm cho việc sản xuất các
thiết bị phục vụ sản xuất sạch hơn.
+ Quy định về ban hành và thực
hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn là
điều kiện để gia hạn, cấp phép cho
một số ngành công nghiệp ô
nhiễm.
- Các quy định về thanh tra, kiểm
tra bảo vệ môi trường, vệ sinh môi
trường … đối với các cơ sở sản
xuất áp dụng sản xuất sạch hơn.
- Các cơ chế khuyến khích, khen
thưởng.

- Các văn bản quy
định được ban hành
và được áp dụng
trên địa bàn Thành
phố.

- Chủ trì:
Sở Công thương
- Phối hợp:
Sở: Tài nguyên
và Môi trường;
Kế hoạch và
đầu tư; Tài
chính; Nội vụ.

2011
(sau khi có
văn bản
hướng dẫn
của Bộ
Công
Thương và
Bộ Tài
chính)

2012

50

Ngân sách,
các nguồn tài
trợ, CPI.
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1.2. Xây dựng tổ chức bộ máy trong đơn vị trực thuộc Sở Công Thương để hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất
sạch hơn
TT
1

Hành động

Nội dung

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

Công
Tổ chức bộ máy trong - Bổ sung cho Trung tâm tiết kiệm Tổ chức bộ máy có Sở
đơn vị của Sở Công năng lượng Hà Nội tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm thương – Trung
Thương để hỗ trợ các nhiệm vụ, chức năng để tham mưu, vụ hỗ trợ áp dụng tâm Tiết kiệm
cơ sở sản xuất công giúp việc cho Sở Công Thương và sản xuất sạch hơn.
nghiệp áp dụng sản xuất triển khai áp dụng sản xuất sạch
hơn trên địa bàn Thành phố.
sạch hơn.
-

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

2010

2010

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

30

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

năng lượng.

Xây dựng chương trình hoạt

động.
2

Công
Nâng cao năng lực cho - Bổ xung nguồn lực, đào tạo nguồn Nguồn lực, công cụ Sở
bộ máy làm đầu mối hỗ nhân lực đáp ứng nhiệm vụ trong hỗ trợ đáp ứng thương – Trung
trợ, thực hiện và giám giai đoạn đầu để thực hiện các nhiệm vụ trong giai tâm Tiết kiệm

2010

2012

300

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

đoạn đầu tiên để năng lượng.
sát áp dụng sản xuất chương trình hành động.
thực hiện kế hoạch
sạch hơn trên địa bàn
- Xây dựng mục sản xuất sạch hơn
hành động.
Thành phố.
trên trang thông tin của Trung tâm
tiết kiệm năng lượng.
- Trang bị các thiết bị đo kiểm,
phân tích để phục vụ cho việc quan
trắc, đánh giá các cơ sở sản xuất
công nghiệp về sản xuất sạch hơn.
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1.3. Thực hiện quan trắc, báo cáo, thanh tra, kiểm soát các hoạt động công nghiệp trên địa bàn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường
TT
1

Hành động

Nội dung

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

Đánh giá trình độ công - Điều tra trình độ công nghệ, hiện - Xây dựng được hệ Chủ trì:
nghệ, hiện trạng môi trạng môi trường, an toàn, sức khoẻ. thống cở sở số liệu Sở Công thương
công nghiệp trên địa (Trung tâm tiết
trường, an toàn, sức - Kiểm tra phát thải độc hại.
kiệm
năng
khoẻ của các cơ sở sản - Xác định kế hoạch áp dụng sản bàn.
- Có kế hoạch để cơ lượng).
xuất sạch hơn.
xuất công nghiệp.

Thời gian

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

Bắt đầu

Kết thúc

2010

2012

1.000

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

2011

2012

300

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, C PI.

- Tổng kết đánh giá để làm cơ sở sở sản xuất áp dụng Phối hợp:
nhân rộng mô hình cho các ngành sản xuất sạch hơn Sở Tài nguyên
đến năm 2012 và và môi trường.
khác.
những năm tiếp
theo.
- Đề xuất kế hoạch
đánh giá và thực
hiện cho các ngành.
2

Kiểm soát đánh giá
định kỳ về sản xuất
sạch hơn, môi trường
của các cơ sở sản xuất

- Xây dựng tiêu chí kiểm soát đánh
giá và quy trình báo cáo về sản xuất
sạch hơn.
- Kiểm soát, đánh giá, nhằm duy trì

đã áp dụng sản xuất
sạch hơn.

các kết quả áp dụng sản xuất sạch
hơn.

Các số liệu có hệ
thống của các cơ sở
áp dụng sản xuất
sạch hơn.

Chủ trì: Sở
Công Thương
(Trung tâm Tiết
kiệm
năng
lượng).
Phối hợp:
Sở Tài nguyên
và môi trường.
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2. Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sạch

2.1. Xây dựng và triển khai các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sạch
TT
1

Hành động

Đơn vị thực
hiện

Kết quả
dự kiến

Nội dung

Xây dựng sổ tay hướng - Quy trình kiểm toán kết hợp sản xuất 01

sổ

tay Chủ

dẫn kiểm toán kết hợp sạch hơn/An toàn/Sức khoẻ cho các
sản xuất sạch hơn/An doanh nghiệp chế biến thực phẩm, dệt
toàn/Sức khoẻ và quy may, cơ khí.
trình đánh giá về kết quả

hướng
dẫn
quy trình đánh
giá được xây
dựng và ban

áp dụng sản xuất sạch
hơn nội bộ cho các doanh

hành.

trì:

Sở

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

Kinh phí
(triệu đồng)

2011

2012

500

Công thương
Thực hiện : Cơ
sở sản xuất

Nguồn kinh
phí
Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

công nghiệp.

nghiệp ngành chế biến
thực phẩm, dệt may, cơ
khí.
2

Xây dựng sổ tay hướng
dẫn các giải pháp kỹ
thuật sản xuất sạch hơn
cho doanh nghiệp vừa và
nhỏ ngành chế biến

thực phẩm, dệt may,
cơ khí.
3

Các giải pháp kỹ thuật sản xuất sạch
hơn cho ngành chế biến thực phẩm, dệt
may, cơ khí.

Chủ trì: Trung
tâm Tiết kiệm
hướng
dẫn
năng lượng
được
xây
Phối hợp: tổ
dựng,
ban
chức tư vấn.
hành và áp
dụng.
01

Xây dựng phương pháp - Phương pháp chung xác định định Các
chung cho xác định chuẩn mức chuẩn.
định
định mức cho một số
được
- Xác định chuẩn định mức cho 1-2
ngành lựa chọn.
dựng.
ngành lựa chọn.

sổ

tay

chuẩn Chủ trì: Sở
mức Công thương.
xây Phối hợp: Sở
Tài nguyên và

2010

2012

400

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

2011

2012

200

Ngân sách,
các nguồn
tài trợ, CPI.

môi trường.
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2.2. Xây dựng và phát triển mạng lưới trao đổi thông tin và đào tạo tư vấn sản xuất sạch hơn
TT

Hành động

Nội dung

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

Thời gian
Bắt đầu

1

Xây dựng đầu mối kết nối
cơ quan quản lý Nhà nước
với doanh nghiệp về nội
dung áp dụng sản xuất sạch
hơn /bảo vệ môi trường.

- Nâng cấp mở rộng trang web của Trung
tâm tiết kiệm năng lượng; Kết nối các
doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà
nước trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn/bảo
vệ môi trường.
- Duy trì và phát huy hiệu quả của trang
web này.

Trang
web Chủ trì: Trung
được
hoàn tâm Tiết kiệm
năng lượng.
thiện
Duy trì phát
huy hiệu quả
đẩy mạnh sản
xuất sạch hơn
/bảo vệ môi
trường.

2010

2

Đào tạo định kỳ nâng cao - Cử cán bộ tham gia đào tạo tại các lớp
do cấp Trung ương tổ chức
nghiệp vụ chuyên môn cho
các cán bộ thúc đẩy và thực - Tổ chức đào tạo tại địa phương
hiện áp dụng SXSH ở các
cơ sở sản xuất công nghiệp.

12 lớp đào tạo Chủ trì: Trung
tại địa phương tâm Tiết kiệm
năng lượng.
trong 2 năm.

2011

Kết thúc
2012

2012

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

50

Ngân sách,
các nguồn tài
trợ, CPI.

700

Ngân sách,
các nguồn tài
trợ, CPI.

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

Theo dự toán
được duyệt

Nguồn tài
trợ, CPI.

2.3. Hỗ trợ triển khai và nhân rộng các dự án trình diễn sản xuất sạch hơn
TT
1

Hành động

Nội dung

Hỗ trợ triển khai thực hiện - Lựa chọn, xác định dự án sản xuất sạch
và nhân rộng các dự án hơn trên địa bàn Thành phố.
trình diễn SXSH.
- Tổ chức đánh gía và lập dự án đầu tư
sản xuất sạch hơn.
- Triển khai dự án đầu tư sản xuất sạch
hơn.
- Tổ chức đánh giá, nhân rộng.

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

- Lựa chọn dự
án trình diễn
2011-2012
- Cùng các tổ
chức tư vấn hỗ
trợ nhân rộng
mô hình.

Đồng Chủ trì:
Sở
Công
Thương
(Trung tâm
TKNL)
và
CPI.

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

2011

2012

Phối hợp: Sở
Tài nguyên và
môi trường và
tư vấn.
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3. Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp
3.1. Hỗ trợ truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng
TT
1

Hành động

Nội dung

Kết quả
dự kiến

Đơn vị thực
hiện

Xây dựng và triển khai - Các hoạt động hội nghị, hội thảo và Kế hoạch được - Chủ trì: Sở
phê duyệt và Công thương,
kế hoạch truyền thông tuyên truyền sản xuất sạch hơn.
2010-2012.

- Sản xuất phim về sản xuất sạch hơn.
- Các phóng sự, bài báo.

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

2010

2012

700

Ngân sách,
CPI.

2011

2012

500

Ngân sách,
CPI.

được cấp kinh - Phối hợp: Phối
phí thực hiện.
hợp: Sở Tài

- Thu thập, bổ sung số các tài liệu về kết
quả áp dụng sản xuất sạch hơn.

nguyên và môi
trường, các cơ
quan

truyền

thông.
2

Hỗ trợ các hoạt động thu Tổ chức các hình thức tuyên truyền kết Các hoạt động
hút sự tham gia của các tổ hợp với các phong trào quần chúng như được tổ chức.
chức quần chúng và cộng thi sáng tác, văn hóa, văn nghệ.
đồng dân cư về bảo vệ

- Chủ trì: Sở
Công thương
- Phối hợp:
Công đoàn công

môi trường và áp dụng
sản xuất sạch hơn.

thương và công
đoàn các doanh
nghiệp.
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3.2. Tổ chức thực hiện các chương trình tự nguyện
TT
1

Hành động

Kết quả
dự kiến

Nội dung

Đơn vị thực
hiện

Các Tập đoàn, - Chủ trì: Sở
Tổng công ty Công thương

Xây dựng chương trình
tự nguyện cho các Tập

- Tổ chức hội thảo, quảng bá các hoạt
động bảo vệ môi trường của doanh

đoàn, Tổng Công ty,
Công ty lớn đóng trên

hỗ trợ cho các - Phối hợp: Các
nghiệp.
doanh nghiệp.
- Tổ chức giao lưu, tham quan cho cộng hoạt động.

Thời gian
Bắt đầu

Kết thúc

Kinh phí
(triệu đồng)

Nguồn kinh
phí

2011

2012

100

Ngân sách,
CPI.

2010

2011

100

Ngân sách,
CPI.

địa bàn tham gia tuyên đồng để tuyên truyền công tác bảo vệ môi
truyền, vận động, hỗ trợ trường của doanh nghiệp.
bảo vệ môi trường và áp - Hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch
dụng sản xuất sạch hơn. hơn, cải thiện môi trường cho các doanh
nghiệp trên địa bàn.
2

Hỗ trợ các hoạt động
của các tổ chức hiệp hội

- Nâng cao năng lực của các hiệp hội/hội Các hoạt động Chủ trì: Sở
hiệp Công Thương
về bảo vệ môi trường và sản xuất sạch của

nghề nghiệp thúc đẩy áp
dụng sản xuất sạch hơn

hội/hội trong
hơn.
Phối hợp: Sở
- Thu hút sự tham gia giám sát của các tham gia giám
Tài nguyên và
hiệp hội/hội trong bảo vệ môi trường / sản sát được thực
môi trường.
hiện.
xuất sạch hơn.

và bảo vệ môi trường.

Tổng cộng:

4.980

(Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng)./.
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