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LỜI NÓI ĐẦU 

Ở nước ta hiện nay quá trình phát triển kinh tế, xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, gây 

ra những áp lực lớn tới chất lượng môi trường. Quản lý môi trường nhằm duy trì chất 

lượng của các thành phần tự nhiên, bảo đảm cuộc sống của người dân, phục vụ sự phát 

triển bền vững của đất nước là nhiệm cấp thiết được cả xã hội quan tâm. Trên thực tế, 

có nhiều công cụ quản lý hữu hiệu được các nhà môi trường sử dụng để kiểm soát ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Một trong những công cụ hữu hiệu và 

đang được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam là kiểm toán 

môi trường.  

Để góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước, 

đặc biệt là cung cấp tài liệu học tập, giảng dạy cho sinh viên, giảng viên ngành khoa học 

môi trường và công nghệ kỹ thuật môi trường, các nghiên cứu sinh và những độc giả có 

quan tâm tới lĩnh vực kiểm toán môi trường, cuốn Giáo trình Kiểm toán môi trường 

được TS. Cao Trường Sơn biên soạn. Giáo trình cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản về kiểm toán môi trường; các bước thực hiện và triển khai một cuộc kiểm 

toán môi trường; giới thiệu các ví dụ ứng dụng kiểm toán môi trường trong thực tế.  

Giáo trình được biên soạn bao gồm 2 phần và chia thành 4 chương: 

Phần A: KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG - Bao hàm các nội dung lý thuyết cơ bản 

về kiểm toán môi trường, phần này gồm 3 chương: 

Chương 1: Giới thiệu chung về kiểm toán môi trường, bao gồm: Các khái niệm cơ 

bản; cách phân loại; đối tượng, mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của kiểm toán môi trường.  

Chương 2: Cơ sở khoa học của kiểm toán môi trường, bao gồm: Cơ sở pháp lý; cơ 

sở thực tiễn và cơ sở kỹ thuật.  

Chương 3: Quy trình kiểm toán môi trường, bao gồm: Giới thiệu quy trình thực 

hiện; Lập kế hoạch, các bước thực hiện một cuộc kiểm toán môi trường và thực hiện kế 

hoạch hành động.  

Phần B: KIỂM TOÁN CHẤT THẢI - Đây là phần nội dung kiến thức nâng cao 

nhằm trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức cần thiết để thực hiện một cuộc kiểm 

toán chất thải, một loại kiểm toán thường gặp nhất của kiểm toán môi trường. Kiến thức 

phần B được bao gọn trong nội dung của chương 4.  

Chương 4: Trình bày những kiến thức cơ bản về kiểm toán chất thải như: Kiểm 

toán chất thải công nghiệp; kiểm toán rác thải sinh hoạt.  

Để sử dụng giáo trình có hiệu quả sinh, viên cần được trang bị kiến thức cơ bản về 

các vấn đề: Nguồn và chất ô nhiễm; các dạng ô nhiễm môi trường; các biện pháp khắc 

phục ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, sinh viên nên tham khảo thêm các tài liệu có 
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liên quan như: Quản lý môi trường; Công nghệ môi trường; Hệ thống ISO 14000... liên 

hệ các nội dung lý thuyết trong giáo trình với các vấn đề môi trường trong thực tiễn để 

có thể ứng dụng, vận dụng các kiến thức một cách hiệu quả nhất. 

Lần đầu tiên giáo trình được biên soạn nên không tránh khỏi những thiếu sót. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng để lần tái bản sau 

giáo trình sẽ được cập nhập và hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ môn 

Quản lý môi trường, khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.          

 

                                                                                  Tác giả 

                                                                                 TS. Cao Trường Sơn 
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PHẦN A. KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Chương 1 nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về Kiểm toán môi trường như: Các 

khái niệm về kiểm toán và kiểm toán môi trường; phân loại kiểm toán môi trường; đối 

tượng, mục tiêu và ý nghĩa của kiểm toán môi trường. Sau khi học xong chương này sinh 

viên phải hiểu được các nội dung sau: các khái niệm liên quan đến kiểm toán môi trường; 

phân loại kiểm toán môi trường; đối tượng, mục tiêu và ý nghĩa của kiểm toán môi trường. 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

1.1.1. Sự ra đời của kiểm toán môi trường 

Kiểm toán môi trường có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ vào những năm 70 của 

thế kỷ XX. Đây là giai đoạn mà nền công nghiệp và kinh tế của khu vực Bắc Mỹ phát 

triển mạnh mẽ, các loại chất thải, nước thải, khí thải phát sinh từ các hoạt động công 

nghiệp và các hoạt động kinh tế khác đã làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, sự ô nhiễm 

môi trường lan rộng và trở nên nghiêm trọng (William C. Culley, 1998). 

Trước các vấn đề bức xúc về môi trường hàng loạt các công cụ luật pháp, kinh tế 

đã được đưa ra nhằm quản lý tốt môi trường và bắt buộc các tổ chức, nhà máy, cơ sở 

sản xuất phải tuân theo. Trong bối cảnh đó, kiểm toán môi trường (KTMT) đã được ra 

đời và được xem như là một công cụ quản lý sắc bén và hiệu quả. Ban đầu, KTMT ra 

đời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân đáp ứng các trách nhiệm pháp lý về bảo vệ 

môi trường. Một thời gian sau, KTMT được thừa nhận là một công cụ quản lý môi 

trường của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (EPA Victorya, 2007). 

Kiểm toán môi trường thực sự phát triển mạnh mẽ vào những năm 80 của thế kỷ 

XX ở các nước Bắc Mỹ và Châu Âu, ngày nay thì nó đã được phát triển rộng rãi trên 

quy mô toàn cầu. Mỹ, Canada, Anh là những nước đầu tiên thực hiện hoạt động kiểm 

toán có hiệu quả và thành công. Các nước này cũng có những cơ quan tiến hành hoạt 

động kiểm toán môi trường chuyên nghiệp nhất với những luật sư, chuyên gia đầy kinh 

nghiệm, có uy tín, được cấp chứng chỉ chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm toán viên môi 

trường (Phạm Thị Việt Anh, 2006). 

Ngày nay, khi vấn đề môi trường ngày càng trở nên phức tạp và mang tính chất 

toàn cầu thì càng có nhiều các quốc gia trên thế giới sử dụng kiểm toán môi trường 

trong việc bảo vệ môi trường. Đây là một xu hướng phát triển tất yếu, khách quan. 

1.1.2. Khái niệm về kiểm toán 

Kiểm toán có nguồn gốc từ Latin là “Audit”, nguyên bản là “Auditing”. Từ 

“Auditing” lại có nguồn gốc từ động từ trong tiếng Latin “Audive”, nghĩa là nghe. Từ 
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nguồn gốc này ta có thể hình dung ra hình ảnh của một cuộc kiểm toán cổ điển, đó là 

việc một người ghi chép đọc to lên cho một bên độc lập “nghe” và chấp nhận. Trải qua 

thời gian dài phát triển, ngày nay đã có rất nhiều các khái niệm khác nhau về kiểm toán. 

Theo Liên đoàn kiểm toán quốc tế (International Federation of Accountants - IFAC) 

thì: “Kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của mình 

về các bản báo cáo tài chính”. 

Ở nước ta, theo Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân (Ban hành 

theo Nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của chính phủ) đã chỉ rõ: “Kiểm toán độc lập 

là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm 

toán độc lập về tính đúng đắn hợp lý của các tài liệu, sổ kế toán và báo cáo quyết toán 

của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khi có yêu cầu của 

các đơn vị này”. 

Từ cách diễn đạt này ta có thể thấy, ban đầu khái niệm kiểm toán chỉ bó hẹp trong 

lĩnh vực tài chính, sau này mới được mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có môi 

trường. Một cuộc kiểm toán có thể hiểu đơn giản là một cuộc kiểm tra và rà soát với sự 

tham gia của “ba người” hay “ba nhóm” (gồm người/nhóm người kiểm toán còn gọi là 

kiểm toán viên/đội kiểm toán; người/nhóm người bị kiểm toán hay còn gọi là đối tượng 

kiểm toán; người/nhóm người thứ ba gọi là khách hàng) và trải qua ba giai đoạn: 

- Đánh giá: Đánh giá vấn đề cần kiểm toán thực sự là gì; 

- Kiểm tra: So sánh các vấn đề cần kiểm toán có tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn 

nội bộ, tiêu chuẩn địa phương hay các tiêu chuẩn, quy định, luật pháp đề ra hay không 

và mức độ tuân thủ đến đâu; 

- Chứng nhận kết quả: Chứng nhận hay minh chứng kết quả kiểm toán (phải có 

dấu xác nhận của cơ quan kiểm toán có uy tín). 

1.1.3. Khái niệm về kiểm toán môi trường 

Kiểm toán môi trường là một thuật ngữ bắt nguồn từ ngành kế toán tài chính 

nhằm chỉ khái niệm về phép kiểm chứng các hoạt động tác nghiệp và xác nhập về số 

liệu (Kiểm toán tài chính). 

Hiện nay, trên thế giới đã có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về kiểm toán môi 

trường. Năm 1998, Viện thương mại Quốc tế ICC (International Chamber of 

Commerce) đã đưa ra khái niệm ban đầu về kiểm toán môi trường như sau:“Kiểm toán 

môi trường là một công cụ quản lý bao gồm sự ghi chép một cách khách quan, công 

khai các tổ chức môi trường, sự vận hành các thiết bị, cơ sở vật chất với mục đích quản 

lý môi trường bằng cách trợ giúp quản lý, kiểm soát các hoạt động và đánh giá sự tuân 

thủ các chính sách của công ty bao gồm sự tuân thủ theo các tiêu chuẩn môi trường”. 

Theo tiêu chuẩn ISO 14010 (1996) phần 3.9 thì kiểm toán môi trường được định 

nghĩa như sau:“Kiểm toán môi trường là một quá trình thẩm tra có hệ thống và được 

ghi thành văn bản, bao gồm việc thu thập và đánh giá một cách khách quan các bằng 

chứng nhằm xác định những hoạt động, sự kiện, hệ thống quản lý liên quan đến môi 

trường hay các thông tin về những kết quả của quá trình này cho khách hàng”. 
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Theo Cục Bảo vệ Môi trường Việt Nam (2003) thì kiểm toán môi trường là: 

“Công cụ quản lý bao gồm một quá trình đánh giá có tính hệ thống, định kỳ và khách 

quan được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực hiện tổ chức môi trường, quản lý 

môi trường và trang thiết bị môi trường hoạt động tốt”. 

Như vậy, đã có khá nhiều các định nghĩa khác nhau về kiểm toán môi trường 

được đưa ra. Trong các định nghĩa trên thì định nghĩa về kiểm toán môi trường của tổ 

chức ISO đưa ra trong phần 3.9 của tiêu chuẩn ISO 14010 năm 1996 được coi là đầy đủ 

và hoàn chỉnh nhất. Từ định nghĩa này ta có thể rút ra những điểm mấu chốt của kiểm 

toán môi trường: 

Là quá trình kiểm tra có hệ thống và được ghi thành văn bản: Việc thực hiện kiểm 

toán môi trường tuân theo các bước, trình tự trong một hệ thống nhất định. Tất cả các 

hoạt động trong quy trình kiểm toán đều phải lập thành văn bản và có sự ký kết của các 

bên liên quan. 

Tiến hành một cách khách quan: Kiểm toán môi trường đánh giá dựa trên các 

thông tin, số liệu, dữ liệu được thu thập khách quan, không dựa vào ý nghĩ chủ quan của 

bất cứ cá nhân, tổ chức nào. 

Thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán: Các số liệu, dữ liệu, thông tin 

được các kiểm toán viên thu thập và đánh giá thông qua các phương pháp, kỹ năng, 

nghiệp vụ trong quá trình kiểm toán. 

Xác định vấn đề, xem xét có phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán hay không: đối 

chiếu các bằng chứng thu thập với các chuẩn mực, các quy định, quy chuẩn của pháp 

luật và các cơ quan nhà nước. 

Thông tin các kết quả của quá trình này cho khách hàng: Cung cấp các kết quả 

kiểm toán cho khách hàng (người đứng ra thuê cơ quan kiểm toán môi trường thực hiện 

cuộc kiểm toán môi trường). 

Theo như định nghĩa thì kiểm toán môi trường thực chất là một công cụ quản lý 

nhằm kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả, mức độ phù hợp của các nỗ lực bảo vệ môi 

trường hay các hệ thống quản lý môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp địa 

phương. Đây là một cuộc rà soát có hệ thống, liên quan tới việc phân tích, kiểm tra và 

xác nhận các thủ tục và thực tiễn hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, 

nhà máy nhằm đưa ra kết luận xem các cơ sở đó có tuân thủ theo những quy định pháp 

lý, các chính sách môi trường của Nhà nước hay không và cơ sở đó có được chấp nhận 

về mặt môi trường hay không. 

1.1.4. Một số thuật ngữ liên quan 

Kiểm toán viên (Auditor): Còn gọi là người kiểm toán hay thành viên đội kiểm toán 

được sử dụng để chỉ những người trực tiếp tham gia, tiến hành cuộc kiểm toán. Kiểm toán 

viên được phân chia thành kiểm toán viên thông thường và kiểm toán viên trưởng. 

Kiểm toán viên trưởng (Leader of Audit team): Kiểm toán viên trưởng hay còn gọi 

là đội trưởng đội kiểm toán, là người đứng đầu nhóm kiểm toán và chịu trách nhiệm 

chính cho việc thực hiện toàn bộ cuộc kiểm toán môi trường. 
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Đối tượng kiểm toán (Auditee): Là những cá nhân, tổ chức hoặc các cơ sở bị tiến 

hành kiểm toán. Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các cá nhân, tổ chức, cơ sở mà các 

hoạt động của họ đang được tiến hành kiểm toán. 

Khách hàng (Client): Hay còn gọi là bên thứ ba, đây là những người có nhu cầu 

muốn biết các kết quả của cuộc kiểm toán. Thuật ngữ này dùng để chỉ các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân ủy quyển kiểm toán.  

Bằng chứng kiểm toán: Hay còn gọi là chứng cứ kiểm toán, là “Các thông tin 

được xác minh về số lượng hoặc chất lượng, các bản ghi hoặc tuyên bố về sự kiện dựa 

trên các cuộc phỏng vấn, thẩm tra tài liệu, quan sát các hoạt động và hoàn cảnh, các đo 

đạc thực nghiệm hoặc các biện pháp khác nằm trong phạm vi kiểm toán”. 

Phát hiện kiểm toán: “Là kết quả đánh giá bằng chứng kiểm toán thu được thông 

qua việc so sánh chúng với các tiêu chuẩn kiểm toán đã thỏa thuận. Các phát hiện kiểm 

toán tạo cơ sở cho báo cáo kiểm toán”. 

Kết luận kiểm toán: Là quan điểm hoặc sự phán xét chuyên môn của các chuyên 

gia kiểm toán về đối tượng kiểm toán dựa trên và giới hạn ở các suy luận từ các phát hiện 

kiểm toán. 

1.2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA KIỂM TOÁN 

MÔI TRƯỜNG 

1.2.1. Mục tiêu của kiểm toán môi trường 

a. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của kiểm toán môi trường là tiến hành kiểm tra, đánh giá sự tuân 

thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quản lý môi trường. Mặt 

khác, kiểm toán môi trường còn hướng tới mục tiêu cải thiện và hoàn chỉnh các hệ 

thống quản lý môi trường cho các cơ quan, tổ chức được xem xét. Như vậy, kiểm toán 

môi trường hướng tới mục tiêu chung là đem lại các lợi ích cho tất cả các bên tham gia. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Các mục tiêu cụ thể mà một cuộc kiểm toán môi trường hướng tới đó là: 

- Đánh giá được sự tuân thủ, chấp hành của nhà máy, công ty, tổ chức đối với chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc, thủ tục quốc tế về bảo vệ môi trường; 

- Đánh giá được mức độ phù hợp, sự hiệu quả của các chính sách quản lý môi 

trường nội bộ của công ty, nhà máy, tổ chức với luật pháp của Nhà nước; 

- Xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường cho 

các công ty, nhà máy, tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường. 

1.2.2. Đối tượng của kiểm toán môi trường 

Thông qua các định nghĩa ta có thể phần nào thấy được các đối tượng của kiểm 

toán môi trường. Đối tượng chính và thường gặp nhất của kiểm toán môi trường là các 
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cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc các công ty vừa sản xuất, vừa kinh doanh. Đây cũng 

chính là đối tượng chính gây ra những vấn đề về môi trường. Tuy nhiên, ngày nay kiểm 

toán môi trường đã được mở rộng và bao trùm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, do đó 

đối tượng của nó ngày càng đa dạng và phong phú. 

Bảng 1.1. Các đối tượng của kiểm toán môi trường 

Đối tượng của kiểm 

toán môi trường 
Ví dụ 

Phân loại theo đối tượng               

kiểm toán 

 Các cơ sở sản xuất, 

các doanh nghiệp 

 Kiểm toán hệ thống quản lý môi 

trường của nhà máy bia 

 Kiểm toán hệ thống quản lý 

môi trường 

 Các bệnh viện  
 Kiểm toán chất thải nguy hại tại bệnh 

viện Việt – Xô 
 Kiểm toán chất thải 

 Năng lượng 
 Kiểm toán nguồn năng lượng sử 

dụng của nhà máy mía đường 
 Kiểm toán năng lượng 

 Lò mổ gia súc 
 Kiểm toán nước thải của các lò mổ 

gia súc. 
 Kiểm toán chất thải 

 Trường học 
 Kiểm toán chất thải rắn của Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 
 Kiểm toán chất thải 

Quá trình kiểm toán có thể được thực hiện đối với toàn bộ quy trình hoạt động của 

các đối tượng nói trên hoặc có thể chỉ tiến hành đối với một giai đoạn nào đó của quy 

trình sản xuất, do đó đối tượng của kiểm toán môi trường trong các trường hợp này cũng 

sẽ khác nhau. Ví dụ, đối với một quy trình sản xuất cụ thể (Hình 1.1) ta có thể tiến hành 

xem xét toàn bộ quy trình sản xuất đó, tức là bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra: 

Nguyên nhiên liệu, năng lượng, nước, các sản phẩm công nghiệp, các loại chất thải… Tuy 

nhiên, việc kiểm toán cũng có thể chỉ tiến hành đối với các yếu tố đầu vào hoặc đối với 

các yếu tố đầu ra, thậm chí chỉ là một phần nhỏ của yếu tố đầu vào hoặc yếu tố đầu ra (Ví 

dụ: Kiểm toán năng lượng, kiểm toán chất thải rắn, kiểm toán khí thải…). 

 

Hình 1.1. Đầu vào và đầu ra của một quá trình sản xuất 
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1.2.3. Nội dung của kiểm toán môi trường 

Từ các định nghĩa về kiểm toán môi trường, chúng ta có thể thấy nội dung chính 

của kiểm toán môi trường là: 

Kiểm toán môi trường đi xem xét, đánh giá sự tuân thủ với các thủ tục bảo vệ môi 

trường và các chính sách môi trường của một doanh nghiệp, tổ chức tuân theo các 

nguyên tắc giữ gìn môi trường trong sạch và phát triển bền vững. Trên thực tế, quá trình 

kiểm toán môi trường có thể diễn ra một cách tự nguyện, nó chỉ bắt buộc trong những 

trường hợp đã được luật pháp quy định. 

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng khác của kiểm toán môi trường là nghiên 

cứu, kiểm tra kỹ các tài liệu, số liệu, các báo cáo môi trường của công ty, nhà máy trong 

một thời gian đủ dài nhằm tìm kiếm những sai sót, vi phạm trong các hoạt động bảo vệ 

môi trường của nhà máy, công ty. Từ đó đi đến kết luận xem các cơ sở sản xuất này đã 

đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường đề ra hay chưa, đồng thời cũng đề đạt các biện 

pháp cải thiện một cách hợp lý, hiệu quả. 

Để có thể xem xét, đánh giá các thông tin thì các chuyên gia kiểm toán phải căn 

cứ vào các tiêu chuẩn kiểm toán hay các chuẩn mực kiểm toán đã được thiết lập từ 

trước. Thông thường các tiêu chuẩn, các chuẩn mực này là các chính sách, các quy định, 

các tiêu chuẩn liên quan tới bảo vệ môi trường, quá trình sản xuất, sức khỏe của con 

người của các tổ chức, địa phương, nhà nước và quốc tế. 

Việc thu thập các thông tin của một cuộc kiểm toán được thông qua quá trình 

phỏng vấn trực tiếp các cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên của nhà máy hoặc thông 

qua các bảng câu hỏi kiểm toán, thông qua quá trình thanh tra tại hiện trường… Từ đó 

có thể đánh giá một cách chính xác nhất hoạt động bảo vệ môi trường và sự tuân thủ các 

chính sách, pháp luật môi trường của các cơ sở sản xuất. 

Một nội dung quan trọng khác của kiểm toán môi trường là phải đưa ra được các 

phát hiện kiểm toán, sự không phù hợp và các bằng chứng hỗ trợ, chứng minh cho 

những phát hiện này. Các phát hiện kiểm toán sẽ là cơ sở để thiết lập một kế hoạch hành 

động cải thiện và hiệu chỉnh tiếp theo. 

Nội dung cuối cùng của kiểm toán môi trường đó là thiết lập báo cáo kiểm toán và 

thông tin kết quả kiểm toán cho khách hàng và cơ sở bị kiểm toán. 

1.2.4. Ý nghĩa, lợi ích của kiểm toán môi trường 

Từ các định nghĩa nêu trên về kiểm toán môi trường, có thể thấy kiểm toán môi 

trường là một bộ phận của hệ thống quản lý môi trường, là một công cụ thực tiễn và có 

hiệu quả. Việc thực hiện công tác kiểm toán môi trường đem lại rất nhiều lợi ích cho các 

nhà quản lý môi trường cũng như các công ty, tổ chức sản xuất.  

Kiểm toán môi trường là một công cụ quản lý giúp cho các nhà quản lý nhận thức 

rõ những vấn đề môi trường đang xảy ra tại những nơi cần quan tâm, trên cơ sở đó đề ra 

các biện pháp ngăn ngừa và cải thiện môi trường một cách có hiệu quả. 
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Kiểm toán môi trường được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá sự 

tuân thủ của các cơ sở sản xuất đối với các luật lệ và quy định khắt khe của môi trường. 

Ban đầu, kiểm toán môi trường chỉ tập trung vào nhiệm vụ trên, tuy nhiên cùng với thời 

gian và yêu cầu thực tế, kiểm toán môi trường ngày càng được mở rộng và bao trùm 

nhiều khía cạnh hơn. 

Sau đây là những lợi ích chính của kiểm toán môi trường: 

- Bảo vệ môi trường và giúp đảm bảo sự tuân thủ các điều luật về môi trường cho 

các cơ quan, tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường; 

- Nâng cao trình độ quản lý và nhận thức của công nhân tại các nhà máy trong 

việc thi hành các chính sách môi trường, đem lại hiệu quả tốt hơn trong quản lý tổng thể 

môi trường, nâng cao ý thức về môi trường cũng như trách nhiệm của công nhân trong 

lĩnh vực này; 

- Đánh giá được hoạt động và chương trình đào tạo cán bộ, công nhân viên của 

các nhà máy, cơ sở sản xuất về kiến thức môi trường; 

- Thu thập được đầy đủ các thông tin về hiện trạng môi trường của nhà máy. Căn 

cứ vào đó để cung cấp các thông tin, cơ sở dữ liệu trong các trường hợp khẩn cấp và 

ứng phó kịp thời; 

- Đánh giá được mức độ phù hợp của các chính sách môi trường, các hoạt động 

sản xuất nội bộ của nhà máy với các chính sách, thủ tục, luật lệ bảo vệ môi trường của 

Nhà nước ở cả hiện tại và tương lai; 

- Hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các nhà máy, các cơ sở sản xuất với nhau; 

- Chỉ ra các thiếu sót, các bộ phận quản lý yếu kém, từ đó đề ra các biện pháp cải 

thiện có hiệu quả để quản lý môi trường và sản xuất một cách tốt hơn; 

- Ngăn ngừa và tránh các nguy cơ, sự cố về môi trường ngắn hạn cũng như dài hạn; 

- Nâng cao uy tín cho công ty, củng cố quan hệ của công ty với các cơ quan 

hữu quan. 

Với vai trò hết sức to lớn như trên thì kiểm toán môi trường không chỉ đơn thuần 

là một công cụ quản lý môi trường mà nó còn là một lựa chọn để phát triển, cũng như là 

một phương pháp đo đạc, tính toán, dự báo trước các tác động xấu đến môi trường.  

1.2.5. Vị trí của kiểm toán môi trường trong hệ thống quản lý môi trường 

a. Kiểm toán môi trường là một bộ phận của hệ thống quản lý môi trường 

Một hệ thống quản lý môi trường thường bao gồm nhiều bộ phận khác nhau để 

thực hiện các chức năng riêng biệt. Các chức năng chính của một hệ thống quản lý môi 

trường thông thường bao gồm:  

Chức năng lập kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu, chính sách, chương trình, thủ tục 

bảo vệ môi trường cho một cơ sở cụ thể. 
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Chức năng tổ chức: Thiết lập cơ cấu tổ chức, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, 

vai trò của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức. Xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn và nhu 

cầu đào tạo cán bộ, nhân viên phục vụ các bộ phận của hệ thống quản lý môi trường. 

Chức năng hướng dẫn và điều khiển: Hướng dẫn, thúc đẩy và thực hiện các 

chương trình, biện pháp ưu tiên. Xác định tiêu chuẩn thực hiện, đánh giá nhu cầu cải 

tiến và quản lý sự thay đổi. 

Chức năng thông tin: Hình thành kênh thông tin, liên lạc giữa các bộ phận trong 

hệ thống của cơ sở hoặc liên kết với các cơ sở bên ngoài nhằm thực hiện tốt quá trình 

trao đổi thông tin trong và ngoài cơ sở. 

Chức năng kiểm soát và đánh giá: Chức năng này là việc đi rà soát lại toàn bộ các 

hoạt động của hệ thống quản lý môi trường, đánh giá các kết quả, hiệu quả của các hoạt 

động bảo vệ môi trường từ đó phát hiện các tồn tại, yếu kém và đề xuất các cơ hội cải 

tiến hệ thống quản lý môi trường. 

Kiểm toán môi trường với đặc thù và chức năng của mình đã đóng vai trò quan 

trọng vào chức năng kiểm soát và đánh giá của hệ thống quản lý môi trường. Như vậy, 

trong cấu trúc của hệ thống quản lý môi trường, kiểm toán môi trường là công cụ quản 

lý được sử dụng phía sau của các công cụ quản lý môi trường khác. 

b. Mối quan hệ giữa kiểm toán môi trường với một số công cụ khác 

Như đã nói ở trên, kiểm toán môi trường là một bộ phận của hệ thống quản lý môi 

trường, do đó nó có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các công cụ quản lý môi trường 

khác. Sau đây là một vài ví dụ cụ thể. 

- Mối quan hệ giữa kiểm toán môi trường và đánh giá tác động môi trường 

Đánh giá tác động môi trường là công cụ giúp các nhà quản lý dự báo trước các 

tác động môi trường có thể xảy ra khi tiến hành thực hiện một dự án bất kỳ. Các chủ 

đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác định rõ các tác động môi 

trường có thể xảy ra và đưa ra các biện pháp khắc phục, bảo vệ môi trường để hạn chế 

các tác động đó. Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau đó sẽ được hội đồng thẩm 

định xem xét thông qua. Nếu báo cáo được thông qua thì dự án sẽ được tiến hành. Tuy 

nhiên, sau khi dự án được tiến hành, liệu các chủ đầu tư có thực hiện đúng các biện 

pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

hay không là một vấn đề mà các nhà quản lý quan tâm. Để giám sát vấn đề này, các 

quốc gia trên thế giới đã sử dụng kiểm toán môi trường để tiến hành xem xét, đánh giá 

các hoạt động môi trường mà chủ dự án thực hiện xem có đúng với những cam kết mà 

họ đã đưa ra hay không (kiểm toán tác động môi trường). Chính vì vậy, trong quy 

trình đánh giá tác động môi trường của nhiều nước trên thế giới, kiểm toán môi trường 

là bước cuối cùng được thực hiện. Ở nước ta hiện nay, trong quy trình lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường thì các hoạt động thanh kiểm tra được thay thế cho hoạt 

động kiểm toán môi trường. 
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- Mối quan hệ giữa kiểm toán môi trường và quan trắc môi trường 

Thông thường, tại mỗi quốc gia, các dữ liệu về chất lượng môi trường thường 

được cung cấp bởi các đơn vị thực hiện hoạt động quan trắc môi trường. Tuy nhiên, để 

bảo đảm các số liệu quan trắc môi trường được cung cấp bởi các đơn vị thực hiện quan 

trắc là trung thực, chính xác thì phải cần đến một công cụ để kiểm tra và kiểm toán môi 

trường là một công cụ hữu hiệu. Ví dụ, ở Indonesia, tất cả các báo cáo quan trắc môi 

trường của các đơn vị thực hiện hoạt động quan trắc công bố phải được đóng dấu xác 

nhận của một cơ quan kiểm toán môi trường để bảo đảm sự trung thực và mức độ chính 

xác của các số liệu quan trắc. Các cơ quan kiểm toán môi trường này có thể là cơ quan 

nhà nước hoặc tư nhân được Nhà nước kiểm soát một cách chặt chẽ thông qua hệ thống 

cấp giấy phép hành nghề kiểm toán môi trường. 

- Mối quan hệ giữa thanh tra môi trường và kiểm toán môi trường 

 Ở nước ta hiện nay, hoạt động thanh tra môi trường được quy định cụ thể trong 

Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung của thanh tra môi trường chủ yếu là phát hiện các sai 

sót trong quá trình thực thi Luật Bảo vệ Môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Công việc này cũng là một nội dung của kiểm toán môi trường. Tuy nhiên, kiểm toán 

môi trường và thanh tra môi trường lại khác nhau về bản chất. Thanh tra môi trường là 

hoạt động bắt buộc được thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước quản lý về môi trường với 

mục đích phát hiện các sai sót của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiến hành 

xử phạt các sai phạm đó theo quy định của luật pháp. Ngược lại, kiểm toán môi trường 

không mang tính bắt buộc (chỉ bắt buộc trong các trường hợp đặc biệt do luật pháp quy 

định) mà chủ yếu được tiến hành bởi sự tự nguyện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Việc thực hiện kiểm toán môi trường nhằm xem xét, đánh giá những hạn chế, thiếu sót 

của các cơ sở trong việc thực thi pháp luật về môi trường nhưng không phải để tiến 

hành xử phạt các doanh nghiệp mà là để chỉ ra cho họ các cơ hội và biện pháp khắc 

phục, cải tiến các sai phạm và hạn chế đó. 

Từ các phân tích ở trên cho thấy, giữa kiểm toán môi trường và các công cụ 

quản lý môi trường khác có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, thống nhất và hỗ trợ 

lẫn nhau để tạo thành một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. 

1.3. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Kiểm toán môi trường đang ngày càng phát triển và bao trùm nhiều lĩnh vực, khía 

cạnh môi trường khác nhau dẫn tới hình thành nhiều loại, nhiều dạng kiểm toán môi 

trường. Có rất nhiều cách để phân loại kiểm toán môi trường, sau đây là một số kiểu 

phân loại phổ biến nhất. 

1.3.1. Phân loại theo chủ thể kiểm toán 

Căn cứ vào chủ thể kiểm toán (tức người tiến hành cuộc kiểm toán), chúng ta có 

thể chia kiểm toán môi trường thành ba loại là: Kiểm toán môi trường nội bộ, kiểm toán 

môi trường Nhà nước và kiểm toán môi trường độc lập. 
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a. Kiểm toán môi trường nội bộ (Environmental Internal Audit) 

Kiểm toán môi trường nội bộ là cuộc kiểm toán môi trường được thực hiện bởi 

các kiểm toán viên nội bộ của chính tổ chức đó. Hay nói cách khác là đây là việc một tổ 

chức tự đánh giá các hoạt động và việc thi hành các quy định về môi trường của mình.  

Mục đích chính của việc tiến hành kiểm toán môi trường nội bộ nhằm: 

- Tự rút ra các bài học và các kinh nghiệm về công tác quản lý môi trường của cơ 

sở mình; 

- Tự tìm kiếm, kiểm tra những sai sót, hạn chế trong việc quản lý môi trường của 

công ty mình, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục và cải thiện kịp thời; 

- Chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp kiểm soát, dự 

báo các rủi ro có thể xảy ra, chủ động phòng ngừa, ứng phó; 

- Cải thiện hệ thống quản lý môi trường nội bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất và 

chất lượng môi trường. 

Cuộc kiểm toán môi trường nội bộ được coi là một phần cần thiết và quan trọng 

trong bất cứ một hệ thống quản lý môi trường nào, bởi lẽ đây là một chương trình hết 

sức cần thiết và là một công cụ tốt nhất để các tổ chức tự tìm ra những chỗ không hợp lý 

trong nội bộ tổ chức mình. Bên cạnh đó, thông qua cuộc kiểm toán nội bộ, một tổ chức 

có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu tác động của những sai sót có thể bị phát hiện ra bởi một 

cuộc kiểm toán độc lập từ bên ngoài. 

Thông thường, các cuộc kiểm toán nội bộ được chính cơ sở tiến hành định kỳ theo 

một thời gian nhất định nhưng chúng cũng có thể được tiến hành một cách bất thường nhằm 

đáp ứng lại những thay đổi đáng kể trong hệ thống quản lý môi trường, các hoạt động, sản 

phẩm, dịch vụ cơ sở. Nhìn chung, khi cuộc kiểm toán môi trường nội bộ được thực hiện sẽ 

tạo ra cơ hội để cơ sở đó cải tiến hệ thống quản lý môi trường ngày một tốt hơn. 

b. Kiểm toán môi trường độc lập (Environmental Independent Audit) 

Kiểm toán môi trường độc lập là một cuộc kiểm toán môi trường được tiến hành 

bởi các kiểm toán viên độc lập thuộc các công ty, văn phòng kiểm toán chuyên nghiệp. 

Đây là một loại hình hoạt động dịch vụ tư vấn được pháp luật thừa nhận hoặc bảo hộ, 

được quản lý chặt chẽ bởi các hiệp hội chuyên ngành về kiểm toán môi trường. Cuộc 

kiểm toán này diễn ra tùy theo yêu cầu của công ty hoặc của một bên thứ ba gọi chung 

là khách hàng đối với cơ quan kiểm toán. Các cuộc kiểm toán môi trường độc lập được 

thực hiện với nhiều lý do khác nhau bao gồm: 

Đánh giá sự thích hợp của hệ thống quản lý môi trường của một cơ quan theo một 

tiêu chuẩn nào đó (Ví dụ ISO 14000), để thừa nhận chứng chỉ môi trường đã được cấp 

cho cơ quan đó là hợp lý. 

- Đánh giá độ tin cậy của một tổ chức có mong muốn thiết lập hay tiếp tục thiết 

lập những hợp đồng kinh tế với khách hàng. Ví dụ một công ty đánh giá sự cung cấp 

nguyên vật liệu thô từ một đối tác liên doanh hoặc kiểm toán một nhà thầu xử lý chất 

thải cho công ty đó; 
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- Kiểm tra xem hệ thống quản lý môi trường và các hoạt động thực tế của nó đạt 

hay không đạt các yêu cầu hiệu chỉnh đặc biệt đã đưa ra trong các cuộc kiểm toán 

trước đó. 

Từ các lý do trên thì kiểm toán độc lập sẽ có hai hình thức tiến hành: 

Trường hợp thứ nhất: Một tổ chức đánh giá việc thi hành các chính sách môi 

trường của các nhà thầu phụ, các nhà cung ứng vật tư hoặc các đại lý của nhà sản xuất 

(gọi chung là đối tác). Đây là trường hợp đích danh công ty tiến hành đánh giá xem đối 

tác kinh doanh của họ có tuân thủ theo các quy định, thủ tục về môi trường và các vấn 

đề liên quan hay không, các thông tin cung cấp có tin cậy hay không. 

Ví dụ: Một bệnh viện thuê công ty Môi trường đô thị để xử lý chất thải nguy hại 

của mình. Công ty môi trường đô thị cam kết sẽ xử lý các chất thải nguy hại này đúng 

theo quy định của pháp luật. Hai bên ký hợp đồng kinh doanh với nhau. Bệnh viện tiến 

hành kiểm toán môi trường nhằm kiểm tra xem công ty môi trường đô thị có xử lý các 

chất thải nguy hại của họ đúng theo quy định của pháp luật như đã cam kết hay không. 

Trường hợp thứ hai: Một tổ chức nào đó thuê một bên thứ ba độc lập tiến hành 

kiểm toán, đánh giá các hoạt động và việc thi hành các quy định về môi trường của một 

cơ sở mà họ cần kiểm tra.  

Ví dụ: Một công ty mẹ thuê một công ty kiểm toán môi trường tiến hành kiểm 

toán môi trường đối với một công ty con của họ. 

c. Kiểm toán Nhà nước về môi trường (Environmental National Audit)  

Kiểm toán Nhà nước về môi trường là một cuộc kiểm toán môi trường do các cơ 

quan quản lý chức năng của nhà nước và cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành theo 

luật định. Kiểm toán nhà nước thường tiến hành để đánh giá, kiểm tra sự tuân thủ, xem 

xét việc chấp hành các chính sách, luật lệ liên quan tới vấn đề môi trường của cơ quan, 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành luật bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, luật pháp về bảo vệ môi trường của Nhà nước ta chưa có quy định bắt 

các cơ quan, tổ chức phải tiến hành kiểm toán môi trường. Do đó, kiểm toán Nhà nước 

về môi trường thường ít được thực hiện, chúng chỉ được thực hiện trong những trường 

hợp đặc biệt. Ví dụ trong một số trường hợp đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

thành lập các tổ chuyên gia đặc biệt nhằm kiểm tra, đánh giá các báo cáo chuyên môn 

về hoạt động môi trường của một số cơ quan, tổ chức trực thuộc chẳng hạn như Trung 

tâm Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường; mặt khác, trong lĩnh vực tư nhân 

chẳng hạn như vụ công ty Vedan gây ô nhiễm nước sông Thị Vải, bộ Tài nguyên và 

Môi trường cũng tiến hành thành lập đoàn chuyên gia tiến hành kiểm toán môi trường 

nhằm xác định một cách chính xác các sai phạm của công ty này. 

Đối với một số quốc gia như Mỹ, Anh, Canada…, khi Luật Kiểm toán môi trường 

đã được ban hành, việc thực hiện kiểm toán nhà nước về môi trường được tiến hành khá 

thường xuyên nhằm đánh giá và phát hiện các sai phạm của các đơn vị, tổ chức trong 

việc chấp hành luật pháp về bảo vệ môi trường.  



12 

1.3.2. Phân loại theo mục đích kiểm toán 

Căn cứ theo các mục đích mà cuộc kiểm toán môi trường hướng tới, ta có thể 

phân loại kiểm toán môi trường thành các dạng như sau: 

a. Kiểm toán môi trường pháp lý  

Đây là một cuộc kiểm toán môi trường được thực hiện trên tầm vĩ mô nhằm xem 

xét, đánh giá các chính sách của Nhà nước về quyền sở hữu, sử dụng và bảo vệ các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên, xem xét các bộ luật, các văn bản luật, các quy định về bảo 

vệ môi trường mà Nhà nước ban hành có phù hợp và hiệu quả hay không. 

Cụ thể thì mục tiêu của kiểm toán pháp lý môi trường liên quan tới các vấn đề 

như: các mục tiêu chính thuộc chính sách môi trường của đất nước; khả năng tiếp cận 

các mục tiêu này của pháp luật hiện hành như thế nào?; việc ban hành luật pháp có thể 

được sửa đổi tốt nhất ra sao?. 

b. Kiểm toán môi trường tổ chức 

Đây là loại kiểm toán môi trường liên quan tới các thông tin về cơ cấu quản lý 

môi trường của một công ty, các cách truyền đạt thông tin nội bộ và ra bên ngoài, các 

chương trình đào tạo, rèn luyện kiến thức môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường của cán bộ công nhân viên của một công ty. 

Loại kiểm toán này đặc biệt có ích trong việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm 

sản xuất, quản lý môi trường của các công ty với nhau. 

c. Kiểm toán môi trường kỹ thuật 

Đây là một cuộc kiểm toán môi trường nhằm đánh giá các trang thiết bị, máy móc 

của các dây truyền sản xuất, quá trình vận hành, hoạt động của chúng. 

Kiểm toán môi trường kỹ thuật là một loại hình kiểm toán phổ biến và rộng rãi 

nhất, đặc biệt thường được sử dụng để kiểm toán cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, 

chẳng hạn như kiểm toán chất thải rắn, kiểm toán chất thải khí... 

1.3.3. Phân loại theo đối tượng kiểm toán môi trường 

Căn cứ vào các đối tượng của kiểm toán môi trường người ta có thể phân chia 

kiểm toán môi trường ra làm rất nhiều loại khác nhau, bởi lẽ đối tượng của kiểm toán 

môi trường rất đa dạng và phong phú. Sau đây là một vài dạng kiểm toán môi trường 

thường gặp theo cách phân loại này. 

a. Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường 

Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường là quá trình thẩm tra có hệ thống và được 

ghi thành văn bản việc thu thập và đánh giá một cách khách quan các bằng chứng nhằm: 

Xác định hệ thống quản lý môi trường của một tổ chức có phù hợp với những tiêu 

chuẩn kiểm toán của các hệ thống quản lý môi trường hay không? 

Xác định xem hệ thống đó có được thi hành hiệu quả hay không và thông báo kết 

quả cho khách hàng. 
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b. Kiểm toán chất thải 

Kiểm toán chất thải là việc quan sát, đo đạc, ghi chép các số liệu, thu thập và phân 

tích các mẫu chất thải, nhằm ngăn ngừa việc phát sinh ra chất thải, giảm thiểu và quay 

vòng chất thải. Kiểm toán chất thải là bước đầu tiên trong quá trình tối ưu hóa việc tận 

dụng triệt để tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất.  

c. Kiểm toán năng lượng 

Kiểm toán năng lượng là việc xem xét, kiểm tra, xác định mức độ tiêu thụ năng 

lượng (điện, dầu, than, nước…) tại một nhà máy hay một cơ sở sản xuất trong một giai 

đoạn cụ thể để đánh giá mức độ phù hợp giữa các thông tin về năng lượng có thể định 

lượng được với các chuẩn mức đã được thiết lập. 

Mục tiêu của kiểm toán năng lượng hướng tới là: 

+ Đánh giá mức độ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm cũng như tình 

trạng sử dụng năng lượng thực tế của dây chuyền công nghệ; 

+ So sánh kết quả kiểm toán với các tiêu chuẩn và đề xuất các phương án cải thiện 

tình hình sử dụng năng lượng tại đơn vị nhằm giảm chi phí năng lượng; 

+ So sánh hiệu quả sử dụng năng lượng giữa các nhà máy khác nhau. 

d. Kiểm toán tác động môi trường 

Kiểm toán tác động môi trường là một dạng cơ bản của kiểm toán môi trường, 

được hiểu là quá trình kiểm tra có hệ thống các tác động môi trường thực tế của một dự 

án đang hoạt động dựa vào các số liệu quan trắc môi trường nhằm giảm thiểu các rủi ro 

về môi trường. 

Mục tiêu chính của kiểm toán tác động môi trường hướng tới là: 

+ Đánh giá các tác động môi trường thực tế của một tổ chức khi đi vào hoạt động 

so với các tác động đã được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo 

cáo ĐTM) của tổ chức đó. 

+ Kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động môi 

trường đã được cam kết trong báo cáo ĐTM so với thực tế và một số vấn đề có liên 

quan khác của một tổ chức. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

 

Câu 1: Phân tích và so sánh các khái niệm cơ bản về kiểm toán môi trường? 

Câu 2: Phân tích các mục tiêu của kiểm toán môi trường? 

Câu 3: Trình bày các nội dung cơ bản của kiểm toán môi trường? 

Câu 4: Ý nghĩa của kiểm toán môi trường trong công tác quản lý môi trường? 

Câu 5: Trình bày các cách phân loại kiểm toán môi trường?  
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CHƯƠNG 2. CÁC CỞ SỞ CỦA KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Chương 2 trình bày các kiến thức liên quan tới căn cứ pháp lý, cơ sở kỹ thuật và 

cơ sở thực tiễn của kiểm toán môi trường. Sau khi học xong chương 2 sinh viên cần 

hiểu được các nội dung cơ bản như sau: Cơ sở pháp lý của kiểm toán môi trường; Cơ sở 

thực tiễn thực hiện kiểm toán môi trường; Cơ sở kỹ thuật của kiểm toán môi trường. 
 

2.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

2.1.1. Các quy định pháp luật về kiểm toán môi trường ở Việt Nam 

a. Hệ thống văn bản luật pháp về quản lý môi trường 

Hệ thống các quy định luật pháp về quản lý môi trường của Nhà nước là căn cứ 

pháp lý quan trọng để thực hiện kiểm toán môi trường. Hệ thống luật pháp về quản lý 

môi trường ở nước ta có thể tóm lược như sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường 

Luật bảo vệ môi trường (BVMT) của Việt Nam được ban hành lần đầu năm 1993, 

sau đó được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào năm 2005. Hiện nay, Luật BVMT năm 

2014 đã được sửa đổi bổ sung từ Luật BVMT 2005 và chính thức có hiệu lực vào ngày 

1 tháng 1 năm 2015. Luật BVMT là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng nhất 

của các hoạt động môi trường trong mọi lĩnh vực. 

Luật BVMT năm 2014 bao gồm 170 điều, được phân chia thành 20 chương gồm: 

Chương 1-Những quy định chung; Chương 2-Quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường 

chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và kế hoạch hóa công tác bảo 

vệ môi trường; Chương 3-BVMT trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Chương 4-Ứng 

phó với biến đổi khí hậu; Chương 5-BVMT biển và hải đảo; Chương 6-BVMT nước, 

đất và không khí; Chương 7-BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 

Chương 8-BVMT đô thị, khu dân cư; Chương 9-Quản lý chất thải; Chương 10-Xử lý ô 

nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Chương 11-Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, 

tiêu chuẩn môi trường; Chương 12-Quan trắc môi trường; Chương 13-Thông tin môi 

trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường; Chương 14-

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT; Chương 15-Trách nhiệm của 

mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 

cộng đồng dân cư trong BVMT; Chương 16-Nguồn lực BVMT; Chương 17-Hợp tác 

quốc tế về BVMT; Chương 18-Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường; Chương 19-Bồi thường thiệt hại về môi trường; 

Chương 20-Điều khoản thi hành. 

- Các văn bản dưới luật 

Bên cạnh luật BVMT, hệ thống các Thông tư, nghị định và các văn bản dưới luật 

khác của Nhà nước cũng là những căn cứ pháp lý quan trọng của các hoạt động quản lý 
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môi trường nói chung và kiểm toán môi trường nói riêng. Đây có thể coi là những điều 

khoản kiểm toán quan trọng được sử dụng khi tiến hành thực hiện các cuộc kiểm toán 

môi trường liên quan tới sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức tư nhân. Một số các văn 

bản dưới luật quan trọng liên quan tới lĩnh vực quản lý môi trường như sau: 

i) Một số Nghị định quan trọng: 

Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 quy điṇh về quy hoạch BVMT, 

ĐMC, ĐTM, kế hoạch BVMT. 

Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 quy điṇh chi tiết thi hành một số điều 

của luâṭ BVMT 2014. 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 quy định về quản lý chất thải và 

phế liệu. 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 quy định về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

ii) Các Thông tư 

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 quy định về Đánh giá môi 

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 quy định về Bảo vệ môi 

trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 quy định về Quản lý chất thải 

nguy hại. 

Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 quy định về Bảo vệ môi 

trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ. 

- Hệ thống các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường; kiểm soát 

các nguồn thải và các tiêu chuẩn hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

QCVN03/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hàm lượng các kim 

loại nặng trong đất. 

QCVN05/2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

QCVN08/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

QCVN09/2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

QCVN14/2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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QCVN19/2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

QCVN20/2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 

QCVN26/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và rung động 

QCVN40/2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 

QCVN62/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

b. Một số văn bản luật về kiểm toán môi trường 

Tại Việt Nam, nội dung kiểm toán môi trường còn chưa được quy định một cách 

rõ ràng, tuy nhiên kiểm toán môi trường đã được đề cập tới trong một số văn bản luật, 

cụ thể như sau: 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 

Khoản 7, Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định Những hoạt động bảo vệ 

môi trường được khuyến khích, trong đó có hoạt động: 

“Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; cung cấp dịch 

vụ bảo vệ môi trường; thực hiện kiểm toán môi trường; tín dụng xanh; đầu tư xanh”.  

- Chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020 

Chiến lược phát triển kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

Mục 3, Điểm 3.3.2.2 (Thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức): “Xây dựng và đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo từng chức danh gắn 

với tiêu chuẩn hoá cán bộ; gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp 

vụ với việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức văn hoá nghề nghiệp, kiến thức pháp 

luật và kỹ năng thực hành nhằm đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm toán 

báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động; bồi dưỡng, bổ sung một 

số nội dung đào tạo về một số lĩnh vực kiểm toán mới như; kiểm toán môi trường, kiểm 

toán trách nhiệm kinh tế, kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề; tăng cường đào tạo 

nghiệp vụ kiểm toán trong môi trường, công nghệ thông tin; đào tạo ngoại ngữ, tin học 

cho cán bộ, công chức, đặc biệt là cho Kiểm toán viên nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập 

quốc tế...”. 

- Quyết định số 42/2008/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán Nhà nước ngày 

14/01/2008 

Quyết định này có nội dung quy định thành lập nhóm công tác về kiểm toán môi 

trường từ năm 2008. Nội dung như sau: 
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+ Cử các thành viên trong nhóm tham gia các cuộc họp của INTOSAI và 

ASOSAI; 

+ Đưa nội dung kiểm toán môi trường vào Kế hoạch hành động thực hiện Chiến 

lược phát triển KTNN đến năm 2020 (Chiến lược này đã được UBTV Quốc hội của 

Việt Nam phê chuẩn); 

+ Vụ Quan hệ quốc tế của KTNN Việt Nam đã và đang chủ trì việc biên dịch các 

tài liệu hướng dẫn về kiểm toán môi trường của INTOSAI, ASOSAI để các kiểm toán 

viên có điều kiện tiếp cận; 

+ Nhóm công tác về kiểm toán hoạt động (KTHĐ) của KTNN (được thành lập tại 

quyết định số 1761/QĐ-KTNN ngày 12/11/2012) đã xây dựng Chiến lược phát triển và 

Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển kiểm toán hoạt động của KTNN. 

Nội dung này đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 1145/QĐ-KTNN ngày 09/10/2013 

của Tổng Kiểm toán Nhà nước về ban hành “Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai 

đoạn 2013 – 2017”. 

- Quyết định 1030/2009/QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm 

nhìn đến năm 2025”. 

Khoản 4 Mục III Điều 1 quy định: “Hình thành và phát triển mạng lưới tổ chức 

dịch vụ môi trường, bao gồm: dịch vụ quan trắc môi trường; dịch vụ phân tích môi 

trường; dịch vụ tư vấn đánh giá tác động môi trường, kiểm toán môi trường, áp dụng 

sản xuất sạch hơn; dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; dịch vụ thiết 

kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý môi trường; dịch vụ tập huấn, đào tạo nâng cao 

năng lực về bảo vệ môi trường”. 

- Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Khoản 2 Điều 1 quy định: “Khuyến khích áp dụng mô hình quản lý môi trường 

theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, đánh giá vòng đời 

sản phẩm, các mô hình quản lý môi trường tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh”.  

c. Các rào cản pháp lý trong kiểm toán môi trường 

Kiểm toán môi trường đã và đang được quan tâm nhiều hơn ở nước ta trong 

những năm vừa, qua tuy nhiên việc triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường còn gặp 

nhiều khó khăn do thiếu các quy định mang tính pháp lý của Nhà nước. Các rào cản 

chính về mặt pháp lý của kiểm toán môi trường ở nước ta như sau: 

+ Chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất) 

thực hiện kiểm toán môi trường, do đó không thúc đẩy được tính tự nguyện của các tổ 

chức trong việc thực hiện kiểm toán môi trường; 
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+ Thiếu các văn bản pháp lý quy định rõ chức năng, quyền hạn kiểm toán môi 

trường trong trường hợp các tổ chức buộc phải tiến hành kiểm toán môi trường; 

+ Thiếu các chuẩn mực, hướng dẫn, cẩm nang về kiểm toán môi trường nói riêng 

cho các tổ chức; 

+ Chưa có chính sách cụ thể trực tiếp hoặc gián tiếp bắt buộc các tổ chức phải 

thực hiện kiểm toán môi trường. Điều này khiến cho các tổ chức chưa thực sự chú ý tới 

hoạt động kiểm toán môi trường; 

+ Chưa có hướng dẫn kỹ thuật về kiểm toán chất thải được ban hành và phổ biến 

rộng rãi; 

+ Thiếu chính sách khuyến khích áp dụng kiểm toán môi trường tại các tổ chức. 

2.1.2. Các ISO về kểm toán môi trường 

a. Giới thiệu bộ ISO 14000 

- Sự cần thiết phải có của ISO 14000 

Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX, với sự phát triển 

mạnh mẽ của ngành công nghiệp ở các nước Bắc Mỹ và Châu Âu làm nảy sinh nhiều 

vấn đề về ô nhiễm môi trường, yêu cầu bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan 

trọng của các quốc gia này. Trước tình hình đó, nhiều quốc gia đã xây dựng và thiết lập 

hệ thống quản lý môi trường của riêng mình nhằm giải quyết triệt để các vấn đề môi 

trường phát sinh. 

Các quốc gia đi tiên phong trong việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường có thể 

kể tới như: Mỹ, Canada ở Bắc Mỹ; Anh, Đức ở Châu Âu. Nhờ nỗ lực của các quốc gia 

này mà nhiều tiêu chuẩn liên quan tới hệ thống quản lý môi trường được ra đời như: 

Tiêu chuẩn BS 7750 của Anh; tiêu chuẩn NSF 110 của Mỹ; tiêu chuẩn CSA của Canada 

hay Quy định “Quản lý sinh thái và lược đồ kiểm định” cùng với bộ tiêu chuẩn ISO 

9000 của liên minh Châu Âu… Tuy nhiên, vấn đề môi trường là một vấn đề toàn cầu, 

đòi hỏi sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia trên thế giới. Do đó, việc 

phân tán và khác biệt trong các hệ thống quản lý môi trường của các nước trên thế giới 

trở thành các rào cản, khó khăn cho quản lý môi trường toàn cầu.  

Trước nhu cầu cần phải có một hệ thống quản lý môi trường chung và thống nhất 

cho các quốc gia trên thế giới thì tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã xây dựng và công 

bố bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường vào năm 1996.  

- Mục đích 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 ra đời với mục đích chung là hỗ trợ việc bảo vệ môi 

trường và kiểm soát ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu của kinh tế, xã hội. 

Mục đích cơ bản của ISO 14000 là hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh các 

ảnh hưởng môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm 
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hoặc các dịch vụ của tổ chức đó. Mặt khác, khi thực hiện ISO 14000 các tổ chức có thể 

đảm bảo rằng các hoạt động môi trường của mình đáp ứng được các yêu cầu luật pháp ở 

hiện tại và tương lai. ISO 14000 cố gắng đạt được mục đích này bằng cách cung cấp cho 

tổ chức “các yếu tố của một HTQLMT có hiệu quả”. ISO 14000 không thiết lập hay bắt 

buộc phải tuân theo các yêu cầu về hoạt động môi trường một cách cụ thể. Các chức 

năng này thuộc tổ chức và các đơn vị phụ trách về pháp luật trong phạm vi hoạt động 

của tổ chức. 

c. Phạm vi áp dụng 

Phạm vi điều chỉnh của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là “những tiêu chuẩn liên quan 

tới các thiết bị và hệ thống quản lý môi trường” phạm vi này không bao gồm các lĩnh 

vực như: 

- Phương pháp thanh tra những yếu tố gây ô nhiễm; 

- Những hạn chế đối với những yếu tố gây ô nhiễm và những ảnh hưởng; 

- Mức độ tác động đến môi trường; 

- Tiêu chuẩn hoá sản phẩm. 

Từ phạm vi trên, ta có thể thấy rõ rằng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 không liên quan 

đến những quy định luật pháp quốc gia về môi trường. Những hạn chế đối với những 

yếu tố gây ô nhiễm, những ảnh hưởng và mức độ tác động đến môi trường vẫn là đặc 

quyền của các nhà chức trách. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 chỉ cung cấp một công cụ quản 

lý cho các tổ chức muốn kiểm soát lĩnh vực môi trường cũng như những tác động đến 

môi trường của mình.  

- Cấu trúc nội dung 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được phân chia theo hai hệ thống là: Đánh giá về tổ 

chức và đánh giá về sản phẩm bao gồm 6 lĩnh vực: 

Hệ thống đánh giá tổ chức gồm 3 lĩnh vực: i) Hệ thống quản lý môi trường (EMS 

- Environmental Management System); ii) Kiểm toán môi trường (EA - Environmantal 

Audits); iii) Đánh giá hoạt động môi trường (EPE - Environmental Performance 

Evaluation). 

Hệ thống đánh giá sản phẩm gồm 3 lĩnh vực: i) Đánh giá vòng đời sản phẩm 

(LCA - Life Cycle Assessment); ii) Ghi nhãn môi trường (EL - Environmental 

Labeling); iii) Tiêu chuẩn khía cạnh môi trường của sản phẩm (EAPS - Environmental 

Aspect Product Standard). 

Quan điểm chủ đạo của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là: Hệ thống quản lý môi trường 

đóng vai trò trung tâm và những tiêu chuẩn khác sẽ góp phần hỗ trợ cho các nhân tố nhỏ 

trong chính sách môi trường và hệ thống quản lý của tổ chức. Bên cạnh những tiêu 

chuẩn trong ISO/TC207 còn có rất nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác mà các công ty có thể 

sử dụng trong hệ thống quản lý môi trường của mình: Ví dụ, những tiêu chuẩn cho việc 
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thực hiện đo lường trong môi trường và các tiêu chuẩn liên quan đến những yêu cầu 

trong lắp đặt... Ngoài ra, còn có rất nhiều uỷ ban ISO khác cũng nghiên cứu phát triển 

loại tiêu chuẩn này. 

 

Hình 2.1. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 

b. Các ISO về Kiểm toán môi trường 

Kiểm toán môi trường nằm trong lĩnh vực thứ 2 của hệ thống đánh giá về tổ chức 

thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm 4 tiêu chuẩn cụ thể là: 

ISO 14010 - Hướng dẫn kiểm toán môi trường: Các nguyên tắc chung; 

ISO 14011 - Hướng dẫn Kiểm toán môi trường: Thủ tục kiểm toán – Kiểm toán 

hệ thống quản lý môi trường; 

ISO 14012 - Hướng dẫn kiểm toán môi trường: Chuẩn cứ trình độ đối với kiểm 

toán viên. 

ISO 14013 - Hướng dẫn kiểm toán môi trường: Quản lý các chương trình kiểm 

toán môi trường. 

- Nội dung ISO 14010 - Hướng dẫn kiểm toán môi trường: Các nguyên tắc chung 

Tiêu chuẩn ISO 14010 được thiết lập nhằm đưa ra các nguyên tắc chung để hướng 

dẫn cho công tác Kiểm toán môi trường tại các tổ chức. 

Dụng cụ thanh tra và 
đánh giá 

Tiêu chuẩn hệ thống 
quản lý 

Dụng cụ hỗ trợ sản 
phẩm 

Hướng dẫn kiểm 
toán: 

 ISO 14010 
 ISO 14011 
 ISO 14012 

Hướng dẫn đánh giá 
biểu hiện môi trường 

 ISO 14031 
 ISO 14032 

 

 

 

 

Thông số EMS 

         ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn 

EMS 

ISO 14004 

Đánh giá vòng đời 
 ISO 14040 
 ISO 14041 
 ISO 14042 
 ISO 14043 

Cấp nhãn MT 
 ISO 14020 
 ISO 14021 
 ISO 14022 
 ISO 14023 
 ISO 14024 
 ISO 14025 
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Việc kiểm toán môi trường cần phải được tiến hành tập trung vào các đối tượng 

đã được xác định rõ ràng và được văn bản hóa. Các bên chịu trách nhiệm về đối tượng 

kiểm toán cũng phải được phân định một cách rõ ràng và được ghi thành văn bản. 

Một cuộc kiểm toán môi trường chỉ được tiến hành nếu sau khi thảo luận với 

khách hàng kiểm toán viên trưởng chắc chắn rằng: i) Đã có đầy đủ các thông tin thích 

hợp về đối tượng cần kiểm toán; ii) Có đầy đủ nguồn lực để thực hiện cuộc kiểm toán; 

iii) Có sự hợp tác thích đáng của bên được kiểm toán. 

Một cuộc kiểm toán môi trường khi thực hiện phải tuân thủ các nguyên tắc như sau: 

* Yêu cầu về mục đích và phạm vi 

Việc kiểm toán phải được tiến hành dựa trên mục đích do khách hàng đề ra. Phạm 

vi kiểm toán sẽ do kiểm toán viên trưởng quyết định. Tuy nhiên, quyết định này có sự 

tham khảo ý kiến của khách hàng nhằm đạt được các mục tiêu mà họ đề ra. Phạm vi phải 

nêu bật được mức độ và ranh giới kiểm toán. Trước khi tiến hành kiểm toán, đội kiểm 

toán cần phải thông báo rõ mục đích và phạm vi kiểm toán cho đối tượng kiểm toán. 

* Yêu cầu về tính khách quan, độc lập và trung thực 

Để bảo đảm tính khách quan cho các phát hiện và kết quả kiểm toán thì các thành 

viên của đội kiểm toán phải là người độc lập với các hoạt động do họ kiểm toán. Các 

kiểm toán viên phải là người có tính khách quan, không thành kiến và không mâu thuẫn 

về lợi ích trong suốt quá trình kiểm toán. 

Đối với việc sử dụng kiểm toán viên nội bộ hoặc thành viên khác bên ngoài thì 

cần phải do khách hàng xem xét, quyết định. Kiểm toán viên nội bộ phải là người không 

có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến hoạt động được kiểm toán. 

Thành viên của đội kiểm toán phải là người có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 

để đảm đương các trách nhiệm kiểm toán. 

* Yêu cầu về sự cẩn trọng nghề nghiệp cần có 

Để thực hiện và tổ chức tốt một cuộc kiểm toán môi trường, các kiểm toán viên 

cần có đủ sự cẩn trọng, chuyên cần, kỹ năng và khả năng phán xét tốt. 

Mối quan hệ giữa các thành viên đội kiểm toán và khách hàng phải là mối quan hệ 

tin cậy và cẩn trọng. Trừ khi có các yêu cầu về việc bảo mật các thông tin. 

Các kiểm toán viên cần phải tuân thủ các thủ tục đảm bảo chất lượng. 

* Yêu cầu về tính hệ thống 

Việc kiểm toán môi trường phải được tiến hành theo các nguyên tắc chung và tuân 

theo các hướng dẫn liên quan đến các loại kiểm toán môi trường tương ứng. 

Để nâng cao độ chắc chắn và độ tin cậy thì việc kiểm toán môi trường phải được 

tổ chức theo đúng nghiệp vụ được xác định rõ ràng, được văn bản hóa và tuân theo các 

thủ tục có hệ thống.  

* Yêu cầu về tiêu chuẩn, bằng chứng và phát hiện kiểm toán 
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Xác định các tiêu chuẩn đánh giá là một việc rất quan trọng trong quá trình kiểm 

toán. Mức độ chi tiết của tiêu chuẩn đánh giá phải được thống nhất giữa kiểm toán viên 

trưởng và khách hàng, đồng thời phải được thông báo rõ với đối tượng được kiểm toán. 

Các thông tin tương ứng phải được thu thập, phân tích, xử lý và lập thành hồ sơ để 

sử dụng làm bằng chứng kiểm toán và để kiểm tra xem tiêu chuẩn kiểm toán có đước 

đáp ứng hay không. 

Bằng chứng kiểm toán phải có chất lượng và đủ về số lượng sao cho khi so sánh 

các bằng chứng kiểm toán với các tiêu chuẩn kiểm toán, các kiểm toán viên làm việc 

độc lập với nhau vẫn đạt được kết quả tương tự. 

* Yêu cầu về độ tin cậy của các phát hiện và kết luận kiểm toán 

Cuộc kiểm toán môi trường phải được thiết kế và thực hiện sao cho khách hàng và 

các kiểm toán viên có sự tin tưởng cần thiết vào độ tin cậy của các phát hiện và kết luận 

kiểm toán. 

Bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm toán thường là các thông tin sẵn 

có và một phần phụ thuộc vào giới hạn về thời gian và nguồn lực của cuộc kiểm toán. 

Chính vì vậy trong một cuộc kiểm toán luôn có yếu tố không chắc chăn và người sử 

dụng các kết quả kiểm toán phải biết rõ sự không chắc chắn này. 

Kiểm toán viên phải cân nhắc các hạn chế liên quan đến các bằng chứng thu thập 

khi kiểm toán và chấp nhận sự không chắc chắn đó trong các phát hiện và kết quả kiểm 

toán, đồng thời phải tính đến các dữ kiện này khi tiến hành lập kế hoạch và tổ chức 

kiểm toán. 

Các kiểm toán viên cũng phải cố gắng thu thập được nhiều các bằng chứng kiểm 

toán để đảm bảo độ chính xác cho các phát hiện và kết luận kiểm toán. 

* Yêu cầu về báo cáo đánh giá 

Các phát hiện kiểm toán hoặc tóm tắt các phát hiện kiểm toán phải được thông 

báo cho khách hàng trong bản báo cáo. Bên được kiểm toán phải nhận được một bản 

báo cáo, trừ trường hợp đặc biệt do khách hàng không cho phép. 

Báo cáo kiểm toán bắt buộc phải có các nội dung sau: (1) Đặc điểm nhận dạng của 

tổ chức được kiểm toán và khách hàng; (2)Mục đích và phạm vi kiểm toán đã được thảo 

luận; (3) Các tiêu chuẩn đã được thống nhất để sử dụng làm căn cứ tổ chức kiểm toán; 

(4) Thời gian và thời hạn kiểm toán; (5) Các thành viên của đội kiểm toán; (6) Các đại 

diện bên được kiểm toán tham gia vào quá trình kiểm toán; (7) Các quy định về bảo mật 

kết quả kiểm toán; (8) Danh sách các nơi gửi báo cáo kiểm toán; (9) Tóm tắt quá trình 

kiểm toán (bao gồm cả các khó khăn gặp phải trong quá trình kiểm toán); (10) Các kết luận 

kiểm toán. Ngoài các thông tin bắt buộc kể trên thì trong báo cáo kiểm toán có thể có 

thêm các nội dung khác tùy theo yêu cầu, tính chất của mỗi cuộc kiểm toán. 

- Nội dung ISO 14011 - Hướng dẫn Kiểm toán môi trường: Thủ tục kiểm toán - 

Kiểm toán Hệ thống quản lý môi trường 
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ISO 14011 được ban hành nhằm chỉ rõ mục đích của việc kiểm toán HTQLMT, 

vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình kiểm toán và đưa ra một quy 

trình kiểm toán mẫu cho các tổ chức tiến hành. 

* Mục đích của kiểm toán HTQLMT 

Việc tiến hành cuộc kiểm toán HTQLMT nhằm đạt tới các mục tiêu như sau:  

+ Xác định sự phù hợp của HTQLMT của tổ chức được kiểm toán so với các tiêu 

chuẩn kiểm toán HTQLMT; 

+ Xác định rõ HTQLMT của tổ chức được kiểm toán có được áp dụng và duy trì 

một cách hoàn hảo hay không; 

+ Xác định các cơ hội cải tiến HTQLMT của tổ chức được kiểm toán; 

+ Đánh giá khả năng cải thiện hệ thống quản lý nội bộ để bảo đảm HTQLMT của 

tổ chức liên tục phù hợp và có hiệu quả; 

+ Đánh giá HTQLMT của một tổ chức để thiết lập mối quan hệ hợp tác. Ví dụ với 

bên cung ứng hoặc bạn hàng liên doanh, liên kết. 

* Vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia 

Như đã đề cập ở phần trên, một cuộc kiểm toán môi trường gồm có 3 bên tham 

gia: Chủ thể kiểm toán hay đội kiểm toán; đối tượng kiểm toán hay cơ sở bị kiểm toán 

và khách hàng hay bên thứ ba. 

Khách hàng: Khách hàng khi tham gia vào cuộc kiểm toán phải có trách nhiệm 

như sau: i) Xác định các nhu cầu cần thiết đối với cuộc kiểm toán; ii) Gặp gỡ, tiếp xúc 

với đối tượng kiểm toán để có được sự hợp tác đầy đủ và đề xuất các quá trình; iii) Xác 

định rõ đối tượng kiểm toán; iv) Lựa chọn kiểm toán viên trưởng hoặc cơ quan kiểm 

toán và cho ý kiến về cơ cấu đội kiểm toán; v) Trao thẩm quyền và cung cấp nguồn lực 

thích hợp để tiến hành kiểm toán; vi) Thông qua các tiêu chuẩn kiểm toán HTQLMT; 

vii) Thông qua chương trình kiểm toán; viii) Tiếp nhận báo cáo kiểm toán và xác định 

việc phân phát báo cáo. 

Đội kiểm toán: Khi tiến hành lựa chọn các thành viên trong đội kiểm toán cần 

phải bảo đảm đội kiểm toán có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để thực hiện cuộc kiểm 

toán. Cần phải chú ý tới các yêu cầu và các vấn đề sau: 

Phải có trình độ theo đúng yêu cầu (Xem phần nội dung ISO 14012); 

+ Xác định rõ loại tổ chức, quá trình, hoạt động hoặc các chức năng cần kiểm toán; 

+ Xác định số thành viên, khả năng ngôn ngữ và kiến thức của các cá nhân trong đội 

kiểm toán; 

+ Chú ý tới mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội kiểm toán với đối tượng 

kiểm toán; 

+ Chú ý tới các yêu cầu của khách hàng, các bên công nhận và chứng nhận kết quả. 

Đối tượng kiểm toán: Trách nhiệm và hoạt động của đối tượng kiểm toán bao gồm: 
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+ Thông báo cho nhân viên mục đích và phạm vi kiểm toán khi cần thiết; 

+ Cung cấp các phương tiện cần thiết cho đội kiểm toán để bảo đảm quá trình 

kiểm toán tiết kiệm và hiệu quả; 

+ Cử các cán bộ có trách nhiệm và đủ uy tín để làm việc với đội kiểm toán; hướng 

dẫn địa điểm kiểm toán và bảo đảm sao cho đội kiểm toán nắm được các yêu cầu về an 

toàn, sức khỏe và các yêu cầu khác của tổ chức; 

+ Cho phép sử dụng các phương tiện, thiết bị, nhân sự, tài liệu, thông tin và hồ sơ 

liên quan khi các kiểm toán viên yêu cầu; 

+ Phối hợp cùng các kiểm toán viên để đề trình và đánh giá các mục đích kiểm 

toán cần đạt được; 

+ Nhận báo cáo đánh giá, trừ trường hợp khách hàng yêu cầu bảo mật. 

- Nội dung ISO 14012: Hướng dẫn kiểm toán môi trường: Chuẩn trình độ đối với 

kiểm toán viên 

Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 14012 đề cập tới các yêu cầu về chuyên môn, 

kỹ năng và kinh nghiệm của các kiểm toán viên và kiểm toán viên trưởng. 

* Yêu cầu chung với một kiểm toán viên 

Các thành kiểm toán viên, đặc biệt là kiểm toán viên trưởng phải có kỹ năng thành 

thạo, kiến thức chuyên môn sâu rộng, được đào tạo bài bản, có bằng cấp và những vấn 

đề cần thiết khác. Theo tiêu chuẩn ISO 14012 thì các kiểm toán viên đạt yêu cầu phải là 

người có học vấn được đào tạo chính quy về công tác kiểm toán môi trường cụ thể là: 

+ Có kinh nghiệm trong công tác (từ 4 – 5 năm trở lên); 

+ Phải là người khách quan, độc lập và có năng lực; 

+ Công bằng không thành kiến; 

+ Có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt; 

+ Có khuynh hướng tập thể; 

+ Có các đức tính như: Quy củ, tỉ mỉ, thực tế, hướng tới kết quả. 

Ngoài những yêu cầu trên thì các kiểm toán viên và kiểm toán viên trưởng cần 

thiết phải có những am hiểu sâu về: 

+ Hệ thống quản lý môi trường và các tiêu chuẩn; 

+ Các quy trình, thủ tục và các kỹ thuật kiểm toán; 

+ Các luật và các quy định về môi trường có liên quan; 

+ Các lĩnh vực liên quan của khoa học và công nghệ môi trường; 

+ Các lĩnh vực kỹ thuật và môi trường thích hợp về những khâu vận hành của các 

cơ sở liên quan. 

Chi tiết các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, tư chất đạo đức của một kiểm toán 

viên được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn ISO 14012 hoặc TCVN: ISO 14012/1997. 
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2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

2.2.1. Kiểm toán môi trường trên thế giới 

a. Kiểm toán môi trường tại Mỹ 

Hoạt động kiểm toán môi trường bắt đầu được thực hiện ở Mỹ vào đầu những 

năm 1970, khi đó một số nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp tư nhân đã thừa nhận 

hiệu quả của hoạt động kiểm toán môi trường nội bộ và đã tiến hành thực hiện các 

chương trình kiểm toán này trong các công ty của họ. Ngành công nghiệp hóa chất là 

ngành đầu tiên áp dụng hoạt động kiểm toán môi trường trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ 

vào những năm 1970 (United States of Environmental Protection Agency, 1997). 

Sau đó, đến cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, các tổ chức Chính 

phủ, các cố vấn môi trường và những người làm luật tại Mỹ cũng bắt đầu thừa nhận 

hiệu quả của các chương trình kiểm toán môi trường. Ủy ban An ninh và Thị trường là 

cơ quan nhà nước đầu tiên ở Mỹ sử dụng kiểm toán môi trường như một công cụ quản 

lý. Họ đã buộc ba công ty nhà nước là: US Steel; Allied Chemical và Occidental 

Petroleum phải tiến hành kiểm toán môi trường nội bộ nhằm đánh giá môi trường tự 

nhiên và các trách nhiệm về môi trường của công ty để công bố cho các cổ đông trong 

những báo cáo hàng năm (United States of Environmental Protection Agency, 1997). 

Trong giai đoạn này, các quy định về môi trường ở Mỹ cũng ngày càng trở lên 

phức tạp và chặt chẽ hơn. Do đó, việc không tuân thủ các quy định về môi trường sẽ 

làm gia tăng chi phí cho các cơ sở sản xuất. Với việc thông qua các bộ luật như: Bộ luật 

“Bảo vệ và Phục hồi tài nguyên” năm 1976; Bộ luật “Trách nhiệm, bồi thường và ứng 

phó môi trường” năm 1980, Cục Bảo vệ môi trường Mỹ đã nhấn mạnh vai trò thực hiện 

các chương trình kiểm toán môi trường nội bộ tại các cơ sở sản xuất. Từ đó, nhiều nhà 

quản lý môi trường của các công ty đã phát triển và sử dụng kiểm toán môi trường nội 

bộ như một công cụ để giảm chi phí và trách nhiệm pháp luật với việc không tuân thủ 

các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước.  

Trong những năm gần đây, với hành lang pháp lý của bộ luật “Tuân thủ các quy 

định liên bang” cùng với các quyết định chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ mà các cơ 

quan liên bang của Mỹ đã đưa ra các quy định và trách nhiệm nghiêm ngặt liên quan tới 

bảo vệ môi trường. Kết quả là, kiểm toán môi trường được thừa nhận và đạt được các 

thành công trong cả hai lĩnh vực tư nhân và lĩnh vực công. Hiện nay, hoạt động kiểm 

toán môi trường ở Mỹ không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn được thực hiện 

trên phạm vi quốc tế. 

Các lĩnh vực kiểm toán môi trường cụ thể được triển khai trên thực tế ở phạm vi 

quốc gia và quốc tế của Mỹ bao gồm: Kiểm toán quản lý môi trường; đánh giá cơ hội 

phòng ngừa ô nhiễm; các tiêu chuẩn kiểm toán và các cơ quan kiểm toán chuyên nghiệp 

được hình thành. Hình 2.2 chỉ ra các loại hình kiểm toán môi trường thường được tiến 

hành tại các bang của nước Mỹ. 
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Theo chiều tăng dần của hình chóp, việc lựa chọn thực hiện giảm dần, tuy nhiên 

quy mô kiểm toán lại toàn diện hơn. Ví dụ, các cuộc kiểm toán “Tuân thủ” và “Chuyển 

nhượng quyền sở hữu” được chọn lựa làm công cụ quản lý môi trường nhiều hơn so với 

các kiểm toán đánh giá “Hoạt động xanh” (các hoạt động bảo vệ môi trường: Tái sử 

dụng và tìm kiếm các sản phẩm thân thiện môi trường) hoặc đánh giá “rủi ro” nơi mà 

các kiểm toán viên đánh giá các rủi ro không được kiểm soát cộng với các yêu cầu về sự 

tuân thủ. Tuy nhiên, theo chiều tăng của hình chóp thì quy mô kiểm toán ngày càng 

phức tạp hơn. 

 

Nguồn: United States of Environmental Protection Agency, 1997 

Hình 2.2. Phân bố các loại kiểm toán môi trường được thực hiện tại Mỹb. Kiểm toán 

môi trường tại Châu Âu 
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Nguồn: Nguyễn Thị Ngọc Ánh & Cao Trường Sơn, 2016 

Hình 2.3. Chu kỳ tổng quát Chương trình Kiểm toán và Quản lý sinh thái (EMAS) 

Kiểm toán môi trường du nhập vào Châu Âu từ Bắc Mỹ vào những năm 70 của thế 

kỷ XIX sau đó phát triển mạnh mẽ trong những năm 80. Tháng 4/1995, “Chương trình 

kiểm toán và Quản lí sinh thái” (EMAS) ngày càng trở nên có hiệu lực và được phát triển 

mạnh. Chỉ 2 năm sau khi được công bố, đã có tổng số 386 công ty ở Châu Âu đăng ký 

tham gia chương trình EMAS, trong đó chủ yếu là các công ty của Đức với 293 công ty. 

Các nhà sản xuất đăng kí thực hiện EMAS phải tự cam kết thực hiện kiểm toán môi 

trường và lập báo cáo về môi trường. Các cuộc kiểm toán này phải do các kiểm toán viên 

độc lập từ bên ngoài thực hiện. Quy trình của EMAS được mô tả trong hình 2.3. 

Bên cạnh hệ thống EMAS, hoạt động kiểm toán môi trường tại Châu Âu còn được 

hỗ trợ bởi bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng ISO 9000 (ra đời năm 1987) và bộ tiêu 

chuẩn ISO 14000 (ra đời năm 1995) - Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường 

bao gồm nhiều tiêu chuẩn liên quan trực tiếp và gián tiếp tới kiểm toán môi trường. 

c. Kiểm toán môi trường tại Anh 

Anh là nước đầu tiên tiếp nhận kiểm toán môi trường từ Mỹ vào những năm 70 

của thế kỷ XIX thông qua các công ty đa quốc gia. Ban đầu, kiểm toán môi trường chỉ 

được áp dụng ở một số công ty trong lĩnh vực công nghiệp, sau đó được thực hiện ở hầu 

hết các ngành công nghiệp vào những năm 1990.  

Đến năm 1994, Hiệp hội công nghiệp Anh (CBI) đã xuất bản tài liệu hướng dẫn 

kiểm toán môi trường cho hoạt động thương mại nhằm thu hẹp các lỗ hổng trong hệ 

thống quản lý môi trường của các ngành sản xuất công nghiệp. CBI đã kêu gọi tất cả các 

công ty thuộc liên hiệp Anh thực hiện kiểm toán môi trường. Trong năm 1994, Viện 

Tiêu chuẩn Anh Quốc đã công bố bộ tiêu chuẩn BS7750, mô tả chi tiết các đặc điểm 

của hệ thống quản lý môi trường, nhiều nội dung trong bộ tiêu chuẩn này là cơ sở quan 

trọng cho hoạt động kiểm toán của quốc gia này (William C. Culley, 1998). 

Năm 1995, Chính phủ Anh đã công bố Hệ thống Kiểm toán và Quản lý sinh thái - 

Vương quốc Anh (UK-EMAS) áp dụng cho các lĩnh vực công. Điều này đánh dấu việc 

kiểm toán môi trường không chỉ được tiến hành ở lĩnh vực tư nhân mà còn được ở các 

lĩnh vực công do nhà nước quản lý (Phạm Đức Hiếu & Đặng Thị Hòa, 2009). 

Ngày nay, kiểm toán môi trường được thực hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan 

trọng trong việc bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Anh. Theo 

số liệu điều tra của CBI, KTMT đã giúp cho các doanh nghiệp và các lĩnh vực trong nền 

kinh tế của Anh thu được những kết quả đáng lưu tâm (Bảng 2.1). 

BảL.ng lưu tâm (Bảngqh tng lưu tâm (Bảngquả doanh nghiệp và các lĩnh vực trong nền kinh t 

Lĩnh vực 
Biện pháp thực hiện sau       kiểm 

toán môi trường 
Chi phí tiết kiệm hàng năm 

(bảng Anh) 
Thời gian  
hoàn vốn 

Điện (truyền Giảm tổn thất nhờ thay thế dây dẫn 27.000 2 năm 
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tải điện) mới bằng đồng     

Luyện kim 
Thu hồi các bụi kim loại trong sản 
xuất      

76.000 3 tháng 

Công nghiệp 
thực phẩm 
(chế biến)     

Sử dụng hiệu quả nguồn nước và xử 
lý hiệu quả chất thải lỏng tại một nhà 
máy đường 

200.000 10 tháng 

Công cộng   Sản xuất điện từ rác thải     70.000 2 năm 

Nguồn: Phạm Đức Hiếu & Đặng Thị Hòa (2009) 

d. Kiểm toán môi trường tại một số nước Châu Á 

Mặc dù kiểm toán môi trường được du nhập vào Châu Á khá chậm so với các 

nước Châu Âu nhưng một số quốc gia ở Châu Á cũng đã đưa hoạt động kiểm toán môi 

trường vào trong hệ thống quản lý môi trường của mình.  

Tại Ấn Độ, hoạt động kiểm toán môi trường được đưa vào hệ thống quản lý môi 

trường quốc gia từ những năm 1990. Năm 1993, Ủy ban Năng suất quốc gia Ấn Độ thực 

hiện dự án “Trình diễn giảm chất thải tại các ngành công nghiệp nhỏ”, trong khuôn khổ 

dự án quy trình DESIRE (Desmontration in Small Industries of Reducing Waste) được 

thiết lập để tiến hành kiểm toán chất thải. Quy trình kiểm toán chất thải này sau đó đã 

được phát triển và áp dụng rộng rãi, đem lại các hiệu quả cao (India NPC, 1994). 

Indonesia cũng là một nước ở Châu Á ứng dụng khá hiệu quả hoạt động kiểm 

toán môi trường trong hệ thống quản lý môi trường. Để quản lý chất lượng nước tại các 

lưu vực sông trong phạm vi toàn quốc, Chính phủ Indonesia đã yêu cầu các nhà máy 

dọc trên các bờ sông phải nộp báo cáo quan trắc chất thải định kỳ. Điều đáng chú ý là 

các báo cáo quan trắc này phải được các nhà kiểm toán môi trường kiểm tra và xác 

nhận. Do đó, những báo cáo này thường rất chính xác bởi cơ quan quản lý môi trường 

của Indonesia sẽ tiến hành lập sổ đen với những nhà kiểm toán môi trường không trung 

thực và không cho họ tiếp tục làm việc. Những sai sót của báo cáo quan trắc chất thải sẽ 

được phát hiện khi cơ quan quản lý môi trường tiến hành thanh tra ngẫu nhiên và bất 

ngờ (Manfred Schereiner, 2002). 

2.2.2. Tình hình thực hiện kiểm toán môi trường ở Việt Nam 

Khái niệm kiểm toán môi trường vẫn còn là một khái niệm mới ở nước ta, khi 

nhắc tới kiểm toán môi trường người ta thường liên tưởng tới lĩnh vực kiểm toán tài 

chính. Trên thực tế, kiểm toán môi trường tuy có nguồn gốc từ kiểm toán tài chính 

nhưng lại khác biệt hoàn toàn về bản chất. Trong khi kiểm toán tài chính tập trung vào 

các hoạt động sử dụng nguồn kinh phí, các báo cáo tài chính thì kiểm toán môi trường 

lại tập trung vào sự tuân thủ luật pháp về môi trường, phát hiện những hạn chế trong hệ 

thống quản lý môi trường và tìm cơ hội để khắc phục các hạn chế đó. Nói cách khác, 

kiểm toán môi trường có đối tượng và mục tiêu riêng, độc lập với kiểm toán tài chính. 

Việc thuật ngữ kiểm toán môi trường không được hiểu biết một cách chính xác ở 

nước ta một phần là do hiện nay các quy định pháp luật về quản lý môi trường chưa đề 
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cập tới hoạt động kiểm toán. Nước ta đã có Luật Kiểm toán nhưng đối tượng của bộ luật 

này chỉ là những báo cáo tài chính, các hoạt động có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà 

nước. Ngay cả Bộ Khoa học & Công nghệ khi chuyển ngữ bộ tiêu chuẩn ISO 14000 sang 

Tiếng Việt cũng dịch không sát nghĩa thuật ngữ “Kiểm toán môi trường”. Thuật ngữ 

“Environmental Audit” khi được chuyển sang tiếng Việt lại là “Đánh giá môi trường” 

điều này càng khiến cho khái niệm “Kiểm toán môi trường” ít được biết tới hoặc biết tới 

một cách không chính xác (Cao Trường Sơn & Nguyễn Thị Hương Giang, 2019). 

Mặc dù thuật ngữ kiểm toán môi trường còn khá mới mẻ và chưa được hiểu biết 

một cách chính xác nhưng các nội dung của kiểm toán môi trường đã và đang được thực 

hiện ở các cơ sở công nghiệp và các công ty dưới nhiều tên gọi khác nhau như: Rà soát 

môi trường, tổng quan môi trường, kiểm soát môi trường hay đánh giá tác động môi 

trường (Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà, 2003). 

Theo Lê Văn Khoa (2010), khi phân tích hệ thống quản lý môi trường trên thế 

giới và ở Việt Nam cũng đã chỉ rõ sự khác biệt ở chỗ trên thế giới các hoạt động kiểm 

toán môi trường là bộ phận cuối cùng của hệ thống quản lý môi trường, trong khi đó ở 

nước ta hoạt động kiểm toán môi trường được thay thế bằng các hoạt động thanh kiểm 

tra (hình 2.4). 

 

Nguồn: Lê Văn Khoa, 2010 

Hình 2.4. Quản lý môi trường trên thế giới và Việt NamTuy nhiên, nhờ có sự hợp tác 

quốc tế mà hoạt động kiểm toán môi trường được thực hiện và hiểu biết nhiều hơn ở nước 

ta. Một số dự án quốc tế đã mở các lớp tập huấn về hệ thống quản lý môi trường, kiểm 

toán môi trường, các hoạt động trình diễn công nghiệp như: Dự án môi trường Việt Nam - 

Canada (1997); khóa đào tạo về hệ thống quản lý môi trường và các công cụ hỗ trợ do 
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giảng viên Hy Lạp trình bày ở Tổng cục đo lường chất lượng (1999)… Những lớp tập 

huấn giúp cho những nghiên cứu về môi trường Việt Nam và những lĩnh vực có liên quan 

có thêm những kiến thức và cách tiếp cận mới. 

Hiện nay, kiểm toán môi trường ở Việt Nam chủ yếu mới dừng lại ở vấn đề 

kiểm toán chất thải công nghiệp, chưa tiếp cận các mục tiêu kiểm toán khác đã được 

thực hiện trên thế giới như kiểm toán hệ thống quản lý môi trường, các chương trình 

quan trắc, kiểm toán các tác động môi trường, bệnh viện, bất động sản… Một số ví dụ 

về kiểm toán chất thải công nghiệp ở nước ta có thể kể tới như: Nhà máy giấy Vạn 

Điểm, nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, công ty giấy Đồng Nai, nhà máy hóa chất Việt 

Trì, nhà máy bia Capital, nhà máy bia Đông Nam Á… Kết quả ban đầu cho thấy, có 

thể cải thiện được môi trường một cách kinh tế và hữu hiệu thông qua việc quản lý 

bằng khu vực sản xuất trên cơ sở nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân trong các cở 

sở sản xuất (Phạm Thị Việt Anh, 2006). 

Trong giai đoạn hiện nay, do các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ở nước 

ta ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ, ngày càng có nhiều nhà máy, công ty sản xuất công 

nghiệp chú trọng tới việc bảo vệ môi trường trong các hoạt động của mình. Hệ thống 

ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường ngày càng được nhiều cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đăng ký áp dụng. Trong quy định của bộ ISO này thì các công ty, nhà máy tham 

gia buộc phải tiến hành kiểm toán môi trường nội bộ đối với toàn bộ hệ thống quản lý 

môi trường của họ. Đây là cơ hội để cho hoạt động kiểm toán môi trường phát triển ở 

nước ta trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy về kiểm toán 

môi trường ở nước ta cũng góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người về 

lĩnh vực này. Một số trường đại học như: Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học 

Mỏ - Địa chất, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam… đã đưa môn học kiểm toán môi 

trường vào trong chương trình đào tạo cho sinh viên ngành môi trường. Đặc biệt, Trung 

tâm Công nghệ môi trường thuộc Trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã triển khai 

hướng nghiên cứu mới: Thử nghiệm kiểm toán hệ thống quản lý môi trường cho các nhà 

máy công nghiệp.  

Với sự hỗ trợ của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 (hay tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

14000), quy định về hệ thống quản lý môi trường, trong đó có các quy định về kiểm 

toán môi trường. Cùng với sự vào cuộc của các trường đại học, các nhà nghiên cứu, hứa 

hẹn trong tương lai gần, kiểm toán môi trường sẽ trở thành một công cụ quản lý môi 

trườnghữu hiệu và phổ biến ở nước ta. 

2.3. CƠ SỞ KỸ THUẬT CỦA KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Để tiến hành Kiểm toán môi trường, việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ 

thuật là hết sức cần thiết. Trong quá trình kiểm toán, các kỹ thuật tính toán cân bằng vật 

chất, năng lượng, đo lường và ước tính nguồn thải có ý nghĩa quan trọng giúp các kiểm 

toán viên môi trường phát hiện các sai sót, hạn chế của các tổ chức bị tiến hành kiểm toán. 
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2.3.1. Lý thuyết chung về cân bằng vật chất và năng lượng 

Theo định luật bảo toàn vật chất, trong một hệ thống, khi có quá trình biến đổi vật 

chất xảy ra, một chất mất đi thì phải sinh ra chất khác, vật chất không bao giờ mất đi hay 

nói cách khác chúng được bảo toàn. Từ định luật này ta có thể thiết lập được các phương 

trình để tính toán sự biến đổi của vật chất và năng lượng trong các hệ thống khác nhau, ta 

gọi chúng là các phương trình cân bằng vật chất hoặc phương trình cân bằng năng lượng. 

Trong quá trình sản xuất mỗi một đơn vị bộ phận đều được coi là một hệ thống 

hoàn chỉnh và được mô tả như trong hình 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Cân bằng vật chất và năng lượng trong một dây chuyền/hệ thống sản xuất 

Theo hình 2.5, định luật bảo toàn vật chất có thể được viết dưới dạng cân bằng vật 

chất hoặc cân bằng năng lượng. 

a. Cân bằng vật chất 

Vật chất đầu vào = Vật chất đầu ra + Vật chất tích tụ trong hệ [2.1] 

Hay cụ thể cho một quá trình sản xuất: 

Các nguyên liệu thô = Các sản phẩm + Các loại chất thải + Các nguyên liệu tích tụ 

ΣmR= ΣmP+ ΣmW+ ΣmS [2.2] 

Trong đó:  

ΣmR = ΣmR1+ ΣmR2+ ΣmR3 = Tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào; 

ΣmP = ΣmP1+ ΣmP2+ ΣmP3= Tổng khối lượng các sản phẩm; 

Các nguyên liệu tích tụ 

ms1, ms2, ms3… 

Các năng lượng tích tụ 

Es1, Es2, Es3… 

Các nguyên liệu thô 

đầu vào 

mR1, mR2, mR3… 

Các năng lượng đầu 

vào 

ER1, ER2, ER3… 

Các sản phẩm đầu ra 

mP1, mP2, mP3… 

Các chất thải đầu ra 

mW1, mW2, mW3… 

Năng lượng trong sản 

phẩm 

EP1, EP2, EP3… 

Năng lượng trong 

chất thải 

EW1, EW2, EW3… 

Năng lượng thất thoát 

EL1, EL2, EL3… 

Đơn vị/thiết bị sản xuất 
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ΣmW = ΣmW1+ ΣmW2+ ΣmW3= Tổng khối lượng các loại chất thải; 

ΣmS = ΣmS1+ ΣmS2+ ΣmS3= Tổng khối lượng các nguyên liệu tích tụ. 

Nếu như trong quá trình sản xuất không xảy ra các phản ứng hóa học thì cân bằng 

vật chất có thể thiết lập cho từng thành phần riêng biệt. Ví dụ, cân bằng vật chất cho 

thành phần A: 

mA trong các nguyên liệu đầu vào =  mA trong các vật liệu đầu ra + mA tích tụ trong thiết bị. 

Tuy nhiên, khi tổng khối lượng nguyên liệu đầu vào không bằng tổng khối 

lượng của các sản phẩm, các chất thải và nguyên liệu tích tụ thì khi đó ta cần phải xem 

xét tới những thất thoát trong quá trình sản xuất mà chúng ta chưa biết tới. Những thất 

thoát này có thể là do những biến đổi hóa học, mất mát trong đường ống hoặc tích tụ 

trong các thiết bị mà chúng ta chưa biết. Trong trường hợp này, cân bằng vật chất 

được viết thành: 

Các nguyên liệu thô = Các sản phẩm + Các loại chất thải + Các nguyên liệu tích tụ 

+ Nguyên liệu thất thoát [2.3] 

Trong đó, nguyên liệu thất thoát là những nguyên liệu mất đi mà chúng ta chưa 

nhận biết được. Việc xác định các thất thoát này có vai trò quan trọng để cải tiến quá 

trình sản xuất. 

Ví dụ: Trong một nhà máy sản xuất đường, nếu tổng khối lượng đường đầu vào 

nhà máy không bằng với lượng đường tinh chế và lượng đường có trong nước thải, tức 

là có một lượng đường bị thất thoát ở đây. Đường có thể bị đốt cháy (biến đổi hóa học) 

hoặc tích lũy trong thiết bị hoặc bị thất thoát ở một khu vực nào đó của đường ống. 

b. Cân bằng năng lượng 

Cũng giống như vật chất, năng lượng cũng được bảo toàn trong các quy trình sản 

xuất. Năng lượng đi vào các bộ phận sản xuất có thể cân bằng với năng lượng đầu ra và 

năng lượng tích trữ: 

Năng lượng vào = Năng lượng ra + Năng lượng tích trữ [2.4] 

Nếu năng lượng tích tụ và năng lượng đầu ra không cân bằng với năng lượng đầu 

vào tức là đã có một phần năng lượng mất đi (gọi là năng lượng thất thoát) chưa được 

nhận diện khi đó cân bằng năng lượng sẽ là: 

Năng lượng vào = Năng lượng ra + Năng lượng tích tụ + Năng lượng thất thoát 

Hay biểu diễn dưới dạng công thức: 

 

ΣER= ΣEP+ ΣEW+ ΣEL+ ΣES [2.5] 

Trong đó: 
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ΣER= ER1+ ER2+ ER3+ … + ERn = Tổng năng lượng đầu vào; 

ΣEP= EP1+ EP2+ EP3+ … + EPn = Tông năng lượng trong các sản phẩm; 

ΣEW= EW1+ EW2+ EW3+ … + EWn = Tổng năng lượng trong các chất thải; 

ΣEL= EL1+ EL2+ EL3+ … + ELn = Tổng năng lượng thất thoát;  

ΣES= ES1+ ES2+ ES3+ … + ESn = Tổng năng lượng tích tụ. 

Lưu ý, trong tính cân bằng năng lượng, các dạng năng lượng có thể chuyển đổi 

qua nhau, ví dụ năng lượng cơ học chuyển thành năng lượng nhiệt. Nhưng tổng số năng 

lượng phải bằng nhau hay nói cách khác năng lượng phải bảo toàn. 

2.3.2. Phương pháp xây dựng cân bằng vật chất và năng lượng  

a. Phương pháp thiết lập sơ đồ dòng cho một quy trình sản xuất 

Việc xác định và vẽ ra các đơn vị của một tổ chức/quy trình sản xuất là việc làm 

cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi thiết lập cân bằng vật chất và năng lượng. Sơ đồ 

dòng là việc mô tả một quy trình sản xuất dưới dạng biểu đồ đơn giản, bao gồm các 

nguyên liệu, năng lượng đầu vào; các bước chuyển biến; các yếu tố đầu ra (các sản 

phẩm, chất thải, nguyên liệu và năng lượng thất thoát); các dòng nguyên liệu và năng 

lượng được quay vòng. Sơ đồ dòng có thể được xây dựng từng bước bằng cách chỉ ra 

các yếu tố đầu vào/đầu ra/chất thải tại mỗi bộ phận của quy trình (Hình 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Sơ đồ dòng của một quy trình sản xuất 

Như vậy, để thiết lập một sơ đồ dòng của quy trình sản xuất ta thực hiện các bước 

như sau: 

Bước 1 

Bước 2 

Bước n 

Bước … 

Các đầu vào i-1 

Các đầu vào i-2 

Các đầu vào i-... 

Các đầu vào i-n 

Các chất thải i-1 

Các chất thải i-2 

Các chất thải i… 

Các chất thải i-n 

Các sản phẩm 
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Bước 1: Liệt kê tất cả các khâu (đơn vị/bộ phận) của quy trình sản xuất từ nguyên 

liệu thô tới sản phẩm cuối cùng và vẽ chúng thành các khung. Các sản phẩm trung gian 

và các sản phẩm khác đều được biểu diễn. Các thông số của quy trình sản xuất như: 

Nhiệt độ, áp suất, nồng độ %… cần phải được biểu diễn. Tốc độ dòng của các dòng 

khác nhau phải được mô tả bởi các đơn vị phù hợp như m3/h hoặc kg/h. Trong trường 

hợp quy trình khối thì tổng thời gian quay vòng cần phải được chỉ rõ;  

Bước 2: Liệt kê và điền các yếu tố đầu vào cho từng khâu. Đầu vào của quy trình 

có thể bao gồm các nguyên liệu thô, nước, hơi nước, năng lượng; 

Bước 3: Liệt kê và điền các chất thải đầu ra cho từng khâu. Các chất thải có thể là 

các chất rắn, lỏng, hóa chất, năng lượng… 

Bước 4: Liệt kê và điền các sản phẩm đầu ra. Đầu ra của quy trình là sản phẩm 

sản xuất cuối cùng của nhà máy.  

Ví dụ: Sơ đồ dòng của quy trình sản xuất sản phẩm chiên sấy hoa quả được chỉ ra 

trong hình 2.7. 

 

Nguồn: Công ty TNHH Chip’s Good Việt Nam, 2010 

Hình 2.7. Sơ đồ dòng quy trình sản xuất sản phẩm chiên sấy rau, củ, quả 

Phân loại, tuyển 

chọn 

Sơ chế 

Rửa 

Định hình 

Trần và làm nguội 

Ngâm tẩm 

Chiên và tách dầu 

Làm lạnh nhanh 

Đóng gói 

Rau, củ, quả tươi Rau, củ, quả thối, hỏng 

Vỏ, đầu mẩu, hạt, mắt… 

Nước sạch 
Nước thải: BOD, COD, TSS 

CTR: Đầu mẩu thừa 

Nước muối, nhiệt Nước thải: pH, muối, BOD 

Nhiệt 

Nước muối, đường Nước thải: pH, muối, đường 

BOD, COD 

Dầu thải, nhiệt, bụi, khí thải: 

SO
2
, No

x
, CO

2
 

Dầu ăn, nhiệt 

Nhiệt 

Sản phẩm cuối 

cùng 

CTR: Vỏ bao bì lỗi, hỏng Vỏ bao bì 
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b. Phương pháp thiết lập cân bằng vật chất và năng lượng 

Trong quá trình sản xuất cũng như trong kiểm toán chất thải, việc thiết lập cân 

bằng vật chất và năng lượng đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta xác định được quy 

mô các nguồn thải và những thất thoát mà chúng ta chưa biết tới. Cân bằng vật chất và 

năng lượng còn hữu ích trong việc theo dõi những cải tiến mà chúng ta áp dụng và tính 

toán được hiệu quả kinh tế. Trong quá trình sản xuất, các nguyên liệu thô và năng lượng 

không chỉ là các yếu tố tạo ra chi phí chính mà chúng còn là các yếu tố tạo ra nguồn ô 

nhiễm môi trường chính. Việc sử dụng các nguyên liệu thô và năng lượng không hiệu 

quả là nguyên nhân chính tạo ra các loại chất thải tác động xấu đến môi trường. 

- Một số điểm trọng tâm khi tính toán cân bằng vật chất và năng lượng 

Khi thiết lập một cân bằng vật chất và năng lượng ta cần phải đặc biệt chú ý tới 

một số điểm như sau: 

+ Xây dựng một bản phác thảo cho toàn bộ cân bằng vật chất và năng lượng trên 

một sơ đồ dòng của quy trình sản xuất phức tạp; 

+ Dựa vào sơ đồ dòng để tách quy trình sản xuất thành các giai đoạn/bộ phận nhỏ 

đơn giản hơn; 

+ Tính toán cân bằng vật chất (đầu vào và đầu ra) cho các giai đoạn/bộ phận nhỏ 

của quy trình sản xuất; 

+ Khi tính toán cần chú ý tới các dòng quay vòng (vật chất và năng lượng) trong 

sơ đồ dòng; 

+ Chú ý tới các đơn vị đo đạc, yếu tố thời gian và các bộ phận liên kết sản xuất. 

Cần chỉ rõ đơn vị tính của các vật chất, năng lượng sử dụng ở mỗi công đoạn sản xuất; 

+ Cần xem xét lại kết quả tính toán cân bằng vật chất của toàn bộ quá trình bằng 

cách so sánh với các trường hợp nghiên cứu tương tự; 

+ Sự tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng của các quá trình khởi động và làm sạch 

rất quan trọng; 

+ Tính toán các thể tích khí ở các điều kiện tiêu chuẩn; 

+ Các giá trị trung bình trong những thời kỳ dài rất cần thiết để tính toán các tổn 

thất do thời gian đóng cửa nhà máy; 

+ Xem xét kỹ sự mất mát và phát thải vật chất, năng lượng trong các hoạt động 

vận chuyển thông thường; 

+ Trong tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, dữ liệu phân tích phải  

chính xác.   

- Các dạng cân bằng vật chất và năng lượng 

Ta có thể tính toán cân bằng vật chất và năng lượng trong hai trường hợp: 
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+ Tính cân bằng vật chất và năng lượng tổng: Bao gồm các dòng đầu vào và đầu 

ra của một nhà máy hoàn chỉnh; 

+ Tính cân bằng vật chất và năng lượng cho các khâu trọng tâm: Trong một sơ đồ 

quy trình dòng, cân bằng vật chất và năng lượng cần được tiến hành cho từng khâu/từng 

bộ phận. Điều này giúp ta tập trung vào các khu vực quan trọng để cải tiến hiệu quả. 

Cân bằng vật chất và năng lượng tại các khâu trọng tâm (hoặc cho các thiết bị quan 

trọng) sẽ giúp đánh giá hiệu quả của các khâu sản xuất (các thiết bị), từ đó có thể nhận 

diện và chỉ ra lượng mất mát nguyên liệu và năng lượng có thể tránh được 

- Các bước tính toán cân bằng vật chất và năng lượng 

Cân bằng vật chất và năng lượng là một quy trình tính toán dựa trên nguyên tắc cơ 

bản đó là việc đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp các dòng năng lượng, vật chất kết hợp với 

các nguyên lý bảo toàn vật chất và năng lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8. Cân bằng vật chất của quá trình sản xuất xi măng (tính cho 1kg xi măng) 

Cân bằng vật chất và năng lượng rất quan trọng và là một công cụ hữu hiệu để xác 

định rõ tình trạng của vật chất và năng lượng trong thực tế. Để tính toán cân bằng vật 

chất một cách hợp lý ta thực hiện một số bước sau:  

i. Chỉ rõ đối tượng cần thiết lập cân bằng vật chất và năng lượng; 

ii. Xác định rõ ranh giới tính toán cân bằng vật chất (toàn bộ quy trình hay một 

khâu đơn lẻ). Tại các ranh giới, tiến hành đo đạc các yếu tố đầu vào, đầu ra của các 

dòng vật chất, năng lượng; 

iii. Chọn chu kỳ (khoảng thời gian) đo đạc một cách hợp lý cho từng quy trình 

sản xuất; 

iv. Tiến hành các đo đạc một cách cẩn thận, chính xác; 

v. Tính toán các dòng vật chất và năng lượng (dòng vào, dòng ra); 

 

Nung 

(khô) 
Nghiền 

750g 

Clinker 

1150g nguyên liệu 

63g nhiên liệu 

984g không khí 

+ độ ẩm nguyên liệu 

1.000g xi măng 

Thạch cao 

Chất độn  

Xỉ lò 

250g 1.050g không khí 

không khí 

CO
2
: 600g (404g từ nguyên liệu, 196g từ nung) 

N
2
: 1.566g 

O
2
: 262 g 

H
2
O: 169g + độ ẩm nguyên liệu 
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vi. Kiểm tra kỹ lưỡng kết quả tính toán cân bằng vật chất, nêu kết quả nằm ngoài 

khoảng chấp nhận thì cần phải tiến hành lại các đo đạc; 

vii. Khi tính cân bằng năng lượng cần chú ý tới việc giải phóng năng lượng hoặc 

tiêu thụ năng lượng trong quá trình tỏa nhiệt hoặc thu nhiệt. Hình 2.8 chỉ ra cân bằng 

vật chất của quá trình sản xuất 1kg xi măng. 

c. Ứng dụng của cân bằng vật chất và năng lượng trong kiểm toán môi trường. 

- Các ứng dụng 

Phương pháp cân bằng vật chất và năng lượng là một phương pháp tính toán hữu 

hiệu để xác định khối lượng các nguồn thải phát sinh trên các quy trình sản xuất và 

trong từng công đoạn sản xuất. Thông qua việc tính toán có thể xác định rõ được các 

khâu thất thoát nguyên nhiên liệu hoặc năng lượng nhiều nhất. Như vậy, có thể sử dụng 

phương pháp này để xác định trọng tâm chính của kiểm toán môi trường nói chung, đặc 

biệt là kiểm toán chất thải. 

Khi tính toán cân bằng vật chất, việc các yếu tố đầu ra thường sẽ không bằng các 

yếu tố đầu vào. Điều này có nghĩa là một lượng vật chất, năng lượng đã bị thất thoát trong 

quá trình sản xuất mà ta chưa biết. Việc phát hiện, xác định và đo lường được những thất 

thoát chưa biết là động lực thúc đẩy việc cải tiến hiệu quả của quy trình sản xuất. 

Cân bằng vật chất cũng giúp cho đội kiểm toán biết được lượng nguyên nhiên 

liệu, năng lượng bị mất đi theo các dòng thải. Đây là căn cứ quan trọng để tính toán chi 

phí, lợi ích khi đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế cho các giải pháp quản lý chất thải. 

b. Các rào cản khi tính toán cân bằng vật chất và năng lượng 

Theo lý thuyết cân bằng vật chất và năng lượng có thể rất dễ thực hiện. Tuy nhiên 

trên thực tế, để thiết lập được cân bằng vật chất và năng lượng lại rất khó do có nhiều 

rào cản như: 

Luôn luôn có những tổn thất về nguyên, nhiên liệu và năng lượng trên tất cả các 

khâu của quy trình sản xuất. Nhiều tổn thất rất nhỏ và rất khó xác định. 

Quá trình chuyển biến nguyên vật liệu và chuyển hóa các dạng năng lượng rất 

phức tạp nên việc tính toán thường gặp rất nhiều khó khăn. 

Thông thường, các cơ sở sản xuất chỉ tiến hành ghi chép các yếu tố về dữ liệu đầu 

vào, các dữ liệu đầu ra liên quan tới chất thải, năng lượng thất thoát chưa được ghi chép 

cẩn thận do đó dữ liệu tính toán cân bằng vật chất thường bị thiếu. 

Để xác định được các nguyên liệu, năng lượng thất thoát ở các khâu mà ta chưa 

biết thường phải thực hiện các phép đo đạc cụ thể, chi tiết cho từng khâu. Việc đo đạc 

này đòi hỏi cao cả về thời gian, kỹ thuật và chi phí. 

Chính vì những lý do trên, để thiết lập được một cân bằng vật chất và năng lượng 

hoàn hảo là rất khó thực hiện và chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, cân bằng vật chất 
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thường được tính toán dựa trên các dữ liệu kiểm kê, đo lường các yếu tố đầu vào, đầu 

ra, một số dữ liệu về các thất thoát chưa biết có thể bị bỏ qua. 

2.3.3. Một số kỹ thuật ước tính nguồn thải 

Tính toán và xác định nguồn thải là một nhiệm vụ quan trọng trong kiểm toán môi 

trường, đặc biệt là kiểm toán chất thải. Thông thường, chúng ta có bốn nhóm kỹ thuật 

để ước tính nguồn thải như sau: 

+ Lấy mẫu và đo đạc trực tiếp; 

+ Sử dụng cân bằng vật chất; 

+ Phân tích nguyên liệu hoặc tính toán khoa học khác; 

+ Sử dụng các hệ số phát thải. 

Việc lựa chọn kỹ thuật tính toán hoặc kết hợp các kỹ thuật tính toán nguồn thải 

phải phù hợp nhất với các mục đích của chúng ta. Ví dụ, để tính toán sự phát thải bụi từ 

các nhà kho, ta sử dụng phương pháp cân bằng chất là tốt nhất; khi tính toán lượng chất 

thải thất thoát từ các đường ống hoặc các mép gờ ta có thể lựa chọn phương pháp đo đạc 

trực tiếp; còn khi tính toán sự mất đi từ các thùng lưu trữ ta dùng các hệ số phát thải là 

tốt nhất. Như vậy, mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp 

cho từng trường hợp cụ thể. Trong thực tế, để nâng cao hiệu quả tính toán các nguồn 

thải, ta có thể sử dụng kết hợp các phương pháp nói trên. 

a. Lấy mẫu và đo đạc trực tiếp 

Lấy mẫu phân tích và thực hiện các đo đạc hiện trường là một trong những 

phương pháp cho kết quả chính xác nhất trong việc tính toán nguồn thải. Tuy nhiên, hạn 

chế chính của phương pháp này là khó có thể thực hiện trên quy mô lớn, tốn kém về mặt 

thời gian và công sức. Mặt khác, chi phí cho hoạt động lấy mẫu và phân tích cũng khá 

tốn kém. Do đó, phương pháp lấy mẫu và đo đạc thường được sử dụng trên quy mô nhỏ 

hoặc tại các trường hợp cụ thể. 

Để lấy mẫu và đo đạc các nguồn thải một cách chính xác thì số lượng mẫu và các 

phép đo lường phải được thực hiện với số lượng đủ lớn trong một chu kỳ nhất định để 

đại diện cho nguồn thải tính toán. Hiện nay, Nhà nước ta đã công bố các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về hoạt động lấy mẫu và phân tích nguồn thải. Do đó, hoạt động lấy mẫu 

và đo đạc trực tiếp các nguồn thải phải tuân thủ tuyệt đối các quy chuẩn này. 

Ví dụ: Để kiểm toán nguồn thải của một nhà máy sản xuất cao su, người ta đã tiến 

hành quan trắc nguồn thải (lấy mẫu và phân tích) và cho kết qua như dưới đây: 

Thông số BOD5 COD TSS 

Giá trị (mg/L) 90 120 150 
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Biết lưu lượng dòng thải của nhà máy là Q = 120 m3/ngày. Hãy tính toán nguồn 

thải của nhà máy trong 1 năm, biết thời gian hoạt động của nhà máy là 300 ngày/năm. 

Bài giải 

Ta có: Nồng độ của BOD5 = 90 mg/L = 90*10-3 kg/m3 

           Nồng độ của COD = 120 mg/L = 120*10-3 kg/m3 

           Nồng độ của TSS = 150 mg/L = 150*10-3 kg/m3 

Lưu lượng nguồn thải của nhà máy trong một năm là: Qnăm = 120*300 = 36*103 

m3/năm 

Vậy lượng phát thải các chất ô nhiễm có trong dòng thải của nhà máy trong một 

năm là: 

Khối lượng phát thải BOD5 = 90*10-3*36*103 = 3.240 kg/năm 

Khối lượng phát thải COD = 120*10-3*36*103 = 4.320 kg/năm 

Khối lượng phát thải TSS = 150*10-3*36*103= 5.400 kg/năm 

b. Sử dụng cân bằng vật chất 

Một cân bằng vật chất sẽ chỉ rõ khối lượng các chất đầu vào và đầu ra của một 

quy trình sản xuất hoặc của một đơn vị sản xuất, một thiết bị cụ thể. Ta có thể sử dụng 

cân bằng vật chất để xác định khối lượng các nguồn thải. Thông thường, khối lượng các 

nguồn phát thải là sự chênh lệch giữa yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra. Tuy nhiên, để 

tính toán cân bằng vật chất được chính xác thì sự tích tụ hoặc thất thoát trong toàn bộ 

quy trình cần phải được chỉ rõ. Như vậy, ta có công thức tính toán nguồn thải dựa vào 

cân bằng vật chất như sau: 
 

EFi  = Ii– Ui – EiL [4.6] 

Trong đó: 

EFi: Lượng phát thải chất ô nhiễm I (kg/năm) ; 

Ii: Lượng chất I đầu vào (có trong nguyên liệu thô) (kg/năm) ; 

Ui: Lượng chất I đầu ra trong các loại sản phẩm (kg/năm) ; 

EiL: Lượng chất I thất thoát (do quá trình tích tụ hoặc thất thoát) (kg/năm). 

Các yếu tố đầu ra của một quá trình sản xuất có thể được sử dụng vào nhiều mục 

đích khác nhau như: Tái chế, tái sinh hoặc quay vòng; bị mất đi trong quá trình sản xuất, 

trong quá trình phát thải hoặc được chuyên chở đi xử lý riêng biệt (đối với các chất thải 

nguy hại). Sự hiểu biết rõ về các quá trình này sẽ giúp chúng ta tính toán lượng phát thải 

một cách chính xác khi sử dụng phương pháp cân bằng vật chất. 

Sử dụng cân bằng vật chất là một cách tiếp cận trực tiếp trong tính toán các nguồn 

thải, tuy nhiên, việc tính toán này đòi hỏi phải có sự theo dõi một cách chi tiết các yếu 
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tố sử dụng để bảo đảm độ chính xác của cân bằng vật chất. Do cân bằng vật chất được 

tính toán cho nhiều khâu khác nhau của quá trình sản xuất, ở mỗi khâu, quá trình tính 

toán có thể gây ra những sai số nhất định và như vậy khi ta cộng tổng cân bằng vật chất 

cho cả quá trình sẽ dẫn tới việc cộng dồn các sai số do đó dẫn đến sai số tổng hợp cao. 

Trong thực tế, sai số ở mức +/- 5% trong mỗi bước của quá trình hoạt động là đảm bảo 

để tính toán nguồn phát thải. 

c. Phân tích nguyên liệu hoặc phân tích khoa học khác 

Các phân tích khoa học có thể coi như là một phương pháp để tính toán các nguồn 

thải. Các phân tích khoa học này chủ yếu dựa trên các đặc tính lý/hóa (Ví dụ: Áp xuất 

hơi của chất khí) của một chất xác định và những phép tính toán liên quan (Ví dụ: Định 

luật bảo toàn khí lý tưởng). 

Phân tích nguyên liệu là một ví dụ điển hình về một tính toán khoa học để ước 

tính nguồn thải. Sự có mặt của một chất trong nguyên liệu có thể được sử dụng để dự 

báo trước các dòng phát thải của chúng. Công thức cơ bản để tính toán sự phát thải khi 

phân tích nhiên liệu được chỉ ra trong bảng như sau: 

Ei = Qi*Ci/100*(Mipt/Minl)*T  [2.7] 

Trong đó: 

Ei = Lượng phát thải chất ô nhiễm i (kg/năm); 

Qi = Lượng nhiên liệu sử dụng (kg/giờ); 

Ci = Nồng độ chất ô nhiễm i trong nguyên liệu (% trọng lượng); 

Mipt = Khối lượng phân tử chất ô nhiễm i trong chất phát thải (kg/kg – phân tử); 

Minl = Khối lượng phân tử chất ô nhiễm i trong nguyên liệu (kg/kg – phân tử). 

Ví dụ: Tính lượng SO2 phát thải từ việc đốt dầu mỏ (giả sử quá trình đốt cháy diễn 

ra hoàn toàn và toàn bộ lượng S trong dầu mỏ chuyển hóa thành SO2) biết lượng nhiên 

liệu sử dụng Q = 20.900 kg/giờ; % S có trong nhiên liệu là 1.17%, số giờ làm việc (đốt 

cháy) T = 1.500 giờ/năm. 

Bài giải: Do quá trình đốt cháy diễn ra hoàn toàn nên cứ đốt cháy 1kg S (Mspt = 32) 

tạo ra 2kg SO2 (Msnl = 64). Áp dụng công thức phân tích nguyên liệu ở trên ta có: 

Eso2 = Q*Cs/100*(Mspt/Msnl)*T 

Eso2 = 20.900*(1.17/100)*(32/64)*1.500 = 733.590 (kg/năm) 

d. Sử dụng các hệ số phát thải 

Khi chúng ta không có điều kiện để tiến hành việc lấy mẫu, đo đạc trực tiếp hoặc 

thiếu các dữ liệu để thiết lập cân bằng vật chất, ta có thể sử dụng các hệ số phát thải để 

tính toán các nguồn phát thải. Các hệ số phát thải phụ thuộc nhiều vào các dữ liệu “hoạt 

động” của đối tượng nghiên cứu. Công thức tính nguồn phát thải dựa vào hệ số phát thải 

và các dữ liệu hoạt động cụ thể như sau: 
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Lượng phát thải = Hệ số phát thải * Dữ liệu hoạt động [2.8] 

Trong đó: 

Hệ số phát thải = Khối lượng phát thải/Đơn vị hoạt động ; 

Dữ liệu hoạt động = Đơn vị hoạt động/Đơn vị thời gian ; 

 Lượng phát thải = Khối lượng phát thải/Đơn vị thời gian. 

Như vậy, hệ số phát thải là tỷ lệ lượng thải của chất ô nhiễm trên một lượng 

nguyên, nhiên liệu tiêu hao hoặc trên một đơn vị sản phẩm. 

Các hệ số phát thải được xây dựng dựa trên các phép đo đạc ở các trường hợp cụ 

thể, sau đó được sử dụng cho các trường hợp nghiên cứu tương tự. Chúng cũng có thể 

được xây dựng bằng cách đo nhanh các phát thải ở những thời điểm cụ thể sau đó lấy 

giá trị trung bình và tính toán cho cả một chu kỳ nhất định. 

Để thuận tiện cho việc kiểm toán nguồn thải, tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã 

xây dựng và công bố bộ hệ số phát thải cho các hoạt động sản xuất cụ thể ở từng lĩnh 

vực. Đây là bộ hệ số phát thải được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, để phục vụ việc kiểm kê và ước tính khí nhà kính, tổ chức IPCC cũng đã 

tiến hành xây dựng bộ hệ số phát thải khí nhà kính cho các nguồn phát thải khác nhau. 

Bộ hệ số này hiện đang được ứng dụng trên phạm vi toàn cầu để ước tính lượng khí nhà 

kính phát thải hàng năm, phục vụ việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu trên quy 

mô toàn cầu. Tuy nhiên, các bộ hệ số phát thải do WHO hay IPCC xây dựng có chung 

một hạn chế là chúng được xây dựng dựa vào các dữ liệu hoạt động trung bình cho một 

khu vực rộng lớn hoặc toàn thế giới nên mức độ sai số của các phương pháp này khá 

cao. Chính vì vậy, cả WHO và IPCC đều khuyến cáo các quốc gia nên tự xây dựng bộ 

hệ số phát thải chất ô nhiễm riêng cho quốc gia mình dựa trên các các dữ liệu hoạt động 

riêng của mỗi quốc gia để nâng cao mức độ chính xác của các hệ số phát thải. 

Ví dụ, theo WHO thì hệ số phát thải các chất ô nhiễm của một số loài vật nuôi 

như trâu, bò, lợn, gia cầm được cho bởi bảng số 2.2. 

BảH. s.2theo WHO thì hệ số phát thải các chất ô nhiễm của một số loài vật nuôi 

TT Chất thải 
Loại vật nuôi 

Trâu, bò Lợn Gia cầm 

1 
Nước thải 

(m3/con/năm) 
8 14,6 0,21 

2 

Tải lượng chất ô nhiễm (kg/con/năm) 

BOD5 164 42,9 1,61 

COD 196,8 39,5 1,97 

TSS 1204 74 4,2 

Tổng N 44,8 7,4 4,6 

Tổng P 11,4 2,4 1,8 
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Dựa vào các hệ số phát thải trong bảng 2.2 cùng với thống kê số lượng vật nuôi 

trên lưu vực sông (LVS) Cầu năm 2010 như ở trong bảng 2.3, ta có thể ước tính được 

khối lượng các chất ô nhiễm phát sinh hàng năm của các loài vật nuôi này. 

BảTh có thThh có thể ước tính được khối lượng các chất ô nhiễm phát sinh  

TT Tỉnh 
Số lượng (con) 

Trâu Bò Lợn Gia cầm 

1 Bắc Kạn 73.900 27.100 193.200 1.182.000 

2 Thái Nguyên 93.500 42.900 577.500 6.823.000 

3 Bắc Giang 83.700 151.000 1.162.400 15.425.000 

4 Bắc Ninh 2.900 42.300 389.300 4.250.000 

5 Vĩnh Phúc 26.900 138.700 548.700 7.338.000 

6 Hải Dương 7.200 33.500 588.200 8.106.000 

Tổng 288.100 435.500 3.459.300 43.124.000 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2011 

Kết quả ước tính lượng chất ô nhiễm phát sinh của các loài vật nuôi chính trên 

LVS Cầu được trình bày trong bảng 2.4. Mặc dù kết quả ước tính này có độ chính xác 

không cao do các yếu tố chăn nuôi ở mỗi khu vực là không đồng nhất. Tuy nhiên, 

phương pháp này rất hữu ích khi chúng ta tính toán nguồn phát thải trên một phạm vi 

không gian lớn. 

BảK  dù kết quả ước tính này có độ chính xác không cao do các yếu tố chăn nuôi ở mỗi khu vực 

TT Tỉnh 
Tải lượng (tấn/năm) 

BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P 

1 Bắc Kạn 24.823,30 29.836,74 140.865,20 11.391,68 3.742,68 

2 Thái Nguyên 52.354,38 63.096,08 235.617,20 41.770,02 15.222,36 

3 Bắc Giang 101.568,01 122.491,01 433.381,40 90.071,32 33.230,34 

4 Bắc Ninh 27.063,27 32.645,21 101.079,00 24.455,78 9.099,60 

5 Vĩnh Phúc 57.024,81 68.719,59 270.805,80 45.234,06 16.413,12 

6 Hải Dương 39.077,24 47.212,48 126.574,80 43.463,64 16.466,46 

Tổng 301.911,01 364.001,11 1.308.323,40 256.386,50 94.174,56 

Ngoài ra, khi tiến hành các nghiên cứu cụ thể ta có thể tiến hành xây dựng các hệ 

số phát thải để làm cơ sở ước tính các nguồn thải.Việc làm này tuy tốn thêm thời gian, 

kinh phí nhưng sẽ có tính chính xác cao hơn. Ví dụ, trong nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của hoạt động chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương Hồ Thị Lam Trà và cs. (2008) đã sử dụng định mức phát thải 

chất ô nhiễm là 0,8kg phân/đầu lợn/ngày đêm để ước tính khối lượng phân thải phát 

sinh. Định mức phát thải này được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương đo đạc trên 
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địa bàn xã Lai Vu nên kết quả ước tính sẽ chính xác hơn khi sử dụng hệ số phát thải do 

WHO xây dựng. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 

 

Câu 1: Giải thích ý nghĩa và vai trò của bộ tiêu chuẩn ISO 14000? 

Câu 2: Phân tích nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 14010? 

Câu 3: Phân tích nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 14011? 

Câu 4: Phân tích nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 14012? 

Câu 5: Đánh giá tình hình thực hiện kiểm toán môi trường tại Việt Nam? 

Câu 6: Đánh giá tình hình thực hiện kiểm toán môi trường trên thế giới? 

Câu 7: Trình bày các kiến thức chung về cân bằng vật chất và năng lượng? 

Câu 8: Phân tích các ứng dụng của cân bằng vật chất và năng lượng trong kiểm toán 

môi trường? 

Câu 9: Phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp ước tính nguồn chất thải? 

 
BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

Bài tập 1: Một ngành công nghiệp sử dụng than để đốt, tốc độ sử dụng than là 120 

kg/phút. Hàm lượng S có trong than là 1,5%. Khí thải chứa S được hấp thụ bằng dung 

dịch CaCO3 (Hiệu suất hấp thụ đạt 90%). Biết khói thải có chứa 0,05% S. Tính tải 

lượng khí thải thải ra trong ngày và lượng CaCO3 đã sử dụng để hấp thụ S. 

Bài tập 2: Một thiết bị lọc liên tục được sử dụng để tách và thu hồi chất rắn trong dòng 

thải lỏng sau một công đoạn sản xuất. Dòng thải lỏng có chứa 25% nguyên liệu rắn 

(theo trọng lượng) được đưa vào thiết bị lọc với tốc độ ổn định 4,6 kg/phút. Dịch lọc sau 

thiết bị có chứa 1% chất rắn (theo trọng lượng). Tính lượng chất rắn tách được/100 kg 

dịch lọc. 

Bài tập 3: Cho đặc trưng nước thải của nhà máy bia như sau: BOD5 = 1.361 mg/l; COD 

= 4.220 mg/l; TSS = 1.635 mg/l. Biết lưu lượng nước thải của nhà máy là 500m3/ngày. 

Tính tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải của nhà máy trong 1 tuần (Nhà máy 

hoạt động 6 ngày/tuần). Hãy kiểm tra nước thải của nhà máy có đạt QCVN 40 cột B hay 

không, biết nước thải đổ vào một dòng sông có có tốc độ dòng chảy là 45m3/s. 

Bài tập 4: Biết 35.000kg sữa nguyên chất chứa 4% chất béo được tách ra trong 6 giờ để 

tạo thành sữa không kem với 0,45% chất béo và crem chứa 45% chất béo. Tính lượng 

sữa không kem và crem tạo thành sau quá trình phân tách. 

Bài tập 5: Sữa không kem được tạo thành bằng cách tách chất béo ra khỏi sữa nguyên 

chất. Sữa không kem có chứa 90,5% nước; 3,5% protein; 5,1% hydrocacbon; 0,1% chất 

béo và 0,8% tro. Biết trong sữa nguyên chất ban đầu chứa 4,5% chất béo. Hãy tính 

thành phần của sữa nguyên chất ban đầu.  
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CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Chương 3 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để chuẩn bị tiến hành 

một cuộc kiểm toán môi trường; các bước tiến hành một cuộc kiểm toán và cách thức 

thiết lập một kế hoạch hành động. Sau khi học xong chương này sinh viên cần hiểu 

được các nội dung sau: Quy trình thực hiện kiểm toán môi trường; Lập kế hoạch cho 

một cuộc kiểm toán môi trường; Các bước tiến hành một cuộc kiểm toán môi trường; 

Thực hiện kế hoạch hành động. 

3.1. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Quy trình kiểm toán môi trường là một quy trình khép kín, được tiến hành qua ba 

khâu chính: Lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán môi trường; Thực hiện cuộc kiểm 

toán môi trường; Xây dựng, tiến hành kế hoạch hành động dựa trên các kết quả kiểm 

toán (Hình 3.1).  

 

Nguồn: Environmental Protection Deparment of Hongkong,,2014 

Hình 3.1. Quy trình kiểm toán môi trường 

Như vậy, Trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán môi trường chỉ là một khâu của 

quy trình kiểm toán môi trường. Thông thường, trình tự thực hiện kiểm toán môi trường 

trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn trước kiểm toán (Hoạt động trước kiểm toán); Giai đoạn 

kiểm toán tại hiện trường (Hoạt động kiểm toán tại hiện trường); Giai đoạn sau kiểm 

toán (Hoạt động sau kiểm toán). Trong mỗi giai đoạn lại gồm nhiều công việc khác 

nhau gọi là các hành động chính (Hình 3.2).  

 
Thực hiện KTMT  

 
Thực hiện kế hoạch 

KTMT 

hành động 

 

Lập Kế hoạch  

KTMT

 

Quy trình 

KTMT 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Environmental Protection Deparment of Hongkong,,2014 

 

Hình 3.2. Các bước chi tiết thực hiện quy trình kiểm toán môi trường

THỰC HIỆN CUỘC KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 
LẬP KẾ HOẠCH 

KIỂM TOÁN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Hoạt động kiểm toán 

tại cơ sở (tại chỗ) Hoạt động sau KT 
Hoạt động 

Trước kiểm toán 

Lập kế hoạch Họp mở đầu 
Đối chiếu 

thông tin 
Cam kết 

Lập kế hoạch 

hành động 

Quy mô & địa điểm kiểm 

toán 

Chuẩn bị & gửi bảng 

hỏi trước kiểm toán 

Chuẩn bị báo cáo kiểm 

toán 

Thực hiện kế hoạch hành 

động 

Lập nhóm kiểm toán 
Thanh tra 

hiện trường 

Lấy ý kiến 

tham khảo 
Theo dõi & hiệu chỉnh 

Thăm quan trước địa 

điểm kiểm toán  

Tổng hợp thông tin  

điểm kiểm toán 

Phỏng vấn cán bộ, công 

nhân viên 

Báo cáo kiểm toán cuối 

cùng 

Tổng kết kế hoạch 

hành động 

Tổng hợp bằng chứng 

kiểm toán 
Lập bảng hỏi khảo sát, 

điều khoản KT 

Họp kết thúc 

Xem xét, kiểm tra  

tài liệu 

Xem xét lại kế hoạch & 

công tác hậu cần 
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Các trình tự thực hiện và nội dung của các hành động này được bố trí và sắp xếp 

một cách tương đối. Trên thực tế người kiểm toán hoặc đội kiểm toán có thể cân nhắc 

điều chỉnh các hành động, thứ tự thực hiện các hành động hoặc triển khai cùng lúc các 

hoạt động một cách linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế. 

3.2. LẬP KẾ HOẠCH CHO MỘT CUỘC KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán môi trường là hoạt động chuẩn bị tất cả các 

điều kiện cần thiết để cuộc kiểm toán môi trường diễn ra một cách thuận lợi, đồng thời 

xác định trước mọi công việc cần phải làm cho toàn bộ quá trình kiểm toán môi trường. 

Chính vì vậy, việc lập kế hoạch đóng vai trò hết sức quan trọng đối với toàn bộ quy 

trình kiểm toán môi trường.  

3.2.1. Xác định sự cam kết 

Một chương trình kiểm toán môi trường có hệ thống và có hiệu quả cần thiết phải 

nhận được sự ủng hộ công khai của lãnh đạo nhà máy (hay cơ sở bị kiểm toán) từ cao 

xuống thấp. Sự ủng hộ này phải được thể hiện qua cam kết bằng văn bản của lãnh đạo 

nhà máy cũng như thể hiện bằng thực tế như là thái độ của lãnh đạo nhà máy quan tâm 

đặc biệt đến các chính sách của công ty, chấp nhận và thi hành các tiêu chuẩn kiểm 

toán, phân bố nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm toán 

môi trường diễn ra thuận lợi. 

Việc cam kết ủng hộ tiến hành cuộc kiểm toán môi trường của lãnh đạo nhà máy 

sau đó phải được thông báo và truyền đạt tới tất cả các cán bộ, công nhân viên làm việc 

trong nhà máy để mọi người biết và chấp hành ý kiến chỉ đạo. 

Việc thông báo về cam kết thực hiện kiểm toán môi trường của lãnh đạo nhà máy 

có thể tiến hành thông qua các văn bản thông báo được trình bày một cách rõ ràng, dễ 

hiểu (đối với các công ty liên doanh với nước ngoài thì văn bản thông báo phải được 

trình bày bằng hai thứ tiếng) hoặc có thể thông báo qua các bản tin, cuộc họp quản lý 

nội bộ của nhà máy. Dù cho thông báo này được tiến hành theo hình thức nào thì nó 

cũng phải đảm bảo yêu cầu là thể hiện được sự cam kết ủng hộ cuộc kiểm toán môi 

trường của lãnh đạo nhà máy, mục tiêu của cuộc kiểm toán và quan trọng hơn nó phải 

nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong nhà máy. 

Như vậy, để bắt đầu cuộc kiểm toán thì bao giờ cũng phải có sự cam kết ủng hộ 

của lãnh đạo nhà máy và toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc trong nhà máy về việc 

thực hiện cuộc kiểm toán môi trường. 

3.2.2. Xác định phạm vi và địa điểm kiểm toán môi trường 

Việc xác định phạm vi và địa điểm kiểm toán môi trường là một nhiệm vụ quan 

trọng quyết định tới sự thành công của một cuộc kiểm toán môi trường. Thông thường, 

việc xác định phạm vi và địa điểm kiểm toán bao gồm các nội dung sau: 

- Xác định địa điểm và quy mô cuộc kiểm toán môi trường. Chỉ rõ tên và địa chỉ 

của địa điểm kiểm toán, đồng thời xác định rõ phạm vi của cuộc kiểm toán. 
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- Xác định rõ các mục tiêu chính của cuộc kiểm toán môi trường. Thông thường, 

một cuộc kiểm toán hướng vào các mục tiêu chính như sau: Kiểm tra sự tuân thủ luật 

pháp, chính sách môi trường của cơ sở bị kiểm toán; đánh giá các chính sách và hệ 

thống quản lý môi trường nội bộ của địa điểm bị kiểm toán với chính sách và hệ thống 

quản lý môi trường quốc gia, quốc tế; thiết lập các biện pháp cải thiện, khắc phục những 

hạn chế trong hệ thống quản lý môi trường của địa điểm bị kiểm toán; nhận diện các cơ 

hội cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý môi trường tốt hơn. 

- Xác định các vùng, các khu vực kiểm toán môi trường. Các vùng và khu vực 

kiểm toán chủ yếu như: 

 Quản lý, lựa chọn, sử dụng nguyên vật liệu; 

 Quản lý và sử dụng năng lượng; 

 Quản lý và sử dụng nguồn nước; 

 Nguồn phát sinh, sự quản lý và thải bỏ chất thải; 

 Hoạt động đo đạc, kiểm soát và giảm thiểu tiếng ồn trong và ngoài cơ sở, nhà máy; 

 Khí thải phát sinh, chất lượng môi trường không khí bên trong và bên ngoài 

nhà xưởng; 

 Sự phòng ngừa và những biện pháp ứng phó với sự cố môi trường có thể xảy ra; 

 Các hình thức vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa; 

 Công tác đào tạo cán bộ, công nhân viên, nhận thức và sự tham gia của họ vào 

các hoạt động bảo vệ môi trường; 

 Sự công khai các thông tin môi trường của cơ sở bị kiểm toán; 

 Việc giải quyết các đơn khiếu kiện, các thắc mắc về vấn đề môi trường của cơ 

sở bị kiểm toán; 

 Quá trình thiết lập và vận hành hệ thống quản lý môi trường của cơ sở bị kiểm toán. 

Trên thực tế, việc xác định các vùng, các khu vực trọng điểm của cuộc kiểm toán 

môi trường rất linh động phụ thuộc vào đặc điểm và tính chất của cơ sở bị kiểm toán và 

mục tiêu của cuộc kiểm toán môi trường. 

3.2.3. Lập nhóm kiểm toán môi trường 

a. Ủy ban kiểm toán môi trường 

Sau khi xác định xong phạm vi và địa điểm kiểm toán thì lãnh đạo cơ quan thực 

hiện cuộc kiểm toán môi trường sẽ thiết lập một Ủy ban Kiểm toán môi trường nhằm: 

- Giám sát chương trình kiểm toán môi trường từ khi chuẩn bị cho tới khi kết thúc; 

sẵn sàng xử lý, đáp ứng lại các vấn đề nảy sinh cùng các khó khăn trong quá trình kiểm 

toán môi trường. 

- Bổ nhiệm kiểm toán viên trưởng chịu trách nhiệm chính cho việc tiến hành cuộc 

kiểm toán môi trường: Việc chỉ định kiểm toán viên trưởng là rất quan trọng, vì đây là 
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người trực tiếp chỉ đạo nhóm kiểm toán tiến hành cuộc kiểm toán môi trường, đồng thời 

cũng là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của nhóm kiểm toán. 

- Cung cấp và đáp ứng các điều kiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho cuộc kiểm 

toán môi trường: Bao gồm các phương tiện đi lại, kinh phí thực hiện, các thiết bị lấy 

mẫu kiểm tra, các loại giấy tờ, sổ sách và các dụng cụ cần thiết khác mà cuộc kiểm toán 

cần tới. 

- Báo cáo kết quả kiểm toán môi trường với lãnh đạo cao nhất của cơ quan kiểm 

toán: Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán môi trường là phải xem xét kỹ lưỡng báo cáo 

kiểm toán môi trường của nhóm kiểm toán và trình báo cáo kiểm toán cuối cùng lên 

lãnh đạo cao nhất của cơ quan kiểm toán môi trường để xin xác nhận. 

b. Kiểm toán viên trưởng 

Kiểm toán viên trưởng hay còn gọi là đội trưởng đội kiểm toán môi trường, là 

người đứng đầu nhóm kiểm toán môi trường và chịu trách nhiệm chính cho việc thực 

hiện toàn bộ cuộc kiểm toán môi trường. Kiểm toán viên trưởng đóng vai trò là cầu nối 

trung tâm giữa Ủy ban Kiểm toán môi trường và các thành viên của nhóm kiểm toán 

môi trường. Do đó, kiểm toán viên trưởng phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

kiểm toán, có kiến thức chuyên môn về môi trường sâu rộng và có kỹ năng giao tiếp tốt.  

Mối quan hệ của kiểm toán viên trưởng và Ủy ban Kiểm toán môi trường: Kiểm 

toán viên trưởng cần phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán môi trường nhằm 

thực hiện và thống nhất các vấn đề sau: 

- Thống nhất việc bổ nhiệm các thành viên của nhóm kiểm toán môi trường; 

- Xem xét và chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết để đảm bảo đạt được các mục 

tiêu kiểm toán môi trường đã đề ra; 

- Bảo đảm nguồn tài chính và các trang thiết bị cần thiết cho cuộc kiểm toán môi 

trường; 

- Chứng thực, xác nhận vai trò, trách nhiệm cho các thành viên của nhóm kiểm 

toán môi trường. 

Vai trò của kiểm toán viên trưởng là quan trọng nhất trong nhóm kiểm toán môi 

trường. Kiểm toán viên trưởng có các vai trò sau: 

- Chọn thành viên cho nhóm kiểm toán môi trường và phân công chức năng cũng 

như nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm kiểm toán môi trường; 

- Cung cấp tài liệu, các chỉ dẫn về các thủ tục kiểm toán môi trường cần tuân theo; 

- Sửa đổi, phân công công việc khi cần để đảm bảo đạt được các mục tiêu kiểm 

toán môi trường đã đề ra; 

- Chủ tọa mọi cuộc họp trong quá trình kiểm toán môi trường; 

- Ra quyết định và là người quản lý chung đối với nhóm kiểm toán môi trường; 
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- Giữ mối liên hệ, làm việc với khách hàng và các bên liên quan trong toàn bộ quá 

trình kiểm toán môi trường. 

- Là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm toán môi trường về các vấn đề 

như: báo cáo những khó khăn, trở ngại chính gặp phải trong quá trình kiểm toán; lập 

báo cáo và đưa ra báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng. 

c. Kiểm toán viên 

Là những người được bổ nhiệm vào nhóm kiểm toán môi trường, làm việc trực 

tiếp với kiểm toán viên trưởng để tiến hành kiểm toán môi trường. Các thành viên của 

nhóm kiểm toán môi trường sau khi được bổ nhiệm cần phải có thời gian làm quen với 

các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán môi trường, cùng với các hoạt động của địa điểm 

bị kiểm toán nhằm làm quen dần với các công việc của quá trình kiểm toán môi trường. 

Các thành viên của nhóm kiểm toán môi trường có thể là người của địa điểm bị kiểm 

toán môi trường hoặc không. Tuy nhiên, trong một nhóm kiểm toán môi trường tốt nhất 

nên có một kiểm toán viên là người của địa điểm bị kiểm toán môi trường (kiểm toán 

viên nội bộ), việc có một kiểm toán viên nội bộ sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho quá 

trình kiểm toán môi trường, cụ thể như sau: 

Kiểm toán viên nội bộ là người bên trong cơ sở nên có thể dễ dàng cung cấp 

những kiến thức, hiểu biết về các bộ phận đặc biệt của nhà máy mà đội kiểm toán môi 

trường cần quan tâm. Ví dụ: Liệt kê các cơ sở hạ tầng của nhà máy và cung cấp sơ đồ 

của các hạ tầng đó. 

Trong trường hợp cần thiết, các báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng có thể 

được công bố tới cán bộ, công nhân viên của cơ sở bị kiểm toán môi trường. Điều này 

sẽ tạo ra sự tin tưởng hơn rất nhiều khi những người tiếp nhận báo cáo biết rằng có 

người của cơ sở mình tham gia vào quá trình lập báo cáo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nói trên thì việc có kiểm toán viên môi 

trường nội bộ cũng gặp phải những khó khăn, bất lợi nhất định như: Kiểm toán viên nội 

bộ có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện nhanh các mục tiêu, nhiệm vụ được giao 

đặc biệt là khi họ phải làm việc dưới sức ép của cấp trên hay những đồng nghiệp gần 

gũi của mình. 

3.3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT CUỘC KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG 

Thông thường một cuộc kiểm toán môi trường được thực hiện thông qua ba giai 

đoạn là: 

- Hoạt động trước kiểm toán môi trường (Pre – Environmental Audit); 

- Hoạt động kiểm toán môi trường tại cơ sở (On Site –Environmental Audit); 

- Hoạt động sau kiểm toán môi trường (Post –Environmental Audit). 

Mỗi một giai đoạn sẽ có những mục tiêu cụ thể được minh họa dưới hình 3.3: 
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Hình 3.3. Mục tiêu của các giai đoạn kiểm toán môi trường 

Trong mỗi giai đoạn, kiểm toán môi trường lại được chia làm nhiều hành động 

nhỏ như đã chỉ ra trong hình 3.3. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu kỹ nội dung 

chi tiết của từng giai đoạn của một cuộc kiểm toán môi trường. 

3.3.1. Hoạt động trước kiểm toán môi trường (Pre – Environmental Audit) 

Mục tiêu của giai đoạn này là nhằm xây dựng kết hoạch và chuẩn bị mọi thứ cần 

thiết cho các hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện trường. Việc thực hiện tốt giai 

đoạn trước kiểm toán môi trường là nhằm giảm thiểu tới mức tối đa thời gian kiểm toán 

môi trường tại hiện trường và để chuẩn bị cho đội kiểm toán môi trường hoạt động với 

hiệu suất cao nhất trong giai đoạn tiến hành kiểm toán môi trường tại hiện trường.  Giai 

đoạn trước kiểm toán môi trường bao gồm 6 hành động chính là: 

- Lập kế hoạch kiểm toán môi trường; 

- Chuẩn bị bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường và danh mục kiểm tra; 

- Tổng hợp các thông tin nền và các thông tin về nhà máy (điểm kiểm toán); 

- Thăm quan trước địa điểm bị kiểm toán môi trường; 

- Lập bảng câu hỏi khảo sát và các điều khoản kiểm toán môi trường; 

- Xem xét lại kế hoạch kiểm toán môi trường và chuẩn bị công tác hậu cần. 

a. Lập kế hoạch kiểm toán môi trường 

Để có thể thực hiện tốt hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện trường thì nhóm 

kiểm toán môi trường trước hết phải soạn thảo được một bản kế hoạch làm việc cụ thể 

cho quá trình kiểm toán môi trường tại hiện trường (gọi tắt là kế hoạch kiểm toán môi 

trường). Kế hoạch kiểm toán môi trường là một bảng phác thảo những công việc cần 
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làm, các bước thực hiện, thời gian thực hiện và phân công người thực hiện cụ thể nhằm 

hoàn tất các công việc của hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện trường. 

Khi tiến hành soạn thảo kế hoạch kiểm toán môi trường nhóm kiểm toán môi 

trường cần phải trả lời được các câu hỏi (4WH: Where, What, When, Who và How) 

như sau: 

Ở đâu (Where)? Cụ thể là tiến hành kiểm toán môi trường ở đâu, trong khu vực 

nào? Để trả lời câu hỏi này, nhóm kiểm toán phải xác định rõ địa điểm và ranh giới của 

cuộc kiểm toán môi trường. 

Cái gì (What)? Cụ thể là kiểm toán cái gì trong lĩnh vực môi trường? Để trả lời 

được câu hỏi này, nhóm kiểm toán môi trường phải xác định rõ đối tượng, phạm vi và 

các mục tiêu của cuộc kiểm toán môi trường hướng tới. 

Ai là người kiểm toán môi trường và kiểm toán môi trường ai (Who)? Cụ thể là 

các công việc của quá trình kiểm toán môi trường sẽ do ai đảm nhiệm, phụ trách và 

trong các hoạt động kiểm toán môi trường sẽ thẩm vấn, phỏng vấn và điều tra ai? Để trả 

lời được câu hỏi này nhóm kiểm toán môi trường cần phải có sự sắp xếp, phân công 

công việc một cách rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên của nhóm, đồng thời cũng phải 

xác định trước các đối tượng cần kiểm tra, thẩm vấn, phỏng vấn… trong suốt quá trình 

kiểm toán môi trường. 

Khi nào (When)? Cụ thể là bao giờ kiểm toán môi trường và quá trình kiểm toán 

môi trường diễn ra bao lâu, khi nào kết thúc? Để trả lời cho câu hỏi này, nhóm kiểm 

toán môi trường cần phải định trước ngày giờ cụ thể cho các sự kiện quan trọng diễn ra 

trong quá trình kiểm toán môi trường. Ví dụ như bao giờ họp mở đầu, bao giờ kiểm tra 

sổ sách, địa điểm, bao giờ họp kết thúc, bao giờ công bố báo cáo, bao giờ kết thúc kiểm 

toán môi trường… Các ấn định thời gian này phải được bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất 

trước với người quản lý địa điểm bị kiểm toán môi trường. 

Như thế nào (How)? Cụ thể là tiến hành kiểm toán môi trường như thế nào? Để 

trả lời được câu hỏi này, nhóm kiểm toán môi trường phải chỉ ra được các hoạt động sẽ 

tiến hành trong quá trình kiểm toán môi trường tại cơ sở như: Kiểm tra các tài liệu, sổ 

sách; thanh tra địa điểm; phỏng vấn cán bộ, công nhân viên… 

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14011 quy định về kế hoạch kiểm toán môi trường: 

“Kế hoạch kiểm toán môi trường cần phải được thiết kế một cách linh hoạt để cho phép 

có những thay đổi về trọng tâm dựa trên các thông tin thu thập được trong quá trình 

kiểm toán và để cho phép sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả”. 

Kế hoạch kiểm toán môi trường của các loại kiểm toán môi trường khác nhau có 

thể khác nhau song nội dung chính của một bản kế hoạch kiểm toán môi trường phải 

bao gồm các mục sau: 

- Thời gian và địa điểm kiểm toán môi trường; 

- Các mục tiêu và phạm vi kiểm toán  môi trường; 

- Phương pháp luận kiểm toán môi trường; 
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- Thành viên nhóm kiểm toán môi trường và trách nhiệm của từng thành viên 

trong nhóm kiểm toán môi trường; 

- Ngôn ngữ kiểm toán môi trường; 

- Các tài liệu tra cứu chủ yếu của cuộc kiểm toán môi trường; 

- Thời gian và thời lượng kiểm toán môi trường dự kiến; 

- Lịch họp với ban quản lý cơ sở bị kiểm toán môi trường; 

- Mẫu và cấu trúc báo cáo kiểm toán môi trường; 

- Ngày hoàn thành và gửi báo cáo kiểm toán môi trường. 

Sau khi soạn thảo xong bản kế hoạch kiểm toán môi trường thì nhóm kiểm 

toán môi trường phải gửi bản kế hoạch đó lên Ủy ban kiểm toán môi trường và phải 

nhận được sự chấp thuận của Ủy ban kiểm toán môi trường về bản kế hoạch kiểm 

toán môi trường. 

Bmôi trườnVí d trườngoạch kiểm toán thuận của Ủy ban kiể 

Kế hoạch kiểm toán cho cuộc kiểm toán môi trường số HSS/95/2 

Số kiểm toán: HSS/95/2 của Hadys Styside vào ngày 15 – 16 tháng 3 năm 1995 

Địa điểm kiểm toán: 143 - 148 đại lộ Styx, Hade 

Kiểm toán viên: TS. H.Emer, kiểm toán viên trưởng, MICAD 

                           Bà: D.E. Meter, MICAD 

Ngôn ngữ kiểm toán: Tiếng Anh 

Điều kiện bảo mật: Những thỏa thuận hướng dẫn kiểm toán của nhóm kiểm toán công 

nghiệp con Rồng thông thường sẽ được áp dụng. 

Mục tiêu: Đánh giá tính hiệu quả và việc thi hành của hệ thống quan trắc. 

Phạm vi kiểm toán: Dòng thải nhánh ra sông Styx và khí thải do đốt. 

Phòng bị kiểm toán: Phòng đốt nhiên liệu, xử lý dòng thải, phòng thí nghiệm. 

Các cuộc kiểm toán trước đó: Chưa có - kể từ khi HTQLMT của Styxside được thiết lập. 

Cơ sở cho cuộc kiểm toán: Tiêu chuẩn BS7750:1994 - mục 4.8.4 

                                              Sách hướng dẫn quản lý môi trường của HSS, EM/4.1 

Các chỉ tiêu cơ bản: Những yêu cầu của BS7750:1994 

                                  (Có kèm theo danh mục kiểm tra số 8 của HTQLMT của MICAD) 

Thời gian tiến hành dự kiến 

Thứ 3, ngày 15/3 

14.00: Đội kiểm toán đến HSS. 
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14.15: Họp mở đầu, nội dung tóm tắt toàn bộ tiến trình thực hiện HTQLMT do 

các cán bộ HSS giới thiệu. 

15.00: Bắt đầu kiểm toán phòng đốt nhiên liệu. 

17.00: Hoàn thành việc kiểm toán trong ngày. 

17.15: Họp nhóm kiểm toán. 

Thứ 4, ngày 16/3 

08.50: Đội kiểm toán tới HSS. 

09.00: Tiếp tục kiểm toán phòng xử lý chất thải. 

11.00: Phòng thí nghiệm. 

13.00: Nghỉ ăn trưa. 

14.00: Họp nhóm kiểm toán. 

15.00: Họp kết thúc và trình bày các phát hiện kiểm toán cho ban quản lý HSS. 

16.30: Đội kiểm toán rời cơ sở. 

Báo cáo kiểm toán sẽ được phát hành trước ngày 23/3/1995, với sự phân bố như 

sau: 

1. TS. G.R.Ryon, trưởng phòng môi trường HSS; 

2. TS. Pluto. Giám đốc điều hành HSS; 

3. Bà A.R.Temis, Quản lý nhóm môi trường, ngành công nghiệp Con Rồng; 

4. TS.A.Polo, giám đốc nhóm, ngành công nghiệp HSE. 

Nơi quản lý hồ sơ kiểm toán MICAD: H. Emers, MICAD. 

H. Emers, MICAD 

         Ngày 3 tháng 2 năm 1995 

Nguồn: Phạm Thị Việt Anh (2006) 

b. Chuẩn bị và gửi bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường và danh mục kiểm tra 

Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường và danh mục kiểm tra là các tài liệu làm 

việc được nhóm kiểm toán môi trường xây dựng. Đây là những bảng câu hỏi điều tra 

được thiết lập để điều tra và thu thập các thông tin liên quan tới địa điểm kiểm toán môi 

trường, hệ thống quản lý môi trường của nhà máy đó hoặc các thông tin khác liên quan 

tới quá trình kiểm toán môi trường mà các kiểm toán viên môi trường thấy cần thiết 

phải điều tra, thu thập.  

Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường là tài liệu làm việc do nhóm kiểm toán 

môi trường thiết kế, bao gồm một chuỗi các câu hỏi được sắp xếp và bố trí theo một cấu 

trúc và trật tự nhất định nhằm thu thập các thông tin để đánh giá hiện trạng sản xuất và 

hiện trạng môi trường của cơ sở bị kiểm toán. 
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Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường là một công cụ quan trọng cho cả nhóm 

kiểm toán môi trường và cơ sở bị kiểm toán môi trường trong việc xác định rõ các khu 

vực đặc biệt để tập trung các hoạt động kiểm toán môi trường. Một bảng hỏi hiệu quả 

trước kiểm toán môi trường sẽ góp phần làm giảm tới mức tối đa thời gian kiểm toán 

môi trường tại hiện trường, tiết kiệm kinh phí và các nguồn lực cho các hoạt động kiểm 

toán môi trường. 

Tóm lại, bảng hỏi trước kiểm toán môi trường đóng một vai trò quan trọng, giúp 

ích trong công việc kiểm toán như: 

+ Xác định rõ các khu vực ưu tiên xem xét, kiểm tra trong quá trình kiểm toán 

môi trường tại hiện trường. 

+ Cung cấp nguồn nhân lực có khả năng chuẩn bị các tài liệu và các dữ liệu. 

+ Đưa ra các chỉ dẫn cụ thể về các vấn đề mà các kiểm toán viên môi trường 

quan tâm. 

+ Giảm bớt các nguồn nhân lực liên quan trong quy trình kiểm toán môi trường và 

công bố kết quả. 

Thông thường thì bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường phải bảo đảm bảo thu 

thập được các thông tin về những nội dung sau: 

- Các nội dung bắt buộc phải thu thập 

Nội dung của một bảng hỏi trước kiểm toán phải bao hàm đầy đủ các thông tin 

sau về cơ sở bị kiểm toán: 

+ Thông tin liên quan tới toàn bộ hệ thống quản lý môi trường. 

+ Chính sách, thủ tục môi trường nội bộ. 

+ Thông tin về việc quản lý năng lượng và các nguyên vật liệu. 

+ Thông tin về việc quản lý nguồn nước, nước thải và các chất thải khác. 

+ Thông tin về công tác kiểm soát và quan trắc tiếng ồn. 

+ Thông tin liên quan tới hoạt động kiểm soát và quan trắc chất lượng môi trường 

không khí. 

Các thủ tục phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường có thể xảy ra. 

- Phần không bắt buộc 

Ngoài các thông tin bắt buộc, một số thông tin khác có thể thêm vào trong bảng 

hỏi trước kiểm toán như: 

+ Thông tin về quá trình đi lại, vận chuyển. 

+ Thông tin về nhận thức của cán bộ, công nhân viên đối với các vấn đề môi 

trường, quá trình đào tạo cán bộ, công nhân viên của cơ sở bị kiểm toán. 

+ Thông tin về sự công khai các thông tin môi trường. 



56 

Đây là các thông tin liên quan tới những lĩnh vực không thực sự quan trọng, tuy 

nhiên nhóm kiểm toán môi trường có thể thêm vào trong bảng câu hỏi trước kiểm toán 

môi trường và danh mục kiểm toán môi trường nếu thấy cần thiết. 

Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường hỗ trợ rất nhiều cho các kiểm toán 

viên môi trường trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán môi trường bởi nó cung cấp 

rất nhiều các thông tin liên quan tới nhà máy, các hoạt động sản xuất của nhà máy 

cũng như các thông tin về hệ thống quản lý môi trường và các chính sách môi trường 

của địa điểm kiểm toán môi trường. Trong bảng câu hỏi này, các kiểm toán viên môi 

trường có thể sử dụng các loại câu hỏi mở, các câu hỏi có/không để thu thập thông tin. 

Do bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường bao trùm rất nhiều các lĩnh vực như đã 

trình bày ở trên, nên dưới đấy chúng tôi chỉ giới thiệu một phần của bảng câu hỏi 

trước kiểm toán môi trường để người học có thể tham khảo. 

Bmôi trưi Ví d trưi h d câu hc kiiểm toán môi trường bao tr 

Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường 

1.Thông tin chung về nhà máy 

(Được hoàn thành bởi Kiểm toán viên môi trường nội bộ đã được bổ nhiệm) 

A. i. Các tài sản hiện có do nhà máy sở hữu hay đi thuê? 

     ii. Các tài sản ban đầu của nhà máy có từ bao giờ? 

     iii. Diện tích của các nhà xưởng? (Diện tích hư hỏng/Diện tích có khả năng sử dụng). 

     iv. Có nhà xưởng nào được xây dựng bằng vật liệu bằng amiăng không? Nếu có, các 

nhà xưởng này có được thể hiện trên sơ đồ của nhà máy hay không? 

B. Chỉ rõ thời gian, chủ sở hữu/sử dụng các tài sản trước khi nhà máy có được quyền sở 

hữu hoặc thuê lại. 

C. Các nhà xưởng này đã từng được kiểm tra hoặc thực hiện các hoạt động cải thiện hay 

chưa? (VD: Quan trắc chất lượng không khí trong nhà, quan trắc nước thải v.v…). Nếu 

có, hãy miêu tả một cách ngắn gọn các hoạt động này. 

D. Nhà máy có các văn phòng/nhà xưởng liền kề đã bị giải thể, thanh tra hoặc có các 

hoạt động giảm thiểu hay không? Nếu có, hãy miêu tả ngắn gọn. 

C. Liệt kê danh mục các dịch vụ tư vấn môi trường hoặc xây dựng cho nhà máy mà quý 

vị vẫn nhớ (VD Quan trắc IAQ, kiểm toán năng lượng.v.v…). 

Cung cấp tên của các cán bộ, công nhân có trách nhiệm trong dịch vụ xây dựng nhà 

xưởng: 

Tên và chức vụ:  ______________________________________________ 

Địa chỉ:  ______________________________________________ 

Số điện thoại:  ______________________________________________ 
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Số chứng minh:  ______________________________________________ 

 

2. Hệ thống quản lý môi trường 

(Các câu hỏi từ A đến K được thực hiện bởi kiểm toán viên nội bộ đã được bổ nhiệm) 

A. Danh sách, số cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Trong đó: 

Chuyên gia:       ___________________________________________ 

Kỹ thuật viên:        __________________________________________  

Các cán bộ khác (vui lòng ghi rõ):      _______________________________ 

B. Hiện nay, nhà máy có hay không có chính sách môi trường nội bộ? Nếu có, vui lòng 

cung cấp cho chúng tôi một bản phô tô. 

C. Hãy mô tả phạm vi chính sách môi trường nội bộ của nhà máy hiện nay (VD: Sử 

dụng các nguồn tài nguyên, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo toàn và sử dụng năng lượng, vận 

chuyển, các chính sách liên quan v.v…). 

D. Chính sách môi trường nội bộ có được cam kết thực hiện bởi lãnh đạo nhà máy hay 

không? 

E. Trong nhà máy có cán bộ chuyên trách được bổ nhiệm để giám sát việc thi hành 

chính sách môi trường nội bộ hay không? 

F. Cán bộ môi trường của nhà máy có trách nhiệm theo dõi hiệu quả của việc thi hành 

các chính sách môi trường? 

G. Chính sách môi trường nội bộ có thể hiện được hiệu quả ở tất cả các hoạt động của 

nhà máy hay không? 

H. Có phải tất cả các thành viên trong nhà máy đều nhận được một bản phô tô (hoặc 

bản tóm tắt) của chính sách môi trường nội bộ hay không? 

I. Có phải có một bản kế hoạch và thủ tục viết tay tổng hợp lại các chính sách môi 

trường nội bộ của nhà máy? 

J. Có phải tất cả các điều chỉnh về chính sách môi trường của nhà máy đều được truyền 

đạt tới mọi thành viên liên quan (Các trưởng phòng, cán bộ, nhân viên thành viên, các 

thành viên của cộng đồng liên quan)? 

K. Nhà máy đã bổ nhiệm cán bộ, nguồn tài chính và các thủ tục cần thiết khác cho hoạt 

động bảo vệ môi trường hay không? (VD: Tình trạng khẩn cấp, quản lý chất thải, quan 

trắc, kiểm toán…). Xin vui lòng miêu tả qua. 

Xin vui lòng cung cấp tên của các cán bộ, nhân viên có trách nhiệm trong việc đưa ra 

các chính sách môi trường nội bộ của nhà máy. 

Tên và chức vụ: ________________________________________________ 
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Địa chỉ: ________________________________________________ 

Điện thoại: ________________________________________________ 

Số chứng minh: _______________________________________________ 

(Các câu hỏi từ L đến S được hoàn thành bởi những tổ chức, địa điểm hoặc những 

người đã được nhóm kiểm toán lựa chọn) 

L. Danh sách các cán bộ cơ sở 

Chuyên gia:  ______________________________ 

Kỹ thuật/công nhân:     ______________________________ 

Những người khác:  ______________________________ 

M. Hãy chỉ ra các điểm phù hợp trong chính sách môi trường của nhà máy nhằm thực 

hiện trách nhiệm của nhà máy trong việc bảo vệ môi trường. 

N. Có phải nhà máy đã bổ nhiệm một cán bộ môi trường chịu trách nhiệm thi hành các 

chính sách môi trường? 

O. Có phải có một cán môi trường chịu trách nhiệm theo dõi hiệu quả của việc thi hành 

các chính sách môi trường? 

P. Chính sách môi trường hiện tại có thực sự hiệu quả đối với nhà máy hay không? 

Q. Có phải mọi thành viên trong nhà máy đều được phát một bản phô tô (hoặc bản tóm 

tắt) chính sách môi trường nội bộ hay không? 

R. Có phải tất cả những thay đổi của chính sách môi trường nội bộ đều được thông báo 

cho các thành viên có liên quan hay không? 

S. Cán bộ, nguồn tài chính và trang thiết bị cần thiết khác có được phân chia cho các 

hoạt động môi trường đã xảy ra (các tình trạng khẩn cấp, quản lý chất thải, quan trắc 

việc xả thải, các thủ tục kiểm toán môi trường…) trong khu vực của nhà máy hay 

không? 

3. Các chính sách thu mua nguyên vật liệu 

4. Quản lý năng lượng 

5. Quản lý nguyên vật liệu 

6. Quản lý nhu cầu nước và quản lý nước thải 

7. Quản lý chất thải 

8. Kiểm soát và quan trắc chất lượng không khí 

9. Kiểm soát và quan trắc tiếng ồn 

. . . 

Nguồn: Environmental Protection Deparment of Hongkong (2014) 
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Giống như bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường thì danh mục kiểm tra có vai 

trò rất quan trọng đối với quá trình kiểm toán môi trường tại hiện trường, cụ thể là: 

- Giúp hạn chế được việc bỏ sót những vấn đề quan trọng cần quan tâm. 

- Dựa vào danh mục kiểm tra, các ghi chép có thể được kiểm toán viên sử dụng 

làm bằng chứng trong tương lai. Các ghi chép có thể sử dụng làm bằng chứng bao gồm: 

+ Những lời tuyên bố của lãnh đạo, cán bộ nhà máy; 

+ Số văn bản ; 

+ Các đặc điểm nhận biết ; 

+ Các phòng, các khu vực ; 

+ Các vị trí; 

+ Các ghi chép được sử dụng như biên bản. 

Sau khi hoàn thành bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường và danh mục kiểm 

tra, nhóm kiểm toán viên môi trường phải gửi các văn bản này xuống cho các cán bộ, 

công nhân viên có liên quan của cơ sở bị kiểm toán môi trường để họ hoàn thành và gửi 

lại cho nhóm kiểm toán môi trường trước khi cuộc kiểm toán môi trường tại cơ sở diễn 

ra. Thông thường bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường và danh mục kiểm tra được 

nhóm kiểm toán môi trường gửi kèm với một thư ngỏ vào thời điểm một tháng trước khi 

cuộc kiểm toán môi trường tại cơ sở diễn ra. 

BVí dcơ sởVí ddcơ sở diễn ra.ư ngỏ vào thời điểm một tháng trước khi cuộc kiểm 

Các tài liệu bị xem xét Có  Không có 
Không 

cần thiết 
Vị trí của các văn bản/chú 

thích 

1. Các sổ sách ghi chép việc sử 
dụng năng lượng của ba năm trở 
về trước: 

 Gas 

 Điện 

 Nhiên liệu hóa lỏng 

 Nguyên liệu rắn 

 Ước lượng một cách 
thường xuyên  

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

Phòng hành chính 

Phòng hành chính 

Phòng hành chính 

Phòng hành chính 

 

 

2. Các báo cáo kiểm toán hoặc các 
dữ liệu quan trắc về việc bảo toàn 
năng lượng. 

 X 

 

  

3. Các thủ tục hoặc các hướng dẫn 
về bảo toàn năng lượng. 

 X 

 

  

4. Các tài liệu để nâng cao hiệu 
quả bảo toàn năng lượng trong 
vòng ba năm trở lại đây 

 X 

 

  

Nguồn: Environmental Protection Deparment of Hongkong, 2014 
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Bảng 3.4. Ví d.: Environmental Pro  

MẪU THƯ NGỎ 

 

Địa chỉ:   __________________ 

Ngày:   __________________ 

 

Kính gửi:____(Tên người nhận)______________ 

  

Thay mặt cho: (Tên cơ quan kiểm toán môi trường). Chúng tôi đánh giá cao sự 

giúp đỡ của Ông/Bà trong các cuộc kiểm toán môi trường. Mục tiêu của cuộc kiểm toán 

môi trường này là xem xét lại hệ thống quản lý môi trường, sự tuân thủ luật pháp và hiện 

trạng thi hành các chính sách nội bộ của (Tên địa điểm bị kiểm toán môi trường) như đã 

cam kết trong hợp đồng. 

Các hoạt động trước kiểm toán môi trường đã đề ra như dự kiến nhằm để thu thập các 

thông tin cần thiết cho nhóm kiểm toán môi trường sử dụng. Các thông tin này sẽ giúp cho 

cuộc kiểm toán môi trường có trọng tâm và đạt hiệu quả hơn, đồng thời tránh việc kéo dài 

thời gian làm việc tại hiện trường. Kế hoạch làm việc tại hiện trường có thể sẽ dao động từ 

nửa ngày đến một ngày tùy thuộc vào quy mô và sự phức tạp của công việc. 

Bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường sẽ được hoàn thành và gửi lại cho người ký 

tên bên dưới thư vào ngày (ngày/tháng/năm), trước cuộc thăm cơ sở hai tuần theo địa chỉ: 

(Họ tên người nhận), tại: (địa chỉ), Fax: (số Fax) . Xin vui lòng viết bằng tay các câu trả 

lời của Ông/Bà vào trong bảng câu hỏi trước kiểm toán môi trường, danh mục các tài liệu 

hoạt động cần kiểm tra được gửi kèm theo, mục đích là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tìm kiếm các sổ sách và các thông tin khác thích hợp cho cuộc kiểm toán môi trường, cũng 

như là để cho cuộc kiểm toán môi trường đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, nếu như các sổ 

sách ghi chép bị thất lạc thì cũng không nhất thiết phải tiến hành làm lại chúng để phục vụ 

cho cuộc kiểm toán môi trường này. 

Nhiều khoản trong danh mục kiểm tra có thể không sử dụng cho cơ quan của ông/bà. 

Nếu Ông/Bà chắc chắn các điều khoản đó là không sử dụng hoặc không hiểu rõ câu hỏi, xin 

vui lòng đánh “Không dùng” hoặc “?” vào bên trái danh mục các điều khoản đó theo thứ tự. 

Các thành viên nhóm kiểm toán môi trường phù hợp sẽ tiến hành thảo luận sâu hơn về các 

điểm này nếu Ông/Bà cho rằng điều đó có khả năng sử dụng tại hợp đồng của Ông/Bà. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian quý báu cho chúng tôi. 

Chúc cho công việc của chúng ta diễn ra một cách hiệu quả. 

 

Trân trọng! 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nguồn: Environmental Protection Deparment of Hongkong, 2014 
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c. Tổng hợp thông tin nền và liên quan đến nhà máy  

Các thông tin nền thường được thu thập trước khi cuộc kiểm toán được tiến hành 

và kéo dài cho tới khi cuộc kiểm toán được bắt đầu. Sau quá trình thu thập thông tin 

thông qua bảng câu hỏi trước kiểm toán đội kiểm toán cần phải tiến hành tổng hợp lại 

các thông tin nền, bao gồm các thông tin về những vấn đề sau: Lịch sử, quá trình sử 

dụng và các hoạt động hiện tại của cơ sở bị kiểm toán; Thông tin về việc bố trí các điểm 

quan trắc và các công trình môi trường của cơ sở bị kiểm toán; Các chính sách, thủ tục 

và các hướng dẫn môi trường nội bộ của cơ sở bị kiểm toán. 

Mục tiêu của việc tổng hợp lại các thông tin nền là nhằm cung cấp những thông 

tin cần thiết nhất về địa điểm kiểm toán để hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện 

trường diễn ra thuận lợi. Có thể nói, muốn đánh giá một cách chính xác các hoạt động 

cũng như cách thức hoạt động của nhà máy qua hoạt động kiểm toán môi trường tại 

hiện trường thì cần thiết phải chỉ rõ các vấn đề sau: 

- Cách vận hành và chương trình sản xuất của nhà máy. 

- Các thủ tục, nguyên tắc của hệ thống quản lý môi trường và các văn bản chứng 

minh cho hệ thống này. 

- Các loại sổ sách có liên quan. 

- Các thông tin khác có liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường của nhà máy. 

d. Thăm quan trước địa điểm kiểm toán 

 Việc tới thăm địa điểm kiểm toán trước khi tiến hành cuộc kiểm toán môi trường 

là một việc làm cần thiết và hữu ích cho nhóm kiểm toán môi trường. Mục đích chính 

của việc thăm quan địa điểm kiểm toán là nhằm: 

- Đánh giá và kiểm tra xem các thông tin nền mà nhóm kiểm toán môi trường đã 

thu thập được có chính xác và có phải là thông tin mới nhất hay không; 

- Thông qua chuyến thăm quan có thể cung cấp cho nhóm kiểm toán môi trường 

những thông tin đầy đủ để tăng thêm sự hiểu biết cơ bản về cơ sở, các hoạt động và hệ 

thống quản lý môi trường của nhà máy, từ đó có thể nhận biết sớm các vấn đề môi 

trường và có thể yêu cầu cơ sở cung cấp thêm các thông tin liên quan tới vấn đề đó; 

- Thông qua việc xem xét trước địa điểm kiểm toán có thể giúp cho nhóm kiểm 

toán môi trường xác định một cách kỹ lưỡng phạm vi của cuộc kiểm toán môi trường; 

- Một cuộc đến thăm trước địa điểm kiểm toán sẽ giúp nhóm kiểm toán hiểu biết 

kỹ hơn về cơ sở bị kiểm toán, do đó có thể cho phép xây dựng một kế hoạch kiểm toán 

môi trường tổng thể phù hợp và tốt hơn so với bản kế hoạch kiểm toán môi trường chỉ 

được xây dựng trên lý thuyết. 

Trên thực tế, việc đến thăm trước địa điểm kiểm toán đem đến cả những thuận lợi 

và khó khăn cho quá trình kiểm toán môi trường. 
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Khó khăn: Tăng thêm thời gian và kinh phí làm việc cho nhóm kiểm toán môi 

trường; Tăng thêm các nhu cầu đối với bộ phận quản lý cơ sở. 

Thuận lợi: Có các thông tin sớm, chính xác về các khâu vận hành của nhà máy; 

Tiếp thu những ý tưởng hay, đáng mong đợi của người quản lý nhà máy; Xây dựng 

được mối quan hệ với cơ sở trước khi tiến hành kiểm toán môi trường; Giảm gánh nặng 

về việc cung cấp thông tin cho cơ sở (thông thường đội kiểm toán môi trường thu thập 

thông tin, số liệu tốt hơn là cơ sở phải thu thập thông tin và cung cấp cho đội kiểm toán 

môi trường); cập nhật được các thông tin mới nhất. 

Ngoài việc cân nhắc các thuận lợi khó khăn kể trên thì một nhân tố quan trọng 

quyết định xem có nên đến thăm trước địa điểm kiểm toán hay không là dựa vào việc 

xem xét mối quan hệ giữa kiểm toán viên trưởng và địa điểm kiểm toán. Nếu mối quan 

hệ giữa kiểm toán viên trưởng và địa điểm kiểm toán là tốt, việc đến thăm cơ sở là mất 

ít thời gian, công sức thì đến thăm trước cơ sở là rất thích hợp. Tuy nhiên, nếu giữa 

kiểm toán viên trưởng và địa điểm kiểm toán có một khoảng cách đáng kể thì cuộc tới 

thăm trước địa điểm kiểm toán có thể không có ý nghĩa và không đem lại kết quả. 

e. Thiết lập bảng hỏi khảo sát và các điều khoản kiểm toán 

- Bảng hỏi khảo sát 

Sau khi tiến hành thăm quan địa điểm kiểm toán lần đầu, thì nhóm kiểm toán môi 

trường sẽ tiến hành thiết lập các bảng câu hỏi khảo sát tại hiện trường. Đây thực chất là 

các bảng gồm nhiều các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự (giống như bảng câu hỏi trước 

kiểm toán) sẽ được các kiểm toán viên sử dụng để điều tra, thu thập thông tin trong quá 

trình kiểm toán tại cơ sở. Do đó bảng hỏi này được gọi là bảng hỏi khảo sát. 

Bảng hỏi khảo sát cũng giống như bảng câu hỏi trước kiểm toán là một tài liệu 

làm việc do nhóm kiểm toán môi trường thiết kế, bao gồm một chuỗi các câu hỏi được 

sắp xếp theo một cấu trúc nhất định. Tuy nhiên, bảng câu hỏi khảo sát dùng để thu thập 

thông tin tại cơ sở kiểm toán (trong quá trình kiểm toán môi trường tại cơ sở), chúng 

chủ yếu là các bảng câu hỏi sử dụng để phỏng vấn cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo cơ 

sở bị kiểm toán. 

Bảng hỏi khảo sát là một công cụ hữu hiệu giúp đội kiểm toán môi trường có thể 

thu thập các thông tin cần thiết về các vấn đề mà họ quan tâm. Trong quá trình thực hiện 

kiểm toán tại cơ sở đội kiểm toán sẽ tiến hành phỏng vấn nhiều đối tượng khác nhau (Ví 

dụ: giám đốc, cán bộ quản lý môi trường, công nhân). Mỗi đối tượng phỏng vấn có đặc 

điểm, chức năng khác nhau nên các thông tin mà họ có thể cung cấp cũng rất khác biệt 

(Ví dụ: Giám đốc sẽ cung cấp các thông tin chung và tổng quan nhất về cơ sở; cán bộ 

môi trường cung cấp các thông tin chi tiết về hệ thống quản lý môi trường của cơ sở; 

công nhân cung cấp thông tin về hoạt động và điều kiện sản xuất ở bộ phận họ tham 

gia), với mỗi đối tượng phỏng vấn cần có một bảng hỏi phù hợp. Trên thực tế, bảng hỏi 

khảo sát có thể gồm nhiều bảng hỏi khác nhau tùy theo các đối tượng mà nhóm kiểm 

toán cần phỏng vấn. 
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- Điều khoản kiểm toán 

Bên cạnh bảng hỏi khảo sát, nhóm kiểm toán môi trường phải xác định rõ các điều 

khoản kiểm toán. Các điều khoản kiểm toán thông thường là các tiêu chuẩn quốc gia, 

quốc tế hoặc các văn bản pháp luật có liên quan tới việc bảo vệ môi trường nhằm làm cơ 

sở để đối chiếu trong quá trình thực hiện kiểm toán môi trường tại hiện trường. Điều 

khoản kiểm toán được coi là những căn cứ hay chuẩn mực để so sánh, đối chiếu (Chuẩn 

mực kiểm toán). 

Các điều khoản kiểm toán là công cụ đánh giá, bảo đảm rằng một cuộc kiểm 

toán môi trường sử dụng đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Chúng 

cung cấp một phương pháp tiếp cận phù hợp, đẩy mạnh so sánh các hoạt động khác 

nhau và các hoạt động môi trường với các quy định của Nhà nước trong một khoản 

thời gian. Tuy nhiên, các điều khoản kiểm toán môi trường không thể thay thế được 

cho tư duy phê phán, chúng chỉ nên được sử dụng để bảo đảm rằng một vấn đề cụ 

thể đã được kiểm tra. 

f. Xem xét lại kế hoạch kiểm toán và chuẩn bị kỹ công tác hậu cần 

- Xem xét lại kế hoạch kiểm toán môi trường 

Sau khi thiết lập xong bản kế hoạch kiểm toán môi trường và chuẩn bị đầy đủ các 

tài liệu làm việc (bảng câu hỏi trước kiểm toán, danh mục kiểm tra, bảng hỏi khảo sát, 

các điều khoản kiểm toán) nhóm kiểm toán môi trường phải xem xét lại bản kế hoạch 

kiểm toán một cách kỹ lưỡng nhằm đánh giá chính xác các thông tin thu thập được và 

các điều kiện mà nhóm kiểm toán môi trường hiện có. 

Việc rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản và thông tin thu thập được sẽ giúp 

cho nhóm kiểm toán môi trường có một cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các lĩnh vực đã 

được lựa chọn để kiểm toán. Trong quá trình xem xét, nghiên cứu cần phải chú ý tập 

trung vào các vấn đề then chốt như sau: 

+ Quy mô cuộc kiểm toán môi trường; 

+ Kế hoạch kiểm toán môi trường; 

+ Các điều khoản kiểm toán; 

+ Sắp xếp các công việc. 

Việc nghiên cứu, rà soát có thể được tiến hành theo các bước sau: 

+ Kiểm toán viên trưởng nhận các tư liệu kiểm toán mà cơ sở bị kiểm toán nộp 

cho nhóm kiểm toán môi trường. 

+ Kiểm toán viên trưởng sẽ xem xét xem các tài liệu này có mô tả đúng hệ thống 

quản lý môi trường hay không và có thể đem so sánh với các tiêu chuẩn thích hợp  

hay không? 

 Nếu các tư liệu, tài liệu bị đánh giá là thiếu hoặc không hợp lý thì có thể 

thông báo cho cơ sở bị kiểm toán biết để họ sửa chữa, bổ sung, trong 
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trường hợp không sửa chữa, bổ xung kịp thì có thể tạm dừng cuộc kiểm 

toán môi trường. 

 Nếu các tư liệu, tài liệu được đánh giá là hợp lý và đầy đủ thì cuộc kiểm 

toán môi trường sẽ tiếp tục được diễn ra. 

- Chuẩn bị kỹ công tác hậu cần 

Việc chuẩn bị kỹ công tác hậu cần có vai trò hết sức quan trọng nhằm đảm bảo 

cho cuộc kiểm toán tại hiện trường có thể diễn ra một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Thông thường do công tác chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán bao gồm rất nhiều các công 

việc cần phải làm do đó để tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc quên thì các kiểm toán viên 

có thể sử dụng các danh sách nhắc nhở như ở bên dưới để kiểm tra công tác hậu cần một 

cách kỹ lưỡng. 

Bảng 3.5. Ví d3.5. Ví di Thông thường do công  

Các công việc cần làm Đã hoàn thành Ghi chú 

Các thu xếp ban đầu 

- Lựa chọn cơ sở kiểm toán 

- Xác định phạm vi kiểm toán 

- Lên lịch ngày kiểm toán 

- Trách nhiệm các thành viên nhóm kiểm toán 

- Chuẩn bị các thông tin cần thiết được yêu cầu 

Xem xét lại các thông tin 

- Các điều khoản kiểm toán: Quy định của Nhà nước, 

địa phương, đoàn thể, các tiêu chuẩn. 

- Các tài liêu làm việc: Bảng hỏi trước kiểm toán, 

danh mục kiểm tra, bảng hỏi khảo sát tại hiện trường. 

- Các báo cáo kiểm toán trước. 

Lập kế hoạch kiểm toán 

- Các mục tiêu kiểm toán 

- Phân phối thời gian kiểm toán 

- Phân phối kinh phí  

Các thu xếp hành chính 

- Khẳng định giá trị của các thành viên nhóm kiểm toán. 

- Khẳng định các thu xếp với người quản lý cơ sở 

kiểm toán. 

  

Nguồn: Phạm Thị Việt Anh, 2006 

Tóm lại, sau khi kết thúc các hoạt động trước kiểm toán môi trường và chuẩn bị 

tiến hành hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện trường thì nhóm kiểm toán môi 

trường cần phải đưa ra được các kết quả cụ thể như sau: 

+ Bản kế hoạch chi tiết của cuộc kiểm toán môi trường tại cơ sở; 

+ Bản tổng hợp các thông tin nền; 

+ Bảng câu hỏi trước kiểm toán, danh mục kiểm tra, điều khoản kiểm toán và 

bảng câu hỏi khảo sát tại hiện trường; 
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+ Hoàn thành công tác hậu cần. 

3.3.2. Hoạt động kiểm toán tại cơ sở (On-Site Audit) 

Sau khi các hoạt động trong giai đoạn trước kiểm toán môi trường đã hoàn thành 

thì các hoạt động kiểm toán môi trường tại cơ sở được thực hiện. Hoạt động kiểm toán 

môi trường tại cơ sở hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Kiểm tra sự tuân thủ, duy trì và điều chỉnh các chính sách, các chương trình và 

các thủ tục kiểm soát môi trường của cơ sở bị kiểm toán. 

- Đánh giá các chính sách, thủ tục, các hướng dẫn môi trường cùng hệ thống quản 

lý môi trường nội bộ của cơ sở bị kiểm toán. 

- Đánh giá tình hình hoạt động, tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường 

hiện tại của nhà máy. 

- Xác định, tìm kiếm các cơ hội để tiến hành cải tiến quá trình sản xuất và bảo vệ 

môi trường cho cơ sở bị kiểm toán. 

Hoạt động kiểm toán môi trường tại hiện trường bao gồm 6 công việc chính như 

sau: (1) Họp mở đầu; (2) Xem xét lại các tài liệu; (3) Thanh tra cơ sỏ một cách kỹ 

lưỡng; (4) Phỏng vấn cán bộ, công nhân viên; (5) Tổng hợp bằng chứng và các phát 

hiện kiểm toán; (6) Họp kết thúc. 

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ nội dung của các hoạt động nói trên. 

a. Họp mở đầu 

Ngay sau khi xuống địa điểm kiểm toán thì nhóm kiểm toán môi trường phải tiến 

hành một cuộc họp mở đầu với lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên của nhà máy. 

Việc họp mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kiểm toán môi trường tại 

hiện trường. Theo tiêu chuẩn ISO 14011 thì mục đích của việc họp mở đầu là nhằm: 

+ Giới thiệu thành viên của nhóm kiểm toán môi trường với ban quản lý của cơ sở 

bị kiểm toán; 

+ Rà soát, giới thiệu phạm vi, mục tiêu và kế hoạch kiểm toán môi trường; 

+ Mô tả tóm tắt về phương pháp và cách thức tiếp cận của cuộc kiểm toán môi 

trường; 

+ Thiết lập mối quan hệ chính thức giữa nhóm kiểm toán môi trường và cơ sở bị 

kiểm toán; 

+ Khẳng định các nguồn lực và các trang thiết bị cần thiết cho nhóm kiểm toán 

môi trường đã được chuẩn bị sẵn sàng; 

+ Lên lịch ngày giờ, địa điểm cho cuộc họp kết thúc; 

+ Khuyến khích sự tham gia tích cực của cơ sở bị kiểm toán và tranh thủ sự ủng 

hộ, giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên tại địa điểm kiểm toán. 
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Việc tổ chức cuộc họp mở đầu với lãnh đạo và cán bộ công nhân viên nhà máy do 

kiểm toán viên trưởng chủ trì, cách thức tiến hành một cuộc họp mở đầu như sau: 

+ Chủ tọa cuộc họp: Kiểm toán viên trưởng; 

+ Cần phải tiến hành ghi biên bản cuộc họp và danh sách những người tham dự 

cuộc họp (công việc này do thư ký cuộc họp phụ trách, thư ký cuộc họp là một thành 

viên khác của nhóm kiểm toán); 

+ Kiểm toán viên trưởng hoặc tự các kiểm toán viên giới thiệu các thông tin về 

mình như: Danh tính và chức danh của mình nhằm khẳng định giá trị và năng lực của 

bản thân; Kiểm toán viên trưởng giới thiệu rõ vai trò, chức năng của từng kiểm toán 

viên trong cuộc kiểm toán môi trường, đồng thời yêu cầu phía cơ sở bị kiểm toán giới 

thiệu các thành viên tham gia cuộc họp. Thông qua giới thiệu, nhóm kiểm toán môi 

trường có thể xác định được các nhân vật chủ chốt mà họ sẽ cần phỏng vấn hoặc giúp 

đỡ trong quá trình kiểm toán môi trường; 

+ Giới thiệu về mục tiêu và kế hoạch kiểm toán môi trường; 

+ Rà soát và thống nhất lịch trình làm việc; 

+ Giải thích các thủ tục và các kỹ thuật kiểm toán môi trường dự định sẽ thực 

hiện; 

+ Thiết lập các kênh thông tin, liên lạc cụ thể, rõ ràng; 

+ Làm rõ các vấn đề dễ gây nhầm lẫn; 

+ Xem xét lại các thủ tục quy định an toàn hiện trường và ứng phó khẩn cấp cho 

nhóm kiểm toán kiểm toán môi trường. 

b. Xem xét kỹ các tài liệu quản lý 

Sau khi họp mở đầu kết thúc thì nhóm kiểm toán môi trường phải tiến hành xem 

xét, kiểm tra tất cả các tài liệu sổ sách có liên quan tới các vấn đề môi trường hoặc liên 

quan tới cuộc kiểm toán môi trường. Việc rà soát và kiểm tra các tài liệu giúp cho nhóm 

kiểm toán môi trường có thể kiểm chứng lại các thông tin mà địa điểm kiểm toán đã 

cung cấp cho họ thông qua các bảng câu hỏi trước kiểm toán là có chính xác, trung thực 

hay không, đồng thời việc làm này cũng giúp cho nhóm kiểm toán thấy được cái nhìn 

tổng quan ban đầu về trách nhiệm cơ bản của nhà máy trong việc kiểm soát các vấn đề 

môi trường. Các tài liệu cần kiểm tra có thể gồm những thứ như sau: 

+ Các chính sách quản lý, văn bản chỉ thị, hướng dẫn cùng các tiêu chuẩn có liên 

quan đến việc vận hành và thi hành của địa điểm kiểm toán; 

+ Các văn bản, tài liệu có liên quan tới hệ thống quản lý môi trường của địa điểm 

kiểm toán; 

+ Các quy trình quản lý hoạt động sản xuất, an toàn lao động, bảo vệ môi trường... 

của nhà máy; 



67 

+ Các loại sổ sách ghi chép có liên quan như: Sổ ghi chép nguyên nhiên liệu, sổ 

kiểm kê, báo cáo quan trắc môi trường, sổ ghi chép các số liệu đo đạc, vận chuyển, đào 

tạo cán bộ, công nhân...; 

+ Các báo cáo của những cuộc kiểm toán môi trường trước đây (nếu có); 

+ Các biên bản những cuộc họp của tổ/đội môi trường (nhóm quản lý môi trường) 

trong nhà máy; 

+ Các ghi chép về những ý tưởng bảo vệ môi trường (những ý tưởng cải tiến 

nhằm tăng cường sản xuất sạch hơn và bảo vệ môi trường). 

c. Thanh tra cơ sở kiểm toán 

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu, văn bản thì nhóm kiểm toán sẽ 

tiến hành thanh tra toàn bộ cơ sở bị kiểm toán một cách kỹ lưỡng. Các khu vực bị thanh 

tra bao gồm tất cả các đơn vị sản xuất, các điểm xả thải chất thải, các nguồn thải, các 

nhà kho, phòng bảo quản, phòng hành chính… Quá trình thanh tra này có sự trợ giúp 

đặc biệt bởi các điều khoản kiểm toán mà nhóm kiểm toán môi trường đã thiết lập trong 

giai đoạn trước. 

Mục đích chính của việc thanh tra cơ sở cũng như việc kiểm tra kỹ lưỡng các tài 

liệu quản lý là nhằm xem xét toàn bộ hệ thống quản lý môi trường của cơ sở trên cả mặt 

lý thuyết và thực tế, đồng thời là để tìm kiếm và thu thập các bằng chứng kiểm toán liên 

quan tới các vấn đề như: 

+ Sự tuân thủ luật pháp và các thủ tục điều tiết của cơ sở bị kiểm toán; 

+ Sự thích hợp của các chính sách, thủ tục, hướng dẫn môi trường nội bộ của cơ 

sở bị kiểm toán với chính sách môi trường quốc gia; 

+ Sự tham gia của cán bộ, công nhân viên của cơ sở bị kiểm toán trong việc thực 

hiện hệ thống quản lý môi trường. 

d. Phỏng vấn cán bộ, công nhân viên 

Bên cạnh việc kiểm tra, rà soát các tài liệu quản lý, thanh tra nhà máy thì các kiểm 

toán viên có thể sử dụng các bảng câu hỏi khảo sát tại hiện trường để phỏng vấn cán bộ, 

công nhân viên nhà máy để thu thập các thông tin. Việc phỏng vấn cán bộ công nhân 

viên của cơ sở là nhằm để thu được các thông tin sau: 

+ Các hoạt động sản xuất trong quá khứ và hiện tại của cơ sở bị kiểm toán; 

+ Sự tuân thủ hoặc những thiếu sót trong quá trình thi hành luật lệ và các yêu cầu 

bảo vệ môi trường của cơ sở; 

+ Đánh giá sự quan tâm, mức độ tin tưởng của cán bộ, công nhân viên của cơ sở 

đối với chính sách môi trường nội bộ của họ; 

+ Tìm hiểu, thu thập các ý tưởng, các sáng kiến quản lý môi trường một cách tốt hơn; 

+ Đưa ra nhận xét và kết luận về hệ thống quản lý môi trường của cơ sở bị kiểm toán; 
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e. Tổng hợp các bằng chứng kiểm toán 

Sau quá trình thu thập các thông tin thông qua việc kiểm tra tài liệu quản lý, bảng 

hỏi khảo sát và thanh tra cơ sở, các kiểm toán viên cần phải tổng hợp lại tất cả các thông 

tin đã thu thập được, sau đó lựa chọn ra các thông tin quan trọng, cần thiết nhất để tiến 

hành tìm hiểu kỹ hơn các vấn đề đó bằng cách tiến hành các cuộc phỏng vấn với nội 

dụng sâu hơn, tiến hành các cuộc thảo luận hoặc thực hiện việc thanh tra bổ sung đối 

với các vị trí đặc biệt. Từ các thông tin tổng hợp và lựa chọn, nhóm kiểm toán phải đưa 

ra được các bằng chứng kiểm toán. 

- Bằng chứng kiểm toán 

Bằng chứng kiểm toán (hay còn gọi là chứng cứ) là “các thông tin được xác minh 

về số lượng hoặc chất lượng, các bản ghi hoặc tuyên bố về sự kiện dựa trên các cuộc 

phỏng vấn, thẩm tra tài liệu, quan sát các hoạt động và hoàn cảnh, các đo đạc thực 

nghiệm hoặc các biện pháp khác nằm trong phạm vi kiểm toán” (ISO, 1996). 

Các bằng chứng kiểm toán cần phải đảm bảo tính đầy đủ và thích hợp với các 

thông tin thu thập được (hay các kết quả kiểm toán). 

Một bằng chứng kiểm toán môi trường được coi là đầy đủ (có giá trị) khi nó mang 

các đặc điểm như: 

+ Thích đáng: Tức là phù hợp với các mục tiêu kiểm toán môi trường mà các 

kiểm toán viên đã xác định. 

+ Nguồn gốc của bằng chứng: Thông thường, các bằng chứng được cung cấp từ 

bên ngoài cơ sở bị kiểm toán sẽ đáng tin cậy hơn là từ bên trong cơ sở. 

+ Mức độ khách quan: Những bằng chứng có tính khách quan sẽ đáng tin cậy hơn 

so với những bằng chứng mà cần phải có sự phân tích, phán xét đáng kể thì mới đi đến 

kết luận đúng hay sai. 

+ Bằng chứng được thu thập gián tiếp hay trực tiếp: Những chứng cớ đưa ra do 

kiểm toán viên trực tiếp thu nhận được thông qua việc xem xét, đánh giá, quan sát, 

điều tra, tính toán sẽ có giá trị hơn các tài liệu, thông tin do nhà máy hoặc người khác 

cung cấp. 

+ Bằng chứng được cung cấp do các cá nhân có đủ trình độ chuyên môn sẽ được 

đánh giá có giá trị hơn so với cá nhân hoặc kiểm toán viên có trình độ chuyên môn 

thấp hơn. 

+ Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán môi trường được thể hiện qua số lượng 

các bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên thu thập được và dựa vào đó để có thể đưa 

ra các ý kiến nhận xét. Hiện nay, chưa có một thước đo tuyệt đối để xem xét bằng chứng 

đã đầy đủ hay chưa nhưng số lượng thu thập được sẽ quyết định tính đầy đủ của chúng. 

- Phát hiện kiểm toán 

Căn cứ vào các bằng chứng kiểm toán thu thập được thì nhóm kiểm toán môi 

trường phải chỉ ra được các phát hiện kiểm toán. Phát hiện kiểm toán là “kết quả đánh 



69 

giá bằng chứng kiểm toán thu được thông qua việc so sánh chúng với các tiêu chuẩn, 

điều khoản kiểm toán đã thỏa thuận. Các phát hiện kiểm toán tạo cơ sở cho báo cáo 

kiểm toán” (ISO, 1996). 

Sau khi tổng hợp tất cả các phát hiện kiểm toán thì nhóm kiểm toán môi trường 

cần phải chỉ rõ những phát hiện nào là quan trọng và nổi bật nhất, những phát hiện nào 

là những phát hiện phụ không quan trọng lắm. Đồng thời, tất cả các phát hiện này cần 

phải được các kiểm toán viên ghi thành văn bản và trích dẫn, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng 

và chính xác. 

Bảng 3.6. Ví d3.6. Ví d.hứng cụ thể, rõ ràng và chính xác. t 

TỔNG HỢP CÁC PHÁT HIỆN KIỂM TOÁN 

Loại phát hiện 
Yêu cầu 

luật pháp 

Mức độ phù hợp với 

các chính sách, thủ 

tục, hướng dẫn chung 

Đề xuất các giải pháp 

môi trường 

phù hợp 

Xử lý nước thải 

QCVN40-Cột B 

Quy chuẩn về nước thải 

công nghiệp. 

COD, TSS Chưa đạt 

ngưỡng cho phép 

Cải tiến hệ thống xử lý 

nước thải. 

Quản lý chất thải 

nguy hại 

TT12/2009/BTNMT 

Về Quản lý chất thải nguy 

hại. 

Chưa có sổ đăng ký chủ 

nguồn thải nguy hại 

Đăng ký chủ nguồn thải 

nguy hại. 

Ký hợp đồng xử lý với 

công ty thu gom xử lý chất 

thải nguy hại 

…    

Thông qua các phát hiện kiểm toán thì nhóm kiểm toán môi trường cũng phải chỉ 

ra các kết quả đáng chú ý nhất của cuộc kiểm toán môi trường, tức là chỉ ra các khuyết 

điểm, hạn chế đang tồn tại trong hệ thống quản lý môi trường của nhà máy. Từ đó đưa 

ra các biện pháp cải thiện thích hợp nhất. 

Sau khi hoàn tất các vấn đề trên thì việc tiếp theo phải làm của nhóm kiểm toán 

môi trường là sắp xếp và chuẩn bị các tài liệu cho cuộc họp kết thúc với lãnh đạo và cán 

bộ, công nhân viên nhà máy. 

f. Họp kết thúc 

Cuộc họp kết thúc được tổ chức nhằm đưa ra những kết luận về cuộc kiểm toán 

môi trường tại hiện trường. Các nội dung chính của cuộc họp kết thúc: 

+ Tạo điều kiện cho nhóm kiểm toán môi trường tiến hành thẩm vấn lãnh đạo nhà 

máy về các kết quả kiểm toán; 

+ Tổng kết những hoạt động của nhóm kiểm toán môi trường và các phát hiện 

kiểm toán đã được tìm thấy; 

+ Nêu bật các điểm mạnh, điểm yếu trong hệ thống quản lý môi trường của nhà máy; 

+ Thảo luận, bàn bạc về các phát hiện kiểm toán và đề đạt các biện pháp cải thiện; 
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+ Đưa ra kết quả của những phát hiện quan trọng nhất của cuộc kiểm toán 

môi trường; 

+ Ghi lại địa chỉ, tên, chức danh và các thông tin cần thiết về những cán bộ, công 

nhân viên nhà máy có liên quan; 

+ Thống nhất kế hoạch công bố báo cáo và công khai các thông tin; 

Như vậy, sau khi kết thúc giai đoạn kiểm toán tại hiện trường thì nhóm kiểm toán 

phải có được những kết quả đầu ra như sau: 

+ Văn bản chứng minh các bằng chứng và các phát hiện kiểm toán môi trường; 

+ Cơ sở đánh giá mức độ phù hợp của chính sách môi trường nội bộ với chính 

sách môi trường của Nhà nước; 

+ Cơ sở để đánh giá hiện trạng thực hiện hệ thống quản lý môi trường cùng các 

biện pháp cải tiến. 

3.3.3. Hoạt động sau kiểm toán môi trường 

Một cuộc kiểm toán môi trường chưa kết thúc ở giai đoạn cuối của quá trình kiểm 

toán môi trường tại hiện trường, bởi vẫn còn một số các công việc quan trọng khác như 

chuẩn bị báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng, công bố báo cáo hay xây dựng các 

biện pháp cải thiện cho địa điểm bị kiểm toán. Các công việc này được thực hiện gọi là 

các hoạt động sau kiểm toán môi trường. Mục tiêu chính mà các hoạt động sau kiểm 

toán hướng tới đó là: 

- Thiết lập báo cáo kiểm toán môi trường và đưa ra các đề xuất nhằm khắc 

phục và cải thiện những hạn chế trong bộ máy quản lý môi trường và các hoạt động 

sản xuất của nhà máy; 

- Thiết lập một kế hoạch hành động cho việc thực hiện các biện pháp cải thiện. 

Để đạt được các mục tiêu như trên trong giai đoạn sau kiểm toán môi trường 

nhóm kiểm toán môi trường phải thực hiện một số hành động chính như sau: 

+ Đối chiếu các thông tin; 

+ Chuẩn bị viết báo cáo kiểm toán môi trường; 

+ Gửi bản thảo báo cáo kiểm toán môi trường và tham khảo ý kiến đóng góp; 

+ Đưa ra báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng. 

a. Đối chiếu các thông tin 

Để chuẩn bị cho việc viết báo cáo kiểm toán môi trường, kiểm toán viên phải tiến 

hành đối chiếu tất cả các thông tin quan trọng và cần thiết đã thu thập được trong các 

giai đoạn trước của cuộc kiểm toán môi trường. Các thông tin quan trọng cần phải xem 

xét, đối chiếu bao gồm: 

+ Xem xét và hoàn thành đầy đủ các thông tin trong bảng câu hỏi trước kiểm toán 

môi trường và bảng danh mục kiểm tra; 
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+ Các thông tin trong bảng câu hỏi khảo sát và các điều khoản kiểm toán; 

+ Tất cả các thông tin trong các thư từ, giấy báo, báo cáo, biểu đồ, sơ đồ, bản vẽ 

có liên quan tới nhà máy và cuộc kiểm toán môi trường đã thu thập được; 

+ Kiểm tra bản sao các sổ sách, hình ảnh và các thông tin quan trọng đã lựa chọn; 

+ Xem xét tất cả những thông tin ghi chép trong quá trình kiểm toán môi trường, 

tổng hợp và tóm tắt các thông tin điều tra phỏng vấn. 

b. Chuẩn bị báo cáo Kiểm toán môi trường 

Sau khi đối chiếu và kiểm tra tất cả các thông tin thu thập được nhóm kiểm toán 

sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị báo cáo kiểm toán môi trường.Thông thường cấu trúc của 

một báo cáo kiểm toán môi trường bao gồm các phần như trình bày trong Bảng 3.7. 

BC 3.g.7 cCC 3.g.7 các phần như trình bày trcáo kiểm toántin thu 

Các phần chính Nội dung 

Giới thiệu Giới thiệu qua về cuộc kiểm toán môi trường và địa điểm kiểm 

toán. 

Quy mô cuộc kiểm toán môi trường Chỉ rõ mục tiêu, phạm vi, giới hạn của cuộc kiểm toán môi 

trường. 

 Phương pháp và cách tiếp cận Các phương pháp kiểm toán được áp dụng và cách tiếp cận 

vấn đề của cuộc kiểm toán môi trường. 

Các phát hiện kiểm toán  

 

Đưa ra các bằng chứng kiểm toán, các phát hiện kiểm toán 

quan trọng nhất. 

Các đề xuất  Đưa ra các giải pháp, đề xuất để cải thiện những hạn chế, tồn 

tại của nhà máy. 

Kết luận Đưa ra các kết luận cuối cùng của cuộc kiểm toán môi trường. 

Nguồn: William C. Culley, 1998 

c. Lấy ý kiến tham khảo 

Sau khi soạn thảo xong báo cáo kiểm toán môi trường, nhóm kiểm toán môi 

trường cần phải gửi bản thảo báo cáo kiểm toán môi trường tới mội số người đề tiến 

hành lấy ý kiến đóng góp, tham khảo trước khi đưa ra báo cáo kiểm toán môi trường 

cuối cùng. Danh sách những người mà nhóm kiểm toán môi trường cần phải gửi bản 

thảo báo cáo kiểm toán môi trường để tham khảo ý kiến gồm: 

+ Lãnh đạo cơ quan kiển toán môi trường; 

+ Ủy ban quản lý kiểm toán môi trường; 

+ Lãnh đạo cơ sở bị kiểm toán; 

+ Các cán bộ giữ vai trò quan trọng của địa điểm kiểm toán; 

+ Một số người khác nếu có yêu cầu và cần thiết. 
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Việc lấy ý kiến tham khảo của các chuyên gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần 

nâng cao chất lượng báo cáo cuối cùng. Việc xin ý kiến có thể thông qua việc gửi báo 

cáo trực tiếp cho các chuyên gia riêng lẻ hoặc tổ chức các cuộc hội thảo, thảo luận để 

xin ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, các ý kiến đóng góp của các chuyên 

gia chỉ mang tính chất góp ý, tham khảo, việc có lựa chọn tiếp thu các ý kiến này hay 

không là do đội kiểm toán môi trường quyết định. 

d. Báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng 

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của những người quan trọng về bản thảo báo cáo 

kiểm toán môi trường, nhóm kiểm toán môi trường có trách nhiệm tổng hợp, xem xét 

các ý kiến đóng góp, từ đó chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo báo cáo kiểm toán môi 

trường và đưa ra báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng.  

Báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng sau đó được in ra và được ký nhận bởi 

kiểm toán viên trưởng. Tiếp đó, nhóm kiểm toán môi trường phải gửi báo cáo kiểm toán 

môi trường cuối cùng lên Ủy ban Kiểm toán môi trường và lãnh đạo cơ quan kiểm toán 

môi trường để xin xác nhận. 

Báo cáo kiểm toán môi trường sau khi được xác nhận sẽ được nhóm kiểm toán 

môi trường gửi hoặc công bố cho các bên liên quan, theo đúng như lịch đã sắp xếp trong 

cuộc họp kết thúc ở giai đoạn kiểm toán môi trường tại hiện trường. 

Như vậy, sau khi kết thúc giai đoạn sau kiểm toán nhóm kiểm toán viên phải có 

được sản phẩm đầu ra đó là báo cáo kiểm toán môi trường cuối cùng. Báo cáo này 

phải tập trung vào các vấn đề như: Đánh giá được sự tuân thủ luật pháp, chính sách 

môi trường của địa điểm kiểm toán; Đánh giá mức độ phù hợp của chính sách môi 

trường nội bộ của cơ sở kiểm toán; phải đưa ra các đề xuất cho việc thực hiện các biện 

pháp cải thiện.   

Một cuộc kiểm toán môi trường có thể được coi là hoàn tất sau khi báo cáo kiểm 

toán cuối cùng được gửi tới các bên liên quan. Tuy nhiên quy trình thực hiện kiểm toán 

môi trường chưa dừng lại ở đó, một quy trình kiểm toán chỉ thực sự kết thúc khi nhóm 

kiểm toán thiết lập được một bản kế hoạch hành động nhằm thực hiện các biện pháp cải 

thiện cho nhà máy. 

3.4. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Kiểm toán môi trường không những chỉ nhằm mục đích xem xét, đánh giá sự tuân 

thủ luật lệ và hệ thống quản lý môi trường của một cơ sở mà còn nhằm tìm kiếm những 

cơ hội để giúp cho cơ sở bị kiểm toán có thể thực hiện những cải tiến để nâng cao hiệu 

quả sản xuất cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường. Để làm 

được điều này, nhóm kiểm toán môi trường phải phối hợp cùng với lãnh đạo nhà máy, 

soạn thảo một kế hoạch hành động dựa trên các kết quả kiểm toán môi trường và đưa kế 

hoạch này vào thực hiện trong thực tế. 
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3.4.1. Lập kế hoạch hành động 

Kế hoạch hành động là nhằm để loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không hợp lý, 

khiếm khuyết hoặc các tình huống không mong muốn nhằm phòng ngừa và khắc phục 

chúng. Dựa trên những kết quả kiểm toán môi trường thì các nhân viên của cơ sở sẽ xây 

dựng một kế hoạch cải thiện, tập trung vào tất cả những phát hiện kiểm toán với sự giúp 

đỡ, tư vấn của nhóm kiểm toán môi trường và các chuyên gia từ bên ngoài, kế hoạch 

này được gọi ngắn gọn là kế hoạch hành động. Thông thường, một bản kết hoạch hành 

động phải đề ra được các biện pháp cải thiện thích hợp và hiệu quả nhất. Nội dung của 

một bản kế hoạch hành động bao gồm: 

- Cơ sở thiết lập kế hoạch hành động: Thông thường, cơ sở để lập kế hoạch hành 

động dựa trên các kết quả của cuộc kiểm toán môi trường; nhu cầu, mong muốn cải tiến 

của lãnh đạo cơ sở bị kiểm toán hoặc các yêu cầu bắt buộc về luật pháp liên quan tới 

môi trường. 

- Các mục tiêu: Bản kế hoạch hành động phải chỉ rõ các mục tiêu mà nhà máy 

hướng tới, trong đó mục tiêu nào là quan trọng và chủ yếu nhất.  

Bangr3.8. Ví dr3.8. ạch hành động phải chỉ 

TT Giải pháp Mục tiêu Hành động Trách nhiệm Thời gian Giám sát 

1 

Cải tiến hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Xử lý COD, 

TSS đạt 

QCVN40-

Cột B 

- Lựa chọn 

đơn vị tư 

vấn, thi 

công. 

- Tiến hành 

cải tạo hệ 

thống 

- Bộ phận 

Quản lý môi 

trường 

- Bộ phận vật 

tư và Bộ phận 

môi trường 

T2/2013 

 

T3-4/2013 

Thông số 

COD, TSS 

2 

Đăng ký chủ 

nguồn thải 

nguy hại 

Chấp hành 

quy định về 

quản lý chất 

thải nguy hại 

- Làm sổ Chủ 

nguồn thải 

nguy hại 

- Phòng hành 

chính 

- Bộ phận môi 

trường 

T3/2013  

Ký hợp đồng 

xử lý chất 

thải nguy hại 

với các công 

ty môi trường 

Chấp hành 

quy định về 

quản lý chất 

thải nguy hại 

- Lựa chọn 

công ty môi 

trường 

- Ký kết hợp 

đồng 

- Bộ phận môi 

trường 

- Phòng hành 

chính 
T3/2013 

Năng lực xử 

lý chất thải 

nguy hại của 

công ty môi 

trường lựa 

chọn 

…       

Xác định các nhiệm vụ chính: Căn cứ vào các nhiệm vụ đề ra, bản kế hoạch hành 

động phải đưa ra các nhiệm vụ cơ bản để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 

Chỉ rõ các biện pháp thực hiện: Tương ứng với các nhiệm vụ được xác định, kế 

hoạch hành động phải đưa ra được các biện pháp phù hợp, có tính khả thi để thực thi 

các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đề xuất các hành động: Dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ và các gải pháp đã xác định, 

nhóm kiểm toán môi trường cần phải đề xuất các hành động cụ thể. Các hành động này 
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phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tăng dần và cần phải chỉ rõ các mốc hoặc khoảng 

thời gian thực hiện, cũng như nguồn ngân sách và nhu cầu nhân lực cần huy động. 

Trách nhiệm của các thành viên: Bản kế hoạch hành động phải chỉ rõ sự phân 

công công việc cũng như trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể trong việc thực hiện kế 

hoạch hành động. 

Phân bổ ngân quỹ: Cần phải tính toán các chi phí và phân bổ ngân quỹ cho các 

hoạt động một cách hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các công việc diễn ra thuận lợi và 

tránh lãng phí tiền của. 

Tổ chức thực hiện: Cần phải chỉ rõ cách thức tiến hành, thời gian thực hiện và thời 

gian kết thúc kế hoạch hành động. 

3.4.2. Thực hiện kế hoạch hành động 

Sau khi xây dựng được kế hoạch hành động thì nhiệm vụ tiếp theo phải làm là thi 

hành kế hoạch đó một cách hiệu quả nhất. Đây là giai đoạn mà các cá nhân thực hiện 

các trách nhiệm của mình như đã được phân công trong bản kế hoạch hành động. Việc 

phân bổ kinh phí cho các hoạt động cũng phải được tiến hành đầy đủ để đảm bảo các 

công việc diễn ra đúng như tiến độ của bản kế hoạch hành động. 

3.4.3. Quá trình theo dõi và hiệu chỉnh 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động thì quá trình xem xét, theo dõi và 

hiệu chỉnh phải diễn ra đồng thời, song song nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về: 

- Tiến độ thực hiện các công việc: Xem các công việc có được thực hiện và triển 

khai đúng như kế hoạch đã đề ra hay không và liệu các hoạt động có đảm bảo đúng tiến 

độ hay không; 

- Kịp thời nắm bắt các khó khăn, trở ngại gặp phải trong quá trình thực hiện 

những biện pháp cải thiện; 

- Đề xuất các biện pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc gặp phải và 

xem xét, tính toán thời gian để thực hiện chúng một cách hợp lý nhất. 

3.4.4. Tổng kết lại kế hoạch hành động 

Sau khi kế hoạch hành động được thực hiện và hoàn tất thì cần thiết phải có công 

tác tổng kết nhằm đánh giá hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch này, cụ thể là: 

- Tổng kết lại tất cả các hoạt động của kế hoạch hành động; 

- Xem xét, đánh giá hiệu quả của các biện pháp cải thiện đã đạt được; 

- Xem xét quy mô và kế hoạch cho một cuộc kiểm toán môi trường tiếp theo; 

- Việc tổng kết, đánh giá kế hoạch hành động chính thức đánh dấu sự kết thúc của 

một quy trình kiểm toán môi trường.  
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

Câu 1: Phân tích mục tiêu và các nội dung của bước lập kế hoạch kiểm toán? 

Câu 2: Trình bày và phân tích các mục tiêu, hành động chính của bước thực hiện một 

cuộc kiểm toán môi trường? 

Câu 3: Phân tích các nội dung chính của hoạt động trước kiểm toán? 

Câu 4: Trình bày và phân tích các nội dung chính của hoạt động kiểm toán tại cơ sở? 

Câu 5: Trình bày và phân tích các nội dung chính của hoạt động sau kiểm toán? 

Câu 6: Trình bày và phân tích mục tiêu, các hành động chính của việc thực hiện kế 

hoạch hành động? 

BÀI TẬP CHƯƠNG 3 

Bài tập 1: Xây dựng bảng câu hỏi trước kiểm toán cho một trong các cơ sở sau: 

a) Một nhà máy sản xuất cụ thể                                       b) Một bệnh viện 

Yêu cầu bảng hỏi cần chỉ rõ các nội dung sau: 

- Lịch sử hình thành và phát triển của cơ sở; 

- Quy mô và đặc điểm sản xuất/hoạt động của cơ sở; 

- Các chính sách môi trường nội bộ; 

- Mô tả các bộ phận của hệ thống quản lý môi trường. 

Bài tập 2: Hãy xây dựng kế hoạch kiểm toán cho một cuộc kiểm toán chất thải tại một 

cơ sở sản xuất cụ thể (sinh viên tự lựa chọn cơ sở sản xuất để làm bài tập). 

Bài tập 3: Dựa vào các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hãy xây dựng danh 

mục kiểm tra và các điều khoản kiểm toán cho một cuộc kiểm toán: 

a) Kiểm toán chất thải rắn b)  Kiểm toán nước thải c) Kiểm toán khí thải 

Bài tập 4: Giả sử bạn đang tham gia một cuộc kiểm toán môi trường tại một nhà máy 

sản xuất bia hãy xây dựng các bảng hỏi khảo sát để phỏng vấn lãnh đạo, cán bộ và công 

nhân viên của nhà máy đó. 

Yêu cầu: 

Phiếu phỏng vấn cán bộ cần cung cấp đủ các thông tin: Các thông tin chung về 

nhà máy; quy trình vận hành sản xuất; các nguyên, nhiên liệu sử dụng; các vấn đề môi 

trường và chất thải phát sinh; các biện pháp quản lý chất thải; quy định về an toàn lao 

động; một số thông tin khác. 
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Phiếu phỏng vấn công nhân: Các thông tin chung; kỹ thuật vận hành; các loại 

nguyên, nhiên liệu sử dụng; các loại chất thải; quy trình an toàn lao động; nhận thức về 

môi trường; các thông tin khác. 

Bài tập 5: Xây dựng một bản kế hoạch hành động cho một cơ sở sản xuất cụ thể (sinh 

viên tự đưa ra các kết quả kiểm toán để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động).  
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PHẦN B. KIỂM TOÁN CHẤT THẢI 

CHƯƠNG 4. KIỂM TOÁN CHẤT THẢI 

Chương 4 giới thiệu cho sinh viên các kiến thức liên quan tới kiểm toán chất 

thải một trong những dạng kiểm toán phổ biến nhất của kiểm toán môi trường; giới 

thiệu các quy trình kiểm toán chất thải công nghiệp và kiểm toán rác thải sinh hoạt; 

giới thiệu một số nghiên cứu về kiểm toán chất thải trong thực tế. Sau khi học xong 

chương 4 sinh viên cần hiểu được các nội dung sau: Các kiến thức cơ bản về kiểm 

toán chất thải; Hiểu và vận dụng được các quy trình kiểm toán chất thải công nghiệp 

và kiểm toán rác thải sinh hoạt; Hiểu được các nghiên cứu điển hình về kiểm toán 

chất thải trong thực tế. 

4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHẤT THẢI 

4.1.1. Khái niệm về kiểm toán chất thải 

“Kiểm toán chất thải được hiểu là quá trình kiểm tra sự tạo ra chất thải nhằm 

giảm nguồn, lượng chất thải phát sinh. Kiểm toán chất thải là một loại hình của kiểm 

toán môi trường. Kiểm toán chất thải là một công cụ quản lý quan trọng có hiệu quả 

kinh tế đối với nhiều cơ sở sản xuất” (Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà, 2003). 

Với định nghĩa như trên thì việc kiểm toán chất thải được thực hiện nhắm tới các 

mục đích sau: 

- Cung cấp các thông tin về công nghệ sản xuất, các nguyên vật liệu sử dụng, các 

sản phẩm và các dạng chất thải; 

- Xác định các nguồn thải và các loại chất thải phát sinh; 

- Xác định các bộ phận kém hiệu quả trong dây truyền sản xuất như: Quản lý kém, 

hiệu suất sử dụng nguyên liệu, năng lượng thấp, thải nhiều chất thải gây ô nhiễm môi 

trường thông qua các tính toán cân bằng vật chất; 

- Đề ra các chiến lược quản lý và giải pháp giảm thiểu chất thải. 

4.1.2. Vị trí và vai trò của kiểm toán chất thải trong kiểm toán môi trường 

Kiểm toán chất thải là một dạng kiểm toán môi trường phổ biến nhất. Như chúng 

ta đã biết, đối tượng chính của kiểm toán môi trường là các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Trên thực tế, vấn đề môi trường lớn nhất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đó là 

việc phát sinh các chất thải và quản lý chất thải. Do đó, kiểm toán chất thải là loại kiểm 

toán môi trường được tiến hành nhiều nhất và được quan tâm nhiều nhất. 
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Ở nước ta hiện nay, kiểm toán môi trường được thực hiện chủ yếu là các cuộc 

kiểm toán chất thải của các công ty, nhà máy lớn. Kiểm toán chất thải là một công cụ 

quản lý hữu hiệu để các cơ sở sản xuất kinh doanh tự đánh giá quá trình phát sinh, kiểm 

soát chất thải của mình. 

Do là một dạng của kiểm toán môi trường nên quy trình thực hiện và các nội dung 

của kiểm toán chất thải vẫn mang những nét chung cơ bản của kiểm toán môi trường. 

Tuy nhiên, do đặc trưng là đi sâu xác định và đánh giá các chất thải phát sinh nên quy 

trình và nội dung của kiểm toán chất thải cũng được biến đổi để phù hợp với tình hình 

cụ thể. 

4.1.3. Các yếu tố cần thiết của kiểm toán chất thải 

Kiểm toán chất thải thực chất là quá trình xem xét, quan sát, đo đạc và ghi chép 

các số liệu, thu thập và phân tích các mẫu chất thải. Để việc kiểm toán chất thải đạt hiệu 

quả trước hết cần phải có phương pháp tiến hành và sự ủng hộ tích cực của các nhà 

quản lý và nhân viên vận hành sản xuất. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả thì kiểm toán 

chất thải phải: 

- Xác định được nguồn, khối lượng và loại chất thải; 

- Thu thập tất cả các số liệu về các công đoạn sản xuất, vật chất đầu vào, sản 

phẩm, nước cấp và chất thải; 

- Chú ý tới những khâu sản xuất kém hiệu quả và khu vực quản lý kém; 

- Giúp đưa ra những mục tiêu cho việc giảm thiểu chất thải; 

- Cho phép xây dựng một chiến lược giảm thiểu chất thải có hiệu quả hữu hiệu; 

- Nâng cao được nhận thức của người lao động về những lợi ích của việc giảm 

thiểu chất thải; 

- Nâng cao kiến thức về quá trình sản xuất; 

- Nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất. 

4.1.4. Quy mô của một cuộc kiểm toán chất thải 

Quy trình kiểm toán chất thải có thể được áp dụng trên những quy mô khác nhau: 

Kiểm toán chất thải trên quy mô rộng lớn như việc kiểm toán chất thải của một 

vùng, một thành phố hoặc một khu công nghiệp. Trong quy mô rộng lớn như vậy thì 

quá trình kiểm toán phải xác định được tất cả các nguồn thải chính cũng như phải tính 

toán và ước lượng được lượng chất thải phát sinh trên phạm vi đó. 

Kiểm toán chất thải cũng có thể được áp dụng trên quy mô nhỏ hơn như là kiểm 

toán chất thải của một khu dân cư, trường học, bệnh viện và phổ biến nhất là kiểm toán 

chất thải của một nhà máy hoặc một doanh nghiệp cụ thể. 
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Ngoài ra, kiểm toán chất thải còn có thể được áp dụng trên quy mô nhỏ hơn nữa 

như là việc kiểm toán chất thải của một giai đoạn sản xuất trong quy trình sản xuất của 

một nhà máy hoặc một cơ sở sản xuất nào đó. 

Tóm lại, quy trình kiểm toán chất thải có thể áp dụng một cách phù hợp ở nhiều quy 

mô và phạm vi lớn nhỏ khác nhau tuy theo yêu cầu và mục đích của quá trình kiểm toán. 

4.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP 

Do kiểm toán chất thải là một dạng của kiểm toán môi trường nên việc tiến hành 

một cuộc kiểm toán chất thải cũng bao gồm các bước thực hiện cơ bản như đối với việc 

thực hiện một cuộc kiểm toán môi trường nói chung. Tuy nhiên, kiểm toán chất thải có 

quy mô nhỏ hơn, cụ thể hơn so với kiểm toán môi trường nên quy trình thực hiện được 

thu gọn và đơn giản hơn so với quy trình kiểm toán môi trường. Kiểm toán chất thải 

thông thường mang tính chất tự nguyện hơn là ép buộc. Một cuộc kiểm toán chất thải 

được thực hiện thông qua ba giai đoạn: 

- Giai đoạn tiền đánh giá (hay các hoạt động trước kiểm toán). 

- Xác định và đánh giá các nguồn thải (hay hoạt động kiểm toán chất thải tại 

hiện trường). 

- Đánh giá phương án giảm thiểu (hoạt động sau kiểm toán). 

4.2.1. Giai đoạn tiền đánh giá 

Giai đoạn tiền đánh giá của quy trình kiểm toán chất thải thực chất là giai đoạn lập 

kế hoạch và các hoạt động trước kiểm toán trong quy trình kiểm toán môi trường. Tuy 

nhiên, do kiểm toán chất thải là một bộ phận của kiểm toán môi trường nên quy trình 

thực hiện có thể lược bỏ một số khâu không cần thiết để thực hiện một cách nhanh 

chóng và hiệu quả hơn. Giai đoạn tiền đánh giá của kiểm toán chất thải bao gồm các 

công việc chính như sau: 

a. Chuẩn bị các điều kiện ban đầu cho cuộc kiểm toán chất thải 

- Sự chấp thuận của ban lãnh đạo cơ sở sản xuất 

Hiện nay, việc kiểm toán chất thải chưa phải là yêu cầu bắt buộc của các cơ quan 

quản lý đối với các cơ sở sản xuất, việc tiến hành kiểm toán chất thải là do cơ sở sản 

xuất đứng ra tổ chức. Chính vì vậy, một cuộc kiểm toán chất thải chỉ được bắt đầu khi 

nhận được sự chấp thuận của ban lãnh đạo cơ sở sản xuất. 

Việc kiểm toán chất thải (KTCT) không phải là bắt buộc mà nó xuất phát từ 

nhận thức của cơ sở sản xuất mà đứng đầu là ban lãnh đạo về trách nhiệm và nghĩa 

vụ BVMT của bản thân cơ quan họ. Trên thực tế, việc KTCT không những làm giảm 

các tác động xấu của cơ sở sản xuất đến môi trường, góp phần cải thiện điều kiện vệ 

sinh môi trường, nâng cao sức khỏe của công nhân và khu dân cư mà còn giảm chi 
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phí, nâng cao lợi nhuận cho cơ sở sản xuất, tăng uy tín của cơ sở với xã hội… Do 

đó, nếu nhận thức rõ những lợi ích của KTCT mang lại thì các cơ sở sản xuất sẽ tự 

nguyện thực hiện. 

- Chuẩn bị các mục tiêu cụ thể cho KTCT 

Giống như các cuộc kiểm toán môi trường nói chung thì việc xác định các mục 

tiêu cụ thể cho KTCT là vô cùng quan trọng. Bởi chỉ khi xác định rõ các mục tiêu kiểm 

toán thì mới có thể tiến hành lập kế hoạch kiểm toán và xác định được trọng tâm của 

cuộc kiểm toán. 

Một cuộc kiểm toán chất thải có thể được tiến hành ở tất cả các công đoạn sản 

xuất, hay là chỉ tập trung vào một vài công đoạn đã được chọn lọc trong quá trình sản 

xuất. Ví dụ, ta có thể xem xét việc giảm thiểu chất thải nói chung hay là chỉ tập trung 

vào một vài loại chất thải như: 

+ Các mức tiêu hao, thất thoát nguyên vật liệu; 

+ Chất thải gây ra những vấn đề cho quy trình sản xuất; 

+ Chất thải được coi là độc hại theo quy định hiện hành; 

+ Chất thải mà chi phí xử lý cao. 

Tóm lại, trọng tâm của cuộc kiểm toán chất thải phụ thuộc hoàn toàn vào các mục 

tiêu mà cuộc kiểm toán đề ra. 

- Thành lập nhóm kiểm toán 

Để tiến hành KTCT thì đội kiểm toán cần phải được thành lập. Số lượng thành 

viên của đội kiểm toán phụ thuộc vào quy mô của cơ sở sản xuất và sự phức tạp của quá 

trình sản xuất. Thông thường, một đội KTCT ít nhất phải có ba thành viên bao gồm: 

Một cán bộ kỹ thuật, một nhân viên sản xuất và một chuyên gia môi trường về lĩnh vực 

kiểm toán. Đội kiểm toán nên có thành viên của cơ sở sản xuất vì sự tham gia của họ 

trong từng công đoạn kiểm toán sẽ nâng cao ý thức giảm thiểu chất thải của họ, đồng 

thời hỗ trợ được cho cuộc kiểm toán diễn ra nhanh hơn. 

Đôi khi một cuộc KTCT còn cần đến những nguồn lực trợ giúp khác từ bên ngoài 

như: Các thiết bị phân tích phòng thí nghiệm, các thiết bị lấy mẫu, đo dòng chảy… Do 

đó, cần thiết phải xác định và tìm kiếm sớm các yêu cầu này. 

- Chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan 

Các tài liệu liên quan tới một cuộc KTCT có thể bao gồm: 

+ Bản đồ vị trí địa lý của cơ sở sản xuất; 

+ Sơ đồ mặt bằng của nhà máy; 

+ Sơ đồ các dây chuyền công nghệ sản xuất; 

+ Sơ đồ hệ thống cấp thoát nước; 

+ Danh mục các trang thiết bị của nhà máy; 
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+ Sổ ghi chép khối lượng, loại nguyên vật liệu sử dụng của nhà máy; 

+ Sổ ghi chép khối lượng và các loại sản phẩm chính, phụ của nhà máy; 

+ Sổ ghi chép lượng, loại phế liệu, chất thải (trong đó đặc biệt chú ý tới các loại 

chất thải nguy hại) của nhà máy; 

+ Các kết quả quan trắc môi trường và những ý kiến đánh giá; 

+ Hiện trạng sức khỏe của công nhân và dân cư vùng lân cận nhà máy; 

+ Các nguồn thải của các cơ sở sản xuất bên cạnh; 

+ Báo cáo ĐTM của nhà máy nếu đã thực hiện. 

Việc thu thập, chọn lọc và phân tích các tài liệu này cần đặc biệt quan tâm tới các 

yếu tố liên quan tới độ chính xác của thông tin như: Nguồn trích dẫn, nơi phân tích, thời 

gian nghiên cứu, điều kiện quan trắc, đo đạc, phương pháp phân tích… 

b. Xem xét quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất 

Để tạo ra sản phẩm, trong nhà máy, công ty thường có nhiều bộ phận sản xuất. Bộ 

phận sản xuất được hiểu là một đơn vị sản xuất có một dây chuyền công nghệ tạo ra sản 

phẩm. Trong quy trình công nghệ, mỗi cơ sở sản xuất đều có các bộ phận, phân xưởng 

sản xuất với những chức năng nhất định để tạo ra sản phẩm. 

Trong giai đoạn này, nhóm kiểm toán phải thiết lập được sơ đồ quy trình sản xuất 

của nhà máy nhằm xác định các loại chất thải tạo ra từ quá trình sản xuất có liên quan 

tới vật chất đầu vào và đầu ra. Do vậy, các bộ phận như nồi hơi, hệ thống xử lý nước 

cấp, hệ thống xử lý chất thải (nước thải, rác thải, khí thải), kho chứa nguyên vật liệu, 

sản phẩm… cũng được coi là những bộ phận sản xuất. 

Hình 4.1 chỉ ra một ví dụ của quy trình sản xuất của cụm công nghiệp Cơ khí – 

Đúc Tống Xá - Ý Yên - Nam Định. 

Để xây dựng quy trình sản xuất, nhóm kiểm toán có thể tham khảo các tài liệu về 

quy trình công nghệ của nhà máy kết hợp với khảo sát thực tế. Trong những trường hợp 

mà nội dung KTCT chỉ giới hạn ở một số bộ phận hoặc một số khâu sản xuất nhất định, 

vẫn cần thiết phải xây dựng sơ đồ toàn bộ quy trình sản xuất và nêu rõ những lĩnh vực 

kiểm toán sẽ tiến hành.  

Trong khi xây dựng quy trình sản xuất cần đặc biệt chú ý tới các loại chất thải, 

mức thải phát sinh để có thể giảm hoặc ngăn ngừa được một cách dễ dàng trước khi 

chuyển sang xây dựng cân bằng vật chất. Những thay đổi này chắc chắn sẽ mang lại 

hiệu quả thiết thực và sẽ là động lực thúc đẩy các cán bộ, công nhân tham gia vào 

chương trình kiểm toán môi trường và giảm thiểu chất thải tổng thể. 
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Nguồn: UBND xã Yên Xá, 2012 

Nấu In 

khuôn 

mẫu 

Đổ vào khuôn 

Làm sạch sản phẩm 

ban đầu 

 

Ủ nhiệt luyện 

Gia công 

Sản phẩm cuối 

Hóa chất 

Pha chế hóa chất 

Sắt, thép phế liệu 

Cắt nhỏ 

     Đất cát thừa 

  Khuôn hỏng Nước làm mát 

Điện 

Mẫu 

Hơi kim loại, khí SO2, NOx 

Váng xỉ 

Nước thải 

Nhiệt 

Đất sét 

Cát công 

nghiệp 

Cát, đất cháy 

Hơi kim loại, khí CO, CO2 

Nhiệt 

Cát, đất cháy 

Khí thải, bụi, tiếng ồn 

Bi thép vỡ 

Bụi kim loại, khí CO, NOx 

Khói quang học, tiếng ồn 

Xỉ than 

Nước 

thải 

Khí CO, NOx 

Điện 

Than 

Nước 

Điện 

Phôi sắt, đầu mẩu que hàn 
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Hình 4.1. Sơ đồ quy trình sản xuất sản của cụm công nghiệp  

Cơ khí - Đúc, Tống Xá - Ý Yên - Nam Địnhc. Xác định nguyên nhiên liệu và các loại 

hóa chất sử dụng (xác định đầu vào) 

Đây thực chất là quá trình xác định các yếu tố đầu vào của quy trình sản xuất. Các 

số liệu đầu vào được liệt kê, tổng kết dựa vào lượng tiêu thụ thực tế hàng năm. Trên cơ 

sở đó, có thể tính toán hệ số tiêu thụ theo sản phẩm. Đặc biệt cần quan tâm tới các số 

liệu trong vòng 3 - 5 năm gần đây nhất vì nó thể hiện phần nào thực tế quy trình sản 

xuất như: Tình trạng vận hành máy, trang thiết bị… Các số liệu trên được thống kê cho 

từng đơn vị sản xuất (theo quy trình công nghệ). 

Đầu vào của một quá trình hay một công đoạn sản xuất có thể bao gồm: Các 

nguyên liệu thô, hóa chất, nước, nhiên liệu. Mỗi một loại nguyên vật liệu đầu vào đều 

phải được chi tiết hóa theo từng loại, định lượng với các mục đích sử dụng khác nhau. 

Để tiến hành công việc này, nhóm kiểm toán có thể kiểm tra sổ mua nguyên liệu, điều 

này có thể cho thấy nhanh số lượng của từng loại. 

- Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng trong sản xuất thường là điện, than hoặc dầu FO, dầu DO và 

củi. Trong một nhà máy xí nghiệp, các bộ phận sản xuất khác nhau có thể sử dụng các 

loại nhiên liệu khác nhau hoặc sử dụng cùng một loại nhiên liệu. Tất cả các loại nhiên 

liệu khác nhau sử dụng trong các bộ phận của cơ sở sản xuất đều cần được thống kê và 

ghi chép đầy đủ. 

Khi thống kê các loại nhiên liệu cần đưa ra các thông tin về đặc tính gây ô nhiễm 

của các thành phần kèm theo như hàm lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu. 

- Nước cấp 

Cần phải xác định rõ nguồn nước cấp và mục đích sử dụng nước cấp. 

Nguồn nước cấp được sử dụng tùy thuộc vào mỗi cơ sở và bộ phận sản xuất. Bên 

cạnh các nguồn nước cấp phổ biến như nước ngầm, nước mặt, nước máy cần phải lưu ý 

đến nguồn nước cấp từ việc tái sử dụng nước của các bộ phận khác. 

Ví dụ: Nước làm mát được tái sử dụng làm nguồn nước rửa nguyên liệu (gỗ, tre, 

nứa) trong các cơ sở sản xuất giấy. 

Mục đích sử dụng: Nước cấp trong sản xuất được sử dụng vào nhiều mục đích 

khác nhau: Nước làm mát; nước rửa nguyên vật liệu; nước nồi hơi; nước pha chế hóa 

chất; nước cấp tạo sản phẩm; nước vệ sinh. 

Việc xác định lưu lượng nước có thể được tiến hành một cách đơn giản nhất thông 

qua các đồng hồ đo nước. Trong các trường hợp không có đồng hồ đo nước thì có thể sử 

dụng các biện pháp khác để xác định lưu lượng nước cấp như dùng đồng hồ bấm giây 

và thiết bị đo thể tích. 
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Lượng nước cấp không những cần được xác định theo từng bộ phận sản xuất mà 

cần phải được thống kê theo các nguồn cấp nước (đối với cơ sở sản xuất sử dụng các 

nguồn cấp nước khác nhau). 

BTiêu thớc cấp không những cần được xác định 

STT Công đoạn 
m3/tấn da 

(tại các công đoạn) 

m3/tấn da 

ngâm còn ướt 
m3/ngày 

Hồ tươi (ngâm) 

1 Rửa sơ bộ 4,3 (i) 4,3 172,0 

2 Nước công nghệ 1,9 (i) 1,9 76,0 

3 Nước rửa 2,1 (i) 2,1 84,0 

Khử lông/ngâm vôi lại 

4 Nước công nghệ 1,900(i) 1,900 7,6 

5 Nước rửa 11,000 (i) 11,000 440,0 

6 Nước ngâm (ngâm vôi lại) 1,900 (i) 1,900 76,0 

7 Nước rửa  2,100 (i) 2,100 84,0 

Khử vôi/làm mềm da 

8 Rửa sơ bộ 4,200 (ii) 3,635 145,4 

9 Nước công nghệ 1,000 (ii) 0,865 34,6 

10 Nước rửa 1,385 (ii) 1,200 48,0 

Tẩy sạch 

11 Nước muối 2,490 (ii) 0,215 8,6 

12 Nước pha loãng axit 0,840 (ii) 0,073 2,9 

Thuộc crôm 

13 Nước công nghệ 0,586 (ii) 0,507 20,3 

14 Nước rửa 4,510 (ii) 3,900 156,0 

15 Ép 0,202 (ii) 0,175 7,0 

Thuộc hai lần, nhuộm, ăn dầu 

16 Rửa sơ bộ 9,150 (iii) 3,200 128,0 

17 Nước công nghệ 0,400 (iii) 0,140 5,6 

18 Nước rửa 18,600 (iii) 6,500 260,0 

19 Nước công nghệ 0,400 (iii) 0,1400 5,6 

20 Nước rửa sàn - 15,500 620,0 

21 Nước công nghệ  12,115 484,6 

22 Nước rửa - 33,635 1345,4 

23 Nước rửa chung - 15,500 620,0 

Tổng  61,250 2450,0 

Nguồn:Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Vân Hà, 2003 

Chú ý: (i) tính trên cơ sở 40 tấn da ngâm còn ướt/ngày; (ii) tính trên cơ sở thịt nạo, da chẻ/da đã xén mép 

sau ngâm vôi lại 34,6 tấn/ngày; (iii) tính trên cơ sở da thuộc bằng crôm, sau khi ép bào 14 tấn/ngày. 

- Nguyên liệu thô 
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Các nguyên liệu thô phải được lên danh mục cụ thể về lượng và loại khi cung cấp 

cho tất cả các bộ phận sản xuất theo thời gian cụ thể. Nhìn chung, để tạo ra sản phẩm, 

cơ sở sản xuất có thể sử dụng nhiều loại sản phẩm thô khác nhau. Nếu trong năm có sự 

thay đổi về nguyên liệu thô cung cấp cho cơ sở sản xuất cũng cần thiết phải ghi lại. 

- Hóa chất 

Hóa chất sử dụng trong công nghệ sản xuất sẽ quyết định tính chất của các chất thải, 

do vậy việc thống kê, kiểm tra các loại hóa chất sử dụng trong sản xuất là rất cần thiết. 

Bên cạnh các thông tin số liệu về loại, lượng, tính chất của từng loại hóa chất sử 

dụng cũng cần phải thu thập đầy đủ các thông tin về quản lý các loại hóa chất đó như: 

Loại bao bì đựng hóa chất, cách thức để hóa chất trong kho, phương pháp sử dụng, 

phương pháp xử lý bao bì sau khi sử dụng hóa chất. Do tính chất của các loại hóa chất 

rất khác nhau, do vậy về nguyên tắc, các loại hóa chất không những được thống kê với 

các mục tên mà còn dưới dạng các công thức hóa học cụ thể. 

BCác nguyêCác nguyên liiyên tắc, các loại hóa chất không những được thốn 

STT Nguyên liệu đầu vào Định mức Đơn vị tính 

1 Bìa oplech 1 mặt mỏng 80% 

1300 kg 2 Giấy học sinh, Bão cũ 5-7% 

3 Lề tái sinh 12-15% 

4 Mùn cưa 150-180 Kg 

5 Than đá 500-600 Kg 

6 Điện 210-220 KW 

7 Nước sạch 25-30 m3 

8 Dầu thải 25 Lít 

9 Lơ  1-1,4 Kg 

10 Javen 130-150 Lít 

11 Phẩm màu, phèn 3,5-4 Kg 

Nguồn: Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Bắc Ninh, 2015 

Dựa trên các số liệu đầu vào, đội kiểm toán có thể phần nào đánh giá được lượng 

tích lũy, tổn thất do vận hành. Việc tính toán cân bằng vật chất và các phương pháp tính 

toán lượng chất thải của một quy trình sản xuất sẽ được trình bày kỹ ở phần sau. 

4.2.2. Xác định và đánh giá các nguồn thải 

a.Xác định các nguồn thải 

Việc xác định các nguồn thải thực chất là quá trình xác định các yếu tố đầu ra của 

quá trình sản xuất. Để tính toán được cân bằng vật chất của quá trình sản xuất thì đầu ra 

của tất cả các đơn vị và các quy trình sản xuất phải được định lượng hóa. Đầu ra của 

một quy trình sản xuất bao gồm: 

+ Các sản phẩm chính (thành phẩm đủ chất lượng); 

+ Bán thành phẩm (các sản phẩm phụ); 

+ Nước thải, khí thải, chất thải rắn. 



86 

Việc xác định rõ các sản phẩm chính, phụ là một yếu tố quan trọng để đánh giá 

hiệu quả của quy trình sản xuất hoặc một đơn vị sản xuất. Nếu sản phẩm được đưa ra 

ngoài nhà máy để bán thì tổng sản phẩm phải được ghi chép trong hồ sơ của công ty. 

Tuy nhiên, nếu sản phẩm lại được sử dụng là bán sản phẩm làm nguyên liệu đầu vào 

cho một quy trình hay một đơn vị sản xuất khác thì đầu ra có thể sẽ không lượng hóa 

được một cách dễ dàng. Tỉ lệ sản xuất phải được tính toán trong một khoảng thời gian 

nhất định và việc lượng hóa tất cả các sản phẩm phải được đo lường, tính toán kỹ lưỡng. 

Bên cạnh các sản phẩm chính, phụ thì việc quan trọng nhất trong giai đoạn này là 

tất cả các chất thải ra môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn) cần phải được liệt kê 

cho mỗi quy trình hay mỗi đơn vị sản xuất. Các chất thải này có thể là khí thải từ ống 

khói, khí thoát ra từ các đường ống, thiết bị, nước rửa thiết bị, nước làm lạnh, nước thải, 

xỉ than và các loại chất thải khác. Việc liệt kê các thông tin càng chi tiết thì các số liệu 

cho từng bộ phận sản xuất càng trở lên rõ ràng và được sử dụng cho việc thiết lập cân 

bằng vật chất. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết với từng loại chất thải cụ thể. 

- Nước thải 

Mục đích: Xác định lượng nước thải và các chất ô nhiễm có trong nước thải; xem 

xét nước thải của nhà máy có thường được chia làm hai nguồn riêng biệt hay không. 

Để lượng hóa nước thải của một nhà máy, chúng ta cần phải thống kê đầy đủ các 

thông tin như: Các nguồn thải; các điểm thải; nồng độ chất thải cho từng nguồn thải, lưu 

lượng và tải lượng thải tính theo nồng độ chất thải. 

Việc xác định các nguồn thải nước thải ra khỏi nhà máy có thể xem xét thông qua 

hệ thống thoát nước của nhà máy đó. Các nguồn nước thải ra khỏi nhà máy có thể là 

nước thải của từng bộ phận sản xuất (nước làm mát, nước mưa chảy tràn, nước sinh 

hoạt, nước thải của các bộ phận sản xuất) hoặc nguồn thải chung tổng hợp. Ở nhiều nhà 

máy, để hạn chế tối đa các tác động bất lợi, người ta sẽ tiến hành tách dòng các nguồn 

thải, tuy nhiên rất nhiều nhà máy do không được quy hoạch cụ thể nên các dòng thải 

không được phân tách mà trộn lẫn thành nguồn hỗn hợp. 

Lưu lượng, nồng độ và tải lượng thải được xác định cho từng nguồn thải, nếu có 

nhiều nguồn thải thì phải xác định cho từng dòng thải, chính vì vậy, việc xác định tất cả 

các dòng thải là hết sức quan trọng. 

Để tính toán được tất cả các yêu cầu trên thì trước hết cần phải có các số liệu đo 

đạc cả năm của nhà máy về lưu lượng và nồng độ các chất thải. Mặt khác, do các chất 

thải thay đổi theo mùa và thay đổi theo thực tế sản xuất nên các số liệu đo đạc cần phải 

đi kèm với các mô tả về tình hình sản xuất, chất lượng nguyên nhiên liệu và các điều 

kiện tự nhiên. 

Các nguồn nước thải trong nhà máy: Để xác định các nguồn thải nội bộ trong nhà 

máy cần phải có các thông tin sau: Lưu lượng thải và tải lượng thải tính theo nồng độ 

chất thải và vị trí thải. Đối với các dòng thải trong nhà máy chúng ta cần đặc biệt quan 

tâm tới các vấn đề sau: 

+ Các nguồn thải có chứa các chất thải nguy hại:  
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Đây là đối tượng mà KTCT phải quan tâm nhất nhằm hạn chế tối đa tác động xấu 

của chúng đến môi trường. Để có cơ sở thực hiện thì nhóm kiểm toán cần có danh mục 

cụ thể về các chất nguy hại sử dụng trong quy trình sản xuất cũng như tạo ra trong các 

loại chất thải. Theo quy chế quản lý chất thải nguy hại, mỗi chủ nguồn thải nguy hại đều 

phải có sổ đăng ký quản lý chất thải nguy hại do cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường hướng dẫn. Thông qua việc kiểm tra sổ đăng ký này, nhóm kiểm toán có thể thu 

thập được các thông tin như: Tên, thành phần, số lượng các loại chất thải nguy hại của 

nhà máy, từ đó có cơ sở để định hướng cho quá trình kiểm toán. 

+ Chú ý tới các nguồn thải đã hoặc có khả năng tuần hoàn tái sử dụng: 

Việc giảm thiểu lượng nước thải này là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu ô nhiễm 

chất thải. Ví dụ nước thải của một số bộ phận sản xuất ô nhiễm không cao như nước 

làm mát (ô nhiễm nhiệt), nước rửa nguyên liệu của nhà máy giấy (ô nhiễm các chất vô 

cơ, bùn cát) có thể được tận dụng để cấp nước cho các bộ phận sản xuất khác sau khi đã 

xử lý sơ bộ (để nguội, lắng đọng). 

+ Cần chú ý tới các dòng thải của nhà máy, xem xét chúng có được phân tách hay 

không và có được đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy hay là bị xả 

thải thẳng ra môi trường. Cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi nhà máy để có 

kế hoạch kiểm toán phù hợp. 

+ Một vấn đề khác cần quan tâm đó là hệ thống cống thải của nhà máy: 

Cần phải xem xét hệ thống này có được xây dựng đảm bảo chất lượng hay không. 

Trong trường hợp cống thải không được xây dựng kiên cố mà chỉ là các mương, kênh 

nước bằng đất thì nước thải có thể bị ngấm vào đất gây ô nhiễm đất hoặc trong trường 

hợp hệ thống cống xây bị hư hỏng thì nước thải cũng có thể bị rò rỉ. Điều này sẽ gây ra 

những hậu quả khác như ô nhiễm đất, ô nhiễm nước ngầm. 

Tóm lại, để kiểm toán chính xác được nước thải của một nhà máy, cần thiết phải 

áp dụng các phương pháp sau: 

  Xác định các nguồn thải, điểm thải và hướng thải. 

  Xác định rõ loại nước thải và lưu lượng thải tại các điểm. 

  Xác định tính chất nước thải của từng dòng thải. 

  Xác định các nguồn chứa nước thải. 

- Khí thải 

Để kiểm soát ô nhiễm không khí của một cơ sở sản xuất, chúng ta cần tiến hành 

song song việc phân tích thành phần khí quyển, quan trắc khí tượng, xác định các tham 

số của nguồn thải. Một số điểm cần chú ý khi tiến hành kiểm toán khí thải của một cơ 

sở sản xuất như sau: 

Tiến hành kiểm toán các nguồn phát sinh khí thải của nhà máy bao gồm: Xác định 

hình thức nguồn thải; Kích thước hình học của nguồn thải (Ví dụ với ống khói là chiều 

cao, đường kính miệng ống khói); Các tham số của nguồn thải như lượng thải chất ô 

nhiễm vào khí quyển trong một đơn vị thời gian, lưu lượng khí thải, nhiệt độ khí thải. 
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Tính toán lượng khí thải:  

Để đảm bảo tính chính xác cho việc tính toán cân bằng vật chất, cần thiết phải tính 

toán chính xác tổng lượng khí thải thải ra của nhà máy. Do khí thải thường không hiện 

diện rõ ràng và khó đo nên nếu chúng ta không thể định lượng được thì phải ước tính 

lượng thải dựa vào các thông tin sẵn có. 

Ví dụ: Xem xét khí thải ra của bộ phận nồi hơi sử dụng than của một nhà máy. 

Giả dụ ta không thể đo được lượng SO2 thoát ra khỏi ống khói vì thiếu các thiết bị đo 

đạc. Thông tin duy nhất mà nhóm kiểm toán có được là: Than chất lượng kém chứa 3% 

lưu huỳnh (theo khối lượng) và có khoảng 1.000kg than được đốt trong một ngày. 

Trong trường hợp này, để tính toán lượng SO2 thải ra ta có thể tiến hành như sau: 

Bước 1: Tính tổng lượng lưu huỳnh đã bị đốt cháy trong một ngày: 

1000kg than * 0,03kg lưu huỳnh/kg than = 30kg lưu huỳnh/ngày 

Bước 2: Viết phương trình đốt cháy lưu huỳnh: 

S + O2 = SO2  

                                                      32            64 

                                                      30             X 

                                  X = (30*64)/32 = 60  (kg/ngày) 

Bước 3: Dựa vào phương trình trên để ước tính: Theo phương trình trên thì để đốt 

cháy 30g S thì cần phải có 30g O2 như vậy sau quá trình đốt cháy sẽ tạo ra 60g SO2 

(định luật bảo toàn khối lượng). 

Kết luận: Như vậy thiết bị lò hơi thải ra ngoài môi trường khoảng 60g SO2/ngày 

Trong quá trình kiểm toán các nguồn thải khí, cần đặc biệt chú ý tới các nguồn 

thải độc hại có khả năng gây tác động xấu cho sức khỏe con người và môi trường. Sau 

đây là một số khí thải ô nhiễm điển hình như: Các bon monoxit (CO), hydro sunfua 

(H2S), Các bon disunfua (CS2) đối với các nhà máy sợi ... 

Bên cạnh việc xem xét định lượng các nguồn thải, nhóm kiểm toán cũng nên chú 

ý tới việc xem xét định tính như: Mùi phát thải, lượng khí phát thải, sự thay đổi khí 

tượng (tốc độ gió, nhiệt độ...), có hay không các thiết bị xử lý khí thải... 

- Chất thải rắn 

Tính chất, hàm lượng của chất thải rắn phụ thuộc vào loại hình sản xuất và quy 

mô của cơ sở sản xuất. Trong KTCT cần phải liệt kê, phân loại cụ thể chất thải rắn của 

từng công đoạn sản xuất, trong đó đặc biệt chú ý tới các loại chất thải rắn có khả năng 

tái sử dụng và các loại chất thải rắn nguy hại bởi: 
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Các loại chất thải rắn có thể tái sử dụng không những giúp cơ sở có thể tận thu 

một nguồn kinh phí đáng kể mà còn góp phần làm giảm lượng chất thải phát sinh cũng 

như giảm mức độ tác hại do chúng gây nên. 

Ví dụ: Việc thu gom xơ sợi của nhà máy giấy để đưa vào tái chế tạo ra các loại 

sản phẩm khác đem lại hiệu quả kinh tế rất đáng kể. 

Các chất thải rắn nguy hại cần đặc biệt chú ý vì chúng đòi hỏi phải có biện pháp 

xử lý đặc biệt nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu mà chúng gây ra. 

Khi tiến hành kiểm toán chất thải rắn cần phải chú ý tới các vấn đề sau: Hàm 

lượng các chất ô nhiễm có trong các chất thải rắn; Nơi phân loại và xử lý chất thải rắn 

của nhà máy; Phương tiện chuyên chở, nơi tạm giữ (trung chuyển) chất thải rắn của nhà 

máy; Các chất thải nguy hại có trong chất thải rắn. 

- Các loại chất thải khác 

Bên cạnh ba loại chất thải phổ biến nói trên thì trong KTCT còn phải chú ý tới 

một số loại chất thải khác như: Tiếng ồn, phóng xạ, nhiệt độ... Tùy theo từng trường 

hợp cụ thể mà có các hình thức xác định và đánh giá cho phù hợp. 

b. Đánh giá các nguồn thải 

Việc đánh giá các nguồn thải thực chất là quá trình thiết lập cân bằng vật chất cho 

toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy. Như đã đề cập ở trên, trong một quy trình sản 

xuất của một nhà máy bao giờ cũng có các yếu tố đầu vào và đầu ra. Theo các định luật 

bảo toàn thì tổng khối lượng của các yếu tố đầu vào phải bằng tổng khối lượng các chất 

đầu ra. Đây chính là cơ sở để thiết lập cân bằng vật chất cho một quy trình sản xuất. 

Thông thường, trong một quy trình sản xuất, sản phẩm của công đoạn này lại là 

nguyên liệu đầu vào của một công đoạn khác tiếp theo. Do đó, các số liệu đầu vào và 

đầu ra của mỗi công đoạn sản xuất cần phải chỉ ra một cách chi tiết trong sơ đồ công 

nghệ sản xuất. 

Dưới đây là sơ đồ cân bằng vật chất của một quy trình sản xuất (Hình 4.2). Theo 

hình này thì các yếu tố đầu vào của một cơ sở sản xuất sẽ bao gồm: Nhiên liệu; Nguyên 

liệu thô; Nước cấp và hóa chất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình sản xuất 1 

 

Quy trình sản xuất 2 

 

Quy trình sản xuất 3 

 

 

 

………….. 

Nước/không khí 

Nhiên liệu 

Chất phụ gia 

Nước thải 

Khí thải 

Chất thải rắn 

Chất thải khác 

Sản phẩm 

Nguyên liệu thô 
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Hình 4.2. Sơ đồ cân bằng vật chất (đầu vào, đầu ra) của quá trình sản xuất 

Trong khi đó, đầu ra của cơ sở sản xuất sẽ bao gồm: Các sản phẩm (sản phẩm 

chính/sản phẩm phụ); Các loại chất thải (Nước thải, khí thải, chất thải rắn, nhiệt độ, 

tiếng ồn...). 

Trong quá trình tính toán cân bằng vật chất của một quy trình sản xuất thì các yếu 

tố đầu vào thường có thể tính toán dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều so với các yếu tố 

đầu ra. Bởi để xác định chính xác các yếu tố đầu ra của một quy trình sản xuất đòi hỏi 

phải phân tích kỹ lưỡng, chi tiết các yếu tố đầu ra của từng công đoạn trong quy trình 

sản xuất đó. 

Trong tính toán các yếu tố đầu ra thì việc xác định và phân loại các dòng thải là 

rất quan trọng. Quá trình này phụ thuộc vào các mục đích cụ thể như: 

+ Phân loại theo nguồn gốc chất thải: chất thải sản xuất, chất thải phụ trợ; 

+ Phân loại theo bản chất của chất thải: chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí; 

+ Phân loại theo tác động môi trường của chất thải: Chất thải sơ cấp, chất thải thứ 

cấp hoặc chất thải thông thường, chất thải nguy hại; 

+ Phân loại theo điểm xả thải của chất thải: chất thải tại nguồn điểm, chất thải 

nguồn diện. 

Điều quan trọng nhất của KTCT là tìm cách hạn chế nguồn thải phát sinh và tăng 

khả năng sử dụng lại các nguồn thải. Khi đánh giá các nguồn thải có thể tiến hành đánh 

giá theo nguyên vật liệu, theo sản lượng hay đánh giá theo các tiêu chuẩn môi trường. 

4.2.3. Xây dựng và đánh giá các phương án giảm thiểu chất thải 

a. Nội dung của các phương pháp giảm thiểu 

Để có thể thiết lập các phương án giảm thiểu chất thải một cách khả thi thì nhóm 

kiểm toán cần phải xem xét tất cả các nguyên nhân phát sinh chất thải bao gồm cả 

những sai sót trong quản lý điều hành sản xuất đến các nguyên nhân phức tạp khác. 

Mức độ khả thi của các phương án giảm thiểu chất thải phụ thuộc rất nhiều vào 

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia thực hiện. Do đó khi tiến 

hành xây dựng các biện pháp giảm thiểu chất thải cần thiết phải lấy ý kiến của các chuyên 

gia tư vấn kỹ thuật môi trường, các nhà chế tạo và cung cấp thiết bị. Đồng thời tham khảo 

các biện pháp giảm thiểu của các nhà máy có công nghệ sản xuất tương tự. Nội dung 

giảm thiểu chất thải cho một nhà máy có thể bao gồm các vấn đề chính như sau: 

+ Lựa chọn giải pháp thích hợp cho từng loại chất thải, tăng khả năng tái sử dụng 

chất thải; 

+ Thay đổi quy trình công nghệ hoặc từng bộ phận của công nghệ nếu cần; 



91 

+ Đổi mới các trang thiết bị có hiệu suất sử dụng cao về năng lượng và nguyên liệu; 

+ Thay đổi việc kiểm soát bằng quá trình tự động hóa; 

+ Thay đổi điều kiện kỹ thuật, thời gian lưu, nhiệt độ, tốc độ, khuấy, xúc tác; 

+ Thay đổi nhiên liệu hoặc chủng loại nhiên liệu thô; 

+ Xử lý chất thải bằng các biện pháp vật lý, hóa học, sinh học phối hợp; 

+ Tuần hoàn tái sử dụng chất thải. 

Dưới đây là một số các biện pháp giảm thiểu chất thải cho các công đoạn sản xuất 

có thể áp dụng ngay mà không quá tốn kém về chi phí: 

- Xác định và mua nguyên liệu 

Không nên mua quá nhiều nguyên vật liệu, đặc biệt là những loại dễ hỏng và khó 

bảo quản. Do các nguyên liệu không bảo quản được sẽ trở thành chất thải, dẫn tới vừa 

lãng phí nguyên vật liệu, vừa gia tăng chất thải phát sinh 

Cố gắng mua các nguyên vật liệu dưới dạng dễ gia công, bảo quản và chuyên chở. 

Nhằm hạn chế việc hư hỏng và thất thoát nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển và 

bảo quản. 

- Nhận nguyên liệu 

Đòi hỏi nguyên liệu chất lượng cao từ người cung cấp: Không nhận các thùng bị 

rò rỉ, không nhãn hoặc bị hư hỏng. 

Kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ nguyên liệu khi tiếp nhận: Kiểm tra trọng lượng và thể 

tích của nguyên liệu; Kiểm tra thành phần và chất lượng của nguyên liệu. 

- Bảo quản nguyên liệu 

Trong quá trình bảo quản nguyên liệu cần chú ý: Tránh chảy tràn; Dùng các thùng 

chứa tròn cạnh để rửa các nguyên liệu; Dùng các thùng chuyên đựng một loại nguyên 

liệu, tránh rửa thường xuyên; Bảo đảm các thùng chứa được bảo quản ở nơi bằng 

phẳng, tránh hư hỏng; Kiểm tra thường xuyên, tránh nhầm lẫn các thùng chứa; Giảm 

thất thoát do bay hơi bằng cách che phủ. 

- Vận chuyển nước và nguyên liệu 

Đối với quá trình vận chuyển, để tránh rò rỉ, thất thoát nguyên vận liệu cần chú ý: 

+ Giảm bớt thời gian vận chuyển: Để tránh hư hỏng nguyên vật liệu (Ví dụ: hoa 

quả khi vận chuyển với thời gian dài sẽ bị thối hỏng); 

+ Kiểm tra chảy tràn và rò rỉ trên đường vận chuyển (Ví dụ: vận chuyển nước 

hoặc chất lỏng cần bảo đảm các thùng chứa không bị nứt hoặc thủng); 

+ Giảm thiểu lượng nước dùng lãng phí. 

- Kiểm tra quá trình sản xuất 

+ Các cán bộ vận hành phải được giải thích rõ về các thay đổi trong quá trình vận 

hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời giảm thiểu chất thải. 
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+ Lập chương trình kiểm soát chất thải và khí thải từ mỗi công đoạn sản xuất. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị. 

- Quy trình rửa 

Kiểm soát tốt quá trình rửa sẽ giúp cho các nhà máy, cơ sở sản xuất tiết kiệm 

nước và giảm thiểu đáng kể lượng nước thải phát sinh. Một số lưu ý trong quy trình rửa 

như sau: 

+ Giảm thiểu lượng nước dùng để rửa một cách tối đa 

+ Nghiên cứu tái sử dụng nước rửa trước khi thải ra môi trường 

b. Đánh giá các phương án giảm thiểu chất thải 

Mặc dù các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải được thực hiện dưới nhiều 

hình thức khác nhau, tuy nhiên quy trình phân tích đánh giá các biện pháp giảm 

thiểu/tính toán chi phí lợi ích đều được thực hiện trên cùng một nguyên tắc. Nội dung 

đánh giá bao gồm: Ảnh hưởng về lượng và mức độ gây ô nhiễm của chất thải. 

- Đánh giá về môi trường 

Hiệu quả môi trường của phương án giảm thiểu chất thải thể hiện ở:  

+ Khả năng gây ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm thứ cấp do thay đổi tính độc, tính 

phân hủy (Ví dụ: biện pháp loại bỏ chất CFC trong ngành công nghiệp để giảm tác động 

tới việc suy giảm tầng ô zôn). 

+ Ảnh hưởng tới các nguồn nguyên liệu không tái tạo (Ví dụ: sử dụng các năng 

lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió, sinh học... để thay thế cho nhiên liệu hóa 

thạch như: than đá, dầu mỏ, khí đốt). 

+ Ảnh hưởng tới năng lượng tiêu thụ: khả năng giảm thiểu việc tiêu thụ năng 

lượng của các giải pháp giảm thiểu chất thải. 

- Đánh giá về kinh tế 

Để đánh giá về mặt kinh tế cần phải tính toán chi phí lợi ích. Các tính toán này 

được so sánh giữa chi phí hiện tại và chi phí theo phương án. Cần đặc biệt chú ý tới các 

chi phí xây dựng và vận hành. 

Khi tính toán chi phí lợi ích của các phương án giảm thiểu chất thải, việc phân 

tích các chi phí giảm thiểu và xử lý chất thải, xác định các lợi ích kinh tế có thể thu 

được từ các quá trình giảm thiểu và xử lý chất thải đóng một vai trò quan trọng và quyết 

định tới việc lựa chọn phương án giảm thiểu khả thi, hiệu quả nhất. Sau đây là các bước 

cần thiết để tính toán chi phí sản xuất cho các nhà máy: 

+ Đánh giá/tính toán tiềm năng có thể tiết kiệm được trong việc sử dụng nguồn 

nhân lực và trong các quá trình sản xuất để hạn chế tạo ra chất thải. 



93 

+ Đánh giá/tính toán chi phí đầu tư cần thiết và chi phí trong các biện pháp sử 

dụng nguyên vật liệu, nước, năng lượng một cách bền vững. 

+ Xác định chi phí cho việc giảm thiểu/xử lý chất thải tại các quá trình hoạt động 

khi xác định rõ các hoạt động tạo ra chất thải. 

+ Bước cuối cùng là xem xét tính khả thi: nếu chi phí hàng năm cho phương án 

giảm thiểu/xử lý chất thải nhỏ hơn chi phí hàng năm để xử lý chất thải hiện tại, thì cần 

phải xem xét các lợi ích thực thu được từ phương án giảm thiểu/xử lý có đủ bù lại các 

chi phí đầu tư cho phương án này hay không? Thời gian thu hồi vốn là bao lâu? Nếu xét 

thấy việc đầu tư này là có lợi hơn việc xử lý chất thải như hiện tại thì có thể thực hiện 

các bước tiếp theo. 

c. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải 

Việc xây dựng một kế hoạch giảm thiểu chất thải cho một cơ sở sản xuất cần thiết 

phải làm các việc như sau: 

+ Lên danh sách tất cả các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải (kể cả các biện 

pháp khó thực hiện); 

+ Sắp xếp các giải pháp giảm thiểu theo thứ tự ưu tiên dựa trên nguyên tắc: Ưu 

tiên thực hiện trước các phương án/biện pháp dễ thực hiện, chi phí thấp và cho hiệu quả 

ngay; 

+ Với các biện pháp xử lý phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn cần phải lập kế hoạch 

một cách chi tiết, cụ thể. 

Tóm lại, một kế hoạch giảm thiểu chất thải gồm các nội dung cụ thể như sau: Xây 

dựng kế hoạch hành động khả thi; Sắp xếp các thứ tự ưu tiên thực hiện về thời gian; 

Thực hiện các phương án biện pháp ưu tiên; Lập chương trình giám sát hiệu quả của các 

phương án giảm thiểu chất thải; Bổ xung sửa đổi quy trình khi cần thiết. 

Sau khi chuẩn bị xong kế hoạch thì bước tiếp theo của giai đoạn này là bước tiến 

hành thực hiện kế hoạch. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, việc thực hiện kế hoạch 

giảm thiểu được tiến hành theo trình tự sau: 
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Nguồn: Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Vân Hà, 2003 

Hình 4.3. Các bước thực hiện kế hoạch giảm thiểu/xử lý chất thải 

4.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN RÁC THẢI SINH HOẠT 

4.3.1. Giới thiệu chung về quy trình kiểm toán rác thải sinh hoạt 

Giống như quy trình kiểm toán chất thải công nghiệp, quy trình kiểm toán rác thải 

sinh hoạt cũng được phát triển từ quy trình kiểm toán môi trường nói chung, nhưng được 

rút gọn và lược bỏ một số bước để phù hợp hơn với quy mô và tính chất của một cuộc 

kiểm toán rác thải sinh hoạt. Trình tự thực hiện kiểm toán rác thải sinh hoạt (hay chương 

trình hành động giảm thiểu rác thải sinh hoạt) bao gồm 9 bước cơ bản như trong hình 4.4: 

Khảo sát, thiết kế 

Chọn vị trí 

Thẩm định & hiệu 

chỉnh 

Đào tạo, huấn luyện 

Khởi động hệ thống 

Chạy thử không tải và 

hiệu chỉnh 

Xây lắp công trình 
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Hình 4.4. Quy trình thực hiện kiểm toán rác thải sinh hoạt 

Theo hình 4.4, kiểm toán rác thải sinh hoạt được tiến hành qua 9 bước cơ bản. 9 

bước này nhìn chung có thể được chia làm ba giai đoạn của quy trình kiểm toán môi 

trường tổng quát. Cụ thể: 

- Giai đoạn trước kiểm toán: Gồm các bước từ 1 đến 3 (xác định sự cam kết; lập 

nhóm kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán). 

- Giai đoạn kiểm toán tại hiện trường: Gồm 4 bước từ bước 4 đến bước 7 (Họp 

mở đầu, thực hiện cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt, phân tích dữ liệu, họp lần 2). 

- Giai đoạn sau kiểm toán: Bao gồm 2 bước (Viết báo cáo sơ bộ và họp kết thúc). 

 1. Xác định sự cam kết của 

lãnh đạo cấp trên 

2. Thiết lập nhóm làm việc 

3. Lập kế hoạch  

kiểm toán 

4. Họp 

mở đầu 

5. Thực hiện kiểm toán  

rác thải sinh hoạt 

6. Phân tích  

dữ liệu 

7. Họp lần 2 8. Viết báo cáo 

sơ bộ 

9. Họp kết thúc 
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Nhìn chung, quy trình thực hiện kiểm toán rác thải sinh hoạt nói riêng và kiểm 

toán môi trường nói chung luôn có sự linh động nhất định để có thể phù hợp cho từng 

trường hợp, từng quy mô và mục đích của cuộc kiểm toán cụ thể. 

4.3.2. Chín bước cơ bản thực hiện kiểm toán rác thải sinh hoạt 

a.Xác nhận sự cam kết của lãnh đạo 

Xác định cam kết ủng hộ cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt là cần thiết đối với 

nhóm kiểm toán. 

Sự cam kết, chấp thuận của lãnh đạo cấp trên cần được thể hiện qua văn bản cụ 

thể có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan. 

Trong một cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt thông thường, chúng ta cần từ 2-3 

người thực hiện việc thu gom và phân loại rác trong suốt quá trình kiểm toán diễn ra. 

Việc chỉ định 2 người này cũng cần có sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo. 

b. Thiết lập nhóm làm việc 

Nhóm làm việc bao gồm đội kiểm toán (các kiểm toán viên) và những cơ quan, cá 

nhân có liên quan đến cuộc kiểm toán. 

Để lập nhóm làm việc, đội kiểm toán phải gửi một thư xác nhận thực hiện kiểm 

toán có chữ ký và dấu xác nhận của lãnh đạo cấp trên tới những người liên quan để 

thông báo về cuộc kiểm toán, đồng thời thông báo cho họ biết rõ thời gian và địa điểm 

của cuộc họp mở đầu. 

c. Lập kế hoạch kiểm toán 

Trong bước này chúng ta cần phải quyết định một số công việc cụ thể như sau: 

+ Số lượng, thời gian và tần xuất thu mẫu dòng rác thải sinh hoạt; 

+ Phương pháp thu gom, phân loại và dán mác cho các loại rác thải sinh hoạt; 

+ Xác định rõ ai sẽ là người trực tiếp tham gia thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt. 

Việc xây dựng kế hoạch kiểm toán trước cuộc họp mở đầu là rất quan trọng. Bởi 

lẽ chúng ta cần phải thảo luận và thống nhất các nội dung này với cơ sở bị kiểm toán. 

d. Họp mở đầu 

Trong cuộc họp mở đầu, có một số công việc cần phải thực hiện như sau: 

+ Thảo luận với tất cả mọi người về mục đích của cuộc họp. Đặc biệt nhấn mạnh 

vai trò cần thiết của cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt và những quy định của địa 

phương, nhà nước về quản lý rác thải sinh hoạt. 

+ Giới thiệu các thành viên sẽ tham gia trong cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt. 

Thảo luận về phương pháp thu mẫu, phân loại và dán nhãn rác thải mà chúng ta đã lựa 
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chọn. Trong đó, cần phải chỉ rõ vai trò của từng cá nhân trong nhóm kiểm toán cũng 

như các cộng tác viên tham gia vào cuộc kiểm toán. 

+ Phát bảng câu hỏi cho từng thành viên trong nhóm làm việc để họ trả lời. Bảng 

câu hỏi này phải bảo đảm thu thập được các thông tin liên quan tới hệ thống quản lý rác 

thải sinh hoạt hiện tại của điểm kiểm toán như: Các loại rác thải; các loại rác được tái 

chế và làm phân compost; hệ thống thu gom rác; hệ thống tái chế; khối lượng của từng 

loại rác thải; nơi phát sinh của mỗi loại rác thải... 

+ Cuối cùng, định thời gian cho cuộc họp tiếp theo để thảo luận về kết quả của 

cuộc kiểm toán cũng như xây dựng kế hoạch hành động, giảm thiểu rác thải sinh hoạt 

phát sinh cho điểm kiểm toán. 

e. Thực hiện kiểm toán rác thải sinh hoạt 

Các kiểm toán viên sẽ phải dành ra một khoảng thời gian từ vài ngày cho đến 

vài tuần để thực hiện cuộc kiểm toán rác thải sinh hoạt tùy thuộc vào số lượng mẫu rác 

cần lấy. 

Các mẫu rác thải phải được tập kết tại một khu vực rộng, được trải vải nhựa để 

phục vụ công việc phân loại rác. 

Rác thải sẽ được phân loại và cân khối lượng cho từng nhóm cụ thể (Ví dụ: Rác 

hữu cơ, giấy, nhựa,...) cho từng khu vực phát sinh rác thải (từng điểm thu mẫu). Các kết 

quả cân rác phải được ghi vào các phiếu công tác được thiết kế từ trước. 

Quy trình này được lặp lại cho các ngày tiếp theo của cuộc kiểm toán. 

f. Phân tích dữ liệu 

Thu lại toàn bộ các phiếu làm việc của các kiểm toán viên, đảm bảo tất cả các 

thông tin cần thiết trên các phiếu công tác đã được hoàn tất. 

Phân tích các thông tin và số liệu trong các phiếu làm việc để đưa ra những nhận 

xét, đánh giá cụ thể. 

g. Họp lần hai 

Trong cuộc họp lần hai đội kiểm toán cần phải thực hiện một số công việc cụ thể như: 

+ Trình bày một bản tóm tắt các phát hiện kiểm toán cho nhóm làm việc nghe; 

+ Tiến hành thảo luận về các dữ liệu thu thập được của cuộc kiểm toán và những 

nhận xét, đánh giá ban đầu mà đội kiểm toán đã đưa ra ở bước phân tích dữ liệu; 

+ Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các thành viên tham gia cuộc họp và hỏi rõ 

vai trò của họ trong hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt; 

+ Ghi chép các ý tưởng, các đề xuất của những người tham gia cuộc họp về kế 

hoạch hành động giảm thiểu rác thải sinh hoạt; 

+ Lên lịch cho cuộc họp thứ 3 (họp kết thúc). 

h. Thiết lập báo cáo sơ bộ và kế hoạch hành động 
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Sử dụng các kết quả thảo luận trong cuộc họp thứ 2 và những ý tưởng thu thập được 

để xây dựng bản thảo báo cáo kiểm toán và kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải.  

Bản thảo kế hoạch hành động bao gồm một bảng mô tả tóm tắt các hành động 

được sẽ được thực hiện, kèm theo thời gian thực hiện và các mốc sự kiện quan trọng. 

Gửi bản thảo báo cáo và kế hoạch hành động tới những thành viên sẽ tham gia 

vào cuộc họp cuối (cuộc họp thứ 3). 

i. Họp kết thúc 

Mục tiêu của cuộc họp kết thúc là để hoàn thiện báo cáo và kế hoạch hành động, 

đồng thời thảo luận về việc thực hiện kế hoạch hành động. 

Nhóm làm việc sẽ phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện các hành động 

cho từng thành viên. 

Xác định thời điểm họp mặt để đánh giá kết quả của việc thực hiện chương trình 

hành động giảm thiểu rác thải sinh hoạt. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 

Câu 1: Trình bày và phân tích các kiến thức cơ bản về kiểm toán chất thải: Khái niệm, 

vai trò, quy mô và các yếu tố ảnh hưởng? 

Câu 2: Trình bày và phân tích các bước trong việc thực hiện một cuộc kiểm toán chất 

thải công nghiệp? 

Câu 2: Trình bày và phân tích các bước trong việc thực hiện một cuộc kiểm toán rác thải 

sinh hoạt? 

BÀI TẬP THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHẤT THẢI 

1. ĐỀ BÀI 

Sinh viên thực hiện một cuộc kiểm toán chất thải đơn giản, có thể lựa chọn một 

trong số các chủ đề như sau: 

1. Kiểm toán chất thải tại một cơ sở chăn nuôi: lợn, bò hoặc gia cầm. 

2. Kiểm toán rác thải sinh hoạt tại cụm dân cư hoặc một công sở. 

3. Kiểm toán chất thải tại một doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

2.1. Phân nhóm và lựa chọn chủ đề 

 Phân nhóm: Mỗi nhóm sinh viên gồm 3 - 5 sinh viên (Nhóm được lập dựa trên 

sự phân công của giảng viên). 

 Mỗi nhóm sinh viên lựa chọn 1 trong 3 chủ đề trong phần đề bài để thực hành 

thực hiện một cuộc kiểm toán chất thải đơn giản. 

2.2. Các công việc phải làm 

 Các nhóm sinh viên phải xây dựng đề cương nghiên cứu. 

 Các nhóm sinh viên phải thiết kế các biểu mẫu phục vụ cuộc kiểm toán chất thải 

gồm: Bảng hỏi trước kiểm toán; danh mục kiểm tra; bảng hỏi khảo sát; điều 

khoản kiểm toán... 

 Các nhóm sinh viên phải viết báo cáo kiểm toán chất thải. 

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

3.1. Đề cương nghiên cứu 

Nội dung chính của đề cương nghiên cứu gồm các phần cụ thể như sau: 

 Mở đầu: Trình bày tính cấp thiết và mục tiêu của việc thực hiện cuộc KTCT. 

 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 

 Đối tượng: Xác định rõ đối tượng chính của cuộc KTCT; 
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 Nội dung: Trình bày các công việc phải thực hiện để đạt được mục tiêu 

đã đề ra của cuộc KTCT; 

 Phương pháp: Mô tả chi tiết các phương pháp sẽ sử dụng để thực hiện 

cuộc KTCT. 

 Kế hoạch triển khai: Dự kiến các kết quả đạt được và bảng phân bổ thời gian, 

nhân sự thực hiện các nội dung của cuộc KTCT. 

3.2. Thiết kế các biểu mẫu phục vụ KTCT: Các biểu mẫu kiểm toán xem trong phần 

chương 3 của giáo trình này. 

3.3. Báo cáo kiểm toán 

Nội dung của báo cáo kiểm toán chất thải gồm: 

1. Mở đầu 

 Nêu rõ bối cảnh, tính cấp thiết của việc thực hiện cuộc kiểm toán chất 

thải 

 Xác định rõ các mục tiêu của cuộc kiểm toán 

2. Nội dung 

 Giới thiệu về cuộc kiểm toán và địa điểm kiểm toán 

 Các kết quả kiểm toán chất thải 

 Biện pháp giảm thiểu chất thải cho cơ sở bị kiểm toán 

3. Kết luận 

 

 

 

 

  



101 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Phạm Thị Việt Anh (2006). Kiểm toán môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 

Hà Nội. 

2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh & Cao Trường Sơn (2014). Cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thực hiện kiểm toán môi trường của một số nước trên thế giới và bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tạp chí Môi trường. (11): 55 - 56, 60. 

3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1998). TCVN ISO 14001: 1998 – ISO 

14001: 1996 - Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn. Truy cập 

từ https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14001-1998-he-thong-quan-ly-moi-truong-

quy-dinh-va-huong-dan-su-dung  ngày 28/4/2019. 

4. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1997). TCVN ISO 14010: 1997 - ISO 

14010: 1996 - Hướng dẫn đánh giá môi trường - Nguyên tắc chung. Truy cập từ 

https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14010-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-

nguyen-tac-chung ngày 28/4/2019 

5. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1997). TCVN ISO 14011: 1997 - ISO 

14011: 1996 - Hướng dẫn đánh giá môi trường - Thủ tục đánh giá. Đánh giá hệ 

thống quản lý môi trường. Truy cập từ https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14011-

1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-thu-tuc-danh-gia ngày 28/4/2019. 

6. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1997). TCVN ISO 14012: 1997 - ISO 14012: 

1996 - Hướng dẫn đánh giá môi trường - Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh 

giá môi trường. Truy cập từ https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14012-1997-huong-

dan-danh-gia-moi-truong-chuan-cu-trinh-do ngày 28/4/2019. 

7. Cục Bảo vệ môi trường (2003). Hỏi đáp về bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên & 

Môi trường (Tài liệu nội bộ). Hà Nội.  

8. Đinh Xuân Dũng & Nguyễn Thị Chinh Lam (2007). Kiểm Toán. Học viện Bưu 

chính Viễn thông (Bài giảng lưu hành nội bộ). Hà Nội.  

9. Công ty TNHH Chip’s Good Việt Nam (2010). Báo cáo: Kiểm toán chất thải tại 

công ty TNHH Chip’s Good Việt Nam. Hưng Yên (Tài liệu nội bộ). 

10. Phạm Đức Hiếu & Đặng Thị Hoà (2009). Kiểm toán môi trường của Anh quốc và 

bài học kinh nghiệm của kiểm toán môi trường ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu 

khoa học Kiểm toán. Truy cập từ http://www.khoahockiemtoan.vn/240-1-ndt/kiem-

toan-moi-truong-tai-viet-nam.sav   ngày 28/4/2019 

11. Nguyễn Văn Hoạt & Mai Hoàng Minh (2000). Giáo trình kiểm toán 1&2. Nhà xuất 

bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.  

12. Trần Thị Hường (2011). Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán rác thải khu ký túc xá 

trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. 50 - 68. 

https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14001-1998-he-thong-quan-ly-moi-truong-quy-dinh-va-huong-dan-su-dung
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14001-1998-he-thong-quan-ly-moi-truong-quy-dinh-va-huong-dan-su-dung
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14010-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-nguyen-tac-chung
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14010-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-nguyen-tac-chung
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14011-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-thu-tuc-danh-gia
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14011-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-thu-tuc-danh-gia
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14012-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-chuan-cu-trinh-do
https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-14012-1997-huong-dan-danh-gia-moi-truong-chuan-cu-trinh-do
http://www.khoahockiemtoan.vn/240-1-ndt/kiem-toan-moi-truong-tai-viet-nam.sav
http://www.khoahockiemtoan.vn/240-1-ndt/kiem-toan-moi-truong-tai-viet-nam.sav


102 

13. Lê Văn Khoa (2010). Chiến lược và Chính sách môi trường. Đại học Khoa học tự 

nhiên Hà Nội (Bài giảng lưu hành nội bộ). Hà Nội. 

14. Võ Đình Long (2011). Kiểm toán môi trường. Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp 

thành phố Hồ Chí Minh, TP. HCM. 

15. Manfred Schreinner (Phạm Ngọc Hân - Dịch) (2002). Quản lý môi trường con 

đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế sinh thái. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 

Hà Nội. 

16. Ngân hàng thế giới (1999). Xanh hóa công nghiệp: Vai trò mới của Cộng đồng, Thị 

trường và Chính phủ.  

17. Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Văn Thực, Vũ Chí Cương, Lê 

Thị Hoa Sen, Ranirez Restro & C.A (2015). Hiện trạng và một số kịch bản giảm 

phát thải khí methane từ chăn nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ ở đồng 

bằng Sông Hồng: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Tạp chí 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (7):  70-79. 

18. Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân & Dương 

Thanh Hải (2017). Hiện trạng và kịch bản giảm phát thải khí Metan từ hệ thống 

nuôi bò thịt thâm canh quy mô nông hộ ở Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam. 14 (5). 699 - 706. 

19. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005). Luật Bảo vệ môi 

trường 2005. Truy cập từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-

truong/Luat-Bao-ve-moi-truong-2005-52-2005-QH11-7021.aspx ngày 3/5/2019. 

20. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014). Luật Bảo vệ môi 

trường – 2014. Truy cập từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-

truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx ngày 3/5/2019. 

21. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015). Luật Kiểm toán Nhà 

nước năm 2015. Truy cập từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-

toan/Luat-kiem-toan-nha-nuoc-2015-282381.aspx ngày 3/5/2019. 

22. Cao Trường Sơn & Nguyễn Thị Hương Giang (2019). Tổng quan chung về kiểm 

toán môi trường: Lý thuyết và Thực tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học 

Thái nguyên. 209 (16): 157 - 164. 

23. Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh, Vũ Đình Tôn & Hồ Thị Lam Trà (2011). Đánh 

giá mức độ ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và Phát triển. Trường Đại học Nông Nghiệp HN.  

9 (3): 393 - 401. 

24. Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang & Hồ Thị Lam Trà (2014). Đánh giá 

tình hình xử lý chất thải tại hệ thống trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Khoa học đất. (43): 58 - 64. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-Bao-ve-moi-truong-2005-52-2005-QH11-7021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-Bao-ve-moi-truong-2005-52-2005-QH11-7021.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-238636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Luat-kiem-toan-nha-nuoc-2015-282381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Luat-kiem-toan-nha-nuoc-2015-282381.aspx


103 

25. Cao Trường Sơn, Bùi Phùng Khánh Hòa & Hồ Thị Lam Trà (2014). Một số dạng 

của Nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. Tạp chí An toàn - Sức khỏe và Môi trường lao động. (1,2&3): 40 - 46. 

26. Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình, Võ Trọng Thành, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công 

Oánh & Phan Văn Chung (2007). Quy mô, đặc điểm các trang trại chăn nuôi lợn ở 

ba tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông 

nghiệp. (4): 44 - 49. 

27. Phùng Đức Tiến, Nguyễn Duy Điều, Hoàng Văn Lộc & Bạch Thị Thanh Dân 

(2009). Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Tạp chí Chăn 

nuôi. (4). tr. 10 - 16. 

28. Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Tiến Thông & 

Đàm Tuấn Tú (2010). Thực trạng ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải trong chăn 

nuôi lợn trang trại tập trung. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. (23).  

29. Phạm Minh Trí, Nguyễn Thị Cẩm Nhung & Nguyễn Võ Châu Ngân (2013). Xử lý 

chất thải chăn nuôi hộ gia đình - Nghiên cứu thử nghiệm kiểu túi ủ mới HDPE. Tạp 

chí Khoa học Trường đại học Cần Thơ. (29): 66 - 75. 

30. Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà (2003). Kiểm toán chất thải công nghiệp. Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 

31. Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh & Cao Trường Sơn (2012). Giáo trình: Quản lý 

môi trường. Nhà xuất bản Đại học Nông Nghiệp. Hà Nội 

32. Hồ Thị Lam Trà, Cao Trường Sơn & Trần Thị Loan (2008). Ảnh hưởng của chăn 

nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. (10): 55-60. 

33. Ủy ban nhân dân xã Yên Xá (2012). Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp Cơ khí – Đúc Tống xá năm 2012.  

34. Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội khóa 14 (2018). Báo cáo: 

Việc xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.  

35. UNEP (2004). Tài liệu hướng dẫn: Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu 

quả. Bộ Công thương 2004. Hà Nội. 143 trang. Truy cập từ 

http://scp.gov.vn/App_File/supports/15df2ad9-16a3-48d3-b49c-1768cbcaa8d6.pdf 

ngày 20/5/2019. 

Tiếng Anh 

1. ASOSAI (2006). Guidance on Conducting Environment Audit. 8th ASOSAI 

Research Project in India, China, Malaysia, Pakistan and Saudi Arabia. 70 pages. 

Retrieved from http://iced.cag.gov.in/wp-content/uploads/2013/02/ASOSAI-

GUIDANCE-FoR-ENVIRONMENTAL-AUDITING.pdf on May 25, 2019 

2. Bureau of Energy Efficiency of Indian (2005). General Aspect of Energy 

Management and Energy Audit: “Chapter 4 “Material and Energy Balance”. New 

http://scp.gov.vn/App_File/supports/15df2ad9-16a3-48d3-b49c-1768cbcaa8d6.pdf
http://iced.cag.gov.in/wp-content/uploads/2013/02/ASOSAI-GUIDANCE-FoR-ENVIRONMENTAL-AUDITING.pdf
http://iced.cag.gov.in/wp-content/uploads/2013/02/ASOSAI-GUIDANCE-FoR-ENVIRONMENTAL-AUDITING.pdf


104 

Delhi, Indian. 328 pages. Retrieved from https://s3.ap-south-

1.amazonaws.com/aipnpc.org/downloads/T_5053_GENERAL_ASPECTS_OF_EN

ERGY_MANAGEMENT_AND_ENERGY_AUDIT.pdf  on June 20, 2019. 

3. Caroline Lee (2005). UNB Fredericton Campus Waste Audit October 2004: Results 

and Recommendations. The University of New Brunswick March 15, 2005. 

Retrieved from 

http://www.engr.usask.ca/classes/BLE/482/Misc%20Info/waste_audit.pdf on June 

22, 2019. 

4. Catherine Williams (2010). Environmental Audit Report: Poyal Society of Arts. 

ECUS Ltd in London, January 2010. Retrieved from 

https://fr.scribd.com/document/73082416/RSA-Environmental-Legal-and-

Compliance-Report on June 25, 2019. 

5. Carlos Figueira & Kate Whalen (2011). Waste Audit Report. McMaster University 

in Canada. March 2011. 

6. Clemson University (2013). Environmental Audit: Executive Summary. May 2013 

in USA. Retrieved from 

https://www.clemson.edu/sustainability/documents/ExecutiveSummary2013.pdf on 

July 5, 2019. 

7. Deparment of Environmental Australia (2012). Emission estimation technique 

manual for Fugitive emissions – Version 2.0 January 2012.  46 Pages Retrieved 

from   http://www.npi.gov.au/resource/emission-estimation-technique-manual-

fugitive-emissions on July 10, 2019. 

8. EPA Victorya (2007). Environmental Auditor guidelines for issue of Certificates 

and Statements of Environmental Audit. Publication 759.1 Setember 2007. USA. 

80 pages. Retrieved from https://apps.epa.vic.gov.au/EnvAuditFiles/53V/67970-

3/67970-3_a.pdf on August 12, 2019. 

9. EIGA (2013). Environmental Auditing Guide. IGC Doccument 135/12/E. 41 pages. 

Retrieved from https://www.bartleby.com/essay/Environmental-Auditing-Guide-

F355QCUSCP6AX on August 10, 2019. 

10. Environmental Protection Deparment of Hongkong (2014). Environmental Audit: 

A simple Guider. Hongkong 2014. Retrieved from 

https://www.epd.gov.hk/epd/english/how_help/tools_ea/audit_conduct.html on 

August 10, 2019. 

11. Fenco MacLaren Inc (2006). Waste Audit Manual: A Comprehensive Guide to the 

Waste Audit Process. Canada Council of Ministers of Environment, April 2006.  

12. India NPC (1994). Demonstration in Small Industries of Reducing Waste 

(DESIRE) Procedure for waste audit. India. 

https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/aipnpc.org/downloads/T_5053_GENERAL_ASPECTS_OF_ENERGY_MANAGEMENT_AND_ENERGY_AUDIT.pdf
https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/aipnpc.org/downloads/T_5053_GENERAL_ASPECTS_OF_ENERGY_MANAGEMENT_AND_ENERGY_AUDIT.pdf
https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/aipnpc.org/downloads/T_5053_GENERAL_ASPECTS_OF_ENERGY_MANAGEMENT_AND_ENERGY_AUDIT.pdf
http://www.engr.usask.ca/classes/BLE/482/Misc%20Info/waste_audit.pdf
https://fr.scribd.com/document/73082416/RSA-Environmental-Legal-and-Compliance-Report
https://fr.scribd.com/document/73082416/RSA-Environmental-Legal-and-Compliance-Report
https://www.clemson.edu/sustainability/documents/ExecutiveSummary2013.pdf
http://www.npi.gov.au/resource/emission-estimation-technique-manual-fugitive-emissions
http://www.npi.gov.au/resource/emission-estimation-technique-manual-fugitive-emissions
https://apps.epa.vic.gov.au/EnvAuditFiles/53V/67970-3/67970-3_a.pdf
https://apps.epa.vic.gov.au/EnvAuditFiles/53V/67970-3/67970-3_a.pdf
https://www.bartleby.com/essay/Environmental-Auditing-Guide-F355QCUSCP6AX
https://www.bartleby.com/essay/Environmental-Auditing-Guide-F355QCUSCP6AX
https://www.epd.gov.hk/epd/english/how_help/tools_ea/audit_conduct.html


105 

13. ISO Central Secretariat (2009). Environmental management: The ISO 14000 family 

of International Standards. Retrieved from https://www.iso.org/iso-s14001-

environmental-management.html on August 20, 2019. 

14. Jussi M. & Kari T. (2003). Environmental Management System: ISO 14001. 

Benchmarking Ltd 4 October 2003. 

15. Onterio (2008). A Guide to Waste Audits and Waste Reduction Work Plans for 

Industry, Commercial and Institutional Sectors. July 2008. 48 pages. Retrieved 

from https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/3939/ici-guide-revised-july-

08.pdf on 17 July, 2019. 

16. Tim F. & Don M. (2011). Baseline Environmental Audit Report: Apache egypt 

western desert assets. March 2011. London. 65 Pages. Retrieved from 

https://www3.opic.gov/environment/eia/westerndesert/Baseline%20Environmental

%20Audit.pdf on 11 August, 2019.  

17. RRFB (2015). Waste Audit Guide.  Nova Scotia. 51 pages. Retrieved from 

https://vdocuments.mx/document/waste-audit-guide.html on July 15, 2019. 

18. United States of Environmental Protection Agency (1997). Environmental Audit 

Program Design Guidelines for Federal Agencies. In USA. 126 pages. Retrieved 

from 

https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/envaudproguidemas.pdf on 

11 July, 2019. 

19. William C. Culley (1998). Environmental and Quality Systems Integration, Chapter 

19 Environmental Management System Audit. Lewis Publishers. England. 328 

pages. 

 

 

 

  

http://www.vpc.org.vn/Download.aspx/7DFB2115C3294289847C25DB0B3CE164/1/theiso14000family_2009.pdf
http://www.vpc.org.vn/Download.aspx/7DFB2115C3294289847C25DB0B3CE164/1/theiso14000family_2009.pdf
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/3939/ici-guide-revised-july-08.pdf
https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/3939/ici-guide-revised-july-08.pdf
https://www3.opic.gov/environment/eia/westerndesert/Baseline%20Environmental%20Audit.pdf
https://www3.opic.gov/environment/eia/westerndesert/Baseline%20Environmental%20Audit.pdf
https://vdocuments.mx/document/waste-audit-guide.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/envaudproguidemas.pdf


106 

PHỤ LỤC 

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VỀ KIỂM TOÁN CHẤT THẢI 

Phần phụ lục cung cấp cho sinh viên 3 ví dụ thực tế về kiểm toán chất thải: kiểm 

toán chất tại nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ; kiểm toán rác thải sinh hoạt tại đại học 

UNB; Kiểm toán chất thải chăn nuôi bò tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi 

tham khảo phần này, sinh viên cần tổng hợp được các nội dung triển khai một cuộc 

kiểm toán cụ thể trong thực tế; học cách trình bày và nhận xét kết quả. 

PHỤ LỤC 1: KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NGÀNH BỘT GIẤY 

1.1. Các dữ liệu cơ bản 

1.1.1. Quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất bột và giấy 

Quy trình công nghệ sản xuất bột và giấy bao gồm 2 quá trình cơ bản: Sản xuất 

bột và sản xuất giấy từ bột giấy. 

Sản xuất bột bao gồm các công đoạn: Sơ chế nguyên liệu, nấu, rửa, tẩy trắng và 

nghiền bột. Thông thường có 3 nguyên tắc cơ bản để sản xuất bột là: Cơ học, nhiệt học và 

hóa học. Tuy nhiên, trong thực tế người ta có thể kết hợp các phương pháp trên để tạo 

thành các phương pháp như: Phương pháp bán hóa; phương pháp hóa nhiệt cơ và phương 

pháp hóa học. Trong các phương pháp kết hợp đều sử dụng hóa chất để nấu nhằm tách 

lingin và các tạp chất khác ra khỏi xenlulo. Hiệu suất của các phương pháp sản xuất bột 

được trình bày trong bảng 1. 

Bi1.g thHi1.g thhực tế người ta có thể kết hợp các phươ 

Phương pháp 
Xử lý hóa học 

(Hóa chất nấu) 

Hiệu suất (%) 

(Không tẩy) 

1. Bán hóa 

Sunfit trung tính 

Sunfat 

Soda 

Bisunfit 

 

Na2SO3+Na2CO3+NaHCO3 

NaOH + Na2S 

Na2CO3 + NaOH 

Mg-Sunfit 

 

65 - 90 

75 - 85 

65 - 85 

60 - 90 

2. Hóa - Nhiệt - Cơ 

Sunfat 

Bisunfit 

Sunfit 

 

NaOH + Na2S 

Mg-sunfit 

Sunfit axit 

 

55 - 60 

55 - 70  

55 - 70 

3. Hóa 

Sunfat 

Soda 

Sunfit 

Bisunffit 

 

NaOH + Na2SO3 

Na2CO3 + NaOH 

Sunfit axit 

Mg-Sunfit 

 

40 - 55 

40 - 55 

40 - 60 

45 - 60 

Nguồn: Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà, 2003 
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Quy trình sản xuất giấy và bột giấy được chỉ ra trong hình 1: 

 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất giấy và bột giấy 

Các giai đoạn của quy trình sản xuất trong hình được mô tả cụ thể như sau: 

* Giai đoạn 1: Chuẩn bị và xử lý nguyên liệu:  

Nguyên liệu sản xuất là tre, nứa: Được đưa vào máy chặt. Tại đây các nguyên liệu 

được chặt nhỏ thành các mảnh có kích thước nhỏ (dài khoảng 35mm), sau đó nguyên 

liệu được đưa qua hệ thống sàng và hệ thống rửa bằng nước. 

Nguyên liệu là gỗ được đưa đến bộ phận bóc vỏ và được chặt thành các mảnh có 

kích thước dài 8 - 10cm, rộng 22 - 25mm, dày 2 - 5mm, sau đó các mảnh này cũng được 

đưa qua bộ phận sàng và rửa bằng nước. 

Nguyên liệu sau khi được chặt và rửa sạch sẽ được đưa vào nấu. 

Nấu 

Rửa 

Tẩy trắng 

Nghiền bột 

Gia công nguyên liệu thô 

Sấy 

Cô đặc – đốt – 

xút hóa 

Xeo giấy 

Nước rửa 

Hóa chất nấu, hơi nước 

Nước rửa 

Hóa chất tẩy 

Phèn, dầu, nước, hơi nước 

Hơi nước Nước ngưng 

Nước thải có SS, BOD, COD 

cao 

Nước rửa co SS, BOD, COD 

cao 

Nước thải có độ màu, BOD, 

COD cao 

Nước thải chứa tạp chất 

Nguyên liệu thô (tre, nứa, gỗ…) 

Nước ngưng 

Chất độn, phụ 

gia 

Sản phẩm 
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* Giai đoạn 2: Nấu 

Nguyên liệu được đưa vào nồi nấu, sau đó dịch trắng được thêm vào. Dịch trắng 

bao gồm NaOH và Na2S có chức năng chiết tách ligin và các chất hữu cơ khác ra khỏi 

xơ sợi. 

* Giai đoạn 3: Rửa 

Dịch đen được tách khỏi bột. Quá trình rửa bột được tiến hành trên máy lọc rửa. 

Dịch rửa lần 1 và 2 được đưa tới bộ phận chưng để thu hồi hóa chất và dịch đen. Dịch 

đen loãng còn lại trong bột sẽ được rửa tiếp ở các công đoạn sau. 

* Giai đoạn 4: Sàng 

Trong khâu này, lượng dịch đen còn lại trong bột tiếp tục được loại bỏ. Bột được 

pha loãng với nước khoảng 40 - 90m3 nước/tấn bột. Nếu các nhà máy tiến hành tuần 

hoàn nước thải có thể sẽ giảm lượng nước cần dùng xuống 35 m3/tấn bột. 

* Giai đoạn 5: Tẩy trắng 

Bột sẽ được tẩy trắng trong giai đoạn này theo quy trình sau: 

 

Hình 2. Quy trình tẩy bột trong sản xuất giấy 

Các hóa chất trên có tác dụng phân hủy và hòa tan các chất hữu cơ có màu tối. 

Trong giai đoạn này phải sử dụng một lượng nước lớn để loại bỏ các chất hòa tan. 

* Giai đoạn 6: Xeo giấy 

Bột tẩy trắng được nghiền nhỏ rồi pha trộn với một số phụ gia như: 

- Cao lanh chiếm hàm lượng 5 - 10% lượng bột giấy để làm tăng độ dày và độ 

chặt của giấy. 

- Nhựa thông với hàm lượng 10kg/tấn giấy để làm tăng khả năng liên kết xơ sợi, 

chống thấm nước cho giấy. 

- Phèn chua Al2(SO4)3 hàm lượng 35kg/tấn giấy để làm giảm pH của bột giấy 

xuống mức phù hợp. 

Bước 1: Dùng Cl2 3,5% 

tẩy trong 30 phút ở 30 - 

35oC 

 

Bước 2: Dùng NaOH 

12% tẩy trong 120 phút 

ở 70oC 

 

Bước 3: Dùng NaClO 

12% tẩy trong 180 phút 

ở 40oC 

 

Bước 4: Dùng NaClO 

12% tẩy trong 180 phút 

ở 40oC 
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Sau đó bột được phun và xeo trên máy. Giấy được sấy và ép làm nhẵn mặt và 

chuyển sang bộ phận cuộn tròn khổ có kích thước khác nhau tùy theo yêu cầu sản phẩm 

của mỗi nhà máy. 

1.1.2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

Nguyên liệu: Các nguyên liệu thô sử dụng cho ngành bột giấy và giấy là xơ sợi 

thực vật từ gỗ, tre, nứa, đay, gai, các sản phẩm phụ của nông nghiệp như rơm, bã mía 

hoặc các loại sợi tái sinh. 

Hóa chất: Sử dụng chủ yếu là: Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3, NaOH, Na2S, sunfit 

axit và magie sunfit (trong giai đoạn nấu để tách lignin và các tạp chất ra khỏi xenlulo); 

các hợp chất chứa kiềm và clo trong giai đoạn tẩy trắng; một số phụ gia khác như cao 

lanh, phèn, nhựa thông... 

Biaxit. Nguyên li magie sunfit (trong giai đo giai đo nấu để tách lig 

STT Nguyên liệu, hóa chất Sản lượng (tấn/năm) 

Phân xưởng sản xuất hóa chất 

1 

2 

3 

4 

Muối 

Vôi 

NaOH rắn 

NaOH loãng 

7.451 

2.202 

35.000 

3.638 

Phân xưởng sản xuất bột giấy 

5 

6 

7 

8 

Tre, gỗ 

Cl2 

CaOCl2 

H2O2 

49.918 

1.190 

21.638 

376 

Phân xưởng xeo giấy 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Phèn 

Cao lanh 

Keo 

Bột nhập 

Bột thô 

Bột tự tẩy trắng 

Giấy vụn 

1.045 

857 

213 

4.079 

1.520 

9.531 

1.116 

Nguồn: Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà, 2003 

Bên cạnh các nguyên liệu được chỉ ra trong bảng trên, trong quá trình sản xuất bột 

giấy và giấy còn sử dụng một lượng lớn nước (Bảng 3). 

Bng3dụn Nhu cng một lượng lớn nước (Bảấy và giấyg bảng trênđ 

Bộ phận 

sản xuất 

Lượng nước sử dụng (m3/năm) 

Nước sinh hoạt Nước sản xuất 

Sử dụng Tái sử dụng Sử dụng Tái sử dụng 

Phân xưởng hóa chất 37.572 - 254.793 - 

Phân xưởng bột giấy 56.358 - 1.593.623 239.550 

Phân xưởng xeo giấy 93.930 - 2.833.679 1.801.731 

Nồi hơi - - 110.625 23.725 

Nguồn: Trịnh Thị Thanh & Nguyễn Thị Hà, 2003 
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Nhiên liệu: Nhiên liệu và năng lượng sử dụng chủ yếu là điện để chạy máy móc, 

thiết bị. Các loại xăng, dầu làm nhiên liệu cho các thiết bị, máy móc.  

1.2. Xác định và đánh giá các nguồn thải 

1.2.1. Nước thải 

Để đánh giá nước thải cần phải chú ý tới các vấn đề như sau: 

- Các nguồn phát sinh; 

- Các điểm thải; 

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải; 

- Lưu lượng và tải lượng các chất thải có trong dòng thải. 

Kết quả kiểm toán đã chỉ rõ nước thải của nhà máy giấy bao gồm: 

- Nước dịch đen: Phát sinh trong khâu nấu kiềm và dịch rửa. Loại nước này có 

thành phần chủ yếu là các chất tạo màu, các hợp chất hữu cơ và kiềm dư. 

- Nước dịch trắng: Phát sinh ở công đoạn tẩy và dịch xeo, thành phần chủ yếu là 

các hợp chất vô cơ và xơ sợi. 

Tính chất đặc trưng của dòng thải của nhà máy: 

- pH cao do kiềm dư; 

- Cảm quan: Màu đen, có mùi và bọt chủ yếu sinh ra do các dẫn xuất của lignin; 

- Chất rắn lơ lửng do bột giấy và các chất độn như cao lanh; 

- BOD, COD cao do dẫn xuất của lignin, lognin, các loại đường phân tử cao và 

một lượng nhỏ các hợp chất có nguồn gốc sinh học khác (Nếu nhà máy sử dụng Cl để 

tẩy trắng thì dòng thải có thêm các dẫn xuất hữu cơ chứa clo). 

1.2.2. Khí thải 

Để đánh giá khí thải phải chú ý tới một số vấn đề sau: 

- Các điểm thải khí trong và ngoài ống khói; 

- Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải; 

- Lưu lượng và tải lượng các chất có trong khí thải. 

Khí thải của ngành công nghiệp giấy chủ yếu là các khí như: 

- H2S (sunfuahydro); SO2 (sunfua dioxit); CO (cacbon oxit); NO2 (Nito dioxit); 

CH3SH (metyl mecaptan), CH3SCH3 (dimetyl sunfua) và các chất hữu cơ dễ bay hơi… 

được sinh ra từ bộ phận ngưng dịch. 

- Ngoài ra, trong khí thải còn chứa các sol khí ở dạng hạt như Na2SO4 (sunfat 

natri), Na2CO3 (cacbonatnatri) và một lượng bụi nhất định. 

1.2.3. Chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là do rác thải từ các hoạt động của nhà máy sản 
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xuất bột và giấy. Trong đó, bùn thải chiếm 45% tổng lượng rác thải; tro, xỉ chiếm 25%; 

vỏ cây, mảnh gỗ chiếm 15%; giấy vụn phế loại chiếm 10% và phần còn lại 5% bao gồm 

xơ sợi lẫn trong nước thu hồi từ bể xử lý, mùn của gỗ, tre, nứa, vỏ cây tạo ra trong khâu 

chuẩn bị nguyên liệu. 

1.2.4. Tiếng ồn 

Chủ yếu phát sinh do hoạt động vận hành máy móc, thiết bị trong toàn bộ dây 

chuyền sản xuất bột và giấy. Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh do các loại động cơ khác 

như quạt thổi mảnh, máy cấp hoặc các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên liệu, sản 

phẩm tạo ra. 

1.3. Xây dựng và đánh giá phương án giảm thiểu chất thải 

1.3.1. Các phương án giảm thiểu chất thải 

a. Nước thải 

Mục đích của việc xử lý nước thải nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, 

các hóa chất tẩy bột giấy, mùi do các hợp chất lưu huỳnh gây ra; hạn chế việc gây mất 

mỹ quan khu vực tiếp nhận nguồn nước thải. 

Các biện pháp xử lý lựa chọn: Nước thải sẽ được xử lý nội bộ trước khi chuyển 

tới hệ thống xả thải chung. Dựa vào đặc tính nguồn thải ngành công nghiệp giấy mà các 

phương pháp xử lý lựa chọn bao gồm: Lắng, đông keo tụ, sinh học. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà bếp được dẫn theo đường ống và 

thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý; nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý tại các 

hầm kỵ khí, lượng nước tràn được dẫn qua giếng thấm xây song song với hầm kỵ khí, 

sau đó nước thải ngấm vào đất. 

- Xử lý nước thải của quy trình sản xuất: 

Xử lý nội vi bằng các biện pháp: Lắp đặt đồng hồ nước cho toàn bộ các phân 

xưởng sản xuất; cải tạo phân xưởng bột giấy, cụ thể cải tiến giai đoạn clo hóa, giai đoạn 

tẩy trắng, chế tạo hệ thống phóng bột, thu hồi nhiệt khi phóng bột; cải tạo hệ thống rửa 

bột: sử dụng bể lắng hình tròn để thu hồi bột giấy từ công đoạn xeo giấy, đầu tư nâng 

cấp máy xeo giấy. 

Xử lý ngoại vi: Nước thải rửa bột từ phân xưởng bột giấy được đưa vào hồ lắng sơ 

bộ để thu lại bột giấy trước khi xả thải. Tại các hố lắng, các chất lắng ở đáy sẽ được 

bơm vào bể chứa rồi được bơm lên máy ép để tách nước, thu hồi lại bột thải. Nước ép 

tiếp tục được đưa về bể lắng vì còn nhiều xơ sợi. Đây là bước lắng để sử lý sơ bộ, nước 

thải chưa được xử lý triệt để. 

b. Khí thải 

Mục đích của xử lý khí: Nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm như: các chất chứa lưu 

huỳnh (hydro sunfua, metyl mecaptan), các hợp chất khí chứa clo, các hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi và bụi; đảm bảo môi trường không khí trong lành cho công nhân sản xuất và 

hạn chế tác động cho khu vực xung quanh. 



112 

Các biện pháp: Khí thải của nhà máy giấy được xử lý bằng các biện pháp: lắng 

trọng lực, sử dụng các ống góp, các thiết bị cyclon và lọc túi, hấp thụ để loại NOx bằng 

hỗn hợp Mg(OH)2 + MgCO3. 

c. Chất thải rắn 

Công nghệ chủ yếu được sử dụng là thu hồi cặn bột giấy từ hố lắng nước thải, 

mảnh tre, gỗ vụn, cặn cát, cao lanh, rác, tạp chất giấy vụn, đá vôi, xỉ vôi… Nhìn chung, 

các chất thải rắn của nhà máy được xử lý khá triệt để. 

d. Tiếng ồn 

Để kiểm soát tiếng ồn cần thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết, cho dầu bôi 

trơn và thay những thiết bị hư hỏng của các máy móc, đặc biệt chú ý tới các khâu có khả 

năng gây ồn. 

1.3.2. Đánh giá các phương án giảm thiểu chất thải 

a. Xử lý nước thải 

Xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy đạt hiệu quả thấp, chỉ giải quyết được 35-

49% lượng chất ô nhiễm có trong nước thải. 

Trong khi đó, việc xử lý nước thải sản xuất của nhà máy mới chỉ đạt 60% trong 

công đoạn xeo giấy. Nước thải ở phân xưởng hóa chất, lượng dịch đen ở phân xưởng 

sản xuất bột chưa được xử lý mà đổ thẳng ra sông. 

Hồ lắng ngoại vi của nhà máy có hiệu quả cao trong việc làm giảm nồng độ TSS 

(xơ sợi, bột giấy). Tuy nhiên, biện pháp này không làm giảm được độ màu, nồng độ 

COD, BOD trong nước thải theo yêu cầu của tiêu chuẩn môi trường. Bên cạnh nước thải 

đầu ra còn có nồng độ chất ô nhiễm cao thì tình trạng bột giấy được thu hồi từ hồ lắng 

ngoại vi bị ứ đọng, đổ tràn ra mặt đất trên phạm vi rộng. 

b. Xử lý khí thải 

Các khí lò hơi đều tập trung thoát ra theo hệ thống ống khói nên không gây ô 

nhiễm tại chỗ, không ảnh hưởng đến nhân công trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, chúng có 

thể phân tán ra ngoài và gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 

Các khí thải từ các máy phát điện của nhà máy không được tập trung thoát theo 

ống khói ra ngoài nên gây ô nhiễm môi trường tại chỗ. 

c. Xử lý chất thải rắn 

Do nhà máy hợp đồng với công ty vệ sinh công cộng địa phương nên vấn đề chất 

thải rắn sản xuất và sinh hoạt của nhà máy được xử lý triệt để. 

d. Xử lý tiếng ồn 

Tiếng ồn ở hầu hết các khâu sản xuất đều đạt tiêu chuẩn cho phép, không gây ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh, chỉ gây ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất. 
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1.3.3. Tính toán chi phí môi trường và lợi ích kinh tế 

- Phân tích chi phí xử lý nước thải sau đường ống 

 Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng:  

Chi phí hóa chất dùng trong quá trình xử lý hóa lý và xử lý bùn sinh học, bao 

gồm: 

Mua sulfat nhôm: 1.650 kg/ngày * 1.800 đ/kg = 2.970.000 đ/ngày 

Mua PE: 70kg/ngày*60.000 = 4.200.000 đ/ngày 

Chi phí điện cho hệ thống xử lý: 8.000kw/ngày*900đ/kw = 7.200.000đ/ngày 

Chi phí nước cấp pha chế hóa chất và vệ sinh thiết bị: 300m3/ngày*900đ/m3 = 

270.000đ/ngày 

Chi phí nhân công: 6 người/ngày*40.000đ/người/ngày = 240.000đ/ngày 

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong hệ thống xử lý: 

28.000.000.000*2%/năm = 560.000.000đ/năm 

Chi phí tư vấn trong quá trình vận hành, kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý: 

750.000đ/ngày 

Chi phí cho xử lý chất thải rắn: 84 tấn/ngày*20.000đ/tấn = 1.680.000đ/ngày 

Chi phí vận chuyển chất thải: (84 tấn: 7 tấn/chuyến)*150.000đ/chuyến = 

1.800.000đ/ngày 

 Chi phí khấu hao thiết bị nhà, nhà xưởng: 

Khấu hao xây dựng trong 30 năm: 30.000.000.000đ/30năm = 1.000.000.000đ/năm 

Khấu hao thiết bị trong 12 năm: 28.000.000.000đ/12 năm = 2.333.300.000đ/năm 

Từ những tính toán ở trên (phần thu hồi từ quá trình xử lý coi như bằng 0) ta xác 

định được chi phí xử lý cho một m3 nước thải là: 2.810.000đ/năm 

- Phân tích chi phí cho phương án tái sử dụng nước thải 

Tổng vốn đầu tư cho hệ thống thu gom và xử lý: 14.000.000đ. Trong đó: 

Chi phí xây dựng: 5.500.000.000đ 

Chi phí mua thiết bị: 7.000.000.000đ 

Phần thiết kế và tư vấn: 1.500.000.000 đ 

Các chi phí cho phương án tái sử dụng nước thải bao gồm: 

 Chi phí vận hành, bảo dưỡng: 

Chi phí mua hóa chất: 

Mua PE: 45kg/ngày*60.000đ/kg = 2.700.000đ/ngày 

Chi phí điện cho hệ thống xử lý: 9.000m3/ngày*0,08kw/m3*900đ/kw = 

648.000đ/ngày 
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Chi phí nước cấp cho pha hóa chất và vệ sinh thiết bị: 60m3/ngày*900đ/m3 = 

54.000đ/ngày 

Chi phí nhân công: 6 người/ngày*40.000đ/người/ngày = 240.000đ/ngày 

Chi phí bảo dưỡng, sửa chứa thiết bị trong hệ thống: 7.000.000.000*2%/năm = 

140.000.000đ/năm. 

Chi phí tư vấn trong quá trình hoạt động, kiểm tra, giám sát các thông số của hệ thống: 

150.000đ/ngày 

Chi phí xử lý chất thải rắn: Không có 

Chi phí vận chuyển chất thải rắn: Không có 

 Chi phí khấu hao thiết bị, nhà xưởng 

Khấu hao xây dựng trong 30 năm: 5.500.000.000đ/30 năm = 183.300.000đ/năm 

Khấu hao thiết bị trong 12 năm: 7.000.000.000đ/12 năm = 583.300.000đ/năm 

 Phần thu hồi từ quá trình tái sử dụng nước thải 

Nước sạch tiết kiệm được:  2.000m3/ngày*900đ/m3 = 1.800.000đ/ngày 

Bột giấy tiết kiệm được: 9.000m3*0,3kg/m3*9%*6.500đ/kg = 17.374.500đ/ngày 

Trên cơ sở các tính toán chi phí và phần thu hồi từ quá trình xử lý xác định được 

chi phí xử lý cho một đơn vị chất thải là: 2.259.000đ/năm. 

Như vậy, khi tiến hành phương án tái sử dụng nước thải không những giúp giảm 

thiểu lượng chất thải phát sinh mà còn góp phần làm giảm chi phí xử lý/đơn vị chất ô 

nhiễm. Nhờ đó giảm được chi phí sản xuất, góp phần giảm giá thành và nâng cao sức 

cạnh tranh cho sản phẩm. 

1.3.4. Xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải 

* Nước thải 

Giảm thiểu lượng nước thải trong sản xuất giấy có thể đạt được thông qua các 

biện pháp như sau: 

 Bảo quản và làm sạch nguyên liệu đầu vào bằng phương pháp khô để giảm 

lượng nước rửa. 

 Dùng súng phun tia để rửa máy móc, thiết bị, sàn… sẽ giảm được một lượng 

nước đáng kể so với rửa bằng vòi. 

 Bảo toàn hơi nước, tránh thất thoát hơi, chảy tràn nước. 

 Phân luồng các dòng thải để tuần hoàn sử dụng lại các nguồn nước ít bị ô nhiễm. 

 Giảm tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải (xử lý dịch đen; thay thế hóa 

chất tẩy chứa clo bằng H2O2 hay Ozon; thu hồi bột giấy và xơ sợi từ các dòng thải để sử 

dụng như nguyên liệu ban đầu. 
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* Khí thải 

Để kiểm soát các chất ô nhiễm từ lò nung vôi (H2S và bụi) phải rửa bùn và sau đó 

làm ráo nước đến khô trước khi cung cấp cho lò và sử dụng bộ lọc venturi chuyên dụng. 

Việc dùng lại các loại nước ngưng từ các thiết bị bốc hơi (cô đặc), các thiết bị tiêu 

hủy sau khi bóc vỏ cây bằng hơi nước và thiêu kết các chất không bay hơi có thể giúp 

cho việc duy trì nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm. 

- Biện pháp công nghệ 

Đây được coi là biện pháp cơ bản để giảm thiểu ô nhiễm do nó có thể cho phép 

quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao nhất để giảm bớt và đôi khi loại trừ chất độc hại thải 

ra ngoài môi trường. 

Nội dung chính của biện pháp này là hiện đại hóa công nghệ sản xuất và khép kín 

dây truyền, thiết bị sản xuất. 

  



116 

PHỤ LỤC 2. KIỂM TOÁN RÁC THẢI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NEW BRUNSWICLK (MỸ) 

Kiểm toán rác thải sinh hoạt là một vấn đề mới ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên trên 

thế giới, kiểm toán rác thải sinh hoạt được thực hiện nhiều ở các nước phát triển như 

Anh, Mỹ, Canada, Đức, Úc… đặc biệt là trong các trường đại học. Dưới đây chúng tôi 

giới thiệu cuộc kiểm toán rác thải được thực hiện bởi trường Đại học New Brunswich, 

(Mỹ) để sinh viên tham khảo và học tập. 

2.1. Giới thiệu chung về cuộc kiểm toán 

Cuộc kiểm toán này được tiến hành từ ngày 4 - 14 tháng 10 năm 2004 trong 

khuôn viên trường Đại học UNB (Mỹ) nhằm xác định thành phần và khối lượng rác thải 

phát sinh hàng năm của UNB. 

2.1.1. Mục tiêu của cuộc kiểm toán 

Cuộc kiểm toán này được thực hiện nhằm đạt tới các mục tiêu cụ thể như sau: 

- Đánh giá tính bền vững của các hoạt động quản lý chất thải rắn của UNB; 

- Xác định các cơ hội cải tiến trong hệ thống quản lý chất thải rắn của UNB; 

- Đưa ra các giải pháp để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh và nâng cao hiệu quả 

thải bỏ chất thải rắn. 

2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu mẫu rác:  

Sáu khu vực phát sinh rác thải tại các tòa nhà có chức năng khác nhau của UNB 

đã được lựa chọn làm địa điểm thu mẫu. Cụ thể được trình bày trong bảng 4 dưới đây. 

Bưng đâyChng đây.ực phát sinh rác thải tại các   

Chức năng của các tòa nhà Địa điểm thu mẫu rác 

Giảng đường/Nhà hành chính  
Carlenton/Tilley/Singer Hall 
Head Hall 

Nhà ăn (khu dịch vụ ăn uống) 
Nhà liên hiệp sinh viên 
Ký túc xá nữ Beaverbrook 

Ký túc xá sinh viên 
Ký túc xá Aitken 
Ký túc xá Joy Kidd/Lady Dunn/Tibbits 

Nguồn: Kiểm toán rác thải tại đại học New Brunwich 

Tại mỗi điểm thu rác thiết kế 5 thùng rác để tiến hành thu rác. 
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Thời gian thu rác tại mỗi điểm là 5 ngày với khoảng thời gian từ 6h30 phút sáng 

đến 3h30 phút chiều. 

Rác thải tại các điểm thu mẫu được phân loại thành 15 nhóm nhỏ (Bảng 5). 

Đã có 42 tình nguyện viên được huy động để tiến hành thu gom và phân loại rác 

trong suốt quá trình kiểm toán. 

Bãng  42Bãng  42 tình nguyện viên được huy động đ  

Nhóm rác Mô tả Ví dụ 

GIẤY (Paper) 

Giấy đẹp 

 

 

Bao gồm các loại giấy thông 

thường như: Giấy in, vở viết và 

các loại giấy đẹp khác 

 

Bìa cứng, giấy các-tông 

 

Các loại vật liệu như: Các loại 

hộp, thùng cac-tông, vỏ giấy 

đựng bánh kẹo, đồ ăn… 

 

Tạp chí, giấy in báo, tờ quảng 

cáo 

 

Các loại giấy bóng 

 

Giấy khác 

 

Các loại giấy không tái chế 

được như: Cốc giấy đựng cà 

phê 

 

NHỰA 

# 1-7 

(Nhựa có mã # 1-7 ) 

Tất cả các loại nhựa có mã số 

từ 1-7 trừ loại nhựa có mã # 6 

(chúng là styrofoam) 

 

Styrofoam (# 6)  

 



118 

Nhóm rác Mô tả Ví dụ 

Khác 

 

Tất cả các loại nhựa không có 

mã từ 1-7 (VD như các vỏ hộp 

sữa) 

 

THỦY TINH 

Các loại thủy tinh có thể hoàn 

trả lại nhà sản xuất 

 

 

Các loại thủy tinh hoàn trả để 

thu được một khoản tiền. Chúng 

thường bao gồm các loại vỏ chai 

đồ uống. 

 

Khác  

 

Tất cả các loại thủy tinh khác 

mà không thể hoàn trả hoặc tái 

chế được. 

 
KIM LOẠI  

Nhôm 

 

 

Vỏ đồ uống bằng nhôm 

 

Các vỏ hộp bằng thiếc, thép 

 

 

Các vỏ hộp thực phẩm 

 

Khác 

Bao gồm các loại kim loại không 

thể tái chế được như: Giấy gói 

thực phẩm, thiết bị điện. 

 
CHẤT HỮU CƠ 

Thức ăn thừa 

 

Bao gồm các loại thức ăn bỏ đi: 

Thịt, xương, chất béo… 

 

Khác  

Các chất hữu cơ khác mà 

không phải thực phẩm thừa, ví 

dụ như gỗ, rác sân, vườn… 

 



119 

Nhóm rác Mô tả Ví dụ 

CÁC VẬT LIỆU TÁI CHẾ 

ĐƯỢC NHƯNG CHỨA CHẤT Ô 

NHIỄM 

Các loại vật liệu có thể tái chế 

được nếu chúng không chứa 

các chất ô nhiễm 

 

Nguồn: Kiểm toán rác thải tại đại học New Brunwich 

2.2. Các kết quả kiểm toán 

2.2.1. Tính toán khối lượng rác phát sinh 

Bảng tổng hợp các thông tin về khối lượng rác thải thu gom được trong suốt quá 

trình lấy mẫu được trình bày trong bảng 6: 

Bgng tổnThông tin tợp các thông tin về khối lượng rác thải th  

TT Hạng mục Giá trị 

1 Tổng lượng rác thu gom và phân loại trong quá trình lấy mẫu (kg) 490,4 

2 Số lượng các thùng rác được phân loại trong quá trình lấy mẫu (thùng) 150 

3 Khối lượng rác thu được trung bình của mỗi thùng (kg/thùng) 3,3 

4 Tổng số các thùng rác của trường UNB (thùng) 707 

5 Tổng số khu vực phát sinh rác thải của UNB (khu) 49 

Dựa vào khối lượng rác thu gom được từ 6 điểm thu mẫu rác trong quá trình kiểm 

toán để tính toán khối lượng rác thải phát sinh cho toàn bộ khuôn viên trường UNB. Kết 

quả ước tính này được trình bày trong bảng 7. 

Bảng 7. Ư7.m thu mẫu rác trong quá trình kiểm toá 

TT Hạng mục Giá trị 

1 Khối lượng rác phát sinh/tuần/khu vực phát sinh (kg/khu) 484,4 

2 Khối lượng rác phát sinh/tuần của UNB (kg/tuần) 24.000 

3 Khối lượng rác phát sinh/năm của UNB (kg/năm) 1.000.000 

Theo bảng 7 thì khối lượng rác thải phát sinh của UNB trong một năm là 1.000 

tấn. Tuy nhiên, theo báo cáo của trường UNB, khối lượng rác phát sinh hàng năm là vào 

khoảng từ 1.300 - 1.400 tấn/năm. Như vậy, khối lượng rác thải ước tính từ dữ liệu của 

cuộc kiểm toán là ít hơn từ 300 - 400 tấn/năm so với thực tế. Điều này có thể được lý 

giải bởi một số lý do sau: 
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- Lượng rác phát sinh trong ngày không được thu gom triệt để ở các khu vực thu mẫu 

rác. Do thời gian thu mẫu rác bắt đầu từ 6h30 sáng đến 3h30 chiều nên lượng rác phát sinh 

trong khoảng thời gian từ 3h30 chiều đến 6h30 sáng hôm sau không được thu gom; 

- Số lượng thùng rác đếm được cho toàn trường UNB có thể ít hơn so với thực tế. 

Ở nhiều khu vực, rất khó có thể đếm chính xác số lượng thùng rác do một số thùng rác 

được bố trí ở nhiều khu vực kín hoặc riêng biệt. Mặt khác các thùng giấy, hộp nhựa ở 

nhiều khu vực được sử dụng như những thùng rác nên chúng không được tính đến trong 

quá trình đếm các thùng rác. Điều này cũng khiến cho kết quả ước tính nguồn rác phát 

sinh bị hụt đi; 

- Sáu khu vực thu gom rác chưa đại diện hết cho các khu vực chức năng của 

trường UNB. Một số nhà chức năng như nhà giữ trẻ, nhà khách và một số khu vực phát 

sinh rác thải lớn khác cũng chưa được đề cập trong các tính toán; 

Kích thước mẫu rác lấy quá nhỏ so với dòng rác thải phát sinh trên khuôn viên của 

trường UNB. Lượng rác thu được trong toàn bộ quá trình kiểm toán chỉ chiếm 2,0% so 

với tổng lượng rác phát sinh hành tuần của trường. 

Mặc dù đã lý giải được các nguyên nhân khiến cho kết quả ước tính ít hơn so với 

thực tế nhưng nó chưa đủ để chứng minh cho lượng rác phát sinh trên thực tế của UNB. 

Do đó, nhóm kiểm toán đã tiến hành những điều chỉnh bổ sung để làm tăng tính chính 

xác của kết quả kiểm toán. 

2.2.2. Hiệu chỉnh kết quả 

Để hiệu chỉnh kết quả cuộc kiểm toán nhóm kiểm toán đã đi xác định lại các điểm 

phát sinh rác thải trong khu vực trường và thống kê được tổng cộng có 49 điểm phát 

sinh rác. Sau đó, các điểm phát sinh rác lại được phân chia thành 3 nhóm nhỏ là: Khu 

giảng đường/Nhà hành chính; Khu ký túc xá và Các Nhà hàng dịch vụ ăn uống. Tỷ lệ 

của ba nhóm này như sau: 

 

 

Hình 3. Tỷ lệ các khu phát sinh rác thải phân theo chức năng của trường UNB 

Tỷ lệ này sẽ được sử dụng kết hợp với kết quả của cuộc kiểm toán rác thải trước 

đó để tính toán tổng lượng rác thải phát sinh của trường UNB. 

63%

23%

14% Giảng đường/Nhà 
hành chính

Ký túc xá

Dịch vụ ăn uống 
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Hình 4. Tỷ lệ các loại rác phát sinh theo khối lượng trước và sau khi điều chỉnh tại 6 điểm thu rác 

 

Hình 5. Tỷ lệ các loại rác theo khối lượng rác trước và sau khi hiệu chỉnh  

tại sáu điểm thu rác phân theo các nhóm nhỏ 

Như vậy, sau khi hiệu chỉnh kết quả cho thấy, lượng rác hữu cơ và rác có khả 

năng tái chế chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số rác phát sinh của trường UNB. Đây là tiềm 

năng để trường UNB có thể giảm thiểu lượng rác phát sinh của mình. Tỷ lệ rác thải 

phân theo các nhóm rác nhỏ được chỉ ra trong hình 5. 
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Hình 6. Lượng rác phát sinh phân theo các khu chức năng của UNB 

Lượng rác phát sinh phân theo các khu vực chức năng (3 khu vực) của UNB được 

chỉ ra trong Hình 6. 

Hình 6 cho thấy, tại các khu vực giảng đường/nhà hành chính và khu ký túc xá 

lượng giấy phát sinh chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong khi đó, tại khu Nhà hàng ăn uống lượng 

rác phát sinh có tỷ lệ cao nhất lại là rác hữu cơ và các nhóm rác kim loại. Như vậy, rõ 

ràng tỷ lệ các nhóm rác phát sinh phụ thuộc nhiều vào chức năng của từng khu vực. 

2.2.3. Hiện trạng quản lý rác của UNB 

Hiện tại UNB chỉ tiến hành tái chế giấy, thỉnh thoảng có thêm các loại bìa cứng 

khi có yêu cầu cụ thể. Hiện UNB tham gia vào chương trình Hộp xanh (Blue Bin) của 

vùng Frelender. Trong chương trình này các vật liệu như: Giấy in, báo, tạp chí được tiến 

hành thu gom tại các trường học, khu thương mại và các trường đại học. 

Việc tái chế các chai lọ và hộp nhựa hoặc thủy tinh không được quản lý một cách 

tập trung tại trường UNB. Việc tái chế nhóm vật liệu này được thực hiện một cách riêng 

lẻ tại một số khoa của UNB. Tuy nhiên, số lượng các khoa và các tòa nhà áp dụng việc 

tái chế chai lọ, hộp nhựa hoặc thủy tinh là không nhiều. Vì vậy, nhóm vật liệu này 

không được tái chế một cách thường xuyên. 

Trong báo cáo tổng quan về dữ liệu chất thải rắn của UNB do Vanessa Kilburn - 

Giảng viên khoa Môi trường sinh học thì chỉ có 4,5% lượng rác thải phát sinh trong 

khuôn viên trường được tái chế. 
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Bên cạnh đó, chỉ có một lượng rác không đáng kể được tiến hành ủ compost tại 

trường UNB. Hiện chỉ có duy nhất một giảng viên tại trường được biết đến là một người 

tiến hành ủ compost rác thải hữu cơ. 

Như vậy, tổng lượng rác thải tái chế và ủ compost của UNB chỉ vào khoảng 5% 

tổng lượng rác thải phát sinh hàng năm. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với tiềm năng tái 

chế rác của trường. 

Lượng rác phát sinh phân theo các khu vực chức năng (3 khu vực) của UNB được 

chỉ ra trong hình 6. 

2.2.4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu rác thải cho UNB 

Dựa trên các kết quả của cuộc kiểm toán rác thải, nhóm kiểm toán đã đề xuất các 

giải pháp cụ thể để giảm thiểu lượng rác phát sinh cho UNB. Có 2 cách để UNB có thể 

tiến hành giảm thiểu được lượng rác phát sinh:  

- Tăng cường sử dụng lượng rác phát sinh bằng việc đẩy mạnh các hoạt động tái 

chế rác và hoạt động ủ phân compost. 

- Giảm lượng phát sinh rác thải của trường bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng 

các vật liệu trong khu vực trường. 

2.2.5. Các giải pháp giảm lượng phát sinh rác thải 

- Giấy 

Khuyến khích nhân viên, các khoa, các bộ phận và sinh viên trong trường trao đổi, 

truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện truyền thông điện tử như: e-mail, điện 

thoại, tin nhắn… để giảm thiểu lượng công văn phát ra. 

Tiến hành in ấn, sản xuất các tài liệu hội thảo, các biểu mẫu, công văn, sách báo 

với số lượng vừa đủ. Trên thực tế, có một lượng lớn các tài liệu, sách, công văn được in 

thừa hoặc không được sử dụng. 

Thực hiện và đẩy mạnh chương trình “Cốc cafe tái sử dụng” trên toàn bộ khuôn 

viên của trường để giảm thiểu lượng cốc giấy sử dụng khi uống caffe. 

Sử dụng các nhãn hoặc các biển báo để nhắc nhở mọi người chỉ sử dụng khăn 

giấy khi thực sự cần thiết. 

Tiến hành in và photo trên cả hai mặt giấy, giảm thiểu việc in ấn, photo và viết 

một mặt giấy để tránh lãng phí và giảm lượng giấy phát sinh. 

Tiến hành trang bị các máy in hai mặt tại các phòng thí nghiệm, văn phòng làm 

việc của các khoa trong trường. 

Sử dụng nhiều hơn các loại giấy tái chế để khuyến khích việc tái chế giấy. 

- Nhựa (Chiếm khoảng 14% tổng lượng rác phát sinh của UNB) 

Thực hiện và đẩy mạnh chương trình sử dụng “Cốc cafe tái sử dụng” để giảm 

lượng cốc nhựa phát sinh mỗi khi uống cafe. 
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Hỗ trợ tài chính cho các khách hàng mua thức ăn sử dụng các hộp đựng tái sử 

dụng. Việc làm này nhằm giảm thiểu việc phát sinh các cốc giấy, hộp giấy, cốc nhựa, 

hộp nhựa, hộp Styrofoam dùng để đựng đồ ăn, thức uống cho khách tại các của hàng 

ăn uống. 

Hộp 1: Chương trình khuyến khích sử dụng hộp đựng tái sử dụng khi mua đồ ăn, uống 

tại Đại học Guelph của Mỹ 

Tại Đại học Guelph của Mỹ, khi khách hàng mua caffe mà sử dụng loại cốc tái sử 

dụng được chỉ phải trả tiền ít hơn nhiều so với những người sử dụng loại cốc không tái sử 

dụng được (cốc giấy, cốc nhựa). Khi mua đồ ăn, khách hàng sẽ được giảm 25 cent cho việc 

sử dụng các hộp đựng thức ăn có thể tái sử dụng. 

Nguồn: Maurice (2004) 

Sử dụng các loại bát, đĩa có thể tái sử dụng tại tất cả các nhà hàng ăn uống trong 

trường và dần thay thế các hộp cơm mang về làm bằng nhựa Styrofoam. 

Hộp 2: Chương trình thay thế bát, đĩa, hộp đựng thức ăn Styrofoam bằng vật liệu giấy 

Tại đại học Francis Xavier, tất cả các đĩa ăn đều được làm bằng giấy. Tất cả các loại rác 

thải thực phẩm bao gồm đĩa giấy, khăn ăn, khăn giấy đều được tiến hành ủ compost. 

Nguồn: Đại học Mount Allison (2004) 

Lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường, các loại sản phẩm nhựa đã được 

các chương trình môi trường công nhận là sản phẩm sinh thái hoặc bảo vệ môi trường. 

- Thủy tinh (Chiếm 1,2% tổng lượng rác phát sinh) 

Mua đúng số lượng: Các chai thủy tinh chủ yếu dùng để đựng thực phẩm và đồ 

uống. Việc mua một lượng quá lớn các loại thực phẩm, không tiêu thụ hết là một trong 

những nguyên nhân làm tăng lượng thủy tinh phát sinh. 

- Kim loại (Chiếm 7,1% tổng lượng rác phát sinh) 

Tăng cường tái sử dụng các thiết bị điện tử thông qua các chương trình buôn bán, 

trao đổi: Nhiều thiết bị điện cũ như máy in, máy tính, máy photo của trường có thể cho 

các tổ chức địa, các hộ gia đình hoặc bán lại cho các cơ quan thu gom phế liệu. Điều 

này góp phần giảm thiểu một lượng lớn kim loại phát sinh hàng năm của trường. 

- Rác hữu cơ 

Khuyến khích mọi người mua thức ăn và thực phẩm đúng nhu cầu và ăn hết thức 

ăn của mình. Trên thực tế nhiều người khi đi ăn gọi rất nhiều đồ ăn và không ăn hết dẫn 

đến việc lãng phí thực phẩm và làm tăng lượng rác phát sinh. Hình thức buffet nên được 

khuyến khích áp dụng tại các nhà ăn trong khu vực trường. 

Tiến hành đánh giá chi tiết, cẩn thận lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày tại mỗi 

cửa hàng ăn uống để từ đó điều chỉnh việc chế biến lượng thức ăn phù hợp, tránh việc 

dư thừa đồ ăn do nấu quá nhiều. 
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- Các loại rác có thể tái chế nhưng chứa chất ô nhiễm 

Cách tốt nhất để giảm thiểu lượng rác này là tách biệt chúng với các loại rác khác. 

Phần lớn rác thải loại này phát sinh từ rác thải thực phẩm như các bao gói có dính dầu, 

mỡ của thức ăn. Việc phân loại chúng để tránh các chất ô nhiễm có trong các loại vật 

liệu này lan sang các loại vật liệu khác và làm tăng lượng rác chứa chất ô nhiễm. 

2.2.6. Cải tiến hiệu quả việc thải bỏ rác thải 

- Giấy 

Hiện nay, mặc dù trường UNB đang tham gia chương trình “Hộp xanh” nhưng tỷ 

lệ tái chế dụng giấy của trường chỉ đạt 34%. Do đó, ta có thể tăng cường việc tái chế 

lượng giấy phát sinh bằng một số giải pháp sau: 

- Tăng cường các thùng đựng giấy tái chế xung quanh khu vực trường UNB. Một 

nguyên nhân dẫn đến một lượng lớn giấy phát sinh không được tái chế là do chúng bỉ 

bỏ lẫn với các loại rác khác. Trong chương trình “Hộp xanh” có tiến hành đặt các thùng 

thu gom giấy để tái chế nhưng số lượng còn hạn chế, nhiều khu vực không có, điều này 

đã làm giảm hiệu quả thu gom giấy để tái chế; 

- Tăng cường tái sử dụng giấy một mặt: Các loại giấy chỉ viết một mặt cần được 

để trong các hộp riêng để tái sử dụng. Chúng có thể dùng làm giấy nháp hoặc để in ấn 

các bản nháp của các tài liệu, công văn hoặc sử dụng vào các mục đích khác; 

- Nâng cao quyền hạn cho những người thu gom rác để họ có khả năng xử lý các 

hành vi xả thải rác bừa bãi hoặc phân loại rác thải không đúng quy định; 

- Thiết lập các hình phạt đối với các hành vi phân loại rác không đúng: Việc tái chế 

giấy chỉ có hiệu quả cao khi việc phân loại chúng được tiến hành hiệu quả. Trên thực tế, 

nhiều khu vực, nhiều cá nhân không chấp hành các thủ tục phân loại khiến cho quá trình 

thu gom giấy gặp nhiều khó khăn. Các hành vi này cần phải bị xử phạt nghiêm khắc. 

- Nhựa, thủy tinh, kim loại và chất thải nguy hại 

Tiến hành tái chế tất cả các loại vật liệu được chấp nhận bởi FRSWC. Theo kết 

quả kiểm toán, tổng lượng rác thải có khả năng tái chế của UNB lên tới 34,7%. Tuy 

nhiên, trên thực tế, tỷ lệ tái chế các vật liệu này còn rất nhỏ. 

Thực hiện tốt quy trình 3 bước: Phân loại - Thu gom - Vận chuyển mà FRSWC đã 

đề ra cho các trường đại học và khu thương mại của vùng. 

- Rác hữu cơ 

Tích cực tham gia, ủng hộ hệ thống ủ phân compost của thành phố. 

Tiến hành thực hiện việc ủ phân compost trên quy mô nhỏ ngay trong các khu vực 

của trường. 

Tích cực sử dụng các loại phân bón compost để bón cho cây trồng trong khuân 

viên trường. 
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2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế 

2.3.1. Chi phí cho rác thải hàng năm của UNB 

Chi phí xả thải rác hàng năm: 80.000 USD (cho 1.350 tấn với giá thành là 59 

USD/tấn) 

Chi trả cho nhân viên thu gom và vận chuyển rác của trường hàng năm: 40.800 USD. 

Tổng chi phí cho rác thải hàng năm của UNB là: 120.800 USD/năm. Mức chí phí 

này sẽ tăng lên trong những năm tới do lượng rác thải phát sinh có xu hướng tăng lên. 

2.3.2. Lợi ích khi thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải 

Nếu UNB tiến hành tái chế được hết lượng rác có khả năng tái chế (34,4%) và tiến 

hành ủ compost cho rác hữu cơ (27,6%), khi đó họ sẽ tiết kiệm được lần lượt là 27.500 

USD và 22.000 USD tiền vận chuyển cho mỗi nhóm rác. Ngoài ra, họ có thể thu thêm 

được các khoản lợi nhuận thông qua hệ thống tái chế rác thải (Bán các loại vật liệu như: 

Giấy, kim loại, nhựa, phân compost…). 

Theo tính toán, để áp dụng hệ thống giảm thiểu rác thải, UNB phải đầu tư chi phí 

ban đầu vào khoảng 49.500 USD cho việc duy trì hàng năm. Tuy nhiên, khoản tiền này 

có thể được thu hồi một cách nhanh chóng từ các nguồn sau: 

- Nguồn tiền từ việc bán các vật liệu tái chế: Nhựa, kim loại, thủy tinh, giấy, phân 

bón. 

- Phí môi trường thu từ sinh viên của trường. 

- Ngoài ra, nếu các hệ thống phân loại, thu gom và ủ compost được kết hợp với 

chương trình đào tạo thực hành của sinh viên ngành môi trường thì một phần kinh phí 

đào tạo cũng được đầu tư cho hệ thống này. 
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PHỤ LỤC 3.  

KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BÒ THỊT TẠI XÃ LỆ CHI, 

HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

3.1. Đặc điểm xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

3.1.1.Giới thiệu xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Gia Lâm nằm ở trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, là một huyện ngoại 

thành ở phía đông của thành phố Hà Nội. Khí hậu của huyện chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa 

khô lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa nóng ẩm, mưa nhiều kéo dài từ 

tháng 5 cho đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 23,4 – 25,3oC; 

lượng mưa bình quân 1.250 - 1.900 mm/năm, độ ẩm không khí dao động từ 75-85% 

(UBND Huyện Gia Lâm, 2017). Khí hậu huyện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội 

nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. 

Gia Lâm được quy hoạch là 1 trong 2 khu vực chăn nuôi bò trọng điểm của thành 

phố Hà Nội (cùng với huyện Ba Vì). Trong đó, hoạt động chăn nuôi bò thịt của Gia 

Lâm tập trung chủ yếu tại xã Lệ Chi với tổng số đàn trên 2.000 con. Hoạt động chăn 

nuôi bò tại Lệ Chi hoàn toàn là ở quy mô hộ gia đình với số lượng bò nuôi từ 3 - 20 

con/hộ, thị trường tiêu thụ chính là khu vực nội thành của thủ đô Hà Nội. Với trên 80% 

dân số làm nông nghiệp, hoạt động chăn nuôi bò thịt tại Lệ Chi góp phần quan trọng 

trong việc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, 

hoạt động chăn nuôi bò nơi đây làm phát sinh một lượng lớn các loại chất thải như phân 

thải, nước thải ảnh xấu đến chất lượng môi trường xung quanh. Cuộc kiểm toán chất 

thải được thực hiện với mục đích xác định rõ hiện trạng phát sinh chất thải và đề xuất 

các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho hoạt động chăn nuôi bò thịt của huyện 

Gia Lâm. 

3.1.2. Tình hình phát triển chăn nuôi bò thịt xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm 

a. Quy mô chăn nuôi 

Chăn nuôi bò thịt tại Lệ Chi phát triển theo quy mô nhỏ trong các hộ gia đình. 

Theo kết quả điều tra, tỷ lệ hộ nuôi dưới 5 con chiếm tới 75,6%, hộ chăn nuôi từ  5 - 15 

con chỉ chiếm 23,65%. Trong khi đó hộ chăn nuôi trên 15 con là rất ít chỉ chiếm 0,75%. 

Diện tích chuồng nuôi bình quân của các hộ gia đình lần lượt là 21,73m2 ở quy mô <5 

con; 31,28m2 ở quy mô 5-15 con và 71,67m2 ở quy mô >15 con (Bảng 8). Do chăn nuôi 

theo quy mô hộ nên diện tích chăn nuôi bị hạn chế. Mật độ chăn nuôi có xu hướng giảm 

khi quy mô chăn nuôi tăng. Cụ thể, mật độ nuôi ở quy mô nhỏ chỉ là 0,11 con/m2 nhưng 

ở quy mô trung bình và lớn đã tăng lên là 0,21 con/m2 và 0,24 con/m2. Mật độ chăn 

nuôi tăng sẽ dẫn tới các sức ép về mặt môi trường tăng lên.  



128 

Bảng 8. Quy mô chăn nuôi bò thg sẽ dẫn tới các sức ép về mặt mô 

Quy mô 
Hộ chăn nuôi Số lượng bò (con) Diện tích nuôi (m2) Mật độ 

(Con/m2) 
Hộ  (%) TB ± SD TB ± SD 

< 5 con 620 75,6 2,29  ± 0,93 21,73 ± 18,62 0,11 

5 - 15 con 194 23,65 6,67 ± 2,20 31,28 ± 20,60 0,21 

> 15 con 6 0,75 17,67 ± 2,08 71,67 ± 33,30 0,25 

Tổng 820 100 - -  

Ghi chú: TB = Giá trị trung bình; SD = Độ lệch chuẩn 

b. Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng lớn tới các hoạt động quản lý chất thải của các hộ 

chăn nuôi bò. Kết quả điều tra hệ thống chuồng trại nuôi bò tại Lệ Chi cho thấy chuồng 

nuôi chủ yếu được thiết kết theo kiểu bán kiên cố (loại chuồng xây hở, có mái che) 

chiếm 64,13% và kiên cố (Chuồng xây kín, có mái che) chiếm 34,74%, tỷ lệ chuồng 

đơn sơ (làm bằng cọc tre, gỗ có lợp mái) rất thấp chỉ có 1,09% (Hình 7). Bên cạnh đó, 

hệ thống cống thoát nước thải theo kiểu cống kín chiếm tới 64,13%. Tuy nhiên, tỷ lệ 

cống xây hở vẫn rất cao chiếm tới 32,6%, điều này làm gia tăng mức độ ảnh hưởng của 

mùi từ khu vực chăn nuôi đến người dân xung quanh. Đặc biệt hơn tỷ lệ cống đất của 

các hộ chăn nuôi vẫn còn 3,27%. Với loại cống này, ngoài gia tăng ảnh hưởng về mùi 

còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nước ngầm do sự thẩm thấu của các chất ô nhiễm.  

 
 

Hình 7. Đặc điểm cơ sở hạ tầng chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi 
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3.2. Đánh giá quy trình chăn nuôi bò thịt 

3.2.1. Nguyên, nhiên liệu đầu vào và các loại chất thải 

Các yếu tố đầu vào (dạng cho ăn) gồm: cám, thức ăn xơ thô, nước uống, điện... 

bình quân/con bò thịt ở các giai đoạn khác nhau đã được tiến hành xác định. Trong khi 

đó các loại chất thải đầu ra gồm: phân thải, nước tiểu và nước rửa chuồng cũng được 

tiến hành đo đạc và xác định như trong bảng số 9. 

Bảng 9. Nguyên nhiên livào (dạng cho ăn) gồm: cám, thức ăn xơ thô, nước uống, điện... bình  

 
Đơn vị tính 

Giai đoạn phát triển 

Bê cai sữa Bê sinh trưởng Vỗ béo 

TB SD TB SD TB SD 

Nguyên, nhiên liệu đầu vào 
      

Cám công nghiệp Kg/con/ngày 1,58 0,78 1,82 0,64 2,71 0,20 

Cám ngô Kg/con/ngày 0,60 0,21 1,03 0,32 1,80 0,28 

Cám mạch Kg/con/ngày 0,49 0,23 0,92 0,29 0,75 0,05 

Thức ăn xơ thô (Cỏ, 

Cây chuối) 
Kg/con/ngày 10,51 6,10 20,24 7,13 20,99 3,39 

Nước Lít/con/ngày 87,53 41,47 87,15 34,43 84,74 19,02 

Điện KWh/con/ngày 0,09 0,04 0,11 0,03 0,12 0,04 

Tỷ lệ thức ăn tinh/ 

thức ăn xơ thô 
 0,25  0,19  0,25  

Chất thải đầu ra 
      

Phân thải Kg/con/ngày 16,02 9,39 19,51 7,74 21,96 2,67 

Nước tiểu Lít/con/ngày 8,18 3,91 9,91 2,81 10,49 1,43 

Nước rửa chuồng Lít/con/ngày 87,53 41,47 87,15 34,43 84,74 19,02 

Ghi chú: TB = Giá trị trung bình; SD = Độ lệch chuẩn 

Số liệu bảng 9 cho thấy, lượng thức ăn đầu vào và chất thải đầu ra có xu hướng 

tăng lên theo các giai đoạn phát triển của bò. Tỷ lệ thức ăn tinh trên thức ăn xơ thô 

chênh lệch rõ rệt ở giai đoạn nuôi bê sinh trưởng (0,19) với 2 giai đoạn nuôi bê cai sữa 

và giai đoạn vỗ béo (0,25). Tỷ lệ thức ăn tinh: xơ thô ảnh hưởng lớn đến tính chất của 

chất thải, thông thường khi bò nuôi sử dụng nhiều thức ăn tinh phân sẽ bị nát, khó thu 

gom và thường có mùi nhiều hơn (Đinh Văn Cải, 2016). 

3.2.2. Quy trình chăn nuôi bò thịt 

Quy trình chăn nuôi bò để lấy thịt tại xã Lệ Chi được người dân nơi đây chia làm 

3 giai đoạn gồm: Nuôi bê cai sữa (180 ngày), nuôi bê sinh trưởng (150 ngày) và giai 

đoạn nuôi vỗ béo (75 ngày). Tổng thời gian nuôi bò bình quân 13,5 tháng (405 ngày). 

Quy trình chăn nuôi bò lấy thịt và định mức các yếu tố đầu vào, đầu ra trong từng giai 

đoạn nuôi được mô tả thông qua hình 8. 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ dòng vật chất trong chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi 

Hình 8 cho thấy, định mức nguyên nhiên liệu sử dụng bình quân tăng dần theo các 

giai đoạn sinh trưởng của bò. Hai yếu tố chính chi phối tới việc tiêu thụ thức ăn và phát 

sinh chất thải là thời gian nuôi và trọng lượng của bò. Trong quy trình trên, giai đoạn 

nuôi bê sinh trưởng phát sinh nhiều loại chất thải nhất so với hai giai đoạn còn lại. Theo 

tính toán, trung bình một chu kỳ nuôi (405 ngày) mỗi con bò thịt sử dụng hết khoảng 

1,5 tấn cám các loại; 6,5 tấn thức ăn xơ thô, 35m3 nước và gần 42 kWh điện năng. 

Lượng chất thải phát sinh tương ứng trong một chu kỳ nuôi của bò thịt là gần 7,5 tấn 

phân thải; hơn 3,7m3 nước tiểu; trên 35m3 nước rửa chuồng và hơn 41kg khí CH4. 

Những con số này có ý nghĩa quan trọng cho các nhà quản lý chăn nuôi hoạch định việc 

phát triển đàn bò và các nhà quản lý môi trường trong việc đưa ra các biện pháp quản lý 

chất thải, góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi bò thịt. 

 

3.3. Đánh giá các nguồn thải 

3.3.1. Tính chất nguồn thải 

a. Nước thải 

 Đặc trưng nước tiểu và nước rửa chuồng phát sinh từ hoạt động chăn nuôi bò thịt 

của xã Lệ Chi được trình bày trong bảng 10. 

  

Nuôi bê 

Cai sữa 

(180 ngày) 

Cám công nghiệp:  
284,67 kg/con/180 ngày 

Cám ngô: 107,56 kg/con/180 ngày 
Cám mạch: 88,89 kg/con/180 ngày 
Thức ăn xơ thô:  
1.892,22 kg/con/ngày 
Nước: 15.754,76 L/con/180 ngày 

 

Nuôi bê 

Sinh trưởng 

(150 ngày) 

Cám công nghiệp: 
272,69 kg/con/150 ngày 

Cám ngô: 154,23 kg/con/150 ngày 
Cám mạch: 138,46 kg/con/180 ngày 
Thức ăn xơ thô:  
3.036,54 kg/con/ngày 

Nước: 13.073 L/con/150 ngày 

Cám công nghiệp: 
203,16 kg/con/75 ngày 
Cám ngô: 135,00 kg/con/75 ngày 
Cám mạch: 56,06 kg/con/180 ngày 
Thức ăn xơ thô:  
1.574,06 kg/con/ngày 

Nước: 6.355,31 L/con/150 ngày 

Vỗ béo 

 (75 ngày) 

Phân: 2.884,44 kg/con/180 ngày 
Nước tiểu: 1.472,22  
L/con/180 ngày 
Nước rửa chuồng: 15.754,76 
L/con/180 ngày 

Khí (CH4): 13,32 kg/con/180 ngày 

Phân: 2.926,15 kg/con/150 ngày 
Nước tiểu: 1.486,54 
L/con/150 ngày 

Nước rửa chuồng: 13.073 
L/con/150 ngày 

Khí (CH4): 17,85 kg/con/150 ngày 

Phân: 1.647,19 kg/con/75 ngày 
Nước tiểu: 876,56 
L/con/75 ngày 
Nước rửa chuồng: 6.355,31 
L/con/75 ngày 

Khí (CH4): 10,2 kg/con/75 ngày 
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Bgng 10. Đgng 10.  nước tiểu và nước rửa chuồng phát sinh từ hoạt động chăn nuôi bò 

Nước 

thải 
pH 

Nồng độ (g/L) Tải lượng (kg/chu kỳ nuôi) 

TDS TSS TP TN COD TDS TSS TP TN COD 

Nước tiểu 

Bê 8,08 20,80 1,18 86,94 5,66 19,60 30,62 1,73 128,00 8,33 28,86 

Bò trưởng 

thành 
6,64 5,64 0,07 232,05 1,99 21,56 8,38 0,10 344,96 2,96 32,05 

Bò thịt 8,51 43,30 0,42 149,76 3,00 4,80 34,06 0,33 117,80 2,36 3,78 

Nước rửa chuồng 

Hộ 1 7,96 1,69 1,05 255,93 0,25 48,02 26,61 16,51 4.032,06 3,97 756,54 

Hộ 2 7,13 0,54 0,04 27,26 0,03 0,59 7,01 0,49 356,42 0,37 7,69 

Hộ 3 7,07 1,78 0,42 240,22 0,25 3,92 11,32 2,67 1.526,68 1,60 24,91 

Bảng 10 cho thấy, nước thải chăn nuôi bò thịt có hàm lượng các chất dinh dưỡng 

cao (TN, TP cao), nhiều chất rắn lơ lửng (TSS) do đó khả năng gây phú dưỡng nguồn 

nước rất cao nếu như chúng không được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu quản lý 

tốt chúng ta có thể tận dụng được lượng chất dinh dưỡng có trong nguồn thải này để 

cung cấp cho đất và cây trồng, thay thế cho việc sử dụng phân bón hóa học. Tổng 

lượng chất ô nhiễm trong nước tiểu của bò thịt/chu kỳ nuôi là 2,16kg TSS; 590,75kg 

P; 13,64kg N và 28,86kg COD. Tải lượng các chất ô nhiễm nói trên trong nước rửa 

chuồng cao hơn so với trong nước tiểu do có sự pha trộn của nước tiểu và phân thải 

trong quá trình rửa chuồng. 

b. Phân thải 

Phân là nguồn chất thải rắn quan trọng nhất phát sinh trên quy trình chăn nuôi bò 

thịt, đặc trưng phân thải của bò thịt là có hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ và phốt 

pho cao) (Bảng 11). Lượng phân này nếu được xử lý có thể sử dụng làm nguồn phân 

hữu cơ rất tốt cho đất. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát tốt lại tiểm ẩn khả năng 

gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là gây phú dưỡng nguồn nước mặt. 

Bảng 11. Tính ch được kiểm soát tốt lại tiểm ẩn khả năng gây 

Giai đoạn nuôi pH 
Thành phần (%) Tải lượng (kg/chu kỳ nuôi) 

TP TN OC TP TN OC 

Bê cai sữa 8,19 2,70 1,92 19,93 77,9 55,4 574,9 

Bê sinh trưởng 7,31 3,53 2,96 21,96 103,2 86,6 642,6 

Vỗ béo 8,43 3,38 2,26 20,62 55,7 37,2 339,7 

Tổng     236,7 179,2 1.557,1 

Như vậy, bình quân mỗi một con bò thịt sẽ phát sinh 0,24 tấn P; 0,18 tấn N và gần 

1,56 tấn chất hữu cơ. Nếu nguồn thải này được tận dụng để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp sẽ góp phần làm giảm vấn đề ô nhiễm môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế 

cho người chăn nuôi. 
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* Khí thải  

Khí thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi bò thịt chủ yếu là từ quá trình lên 

men ở dạ cỏ. Quá trình này tạo ra một lượng lớn khí CH4 gây ô nhiễm môi trường. Tải 

lượng khí CH4 phát sinh từ lên men dạ cỏ trong quá trình chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi 

được trình bày trong bảng 12. 

Bgng  sinTgng  sinh từ lên men dạ cỏ trong quá trình chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Ch  

Giai đoạn nuôi 
Thời gian nuôi  

(tháng) 

Khối lượng bò  

(kg) 

Khí metan  

(kg) 

Bê cai sữa 6 150 - 200 13,32 

Bê sinh trưởng 5 300 - 350 17,85 

Vỗ béo 2,5 400 - 450 10,2 

Tổng 13,5 - 41,37 

Theo bảng 12, lượng khí Metan phát sinh từ lên men dạ cỏ của một con bò thịt 

trong một chu kỳ nuôi là 41,37kg (thời gian nuôi 13,5 tháng). Kết quả này khá tương 

đồng với lượng phát thải khí Metan từ dạ cỏ của bò thịt tại Đông Anh là 41 kg/con/năm 

(Lê Đức Ngoan & cs., 2015). Bên cạnh lượng khí CH4 phát sinh từ lên men dạ cỏ của bò 

thì quá trình phân giải nước thải, phân thải trong quy trình chăn nuôi có thể gây ra các 

khí ô nhiễm khác và gây mùi khó chịu. 

3.3.2. Ước tính lượng chất thải và tải lượng chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động 

chăn nuôi bò thịt của xã Lệ Chi 

Với tổng số lượng bò thịt của toàn xã là 1.710 con (2016) và kết quả kiểm toán 

các nguồn chất thải phát sinh cho một chu kỳ nuôi của bò thịt, chúng tôi đã tính toán 

được lượng chất thải và tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh cho toàn xã Lệ Chi trong 

một năm như trong bảng 13.  

B  1ng tôLư 1ng tôi đã tính toán được lượng chất thải và tải lượng các chất ô nh  

Đại lượng Đơn vị 

Lượng chất thải 

Phân 
(tấn) 

Nước tiểu 
(m3) 

Nước rửa 
 chuồng 

(m3) 

CH4 lên 
men dạ cỏ 

(kg) 

Định mức phát sinh  
Con/chu kỳ 

nuôi 
7,46 3,75 35,18 41,37 

Số lượng bò nuôi Con 1.710 1.710 1.710 1.710 

Lượng phát sinh/chu kỳ nuôi Chu kỳ nuôi 12.756,6 6.412,5 60.157,8 70.742,7 

Lượng phát sinh/năm Năm 11.339,2 5.700,0 53.473,6 62.882,4 

Bảng 13 cho thấy, hoạt động chăn nuôi bò thịt của Lệ Chi phát sinh hơn 11 nghìn 

tấn phân/năm và 53 nghìn m3 nước thải/năm. Nguồn chất thải này có chứa nhiều hợp 

chất hữu cơ dễ phân hủy của Nitơ và phốt pho nên sẽ gây áp lực lớn tới chất lượng môi 
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trường xung quanh, đặc biệt là môi trường nước mặt. Tổng lượng khí metan phát sinh từ 

lên men dạ cỏ của bò vào khoảng hơn 62 tấn/năm. 

3.3.3. Hiện trạng quản lý chất thải  

Kết quả điều tra tại 92 hộ chăn nuôi cho thấy, tỷ lệ phân tách chất thải rắn và lỏng 

của các hộ chiếm tới 48,91%. Việc phân tách chất thải rắn và lỏng có ý nghĩa quan 

trọng trong việc lựa chọn hình thức xử lý cũng như hiệu quả của các biện pháp xử lý 

chất thải của các hộ chăn nuôi (Cao Trường Sơn & cs., 2014). Hiện tại các hộ nuôi bò 

thịt tại xã Lệ Chi sử dụng khá phong phú các biện pháp để quản lý chất thải. Trong đó, 

các biện pháp phổ biến nhất là biogas (43,48%), bón trực tiếp cho cây trồng (31,51%), ủ 

phân bón cho cây (11,96 %) (Hình 9). 

Các biện pháp quản lý chất thải tại xã khá phong phú nhưng mang tính chất nhỏ, 

lẻ, thiếu sự phối kết hợp các giải pháp với nhau nên hiệu quả xử lý không cao. Tỷ lệ các 

loại chất thải đổ thải trực tiếp (không qua xử lý) và gián tiếp (xử lý không triệt để) ra 

ngoài môi trường còn cao. Đây là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề môi trường cho 

khu vực chăn nuôi. 

 

Hình 9. Các biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi 

3.4. Giải pháp giảm thiểu chất thải trong chăn nuôi bò thịt 

3.4.1. Tổng hợp các phát hiện kiểm toán 

Các phát hiện chính trong quá trình kiểm toán chất thải chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ 

Chi, Gia Lâm, Hà Nội được chỉ ra tại bảng 14. 
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B13hát hiT13hát hihiện chính trong quá trình kiểm toán chất thải  

Phát hiện Mô tả Tác động môi trường 

Cơ sở hạ tầng 

hạn chế. 

Tỷ lệ chuồng đơn sơ và bán kiên cố cao 

(> 65%). 

Tỷ lệ cống đất (3,27%) và cống hở cao 

(32,6%). 

Mật độ bò ở quy mô trung bình (5-15 

con) và quy mô lớn (> 15 con) cao. 

Gia tăng các tác động về mùi và tiếng ồn. 

Tăng khả năng thẩm thấu chất ô nhiễm 

vào đất, gia tăng mùi. 

Tăng sức ép môi trường, gây khó khăn cho 

hoạt động quản lý chất thải. 

Lượng chất 

thải phát sinh 

lớn 

Phân thải: 7,46 tấn/con/vòng đời. 

Nước thải: 35,18m3/con/vòng đời. 

Khí thải (CH4): 41,37 kg/con/vòng đời. 

Phân và nước thải chứa hàm lượng chất 

hữu cơ cao, nhiều chất lơ lửng dễ gây phú 

dưỡng nguồn nước. 

Khí CH4 phát sinh làm gia tăng hiệu ứng 

nhà kính. 

Trọng tâm 

kiểm toán: Giai 

đoạn bò 

trưởng thành 

Thời gian nuôi dài (150 ngày), định mức 

sử dụng nguyên liệu cao. 

Tỷ lệ thức ăn tinh: thô thấp nhất (0,19). 

Lượng chất thải phát sinh nhiều nhất trên 

toàn bộ quy trình. 

Lượng thức ăn thô cao nên phân dễ thu 

gom và ít mùi hơn so với các giai đoạn 

khác. Tiềm năng giảm thiểu chất thải cao 

nhất 

Hiện trạng 

quản lý chất 

thải 

Tỷ lệ phân tách chất thải thấp (48,91%). 

Áp dụng nhiều biện pháp quản lý phong 

phú, phổ biến: Biogas, Ủ phân, sử dụng 

cho cây trồng... 

Các biện pháp xử lý đơn lẻ chưa có sự 

liên kết. 

Gây khó khăn cho việc tận thu dinh dưỡng 

trong dòng thải và các biện pháp xử lý phía 

sau. 

Hiệu quả xử lý thấp, các chất thải chưa 

được xử lý triệt để. 

3.4.2. Đề xuất các phương án giảm thiểu chất thải 

Dựa trên các kết quả kiểm toán và bảng tổng hợp phát hiện kiểm toán chúng tôi đề 

xuất một số biện pháp giảm thiểu chất thải và hạn chế tác động môi trường cho hoạt 

động chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi như trong bảng 15. 

BĐ 1xuên ĐĐ 1xuên các kii như p gig  thi 1 chất thải và hạn chế tác động môi trư 

Giải pháp Mục tiêu Hành động Nguồn tham khảo 

Hoàn thiện hệ 

thống cơ sở hạ 

tầng: Chuồng 

nuôi, nền nuôi và 

hệ thống cống 

thải 

Giảm tác động 

của việc phát sinh 

mùi. 

Giảm khả năng 

thẩm thấu chất 

thải vào đất, nước 

ngầm. 

Tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc 

dọn dẹp, vệ sinh 

chuồng trại. 

Chuyển 65% hệ thống 

chuồng đơn sơ, bán kiên cố 

sang chuồng kiên cố. 

Chuyển toàn bộ hệ thống 

cống đất, cống hở sang công 

xây khép kín. 

Bố trí mật độ chăn nuôi một 

cách phù hợp. 

Thiết kế chuồng trại, hệ thống 

cống thoát chất thải làm giảm 

thiểu các tác động môi trường, 

đặc biệt là mùi và ô nhiễm nước 

ngầm (Phùng Đức Tiến & cs., 

2009). 

Mật độ vật nuôi có sự tương 

quan chặt đối với mức độ ô 

nhiễm môi trường trong các hệ 

thống chăn nuôi (Cao Trường 

Sơn & cs., 2011; Vũ Đình Tôn & 

cs., 2007) 
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Tận thu các chất 

dinh dưỡng trong 

dòng thải 

Giảm thiểu lượng 

chất thải phát 

sinh. 

Tăng hiệu quả 

kinh tế cho quá 

trình sản xuất. 

Tăng tỷ lệ phân tách phân 

thải, nước thải để thu gom 

toàn bộ lượng phân phát 

sinh. 

Áp dụng các giải pháp tận 

thu chất dinh dưỡng: Thu 

gom phân để bán; Ủ phân; 

Sử dụng trùn quế xử lý phân; 

Tận dụng phân làm chất dinh 

dưỡng cho cây trồng, cho 

cá. 

Việc phân tách pha rắn, lỏng có 

thể giúp thu gom được 90 - 95% 

lượng chất thải rắn phát sinh từ 

hoạt động chăn nuôi (Bộ Tài 

nguyên & Môi trường, 2010) 

Các giải pháp tận thu chất dinh 

dưỡng trong chất thải chăn nuôi 

đã được nhiều tác giả nghiên 

cứu (Cao Trường Sơn & cs., 

2014; Phạm Minh Trí & cs., 

2013; Trịnh Quang Tuyên & cs., 

2010).  

Thay đổi khẩu 

phần ăn 

Giảm thiểu phát 

sinh khí CH4 từ 

lên men dạ cỏ. 

Tăng tỷ lệ thức ăn tinh trong 

khẩu phần ăn. 

Sử dụng cỏ voi tươi, cây ngô 

tươi hoặc đã qua ủ chua làm 

thức ăn cho bò. 

Tăng tỷ lệ thức ăn tinh từ 1% 

lên 1,9% trọng lượng cơ thể bò 

làm giảm 26% lượng KNK từ lên 

men dạ cỏ. Sử dụng cỏ voi, cây 

ngô tươi hoặc ủ chua cho bò ăn 

làm giảm  5,17% lượng KNK 

phát sinh từ lên men dạ cỏ (Lê 

Đức Ngoan & cs., 2015; Đinh 

Văn Dũng & cs., 2009). 

Cải tiến các giải 

pháp quản lý 

chất thải 

Tăng hiệu quả xử 

lý chất thải 

Tăng khả năng tái 

sử dụng chất thải. 

Tiến hành phân tách chất 

thải (Pha rắn, pha lỏng) tạo 

thuận lợi cho các giải pháp: 

Thu gom phân, ủ phân 

compost; sử dụng trùn quế... 

Phối hợp các giải pháp quản 

lý chất thải hiện có để tăng 

hiệu quả xử lý. 

Đẩy mạnh áp dụng các giải 

pháp tận thu chất dinh 

dưỡng trong dòng thải. 

Việc phân tách chất thải quyết 

định tới lựa chọn các giải pháp 

xử lý chất thải của các hộ chăn 

nuôi (Cao Trường Sơn & cs., 

2014). 

Phối hợp các giải pháp xử lý để 

tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau góp 

phần tăng hiệu quả xử lý chất 

thải (Cao Trường Sơn & cs., 

2014; Bộ Tài nguyên & Môi 

trường, 2010). 

Như vậy: Kết quả kiểm toán chất thải đã chỉ ra bình quân trong một chu kỳ nuôi 

một con bò thịt tại xã Lệ Chi phát sinh: 7,46 tấn phân; 3,75m3 nước tiểu; 35,18m3 nước 

rửa chuồng và 41,37kg khí CH4 từ hoạt động lên men dạ cỏ. Lượng chất thải ước tính 

trong một năm cho toàn xã Lệ Chi là: 11,3 nghìn tấn phân; 5,7 nghìn m3 nước tiểu, 

53,47 nghìn m3 nước rửa chuồng và gần 62,9 tấn CH4. Phân thải và nước thải chăn 

nuôi bò thịt có chứa nhiều chất rắn lơ lửng, hợp chất hữu cơ dễ phân hủy nên tiềm ẩn 

khả năng gây ô nhiễm môi trường nước cao. 

Hiện tại các hộ chăn nuôi xã Lệ Chi đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý chất thải, 

trong đó phổ biến là các hình thức: Biogas (43,47%); Sử dụng cho cây trồng (31,52%); 

Ủ phân compost (11,95%). Các hộ gia đình chủ yếu sử dụng đơn lẻ các giải pháp quản 

lý chất thải nên chưa xử lý triệt để lượng chất thải phát sinh, hiệu quả xử lý còn thấp. 

Để giảm thiểu tác động môi trường từ hoạt động chăn nuôi bò thịt các hộ chăn nuôi 

cần chủ động giảm thiểu phát sinh chất thải thông qua việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật chăn nuôi; tăng cường các biện pháp tận thu chất dinh dưỡng trong dòng thải chăn 

nuôi và phối kết hợp các giải pháp quản lý chất thải để nâng cao hiệu quả xử lý. 
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