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Số: 3022/VPCP-CN 
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ 

thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hiện kiểm soát dự án 

đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài 

nguyên, gây ô nhiễm môi trường 

 năm 2019. 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

                              Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1432/BC-BKHĐT 

ngày 05 tháng 3 năm 2020) về tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát 

dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường 

năm 2019 (Chỉ thị số 30/CT-TTg); Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến 

như sau: 

1. Các Bộ, ngành và địa phương liên quan: Tiếp tục tăng cường và kiểm tra 

việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 

11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ đặc biệt là nhiệm vụ về xây dựng, ban 

hành, chuẩn hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia để hướng dẫn, quy định về quy 

mô công suất, mức tiêu hao năng lượng, quy định về sử dụng tài nguyên và đảm 

bảo môi trường. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương 

tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-

TTg; Lập kế hoạch cụ thể để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tại một số 

doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trọng điểm sử dụng nhiều tài nguyên, tiêu hao 

nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường; hàng năm có báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ kết quả thực hiện. 

3. Bộ Công Thương: 



 

a) Bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chuẩn 

hóa quy chuẩn/ tiêu chuẩn quốc gia, định mức sử dụng năng lượng và đảm bảo 

môi trường; xây dựng lộ trình thay thế trang thiết bị lạc hậu sử dụng, tiêu hao 

nhiều năng lượng. 

b) Hằng năm thông báo công khai các cơ sở sử dụng năng lượng, tài 

nguyên còn lãng phí, chưa thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường. Đồng 

thời khen thưởng, khuyến khích các cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg 

ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Bộ Xây dựng: Kiểm tra, giám sát và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm 

giảm nhanh chóng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nung, giảm khai thác vật liệu 

xây dựng tự hiện (cát, đã, đất). Đồng thời, có các giải pháp để tận dụng tối đa 

các chất thải công nghiệp (tro, xỉ…) cho xây dựng cơ sở hạ tầng và làm nguyên 

liệu sản xuất. Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng sử dụng các trang thiết bị tiết 

kiệm năng lượng như sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng, hệ thống 

điều khiển thông minh, kính tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà, vật liệu nhẹ 

và cách nhiệt… 

5. Bộ Giao thông vận tải: Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng các thiết bị, 

phương tiện vận tải đã quá hạn sử dụng gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng lộ 

trình để áp dụng các thiết bị, phương tiện vận tải tiên tiến trên thế giới sử dụng 

nhiên liệu sạch thay thế phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu truyền thống 

đảm bảo quy định về khí thải. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giám sát, chấn chỉnh công tác khai thác 

tài nguyên và kiểm soát việc xả thải tại cơ sở sản xuất đảm bảo môi trường. 

7. Bộ Khoa học và Công nghệ:  

a) Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ 

thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các 

tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo nhiệm vụ được 

TTgCP giao tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018. 

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên 

cứu, chế tạo và phát triển các dạng năng lượng mới, vật liệu xây dựng mới thay 

thế nhiên liệu, vật liệu truyển thống, tăng hiệu suất trang thiết bị, đặc biệt là các 

dây truyền thiết bị chế biến khoáng sản, tạo gia sản phẩm chất lượng có giá trị 

gia tăng cao nhằm giảm thiểu việc xuất khẩu thô khoáng sản. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Nghiêm túc 

thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất kinh doanh và 



 

dự án đầu tư tại địa phương, hàng năm có báo cáo tình hình thực hiện gửi Bộ 

KH&ĐT. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy 

định về việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm 

môi trường. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;   
- Các Bộ: TC, TTTT; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
  các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHĐP;  
- Lưu: VT, CN (2).  Duc 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
 

 

 

Nguyễn Cao Lục 
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