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CARBON MARKET POLICY:  
LESSON LEARNED FROM UK AND VIETNAM

Abstract: The Paris Agreement, which was adopted by the Parties on December 12, 2015 in Paris, France, is 

the first global legal framework that stipulates the responsibility to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, 

adaptation of all Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

through each Party’s Nationally Determined Contribution (NDC). Although the Paris Agreement has entered 

into force, the full rule book of Paris Agreement has not yet been adopted by the countries. It is expected that 

the unapproved contents will be further discussed at the 26th UN Climate Change Conference of the Parties 

(COP26) in Glasgow, UK later this year.

The research deals with the international regulations related to the các-bon market in the framework of Article 6 of 

the Paris Agreement, EU and UK’s experiences on Emissions Trading Scheme (UK ETS).

The EU Emission Trading Scheme (EU ETS) is the world’s largest multi-sector multinational greenhouse gas 

trading market comprising more than 11,000 businesses, including power plants and industrial plants, in EU 

member states. The UK joins the EU ETS until leaving the EU and the EU ETS on December 31, 2020, after the 

end of the Brexit transition period 2.

The EU ETS is a mandatory emissions trading and emission cap program from 2005 applicable to all EU 

members, with specific limits on total greenhouse gas emissions from energy-intensive sectors. The EU ETS 

also includes airlines that operate between EU countries, of which around 140 are operated by the UK. The 

UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) came into force on 1 January 2021, replacing the UK’s participation 

in the EU ETS. Applying the UK ETS help to promote the cost-effective decác-bonization, allowing businesses 

to cut các-bon emissions.

In Viet Nam, businesses have participated actively in development and implementation of the greenhouse 

gas emissions reduction activities especially activities under các-bon credit mechanisms. To date, Vietnam 

has 257 projects under the Clean Development Mechanism (CDM) and 13 Program of Activity under the CDM 

(PoA). Viet Nam is ranked the fourth in the world in terms of the number of registered CDM projects. The total 

mitigation of 257 CDM projects is about 140 million tons of CO2 equivalent during the credit period.

The Joint Crediting Mechanism (JCM) mechanism is a mechanism proposed by the Japanese Government to 

developing countries to promote the low-các-bon technologies and support the implementation of Japan’s 

international commitment to reduce greenhouse gas emissions. To implement JCM, Japan and partner 

countries signed a Memorandum of Understanding on bilateral cooperation between the two Governments. 

Up to now, the Joint Committee of Vietnam and Japan has registered 14 projects with the potential to reduce 

greenhouse gas emissions to 15,996 tons of CO2 equivalent/year. Of the 14 projects registered, 11 projects 

received funding from the Japanese Ministry of Environment and 03 projects received funding from the 

Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry. Up to now, 08 projects have been put into operation and 

have been monitored and verified for operation data and issued các-bon credits. The Joint Committee of 
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the two countries reviewed and granted a total of 4,414 các-bon credits, equivalent to 4,414 tons of CO2 

reduction compared to greenhouse gas emissions without the project.

Based on Viet Nam’s experiences from implementing clean development mechanisms (CDM), joint credit 

mechanisms (JCM), participating in the Partnership for Market Readiness (PMR) and UK’s experience on 

developing an Emissions Trading Scheme, the article identifies the advantages and challenges of developing 

a các-bon market in Viet Nam.
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1. MỞ ĐẦU

Việt Nam và Vương quốc Anh trong nhiều năm qua đã có 
nhiều hợp tác trong lĩnh vực giảm phát thải. Hai quốc gia cũng 
đang xây dựng và thực hiện nhiều chính sách biến đổi khí hậu 
hướng tới giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận Paris và 
phát triển bền vững. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia 
chịu tác động tiêu cực, nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu (Diễm, 
2011; Eckstein và cộng sự, 2017). Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã thông qua Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) cập nhật của 
Việt Nam cho UNFCCC tại văn bản số 1982/VPCP-QHQT (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2020) trong đó cam kết giảm phát thải 
hàng năm bằng nguồn lực trong nước ở mức 9% tới năm 2030 so 
với kịch bản thông thường (BAU) và 27% với điều kiện có hỗ trợ 
quốc tế đồng thời thực hiện các cơ chế mới theo Thỏa thuận Paris. 
Vào năm 2019, lượng phát thải khí nhà kính của Vương quốc Anh 
đã giảm đáng kể, xuống còn 45%, dưới mức của năm 1990 ngay cả 
khi nền kinh tế tăng trưởng gần 80%. Sự sụt giảm lượng khí thải 
này là do những thay đổi lớn trong nguồn cung cấp điện không 
còn dựa vào than đá; kiểm soát khí thải của ngành sản xuất và bãi 
chôn lấp, và các quy trình công nghiệp hiệu quả hơn chuyển đổi 
cơ cấu khỏi sản xuất sử dụng nhiều khí thải (Evans, 2021). 

*  Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR). 
**  Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN. 
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Để giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền 
vững, cả Việt Nam và Vương quốc Anh cũng đều đang hướng 
tới xây dựng và thực thi cơ chế thương mại phát thải. Hiện có 
24 chương trình kinh doanh khí thải có hiệu lực trên toàn thế 
giới giải quyết 16% lượng khí thải các-bon toàn cầu (ICAP, 2021). 
Trong khi Việt Nam đang mới chỉ trong giai đoạn thiết kế chính 
sách liên quan đến cơ chế thương mại giảm phát thải, UK đã có 
nhiều năm kinh nghiệm thực hiện cơ chế thương mại giảm phát 
thải châu Âu (EUETS) và mới đây là cơ chế thương mại giảm phát 
thải riêng của UK (UKETS). Các nhà hoạch định chính sách, các 
nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế kì vọng rằng Việt Nam có thể 
xem xét các bài học kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện 
EUETS và UKETS của UK trong bối cảnh của Việt Nam, từ đó 
thúc đẩy nhanh hơn quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách liên 
quan đến thị trường phát thải và thị trường các-bon (Hồng Anh, 
2021). Tuy nhiên, cho tới nay chưa có nhiều các thảo luận và phân 
tích chi tiết về các bài học kinh nghiệm, các thuận lợi, khó khăn 
cho việc thiết kế và thực thi thị trường, cơ chế giảm phát thải tại 
UK. Dựa trên rà soát tài liệu thứ cấp, báo cáo này nhằm giải quyết 
lỗ hổng kiến thức này đồng thời đưa ra các đề xuất liên quan đến 
sự vận hành cơ chế thương mại giảm phát thải tại Việt Nam trong 
tương lai cũng như các lĩnh vực tiềm năng mà UK có thể hỗ trợ 
Việt Nam trong quá trình này.  

2. CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI GIẢM PHÁT THẢI TẠI VIỆT NAM

Tuy Việt Nam chưa có một quyết định hay chính sách cụ thể 
nào về cơ chế thương mại giảm phát thải như ở UK và nhiều quốc 
gia khác, nhưng Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ môi trường 
làm nền tảng vững chắc cho cơ chế thương mại giảm phát thải tại 
Việt Nam (Hộp 1).
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Hộp 1. Một số chính sách quan trọng  
về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

 
- Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (2013)
Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI chủ để “Đẩy mạnh 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (2019)
- Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (2020). 
- Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) của Việt Nam cam kết Việt Nam giảm 9% lượng phát thải 
với nguồn lực tự có và có thể tăng lên 27% với sự hỗ trợ của nguồn lực quốc tế vào năm 2030.
- Các Luật:
+ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2011) 
+ Luật Tài nguyên nước (2012)
+ Luật Bảo vệ môi trường (2020)
+ Luật Lâm nghiệp (2017)
- Các chiến lược:
+ Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (2021)
+ Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (2007)
+ Chiến lược quốc gia về 5 biến đổi khí hậu (2011)
+ Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (2012)
+ Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2013)
+ Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 (2015). 
- Các chương trình, kế hoạch, đề án:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2006)
+ Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 (2007)
+ Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 (2012)
+ Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 (2013)
+ Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính (2015)
+ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (2016)
+ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
+ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015
+ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 
-2020 (2017)
+ Chương trình quốc gia về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng 
và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon 
rừng, giai đoạn 2020-2030 (2017).
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Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến của các 
bên có liên quan về Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn. Dự thảo Nghị định này đưa ra 
nhiều giải pháp và cơ chế vận hành thị trường các-bon cũng như cơ 
chế tài chính hướng tới giảm phát thải. Cũng theo dự thảo này, các 
bên có liên quan trong nhiều lĩnh vực kinh tế và trong lĩnh vực NDC 
cam kết giảm phát thải có thể được tham gia các cơ chế trao đổi, bù 
trừ tín chỉ các-bon trong nước, quốc tế phù hợp với quy định của 
pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên (Tuệ Văn, 2021). Ngoài ra, Việt Nam đã nhận 
được sự hỗ trợ tài chính của nhiều tổ chức nước ngoài (Diễm, 2011; 
UNDP, 2018) để xây dựng các chính sách giảm phát thải, đặc biệt các 
chính sách liên quan đến thị trường các-bon (Hồng Anh, 2021). 

Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) cũng thể hiện cam kết mạnh 
mẽ của Việt Nam trong việc giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng, 
giao thông vận tải, nông nghiệp, sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất 
và lâm nghiệp (LULUCF) và lĩnh vực chất thải (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường,  2020; GGGI, 2019; Ho và Clappier,  2011). Chính phủ Việt 
Nam cũng thông qua việc giảm dần hỗ trợ của nhà nước cho việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch, ví dụ như đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thuế và phí các-bon để tính đủ toàn bộ 
chi phí tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch từ đó thúc đẩy nhu cầu và thị 
trường đầu tư vào năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực này cũng có thể 
trở thành thị trường giảm phát thải mà Việt Nam hướng tới.  

Hiện nay, số lượng người mua trong và ngoài nước đi tìm thị trường 
mua hạn ngạch hoặc tín chỉ các-bon ngày càng tăng. Trong tương lai, 
dự báo nhu cầu mua tín chỉ các-bon sẽ lớn hơn khả năng cung ứng của 
thị trường do vậy sẽ kích ứng đầu tư trong lĩnh vực này ở cả thị trường 
các-bon trong và ngoài nước (Khánh Ly, 2021). Các quỹ hưu trí và các 
công ty bảo hiểm đang có xu thế thoái vốn khỏi các công ty khai thác 
khoáng sản có mức độ giảm phát thải mà đầu tư vào các dự án xanh 
và sạch (UNDP, 2018). Truyền thông cũng đã nâng cao nhận thức bảo 
vệ môi trường của người dân cũng như tạo động lực để các nhà đầu tư 
tập trung đầu tư vào thị trường chứng chỉ giảm phát thải để thực hiện 
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yêu cầu của khách hàng và thị trường (Diễm, 2011), ví dụ như cơ chế 
“Thanh toán bù trừ” cho phép các khách hàng cư dân và khách hàng 
thương mại tự sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và đưa nguồn điện 
mà họ không sử dụng hết lên lưới điện (Khanh, 2017; UNDP - Việt 
Nam, 2016). Tất cả các yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam 
thực thi cơ chế thương mại giảm phát thải trong tương lai. 

Tuy nhiên, để vận hành cơ chế thương mại giảm phát thải, theo 
nhận định của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế, Việt 
Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn bao gồm an ninh năng lượng 
quốc gia chưa đảm bảo, vốn đầu tư ban đầu cho giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính cao trong khi thị trường giảm phát thải vận hành; cơ 
chế hỗ trợ tài chính hiện có chưa đủ mạnh để khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, thiếu hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) hoạt động 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia và cấp ngành; và thể 
chế chính sách về giảm phát thải còn chưa hoàn thiện, mâu thuẫn, 
chồng chéo và thực thi pháp luật còn chưa hiệu quả (Chính phủ 
Việt Nam, 2020; GGGI, 2019; UNDP - Việt Nam, 2012, 2014, 2016). 

3. CƠ CHẾ THƯƠNG MẠI GIẢM PHÁT THẢI TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

ETS của Vương quốc Anh là một hệ thống buôn bán khí thải 
nhà kính (GHG) đa quốc gia, đa lĩnh vực. Đây là thị trường buôn 
bán khí thải lớn nhất thế giới, chiếm hơn 3/4 giao dịch các-bon quốc 
tế, bao gồm hơn 11.000 cơ sở lắp đặt và 45% lượng khí thải của EU 
(ENGIE, 2021). Mục đích của cơ chế này là đạt được mức giảm phát 
thải bằng 0 vào năm 2050 thông qua đặt giới hạn tổng lượng phát 
thải liên quan đến từng lĩnh vực kinh doanh, phân bổ các mức cho 
phép phát thải và cho phép chúng được giao dịch trong thị trường 
các-bon toàn EU (ENGIE, 2021). Ngoài ra, UK ETS nhằm tăng cường 
tham vọng về khí hậu trong chính sách định giá các-bon của Vương 
quốc Anh, đồng thời bảo vệ khả năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp UK (Chính phủ Vương quốc Anh, 2019). ETS của Vương 
quốc Anh được thành lập thông qua Quy định về Kế hoạch Kinh 
doanh Khí thải Nhà kính năm 2020 (Legislation UK, 2020; Chính 
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phủ Vương quốc Anh, 2021) và có nhiều điểm tương đồng giống 
với EU ETS để tránh bỡ ngỡ với người thực hiện, tuy nhiên vẫn có 
những đặc điểm riêng biệt. Bảng 1 miêu tả ngắn gọn cơ chế hoạt 
động của cơ chế thương mại giảm phát thải của Vương quốc Anh.

Bảng 1. Cơ chế thương mại giảm phát thải tại Vương quốc Anh

Nội dung  
quy định

Quy định chi tiết

Nguyên tắc  
hoạt động - Giới 
hạn và thương mại

Chính phủ quy định giới hạn về tổng lượng khí nhà kính nhất định có thể 
được phát thải bởi các lĩnh vực nằm trong chương trinh và lượng phát thải 
này sẽ giảm dần theo thời gian để đạt mục tiêu mức giảm ròng bằng 0 vào 
năm 2050. Trong hạn mức này, các bên sẽ được cấp các lượng phát thải miễn 
phí và/hoặc mua các khoản phụ cấp phát thải tại phiên đấu giá hoặc trên thị 
trường thứ cấp mà họ có thể giao dịch với những người tham gia khác nếu 
cần. Hàng năm, các cơ sở lắp đặt và khai thác máy bay nằm trong chương trình 
này phải từ bỏ các hạn mực miễn phí để trang trải lượng phát thải của họ. 

Đối tượng  
áp dụng

Các ngành sử dụng nhiều năng lượng (e.g. dầu mỏ, thép và xi măng), lĩnh vực sản 
xuất điện và hàng không bao gồm các hoạt động liên quan đến việc đốt cháy nhiên 
liệu trong các cơ sở lắp đặt có tổng công suất đầu vào nhiệt danh định vượt quá 
20MW (ngoại trừ các cơ sở lắp đặt để đốt chất thải độc hại hoặc rác thải đô thị).

Các tuyến hàng không cho các chuyến bay nội địa Vương quốc Anh, các chuyến 
bay giữa Vương quốc Anh và Gibraltar, và các chuyến bay khởi hành từ Vương 
quốc Anh đến các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu do tất cả các nhà khai 
thác máy bay bao gồm thực hiện, bất kể quốc tịch

Các ngành công nghiệp chuyên sâu về năng lượng (EII), lĩnh vực sản xuất điện 
và hàng không trong Vương quốc Anh, giữa Vương quốc Anh và Gibraltar và giữa 
Vương quốc Anh và EEA. Giới hạn đã được đặt thấp hơn 5% so với mức danh 
nghĩa mà Vương quốc Anh sẽ có nếu nước này ở lại EU ETS.

các cơ sở lắp đặt phát thải nhỏ và bệnh viện có lượng khí thải thấp hơn 25.000 tấn CO2e 
mỗi năm và công suất nhiệt định mức thực dưới 35MW. Các cơ sở lắp đặt này sẽ phải 
tuân theo các mục tiêu phát thải thay vì cho phép giao dịch. Các điều khoản đơn giản 
hóa riêng có sẵn cho các Công trình có lượng khí thải thấp hơn 2.500 tấn CO2e mỗi năm

Nguyên tắc áp dụng

Các doanh nghiệp trong các ngành kể trên cần giấy phép phát thải khí nhà kính, 
kế hoạch giám sát, theo dõi và báo cáo khí thải  đồng thời có sự chứng nhận của 
một bên độc lập thứ 3. Việc không tuân thủ các quy định này sẽ dẫn tới các mức 
phạt và trách nhiệm hình sự khác nhau
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Nội dung  
quy định

Quy định chi tiết

Cơ chế quản lý

Có một cơ quan đăng kí giao dịch khí thải với nhiều tài khoản giao dịch khác 
nhau và nắm giữ các thông tin đăng kí của UK về Nghị định Kyoto để giao dịch 
các tín chỉ giảm phát thải quốc tế

Các chủ tài khoản Người nắm giữ tài khoản theo Nghị định thư Kyoto của Vương 
quốc Anh trong Cơ quan đăng ký EU sẽ chuyển tài khoản và đơn vị của họ sang 
Cơ quan đăng ký Vương quốc Anh. 

Các đơn vị bắt buộc phải có tài khoản đăng kí nhận và từ bỏ các hạn mức phát 
thải theo quy định cho năm phải tuân thủ.

Sau khi giấy phép hoặc kế hoạch giám sát khí thải của đơn vị được ban hành, cơ 
quan quản lý sẽ đăng kí mở các tài khoản cho các đơn vị. 

Cơ chế thương mại giảm phát thải sẽ được thực hiện thông qua phân bổ hạn mức 
phát thải miễn phí (các đơn vị được cho một mức phát thải nhất định không phải 
trả tiền) và hạn mức thương mại trên thị trường.

Mức phân bổ hạn mức miễn phí: 58 triệu cho năm 2021 (dựa trên thị phần danh 
nghĩa của Vương quốc Anh theo EU ETS) giảm hàng năm sau đó khoảng 1,6 triệu

Người tham gia có thể nhận được các khoản phụ cấp thông qua sự kết hợp 
giữa phân bổ, đấu giá và giao dịch miễn phí. Bạn có thể từ bỏ toàn bộ hoặc 
một phần phân bổ miễn phí để trang trải lượng khí thải của mình, bạn có thể 
mua phụ cấp bổ sung hoặc thậm chí bán phụ cấp thặng dư nếu bạn quản lý để 
giảm lượng khí thải dưới mức phân bổ của mình (ENGIE, 2021).

Cách tiếp cận ban đầu đối với phân bổ tự do ở Vương quốc Anh ETS sẽ tương tự như 
cách tiếp cận do EU đề xuất cho Giai đoạn IV của EU ETS. Điều này sẽ đảm bảo tiếp 
tục chuyển đổi suôn sẻ giao dịch khí thải cho các doanh nghiệp vào năm 2021.

Vào năm 2022 và mỗi năm kế hoạch sau đó, phân bổ miễn phí hạn mức phát thải sẽ 
được phân bổ vào hoặc trước ngày 28 tháng 2 mỗi năm dương lịch. Hạn chót để gửi 
Báo cáo dữ liệu mức hoạt động đã xác minh sẽ là ngày 31 tháng 3 mỗi năm dương 
lịch. Cơ quan ETS của Vương quốc Anh đã xác định rằng không có hệ số hiệu chỉnh 
liên ngành (CSCF) nào sẽ được áp dụng cho giai đoạn phân bổ 2021-2025.

Đấu giá sẽ tiếp tục là phương tiện chính để đưa các khoản phụ cấp vào thị trường. 
Những người tham gia cũng sẽ có thể giao dịch các khoản phụ cấp phát thải ETS 
của Vương quốc Anh trên thị trường thứ cấp. Lịch đấu giá ETS của Vương quốc Anh 
vào năm 2021 được nhà cung cấp nền tảng đấu giá ICE Futures công bố vào ngày 
26 tháng 2 năm 2021 (ICE 2021). Các cuộc đấu giá có thể rõ ràng, với các khoản 
phụ cấp được bán cho những người đấu thầu, mà không có tất cả các khoản phụ 
cấp được đấu thầu thành công. Bất kỳ khoản phụ cấp còn lại nào không được bán
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Nội dung  
quy định

Quy định chi tiết

trong một cuộc đấu giá sẽ được phân phối lại cho bốn phiên đấu giá sau đây lên đến 
125% số phụ cấp ban đầu của các cuộc đấu giá đó. Trên hạn mức này, các khoản phụ 
cấp sẽ được chuyển vào tài khoản của cơ chế ổn định thị trường.

UK xây dựng Cơ chế kiểm soát chi phí (CCM), cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho 
UK ETS Authority can thiệp nếu giá tăng trong một thời gian dài. UKCCM có mức 
giá và thời gian kích hoạt thấp hơn trong 2 năm đầu tiên của UK ETS khi so với 
ETSEU tương đương.

Hạn mức
155Mt ** (cho năm 2021); Mức giới hạn của Vương quốc Anh thấp hơn 5% so 
với quy định của EU ETS.

Cơ quan quản lý
Bốn cơ quan quản lý: Cơ quan Môi trường (Anh), Cơ quan Môi trường Bắc Ireland, 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland, Tài nguyên thiên nhiên Wales.

Đơn giá trung 
bình dự kiến

€ 50-58 

(trong đó: * Gt = gigatonne; ** Mt = megatonne; Nguồn: Chính phủ Vương Quốc 

Anh, 2021; Reland và Overton, 2021; UK in the changing Europe, 2021)

Cụ thể hơn, UKETS khác biệt so với các cơ chế thương mại phát 
thải khác của EU bởi hệ thống này có hạn mức phát thải thấp hơn 
(thấp hơn 5% so với giới hạn được đặt ra cho Giai đoạn IV (2021-2030) 
của EU ETS (CMS Law-Now, 2020) tạo lợi thế cạnh tranh cho các 
Doanh nghiệp UK; hệ thống đăng kí mới tạo điều kiện hỗ trợ cho 
nhiều người mới tham gia vào thị trường và được xây dựng trên nền 
tảng công nghệ hóa tự động, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho 
các Doanh nghiệp phát thải thấp, phân bổ và cấp phép miễn phí 
cho các nhà khai thác đủ điều kiện, cả hiện tại và mới, để giải quyết 
vấn đề rò rỉ các-bon, áp dụng phương thức đấu giá (Legislation UK, 
2020; ICE, 2021). Ngoài ra hệ thống này cũng cung cấp và cập nhất 
hướng dẫn tuân thủ chi tiết hơn cho ngành hàng không (Chính phủ 
Vương quốc Anh, 2021; Chính phủ Vương quốc Anh, 2020). 

Các nhà phân tích và giao dịch các-bon trên toàn cầu nhận định 
rằng UK có khả năng tăng mạnh khi giao dịch bắt đầu - do nhu cầu 
mạnh mẽ và số lượng hạn chế cho phép ban đầu được thiết lập để 
đấu giá - gần bằng hoặc cao hơn thị trường EU. Chính phủ đã tăng 
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giá sàn, mức tối thiểu mà các khoản tín dụng có thể được bán trong 
các cuộc đấu giá, từ £ 15 lên £22 một tấn trong năm nay (Sheppard và 
Hodgson, 2021). ETS của Vương quốc Anh được thiết kế để nâng cao 
chi phí gây ô nhiễm làm giảm động cơ gây phát thải của các bên theo 
thời gian và được coi là trụ cột chính trong kế hoạch giải quyết biến đổi 
khí hậu của Vương quốc Anh. Việc kết hợp giữa các công cụ thực thi 
pháp luật và hành pháp kết hợp với các cơ chế khuyến khích tài chính 
tạo ra tiềm năng áp dụng rộng rãi và hiệu quả của cơ chế này (Hình 1).

 

Hình 1. Cơ chế thương mại phát thải của UK  
                                                                                                                                        (Nguồn: OCD, 2002)

Mặc dù, Chính phủ UK kì vọng UKETS sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh 
mới cho doanh nghiệp UK, đồng thời giúp UK đạt mục tiêu giảm phát 
thải đề ra vào năm 2050, khuyến khích sản xuất nhiên liệu hàng không 
bền vững (Airlines UK, 2017), và thúc đẩy thay đổi hành vi của các bên 
có liên quan và người dân trong việc giảm phát thải (DFT, 2020), nhiều 
bên có liên quan vẫn bày tỏ lo ngại về tính khả thi và hiệu quả của 
chính sách này. Cụ thể hơn, chưa có minh chứng rõ ràng về việc liệu hệ 
thống UKETS có gắn kết được với hệ thống EUETS hay không bởi nếu 
các chứng chỉ giảm phát thải trong hệ thống UKETS không được chấp 
nhận bán trong EUETS sẽ ngành công nghiệp của Vương quốc Anh 
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có thể mất khả năng cạnh tranh vì UK là một thị trường nhỏ hơn và 
kém đa dạng hơn. Ngoài ra, quá trình thực thi chính sách tạo ra nhiều 
lo ngại cho các bên có liên quan trong việc có đủ kiến thức và kĩ năng 
để tham gia các hoạt động, đặc biệt là hoạt động đăng kí và đấu giá 
khi hiện nay tiếp cận thông tin và hiểu biết của các doanh nghiệp này 
tại UK còn rất hạn chế (Barrett và cộng sự, 2018). Ngoài ra, nhiều báo 
cáo khoa học đã chỉ ra rằng, mặc dù ban đầu doanh nghiệp UK ủng 
hộ việc buôn bán khí thải như một biện pháp thay thế cho việc đánh 
thuế, động cơ chính của họ là các hoạt động truyền thông và nâng cao 
hình ảnh doanh nghiệp chứ chưa xuất phát từ mục tiêu giảm phát thải 
(Nye và Owens, 2008). Ngoài ra, mặc dù hợp phần theo dõi, giám sát 
và đánh giá được coi là then chốt để giám sát cơ chế giảm phát thải và 
đảm bảo số lượng và chất lượng được giao dịch trên thị trường giảm 
phát thải, thực tế thực hiện EUETS tại UK cho thấy có rất ít các báo cáo 
và số liệu chính thức được thẩm định và có độ tin cậy cao, do vậy khó 
có thể đánh giá hiệu quả của cơ chế giảm phát thải này (von Malmborg 
và Strachan, 2005). Ngoài ra sự vận hành của UKETS cần sự hỗ trợ của 
nhiều chính sách đa ngành khác đồng thời phải linh hoạt đáp ứng với 
sự vận hành thay đổi nhanh chóng của thế giới - điều mà chưa thực sự 
hiệu quả ở Anh (Pearson, 2004). Ngoài ra, Anh là một nước nhập khẩu 
lớn giấy phép phát thải. Do đó, việc đạt được các mục tiêu về chính 
sách khí hậu sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có EU ETS, tiêu tốn 
thêm 0,2 đến 0,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (Tol RS, 2020). Ngoài 
ra, vấn đề nổi trội trong các thảo luận chính sách và ở cấp độ doanh 
nghiệp là các giải pháp đảm bảo giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi 
cung ứng và hành trình sản phẩm ở cả Vương quốc Anh và các nước 
xuất nhập khẩu vào Anh. 

4. KẾT LUẬN

Báo cáo cho thấy cả Anh và Việt Nam đều đang nỗ lực trong việc 
xây dựng và thực hiện các chính sách giảm phát thải khí nhà kính và 
có nhiều tiền đề thuận lợi cho việc thực thi phát triển này. Việc sử dụng 
công cụ tài chính trong đó có cơ chế thương mại giảm phát thải không 
chỉ là xu thế chung của thế giới mà còn là ưu tiên chính trị của hai quốc 
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gia. Các bài học thiết kế và thực hiện cơ chế giảm phát thải cho thấy 
xây dựng hệ thống cơ chế chính sách tạo tiền đề cho cơ chế thương mại 
giảm phát thải phải kết hợp hài hòa với các chính sách nâng cao năng 
lực của các bên có liên quan và cơ chế giảm sát hiệu quả. Đồng thời việc 
phân tích các mô hình chính sách không làm giảm tính cạnh tranh của 
nền kinh tế và doanh nghiệp của hai nước là yếu tốt then chốt để có 
được sự cam kết bền vững của các bên có liên quan. 

Việc kết hợp giữa các công cụ tài chính thay đổi hành vi với 
các công cụ hành pháp thực thi pháp luật đảm bảo sự tuân thủ, 
quyền lợi và trách nhiệm của các bên có liên quan cũng sẽ giúp quá 
trình thực hiện chính sách thương mại giảm phát thải hiệu quả hơn.  
Trong thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xem xét các giải 
pháp tích hợp hay vì một nguồn đầu tư duy nhất, Việt Nam sẽ xem 
xét các giải pháp liên quan đến định giá các-bon (từ năm 2026) kết 
hợp nền tảng trái phiếu xanh là hai cơ chế cốt lõi để huy động tài 
chính tư nhân cho Việt Nam, đồng thời kết hợp cho vay thương mại 
và thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kiều hối để có thể 
thực NDC hiệu quả (Khánh Ly, 2020). Tuy nhiên, cần có nhiều hơn 
các chính sách ưu đãi đầu tư và đảm bảo quản trị minh bạch để thu 
hút được nguồn lực trong và ngoài nước.

Hiện nay Việt Nam đang có kế hoạch thí điểm thị trường các-bon. 
Tuy nhiên, để có thể đánh giá chính xác tính hiệu quả của thị trường 
các-bon cần có các nghiên cứu so sánh trước và sau khi thực hiện 
chính sách và hoàn thiện cơ chế theo dõi giám sát và đánh giá quốc 
gia. Ngoài ra, việc các Bộ ngành đều đang xây dựng chính sách phát 
thải và xây dựng mô hình thí điểm bán tín chỉ các-bon trong khi 
chưa có sự quy định chung của quốc gia tạo nhiều rủi ro trong việc 
chồng chéo và mâu thuẫn giữa các chính sách gây khó khăn cho các 
bên thực hiện. Ví dụ, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và tỉnh Quảng Nam đang thực hiện thí điểm bán tín chỉ các-
bon rừng nhưng các bên thực hiện đều gặp nhiều thách thức khi 
quy định pháp lý về việc thương mại tín chỉ các-bon rừng chưa đầy 
đủ và cụ thể trong khi hệ thống giám sát phát thải khí nhà kính và 
hệ thống giám sát các cấp (quốc gia, ngành, tiểu ngành, cơ sở sản 
xuất) còn yếu (Trần Thường và Văn Duẩn, 2021). 
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Cùng lúc đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đệ 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế chi trả dịch vụ môi 
trường rừng áp dụng với dịch vụ môi trường rừng hấp thụ và lưu 
trữ Các-bon (Lê, 2019). Đảm bảo sự thống nhất và hài hòa giữa các 
chính sách giảm phát thải của từng ngành riêng lẻ và khung pháp lý 
chung cho toàn quốc là ưu tiên chính sách hiện nay. Các nghiên cứu 
về hạn ngạch phát thải cho các ngành, quy chế vận hành thị trường 
các bon đáp ứng với yêu cầu quốc tế và mục tiêu phát triển của Việt 
Nam đi kèm với tăng cường năng lực cho các bên có liên quan đóng 
vai trò thiết yếu giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả các giải pháp và 
cơ chế thương mại giảm phát thải. Ngoài ra, các công cụ định giá 
các-bon như thuế các-bon, hệ thống giao dịch phát thải, cơ chế tạo 
tín chỉ cần phải đánh giá, phân tích đầy đủ các tác động cũng như 
cơ hội đối với kinh tế, xã hội và môi trường trước khi Chính phủ lựa 
chọn phương án thích hợp (Khánh Ly, 2020).  

Kinh nghiệm của UK cũng cho thấy, cần có lộ trình xây dựng 
chiến lược truyền thông nâng cao năng lực và hiểu biết của các bên 
có liên quan đảm bảo khi thực hiện các chính sách mới có liên quan, 
doanh nghiệp và người dân không có sự bỡ ngỡ. Trao đổi thông tin 
và kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và nâng cao năng lực 
giữa UK và Việt Nam trong lĩnh vực giảm phát thải cũng cần được 
tăng cường để giúp Việt Nam và UK hoàn thiện hơn cơ chế chính 
sách thương mại giảm phát thải hai quốc gia này.
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