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                                                                          Môn: CÔNG NGHỆ SX SẠCH HƠN 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án – Thang điểm gồm 1/1 trang) 
 
Câu  Ý Nội dung Điểm 

1   3,0 đ 

 

 Sản xuất sạch hơn theo Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc 
(UNEP)  

- Là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về 
môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ 
nhằm nâng cao hiệu suất và giảm thiểu rủi ro cho con người và 
môi trường. 

Mục tiêu cơ bản của sản xuất sạch hơn  
- Là tránh ô nhiễm bằng cách sử dụng tài nguyên, nguyên vật 

liệu và năng lượng một cách có hiệu quả nhất. 
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2   3,5 đ 

 

 Các lợi ích của sản xuất sạch hơn 
- Cải thiện hiệu suất sản xuất  
- Sử dụng nguyên liệu, nước, năng lượng có hiệu quả hơn  
- Tái sử dụng phần bán thành phẩm có giá trị  
- Giảm ô nhiễm  
- Giảm chi phí xử lý và thải bỏ các chất thải (nước thải, khí 

thải,..)  
- Tạo nên hình ảnh về mình tốt hơn  
- Cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn  
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3   3,5 đ 

 

 Những khó khăn trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp ở nước ta hiện nay nhiện nay: 

- Nhận thức của các doanh nghiệp về lợi ích của sản xuất sạch 
hơn chưa cao (thường chỉ quan tâm về lợi ích kinh tế, ít quan 
tâm đến bảo vệ môi trường)  

- Thiết bị kỹ thuật, công nghệ sản xuất còn hạn chế  
- Chi phí đầu tư cho công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên, nhiên 

liệu thường lớn so với khả năng của doanh nghiệp  
Để thúc đẩy quá trình sản xuất sạch hơn đạt hiệu quả, nhà nước cần 
có các giải pháp: 

- Có chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp để đầu 
tư đổi mới công nghệ, thiết bị máy móc  

- Tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng dây 
chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất  

- Tránh tình trạng nhập khẩu các phương tiện máy móc cũ, công 
nghệ lạc hậu gây lãng phí về tài chính và tác động xấu đến môi 
trường  

- Xử phạt nghiêm minh đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản 
xuất gây ô nhiễm môi trường  
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