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Phaàn III
CAÙC COÂNG CUÏ CHÍNH SAÙCH QUAÛN LYÙ TAØI 

NGUYEÂN MOÂI TRÖÔØNG

1.Coâng cuï meänh leänh haønh chính vaø tuyeân truyeàn 
giaùo duïc

2.Coâng cuï taøi chính – kinh teá 
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.1 Công cụ mệnh lênh hành chính
�Hệ thống nhà nước về bảo vệ môi trường:

- Chính phủ
- Bộ tài nguyên và môi trường

- Cục Tài nguyên và Môi trường (Cục quản lý TN nước,

Cục Địa chất và Khoáng sản, Cục bảo vệ môi trường,

Cục đo đạc và bản đồ)

- Vụ tài nguyên và môi trường

- UBND Thành phố (Tỉnh)

- Sở TN & MT các tỉnh, Thành phố
- Phòng, Ban chuyên trách môi trường các Quận, Huyện.
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.1 Công cụ mệnh lênh hành chính

�Hệ thống luật và quy định bảo vệ môi trường:

- Luật bảo vệ môi trường Việt Nam (29/11/2005)

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010

và định hướng đến năm 2020.

- Các luật liên quan: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân;

Luật bảo vệ và phát triển rừng; Luật tài nguyên nước;

Luật khoáng sản; Luật dầu khí; Luật đất đai, …
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.1 Công cụ mệnh lênh hành chính

�Tiêu chuẩn chất lượng môi trường:

- Tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh

- Tiêu chuẩn thải

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật

- Tiêu chuẩn thành tích

- Tiêu chuẩn sản phẩm

- Tiêu chuẩn sản xuất
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.1 Công cụ mệnh lênh hành chính

�Ưu điểm:

- Đòi hỏi ít thông tin để ban hành luật lệ
- Dựa vào đó để đạt được các mục tiêu chính sách

- Được hỗ trợ về hành chính và chính trị
- Trao tối đa quyền cho người quy định để kiểm soát các

nguồn TNTN được sử dụng ở đâu? Như thế nào để đạt
mục tiêu môi trường.

- Việc ban hành luật lệ, quy định khá nhanh chóng do có

sẵn bộ máy hành chính.
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.1 Công cụ mệnh lênh hành chính

�Nhược điểm:

- Không kiểm soát hết được do hạn chế về kỹ thuật và

nguồn lực.

- Chi phí hành chính cao

- Đòi hỏi người điều tiết sử dụng TN thu thập thông tin

mà người gây ô nhiễm đã có.

- Khi tiêu chuẩn đã đạt được không kích thích sáng tạo,

nghiên cứu kiểm soát ô nhiễm

- Quan liêu:

- …
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BÀI 6: CÔNG CỤ MỆNH MỆNH LỆNH HÀNH CHÍNH 
VÀ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC 

6.2 Công cụ tuyên truyền giáo dục

- Thông tin đại chúng

- Giáo dục chính quy trong các trường từ mâm non tới

đại học

- Tổ chức các cuộc thi về môi trường

- …
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BÀI 7: COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH – KINH TEÁ TRONG 
QUAÛN LYÙ TNMT

1.Nguyeân taéc ngöôøi gaây oâ nhieãm phaûi traû tieàn
- Söûa ñoåi nhöõng thaát baïi cuûa thò tröôøng, buoäc ngöôøi gaây oâ 

nhieãm phaûi tính toaùn ñaày ñuû chi phí söû duïng taøi nguyeân 
vaø laøm oâ nhieãm thoâng qua caùc coâng cuï nhö thueá, leä phí, 
giaáy pheùp oâ nhieãm,..

- Toång chi phí saûn xuaát ra moät haøng hoùa or dòch vuï (caû chi 
phí cuûa taát caû TNMT) ñöôïc tính ñuû vaøo giaù sản phẩm.

- Vieäc söû duïng caùc taøi nguyeân (ñaát, nöôùc, khoâng khí,..) ñeå 
loaïi boû or caát giöõ chaát thaûi cuõng laø söû duïng taøi nguyeân
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2.Coâng cuï kinh teá: 
- Tröïc tieáp: leä phí xaû thaûi, thueá oâ nhieãm, mua baùn giaáy 

pheùp oâ nhieãm, quyeàn sôû höõu.

- Giaùn tieáp: thueá ñaàu vaøo, thueá taøi nguyeân, thueá saûn 
phaåm, thueá xuaát nhaäp khaåu, kyù thaùc hoaøn traû, phí dòch 
vuï moâi tröôøng, phí vaø leä tieáp caän, leä phí quaûn lyù, leä phí 
haønh chính vaø caáp giaáy pheùp kieåm soaùt.

3.Coâng cuï taøi chính: vieän trôï ngaân saùch BVMT, trôï giaù 
vaø tín duïng vôùi laõi suaát öu ñaõi, khaáu hao nhanh, caùc 
bieän phaùp khaùc.

BÀI 7: COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH – KINH TEÁ TRONG 
QUAÛN LYÙ TNMT
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
1)Leä phí xaû thaûi:
- Ñaùnh vaøo töøng ñôn vò xaû thaûi
- Tính theo soá löôïng vaø chaát löôïng caùc chaát gaây oâ nhieãm

MEC

Chi phí

Leä phí

E*=12 26

MAC

Löôïng xaû thaûi

3

0

� Haïn cheá: 
Khoù quan traéc

MAC: chi phí laøm giaûm oâ 
nhieãm bieân

MEC: chi phí taùc haïi bieân
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
1)Leä phí xaû thaûi: Tröôøng hôïp thoâng tin khoâng hoaøn haûo

MAC or MEC

W Wp* Löôïng thaûiO

G
MACđúng

MEC

WpW* Wm

a

b

c

t*

s
t

e*
es*

MAC sai

Phí ñöôïc xaùc ñònh taïi ñieåm s 
thay cho ñieåm s* � doanh
nghieäp seõ chæ boû ra chi phí
giaûm thieåu taïi möùc saûn
löôïng maø chi phí giaûm thaûi
bieân baèng möùc phí. �
Thieät haïi xaõ hoäi seõ lôùn hôn
phaàn phí maø nhaø nöôùc thu
ñöôïc töø doanh nghieäp.
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
- Quy định rõ mức thải

đối với tất cả các chủ thể
gây ô nhiễm nhưng

không quy định công

nghệ được sử dụng để
đạt được. 

- Quy định giới hạn mang

tính pháp lý về lượng

chất thải tối đa 1 doanh

nghiệp được phép thải

vào môi trường.

MEC

Chi 
phí S = Chuẩn mức thải

w* wm

MAC

Mức thải w0

2) Chuẩn mức thải
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

- S1: Chuẩn thải khắt khe

- S*: chuẩn thải tối ưu

- S2: Chuẩn thải nới lỏng

MEC

Chi 
phí S*

w* wm

S1

S2MAC

Mức thải w0

2) Chuẩn mức thải
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

- Dễ áp dụng.

� Hạn chế:

- Không kích thích doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ 

mới cải thiện việc giảm thải.

- Khi có người gây ô nhiễm mới tham gia thị trường thì 

chuẩn mức thải cho mỗi doanh nghiệp phải thay đổi. 

- Đặc điểm môi trường nền của mỗi khu vực và cách quản 

lý môi trường của mỗi doanh nghiệp khác nhau � chuẩn 

mức thải khác nhau cho mỗi khu vực � chi phí hành 

chính tốn kém. � uniform standard.

2) Chuẩn mức thải
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
3) Sự lựa chọn giữa chuẩn mức thải và lệ phí 

Xét ví dụ: 

- Trường hợp 2 doanh

nghiệp ở gần nhau, quá

trình sản xuất tạo ra chất

thải như nhau và thiệt hại

mà chất thải gây ra là

tương tự nhau.

MAC1 = 6500 – 50w

MAC2 = 10000 – 40w

T = Lệ phí 

Chi 
phí 
($) S = Chuẩn mức thải

100

1500

130 150 250

4000

6000

10.000

6500

Tăng chi phí giảm thải DN 1

Tiết kiệm chi phí giảm 

thải của DN 2

Lượng thải w

MAC2

0

MAC1

50
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
3) Sự lựa chọn giữa chuẩn mức thải và lệ phí 

Chuẩn mức thải Phí thải

Tổng lượng giảm thải

Chi phí giảm thải DN 1

Chi phí giảm thải DN 2

Tổng chi phí giảm thải

30 + 50 = 180      

1/2 x 1.500 x 30 = 22.500$

1/2 x 6.000 x 150 = 

450.000$

472.500$

80 + 100 = 180

1/2 x 4.000 x 80 = 160.000$

1/2 x 4.000 x 100 = 

200.000$

360.000$

Kết luận: Rõ ràng phí xả thải được ưa thích hơn chuẩn mức

thải vì tổng chi phí giảm thải là nhỏ hơn. 
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7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
3) Sự lựa chọn giữa chuẩn mức thải và lệ phí 

Kết luận: 

• Cùng đạt hiệu quả môi trường như nhau, rõ ràng sử dụng

phí phải đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với chuẩn mức

thải.

• Phí thải khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, sáng

tạo để áp dụng các biện pháp giảm thải vì các doanh

nghiệp sẽ cố gắng chi ít hơn mức lệ phí.

• Phí thải mang lại nguồn thu đáng kể hỗ trợ việc cải thiện

môi trường hoặc các chương trình xã hội khác.
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Baøi taäp 10
Gỉa sử có 2 hãng sản xuất hóa chất có chất thải đổ xuống 1 dòng

sông gây ô nhiễm nguồn nước. Để giảm mức thải ô nhiễm, các

hãng đã lắp đặt thiết bị xử lý nước. Biết chi phí giảm thải biên của

2 hãng như sau:

MAC1 = 800 – w1

MAC2 = 600 – 0.5w2

w – lượng nước thải (m3) và MAC – tính bằng $

a/. Cơ quan nhà nước yêu mỗi hãng phải giảm thải để tổng mức cho

phép là 1000m3 bằng cách áp dụng một mức phí thải t* như nhau

cho 2 hãng. Tính t* và lượng nước mỗi hãng thải ra sông?

b/. Tính tổng chi phí giảm thải của 2 hãng?

c/. Nếu nhà nước áp dụng chuẩn mức thải thay cho phí thải với tổng

lượng thải như câu a. Tính chi phí giảm thải mỗi hãng?

d/. Thể hiện kết quả trên đồ thị?
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou):
- Đánh vào doanh nghiệp đang thải chất ô nhiễm.

- Tính cho mỗi đơn vị sản phẩm gây ô nhiễm, có giá trị
bằng chi phí ngoại ứng do đơn vị sản phẩm gây ô nhiễm
gây ra tại mức sản lượng tối ưu xã hội QS.

Öu ñieåm:
+ ít ruûi ro veà taøi chính
+ Thuùc ñaåy doanh nghieäp giaûm thaûi
+ Khuyeán khích DN nghieân cöùu trieån khai coâng ngheä môùi.
+ Ñaùnh thueá treân chaát thaûi hieän haønh � giaûm caùc chaát thaûi phuï

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou):  
7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

MNPB, MEC

Ws Wp WWa

Qs Qp QQaO

Tieâu chuaån
H

E

MNPB C

a

c

b

d

Wm

Qm

H

t*

Phaït K

R

MEC
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): thueá pigou ñoái vôùi ngoaïi öùng moâi tröôøng
7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

“Möùc thueá oâ nhieãm
tính cho moãi ñôn vò
saûn phaåm gaây oâ
nhieãm coù giaù trò
baèng chi phí ngoaïi
öùng do ñôn vò saûn
phaåm gaây oâ nhieãm
gaây ra tai möùc saûn
löôïng toái öu xaõ hoäi”
- Pigou
t* = MEC (Q*)

Giaù P

Q* Q0 Saûn löôïng QO

A

MPB = MSB = D

MSC = MC + MEC

Qm

S = MC

S = MC + t

Pm

E
P*

t* MEC

D

C

B
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): thueá pigou ñoái vôùi ngoaïi öùng moâi tröôøng
7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Giaù P

Q* Q0 Saûn löôïng QO

A

MB = MSB = D

MSC = MC + MEC

Qm

S = MC

S = MC + t

Pm

E
P*

t* MEC

D

C

B

NSB = TSB – TSC
Vì TEB = 0 � TSB = TB
TSC = TC + TEC

Muïc tieâu:
Max NSB=TB–(TC+TEC)
� dNSB/dQ = 0
dTB/dQ –dTC/dQ –dTEC/dQ=0

MB – MC – MEC = 0
�MB(Q*)=MC(Q*)+MEC(Q*)

MB(Q*)=MC(Q*) + t*
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): thueá pigou vaø söï thay ñoåi lôïi nhuaän cuûa 
doanh nghieäp

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Chi phí, lôïi ích

Q* Q0

G MNPB = a

M

O

s

t*

Q

Chi phí, lôïi ích

Q* Q0
O

G MNPB = a

MEC

O

s
t*

t*

a - t*

Saûn löôïng Q

w* w0 Oâ nhieãm w  
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4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): thueá pigou vaø söï thay ñoåi lôïi nhuaän cuûa 
doanh nghieäp

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Chi phí, lôïi ích

Q* Q0
O

G MNPB = a

MEC

O

s
t*

t*

a - t*

Saûn löôïng Q

w* w0 Oâ nhieãm w  

Tröôùc khi coù thueá: 
Max MNPB= a = TR – TC
a’= MR – MC = 0
�MR = MC

Sau khi coù thueá:
Max MNPB = TR – (TC+T)
(vôùi T = t*.Q)
a’t = MR – MC – t* = 0

MNPB – t*= 0 � MR= MC + t*

Caïnh tranh hoaøn haûo: 
P = MC + t*

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)

Ai traû thueá?

• (P1 – P0): ngöôøi tieâu
thuï traû

• (P1–t*)< P0  => {Po-
(P1-t*)}: Doanh nghieäp
traû

• Q0 � Q1 => Doanh soá
giaûm � maát thu nhaäp

Gia �

Q1

t*

Q

A

O

S1

E1

P1

E*

Q0

D

P0

P1–t*

P0+t* S0

E0
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)
Khaû naêng aùp duïng:

– Khoù aùp duïng trong 1 quoác gia: ngaønh ñoù seõ rôi vaøo theá
baát lôïi khi caïnh tranh vôùi haøng ngoaïi quoác � haøng
trong nöôùc ít haáp daãn hôn.

– Thoáng nhaát aùp duïng treân toaøn caàu � khoâng coâng baèng
(quy moâ kinh teá, chi phí giaûm oâ nhieãm, trình ñoä coâng
ngheä,..) � chi phí laøm giaûm oâ nhieãm khaùc nhau �

thoáng nhaát möùc thueá chung laø raát khoù khaên.

– Ñaït ñöôïc thoûa öôùc treân toaøn caàu gaëp khoù khaên do giaûm
lôïi ích bôûi taêng chi phí saûn xuaát.

– Ví duï: thueá tieâu thuï carbon

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)

Tính phổ biến của thuế Pigou

• Thiếu thông tin về hàm MEC và MNPB. Về cơ
bản, việc xác định MEC cũng rất khó.

• Trạng thái quản lý thay đổi: thông thường cái mới

thường ít được chấp nhận. Hầu hết các quốc gia

hiện vẫn thích sử dụng các Tiêu chuẩn.

• Tỷ lệ NTT trả thuế so với NSX phụ thuộc vào độ
dốc của đường cung và cầu hàng hóa đó.
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)

• Tỷ lệ NTT trả so với 
NSX phụ thuộc độ dốc 
của đường cung và cầu.

• Khi đường cầu dốc hơn 

đường cung (đường cầu 

không co dãn) � NTT trả 

lớn hơn nhiều so với phần 

trả NSX.

• Ví dụ: sản phẩm xăng dầu

Q1

t*

Q

A

O

S1

E1

P1

E*

Q0

D

P0

P1–t*

Po+t* S0

E0

Gía P 

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)

• Tỷ lệ NTT trả so với 
NSX phụ thuộc độ dốc 
của đường cung và cầu.

• Khi độ dốc đường cung 

(S) lớn hơn đường cầu (D) 

NSX trả nhiều hơn so với 

mức tăng giá từ Po � P1. 

• Ví dụ: xà phòng có Zn 

hoặc photphat.

Q1

t*

Q

A

O

S1

E1

P1

E*

Q0

D

P0

P1–t*

P0+t*

S0

E0

Gía P
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)
� Thuế phân phối thụt lùi:

• Giá bán lẻ tăng � gây khó khăn cho người nghèo hơn

người giàu (thuế phân phối thụt lùi).

• Phần tăng thêm của thuế sẽ về tay chính quyền và chính

quyền sẽ sử dụng chúng để đền bù cho trạng thái thụt lùi:

─ Trả lại tiền cho những người bị tác động xấu nhất.

─ Với các xí nghiệp có thể lắp đặt công nghệ ít gây ô

nhiễm hoặc giảm tỷ lệ thuế doanh nghiệp hiện hành.

• Sửa chữa thất bại của thị trường và thúc đẩy doanh nghiệp,

người tiêu dùng chuyển sang sản phẩm ít gây ô nhiễm.

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): trường hợp thông tin không hoàn hảo, 
� MNPB sai (đồ thị)

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

MNPB, MEC

Qs Qp* QQaO

G
MNPB đúng

MEC

Qm

a

b

ct*

s
t e*

e

s*

MNPB sai

MNPB, MEC

Qs Qp QQaO

G
MNPB 

MEC đúng

Qm

b

t*

s
t

s*

MEC sai



17

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

4). Thueá oâ nhieãm (tieáp)

Tính phổ biến của thuế Pigou

• Thiếu thông tin về hàm MEC và MNPB. Về cơ bản,

việc xác định MEC cũng rất khó.

• Trạng thái quản lý thay đổi: hầu hết các quốc gia hiện

vẫn thích sử dụng các Tiêu chuẩn.

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Baøi taäp 11 
Gỉa sử hoạt động khai thác than trên thị trường có hàm lợi ích biên

và hàm chi phí ngoại ứng biên như sau:

MNPB = 20 – Q (triệu đồng/tấn), với Q – là sản lượng (tấn) MEC =

14 + Q (triệu đồng/tấn).

a. Tính mức khai thác hiệu quả cá nhân? Tính mức khai thác than

hiệu quả xã hội?

b. Tính phần thiệt hại mà hoạt động khai thác hiệu quả cá nhân

gây ra cho xã hội?

c. Để đưa hoạt động khai thác than vào hiệu quả xã hội, cần áp

dụng mức thuế môi trường (thuế Pigou) là bao nhiêu?

d. So sánh tổng số thuế mà hoạt động khai thác than phải nộp với

tổng chi phí ngoại ứng do hoạt động đó gây ra khi khai thác ở
mức hiệu quả xã hội?
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

4) Thueá oâ nhieãm (thuế Pigou): trường hợp thông tin không hoàn hảo, 
� MNPB sai (đồ thị)

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

MNPB, MEC

Qp Qp* QQaO

G
MNPB đúng

MEC

Qp

a

b

ct*

s
t e*

e

s*

MNPB sai

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

5) So sánh giữa thuế ô nhiễm và lệ phí xả thải

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Thuế Phí

Phạm vi điều tiết Quốc gia, quốc tế Địa phương, quốc gia

Đối tượng tính Tổng giá trị sản phẩm hay

tổng doanh thu
Tính đến tổng lượng
chất thải

Chức năng Đi vào nguồn chung của ngân

sách nhà nước điều tiết cho
nhiều hoạt động khác nhau

của nền kinh tế trong đó có

môi trường

Nguồn thu từ ngân

sách nhưng chỉ sử
dụng trực tiếp cho lĩnh

vực môi trường
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
- Giaáy pheùp xaû thaûi, Nhaø nöôùc coâng nhaän quyeàn xaû thaûi (1 

löôïng chaát thaûi nhaát ñònh) cuûa Coâng ty, nhaø maùy,..
- Coù theå chuyeån nhöôïng

Caùch xaùc ñònh:
– Xaùc ñònh toång möùc ñoä oâ nhieãm toái ña coù theå chaáp nhaän
– Phaân boå caùc nguoàn thaûi thoâng qua haïn ngaïch (quota) 

gaây oâ nhieãm cho caùc coâng ty
– Hình thöùc phaân boå: mieãn phí, ñaáu giaù
Ví duï: trang 103

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
Caùc vaán ñeà vaø tính öu vieät cuûa quota:
- ÖÙng duïng haïn cheá khi khi cuøng luùc coù nhieàu chaát oâ

nhieãm
- Ñoøi hoûi xem xeùt caån thaän söï phaân phoái ban ñaàu caùc

giaáy pheùp
- Chi phí giao dòch cao neáu coù nhieàu ngöôøi gaây oâ nhieãm
- Möùc ñoä mua baùn, giao dòch ngaân haøng giaáy pheùp coù theå

thaáp
- Vieäc ñieàu chænh gía quota deã hôn so vôùi ñieàu chænh thueá

Pigou

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Doanh nghiệp 1
(triệu đồng)

Doanh nghiệp 2
(triệu đồng)

Tổng chi phí cắt giảm 1 tấn khí thải  không 
chuyển nhượng 

20 30

Lượng thải (tấn) 5 5

Khả năng hấp thu của môi trường 8 tấn
NN phát hành 8 GP, mỗi GP cho phép thải 1 tấn;  mỗi nhà máy nhận 4 GP, gia 24tr/quota

– Chi phí kiểm soát ô nhiễm thực tế do 

chuyển nhượng

– Trừ khoản bán giấy phép

– Cộng khoản mua giấy phép

– Chi phí ròng qua mua bán

– Thu lợi qua mua bán

40

24

0

16

20-16 = 4

0

0

24

24

30 – 24 = 6

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

Chi phí, gía

w1 w2

MAC1

30

O

MAC2

24

20

Gía quota

w

Tiết kiệm 
chi phí 

của doanh 
nghiệp 2

Tiết kiệm
chi phí

của doanh
nghiệp 1
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
Caùc vaán ñeà vaø tính öu vieät cuûa quota:
- ÖÙng duïng haïn cheá khi khi cuøng luùc coù nhieàu chaát oâ

nhieãm
- Ñoøi hoûi xem xeùt caån thaän söï phaân phoái ban ñaàu caùc

giaáy pheùp
- Chi phí giao dòch cao neáu coù nhieàu ngöôøi gaây oâ nhieãm
- Möùc ñoä mua baùn, giao dòch ngaân haøng giaáy pheùp coù theå

thaáp
- Vieäc ñieàu chænh gía quota deã hôn so vôùi ñieàu chænh thueá

Pigou

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

3)Mua baùn giaáy pheùp oâ nhieãm (Quota)
Caùc vaán ñeà vaø tính öu vieät cuûa quota:
- Phaûi taän duïng ñöôïc heát khaû naêng ñoàng hoùa cuûa moâi

tröôøng thoâng qua vieäc ñònh giaù quota phuø hôïp.
- Tröôøng hôïp coù theâm ngöôøi gaây oâ nhieãm môùi vaøo hoaït

ñoäng, caàn taêng giaù quota baèng söï tham gia cuûa chính
quyeàn (mua laïi moät soá quota).

- Cô hoäi khoâng coù ngöôøi gaây oâ nhieãm coù theå xaûy ra: moät
nhoùm ngöôøi naøo ñoù seõ can thieäp vaøo thò tröôøng vaø mua
toaøn boä soá quota.

- Vieäc ñieàu chænh gía quota deã hôn so vôùi ñieàu chænh thueá
Pigou

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

4)Quyeàn sôû höõu:
Ñònh lyù R. Coase (1960):

“Khi caùc beân coù theå 
maëc caû maø khoâng 
phaûi chi phí gì vaø ñeå 
laøm cho hai beân cuøng 
coù lôïi, keát quaû ñaït 
ñöôïc seõ laø hieäu quaû, 
baát keå quyeàn sôû höõu 
ñöôïc aán ñònh nhö theá 
naøo”

Lôïi ích, chi phí

QS Qp

H

QQAO

G
MNPB

MEC

E

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Nhaán maïnh:

– Quyeàn sôû höõu taøi saûn

– Maëc caû giöõa ñoâi beân

– Baùc boû söï can thieäp cuûa chính 
quyeàn

– Ví duï:

Lợi ích or Chi phí

QS Qp

H

QQAO

G
MNPB

MEC

E

4)Quyeàn sôû höõu:

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Haïn cheá:

– Thoâng thöôøng nhöõng taøi saûn moâi tröôøng thöôøng khoâng 
ñöôïc aán ñònh roõ raøng, ñaëc bieät laø taøi saûn thuoäc sôû höõu 
chung.

– Thaùi ñoä chieán löôïc cuûa 2 beân.

– Chi phí giao dòch (thôøi gian vaø chi phí khaùc) thöôøng lôùn 
vaø ñoå leân vai ngöôøi khoâng coù quyeàn taøi saûn. � tröôøng 
hôïp tình traïng oâ nhieãm nghieâm troïng phaûi coù söï tham 
gia cuûa chính phuû.

4)Quyeàn sôû höõu:

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Giaûi phaùp kieän ñoøi boài thöôøng: thaéng kieän naïn nhaân nhaän ñöôïc 
khoaûn tieàn boài thöôøng baèng soá thieät haïi maø mình gaùnh chòu �
haïn cheá:

– Chi phí giao dòch cuûa tranh chaáp lôùn, ñoâi khi lôùn hôn chi phí ñieàu 
haønh möùc xaû thaûi.

– Ñôn vò gaây ngoaïi öùng bieát chi phí kieän toán keùm neân seõ gaây haïi 
vöøa ñuû ñeå beân kieän thaáy neáu thaéng cuõng ñöôïc lôïi ít.

– Vieäc xaùc ñònh quy moâ thieät haïi khoâng roõ raøng � khoù phaân xöû 
möùc ñeàn buø.

– Nhieàu tieâu cöïc trong kieän tuïng.
– Kieän mang laïi lôïi ích cho ñoâng ngöôøi nhöng theo kieän thì chæ moät 

hoaëc moät nhoùm ngöôøi � ít xaûy ra.

4)Quyeàn sôû höõu:

7.1 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ TRÖÏC TIEÁP 
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ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.2 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ GIAÙN TIEÁP

Sinh vieân ñoïc trong taøi lieäu (p. 109 – 112)
1) Thueá ñaàu vaøo: ñaùnh treân ñaàu vaøo gaây oâ nhieãm
2) Thueá taøi nguyeân: thueá söû duïng ñaát, nöôùc, tieâu thuï naêng 

löôïng,..
3) Thueá saûn phaåm: ñaùnh vaøo voøng ñôøi saûn phaåm
4) Thueá xuaát nhaäp khaåu
5) Heä thoáng kyù thaùc hoaøn traû
6) Leä phí söû duïng or phí dòch vuï moâi tröôøng:

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Sinh vieân ñoïc theâm trong taøi lieäu (p. 109 – 112)
1) Thueá ñaàu vaøo: ñaùnh treân ñaàu vaøo gaây oâ nhieãm
2) Thueá taøi nguyeân: thueá söû duïng ñaát, nöôùc, tieâu thuï naêng 

löôïng,..
3) Thueá saûn phaåm: ñaùnh vaøo voøng ñôøi saûn phaåm
4) Thueá xuaát nhaäp khaåu
5) Heä thoáng kyù thaùc hoaøn traû: khi ngöôøi tieâu duøng traû tröôùc 

moät khoaûn tieàn ñaët coïc vaø hoï seõ ñöôïc traû laïi soá tieàn ñoù 
khi giao laïi bao bì troáng cho ngöôøi baùn. 

6) Leä phí söû duïng or phí dòch vuï moâi tröôøng:

7.2 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ GIAÙN TIEÁP
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7) Caùc loaïi phí vaø leä phí tieáp caän: phí nuoâi gieát moå gia suùc 
trong ñoâ thò, leä phí söû duïng bôø bieån, danh lam thaéng 
caûnh,..

8) Leä phí quaûn lyù, haønh chính veà caáp giaáy pheùp vaø kieåm 
soaùt

9) Thueá phaân bieät: aùp duïng mieãn thueá cho saûn phaåm khoâng 
gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, saûn phaåm taïo ra töø nguyeân lieäu 
taùi cheá.

7.2 CAÙC COÂNG CUÏ KINH TEÁ GIAÙN TIEÁP

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

7.3 CAÙC COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH TRONG QUAÛN LYÙ TNMT

Sinh vieân ñoïc trong taøi lieäu (p. 109 – 112)
1) Vieän trôï, ngaân saùch baûo veä moâi tröôøng: trích phaàn traêm

töø ngaân saùch cho hoaït ñoäng moâi tröôøng, taøi trôï cho caùc
döï aùn moâi tröôøng.

2) Trôï giaù: trôï caáp taøi chính cho caùc döï aùn moâi tröôøng.
3) Tín duïng vôùi laõi suaát öu ñaõi: ñaùnh vaøo voøng ñôøi saûn

phaåm
4) Khaáu hao nhanh
5) Caùc bieän phaùp thu huùt voán trong nöôùc cho coâng taùc baûo

veä moâi tröôøng: xoå soá, tín phieáu xanh, thu leä phí thoâng
qua caùc söï kieän quoác gia, quoác teá.
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6) Kyù quyõ baûo veä moâi tröôøng: nhöõng hoaït ñoäng kinh teù coù theå
gaây ra thieät haïi moâi tröôøng phaûi göûi moät khoaûn tieàn vaøo taøi
khoaûn cuûa moät toå chöùc tín duïng ñeå ñaûm baûo thöïc hieän nghóa
vuï phuïc hoài moâi tröôøng do hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
gaây ra. Ví duï: khai thaùc khoaùng saûn, röøng,..

7) Tieàn phuï caáp giaûm oâ nhieãm: khuyeán khích ngöôøi saûn xuaát 
laép ñaët thieát bò laøm giaûm oâ nhieãm. Tuy nhieân, caàn kieåm tra 
chính xaùc, doanh nghieäp nhaän tieàn naøy ñeå môû roäng saûn xuaát.

Phuï caáp = S(W-M)
Trong ñoù: S – tieàn phuï caáp/ñôn vò gaây oâ nhieãm

W – möùc oâ nhieãm toái ña
M – möùc thaûi hieän taïi 

7.3 CAÙC COÂNG CUÏ TAØI CHÍNH TRONG QUAÛN LYÙ TNMT

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Baøi taäp 1a
Moät nhaø maùy saûn xuaát giaáy ôû ñaàu nguoàn xaû nöôùc thaûi ra doøng soâng

gaây thieät haïi cho moät trang traïi nuoâi thuûy saûn ôû cuoái nguoàn. Bieát
haøm lôïi ích bieân cuûa nhaø maùy vaø chi phí taùc haïi bieân coù daïng:
MNPB = 16 – y vaø MEC = y – 2 (y laø soá ñôn vò ñaàu vaøo gaây oâ
nhieãm).

a. Veõ ñoà thò. Tính lôïi ích roøng cuûa xaõ hoäi taïi 2 möùc saûn löôïng toái öu cuûa xaõ
hoäi vaø cuûa doanh nghieäp.

b. Tính lôïi ích roøng cuûa moãi beân vaø cuûa xaõ hoäi trong caùc tröôøng hôïp sau:

Th1: Nhaø maùy coù quyeàn xaû thaûi vaø trang traïi muoán nhaø maùy giaûm thaûi baèng
caùch giaûm löôïng ñaàu vaøo gaây oâ nhieãm vì vaäy, trang traïi ñeàn buø cho nhaø
maùy 6 ngaøn ñoàng/ñôn vò ñaàu vaøo.

Th2: Trang traïi coù quyeàn söû duïng nöôùc saïch. Phaùp luaät quy ñònh ngöôøi gaây oâ
nhieãm phaûi ñeàn buø cho ngöôøi bò haïi. Neáu trang traïi chæ cho pheùp xaû thaûi vaø
laø 8 ñôn vò vaø yeâu caàu noäp phí xaû thaûi laø 6 ngaøn ñoàng/ ñôn vò.
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Baøi taäp 1b

Moät nhaø maùy saûn xuaát giaáy ôû ñaàu nguoàn xaû nöôùc thaûi ra doøng
soâng gaây thieät haïi cho moät trang traïi nuoâi thuûy saûn ôû cuoái
nguoàn. Bieát haøm lôïi ích bieân cuûa nhaø maùy vaø chi phí taùc haïi
bieân coù daïng: MNPB=170 – y vaø MEC = 2y – 40 (y laø soá
ñôn vò ñaàu vaøo gaây oâ nhieãm).

a. Vẽ đồ thị. Tính lôïi ích roøng cuûa xaõ hoäi taïi 2 möùc saûn löôïng toái öu
cuûa xaõ hoäi vaø cuûa doanh nghieäp.

b. Tính lôïi ích roøng cuûa moãi beân, cuûa xaõ hoäi trong caùc tröôøng hôïp:
Th1: Nhaø maùy coù quyeàn xaû thaûi vaø trang traïi muoán nhaø maùy giaûm thaûi

baèng caùch giaûm löôïng ñaàu vaøo gaây oâ nhieãm vì vaäy, trang traïi ñeàn buø
cho nhaø maùy 80 ngaøn ñoàng/ñôn vò ñaàu vaøo.

Th2: Trang traïi coù quyeàn söû duïng nöôùc saïch. Phaùp luaät quy ñònh ngöôøi
gaây oâ nhieãm phaûi ñeàn buø cho ngöôøi bò haïi. Neáu trang traïi chæ cho
pheùp xaû thaûi vaø laø 80 ñôn vò vaø yeâu caàu noäp phí xaû thaûi laø 120 ngaøn
ñoàng/ ñôn vò.
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Baøi taäp 2a

MAC1 và MAC2 là hai hàm chi phí giảm thải biên

khác nhau, như sau:

MAC1 = 10 – 0.2w1

MAC2 = 1/2w2

(w – số đơn vị chất thải).

Hãy cho biết hàm nào có mức ô nhiễm tối ưu gần
không nhất ? Tại sao?
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Baøi taäp 2b

Gæa söû 2 nhaø maùy (NM) coù haøm chi phí giaûm thaûi bieân nhö sau:
nhaø maùy 1 MAC1 = 300 – W1 vaø nhaø maùy 2 MAC2 = 400 – 2W2
(W – soá ñôn vò chaát thaûi) (MAC – ñöôïc tính baèng ngaøn ñoàng).
1)Veõ ñoà thò vaø xaùc ñònh möùc xaû thaûi W1 vaø W2 khi khoâng coù söï
can thieäp cuûa nhaø nöôùc. (Ñ/s: 300; 200)

2)Gæa ñònh khaû naêng taûi cuûa moâi tröôøng laø 300 ñôn vò, döïa vaøo ñoù
nhaø nöôùc yeâu caàu moãi NM chæ ñöôïc pheùp thaûi 150 ñôn vò. Tính
toång chi phí giaûm thaûi oâ nhieãm cuûa moãi NM cho caùc ñôn vò xaû
thaûi coøn laïi. (Ñ/s: 11250; 2500)

3)Tröôøng hôïp nhaø nöôùc quy ñònh möùc phí xaû thaûi laø T/moãi ñôn vò
xaû thaûi vaø yeâu caàu möùc thaûi toái ña cuûa 2 NM laø 300 ñôn vò.
Tính löôïng thaûi toái öu cuûa moãi NM vaø möùc phí T. (Ñ/s: 133; 166)
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Baøi taäp 2c
Gæa söû 2 nhaø maùy (NM) coù haøm chi phí giaûm thaûi bieân nhö sau: nhaø maùy 1
MAC1 = 200 – W1 vaø nhaø maùy 2 MAC2 = 300 – 2W2 (W – soá ñôn vò chaát
thaûi) (MAC – ñöôïc tính baèng ngaøn ñoàng).
1)Veõ ñoà thò vaø xaùc ñònh möùc xaû thaûi W1 vaø W2 khi khoâng coù söï can thieäp
cuûa nhaø nöôùc. Tính tổng lượng thải của 2 nhà máy biết t = 100 ngàn đồng/

đơn vị (Ñ/s: )

2)Gæa ñònh khaû naêng taûi cuûa moâi tröôøng laø 140 ñôn vò, döïa vaøo ñoù nhaø nöôùc
yeâu caàu moãi NM chæ ñöôïc pheùp thaûi 70 ñôn vò. Tính toång chi phí giaûm thaûi
oâ nhieãm cuûa moãi NM cho caùc ñôn vò xaû thaûi coøn laïi. (Ñ/s: )

3)Tröôøng hôïp nhaø nöôùc quy ñònh möùc phí xaû thaûi laø T/moãi ñôn vò xaû thaûi vaø
yeâu caàu möùc thaûi toái ña cuûa 2 NM laø 140 ñôn vò. Tính löôïng thaûi toái öu cuûa
moãi NM vaø möùc phí T. (Ñ/s: )

4) Nhà nước dựa trên khả năng đồng hóa chất thải của môi trường – 100 đơn vị
chất thải - để phát hành và bán giấy phép ô nhiễm. Tính giá của mỗi quota.
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Baøi taäp 3a

Coù hai nhaø maùy loïc daàu coù löôïng chaát thaûi nhö nhau laø 150
ñôn vò chaát thaûi. Chi phí xöû lyù chaát thaûi cuûa hai nhaø maùy
laàn löôït laø nhaø maùy 1 laø 150 ngaøn ñoàng/ñôn vò chaát thaûi vaø
nhaø maùy 2 laø 100 ngaøn ñoàng/ñôn vò.
Neáu nhaø nöôùc quyeát ñònh phaùt haønh 20 giaáy pheùp (quota oâ
nhieãm), moãi giaáy pheùp cho pheùp thaûi laø 10 ñôn vò vaø baùn
cho moãi nhaø maùy treân 10 giaáy pheùp. Tính vaø so saùnh chi
phí cuûa 2 nhaø maùy trong 2 tröôøng hôïp sau:
a. Khoâng coù mua baùn giaáy pheùp giöõa 2 nhaø maùy.
b. Nhaø maùy 2 baùn cho nhaø maùy 1, 5 giaáy pheùp. Gía quota

hình thành trên thị trường là 1200 ngàn đồng/giấy phép

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi
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KEÁT QUAÛ BAØI TAÄP 3 – thay ñoåi
Nhaø maùy A Nhaø maùy B

Löôïng thaûi (taán) 150 150
Chí phí giaûm oâ nhieãm/ñôn vò chaát thaûi
(ngaøn ñoàng/taán) 150 100

Soá löôïng giaáy pheùp ñöôïc phaùt (giấy phép) 10 10

Giaù quota (ngñoàng/giaáy pheùp) 1200

Löôïng chaát thaûi cho pheùp/giaáy pheùp (taán) 10 10
Löôïng ñôn vò chaát thaûi phaûi xöû lyù (tấn) 150 – 100 = 50 150 – 100 = 50

Chi phí neáu khoâng mua baùn giaáy pheùp 
giöõa 2 nhaø maùy (ngaøn ñoàng) 50x150 = 7500 50x100 = 5000

Lôïi ích töø vieäc baùn giaáy pheùp (ng ñoàng) - 1200x5 = - 6000 5x1200 = 6000
Chi phí xöû lyù chaát thaûi (ngaøn ñoàng) 0 100x100 = 10000

Chi phí neáu NM B baùn cho NM A 5 giaáy 
pheùp (ngaøn ñoàng) 6000 10000 – 6000 =  

4000
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KEÁT QUAÛ BAØI TAÄP 3
Nhaø maùy 1 Nhaø maùy 2

Löôïng thaûi (ñôn vò) 150 150
Chí phí giaûm oâ nhieãm/ñôn vò chaát thaûi 
(ngaøn ñoàng/ñôn vò) 150 100

Soá löôïng giaáy pheùp ñöôïc phaùt 10 10

Giaù quota (ngñoàng/giaáy pheùp) 1200

Löôïng chaát thaûi cho pheùp/giaáy pheùp (ñôn
vò chaát thaûi) 10 10

Chi phí mua giaáy pheùp (ngaøn ñoàng) 0 0
Löôïng ñôn vò chaát thaûi phaûi xöû lyù 150 - 100 150 - 100

Chi phí neáu khoâng mua baùn giaáy pheùp
giöõa 2 nhaø maùy (ngaøn ñoàng)

50x150  = 7500 50x100 = 5000

Lôïi ích töø vieäc baùn giaáy pheùp (ng ñoàng) - 1200x5 = - 6000 5x1200 = 6000

Chi phí xöû lyù chaát thaûi (ngaøn ñoàng) 0 100x100 = 10000
Chi phí neáu NM 2 baùn cho NM 1 5 giaáy 
pheùp (ngaøn ñoàng) 6000 4000
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Baøi taäp 3b
Tại vùng G: Trong 1 năm Doanh nghiệp A và B cùng thải ra 1400 kg 

CO2 vào không khí.
- Khả năng hấp thu CO2 của bầu không khí trong vùng là: 2000

kg/năm

- Biết chi phí xử lý khí thải CO2 2 doanh nghiệp lần lượt là A: 50

ngàn/kg và B: 80 ngàn/kg.

- Chính phủ yêu cầu mỗi doanh nghiệp giảm 400kg CO2 /năm.

- Nhà nước phát hành 20 giấy phép ô nhiễm và cấp cho mỗi doanh

nghiệp 10 giấy phép xả thải (quota) và mỗi giấy phép cho thải

100kg CO2 /năm.

Hãy phân tích và so sánh chi phí của 2 doanh nghiệp trong 1 năm với 
các trường hợp sau: 

a/ Th1: Không có mua bán giấy phép ô nhiễm giữa 2 doanh nghiệp

b/ Th2: Biết cơ chế thị trường cho phép hình thành giá của mỗi quota 

là 6500 ngàn. Doanh nghiệp A bán cho doanh nghiệp B 4 giấy phép. 
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Baøi taäp 4a 
Moät nhaø maùy saûn xuaát hoùa chaát ôû ñaàu nguoàn xaû thaûi
gaây thieät haïi cho moät trang traïi cuoái nguoàn. Bieát haøm
chi phí laøm giaûm oâ nhieãm bieân cuûa nhaø maùy vaø haøm
chi phí taùc haïi bieân coù daïng: MAC = 300 – 2w vaø
MEC = w– 60 (ngaøn ñoàng), vôùi w – löôïng thaûi (taán).
a. Veõ ñoà thò bieåu dieãn löôïng thaûi theo chi phí vaø xaùc ñònh

möùc leä phí xaû thaûi T. (Ñ/s: 60 ngaøn ñoàng/taán)

b. Leä phí T ñöôïc xaùc ñònh trong tröôøng hôïp a. Tính chi phí
cuûa nhaø maùy khi xaû thaûi moät löôïng thaûi baèng 140taán.
(Ñ/s: 8 trieäu)

c. Voi w=140 (tan). Neáu nhaø maùy khoâng xaây döïng heä
thoáng xöû lyù thì nhaø maùy phaûi maát chi phí laø bao nhieâu?
(Ñ/s: 8,4 trieäu)

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Baøi taäp 4b 
Moät nhaø maùy saûn xuaát hoùa chaát ôû ñaàu nguoàn xaû thaûi
gaây thieät haïi cho moät trang traïi cuoái nguoàn. Bieát haøm
chi phí laøm giaûm oâ nhieãm bieân cuûa nhaø maùy vaø haøm
chi phí taùc haïi bieân coù daïng: MAC = 400 – 2w vaø
MEC = w– 20 (ngaøn ñoàng), vôùi w – löôïng thaûi (taán).
a. Veõ ñoà thò bieåu dieãn löôïng thaûi theo chi phí vaø xaùc ñònh

möùc leä phí xaû thaûi T. (Ñ/s: 120 ngaøn ñoàng/taán)

b. Leä phí T ñöôïc xaùc ñònh trong tröôøng hôïp a. Tính chi phí
cuûa nhaø maùy khi xaû thaûi moät löôïng thaûi baèng 150taán.
(Ñ/s: 17,9 trieäu)

c. Voi w=150 (tan). Neáu nhaø maùy khoâng xaây döïng heä
thoáng xöû lyù thì nhaø maùy phaûi maát chi phí laø bao nhieâu?
(Ñ/s: 18 trieäu)
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Baøi taäp 5 

Moät nhaø maùy saûn xuaát cao su coù haøm lôïi nhuaän bieân vaø
haøm chi phí taùc haïi bieân nhö sau: MNPB = 120 – x vaø
MEC = x – 40 (ngaøn ñoàng) vôùi x – ñôn vò saûn phaåm
(taán).
a. Veõ ñoà thò vaø xaùc ñònh möùc thueá T. (Ñ/s: 40 ngaøn ñoàng)

b. Vôùi möùc thueá T xaùc ñònh trong tröôøng hôïp a. Phaân tích
chi phí vaø lôïi ích cuûa doanh nghieäp neáu doanh nghieäp
saûn xuaát taïi möùc saûn löôïng 90 taán. (Ñ/s: 3,6tr; 6,75tr)

c. Khi x = 90 taán. So saùnh chi phí ngoaïi taùc cuûa xaõ hoäi vaø
lôïi ích cuûa doanh nghieäp ôû 10 taán saûn phaåm cuoái
cuøng.(Ñ/s: 450ngaøn ñoàng; - 50 ngaøn ñoàng)
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Baøi taäp 6a 
Moät nhaø maùy saûn xuaát dầu thô coù haøm lôïi nhuaän bieân vaø
haøm chi phí taùc haïi bieân nhö sau: MNPB = -2ax + 3b vaø
MEC = ax – 1/2b(ngaøn ñoàng) vôùi x – saûn phaåm (taán).

a. Veõ ñoà thò vaø tính lôïi ích roøng cuûa xaõ hoäi vaø cuûa doanh
nghieäp taïi 2 möùc sản lượng tối ưu của doanh ngiệp và

của xã hội với a = 1 va b = 100

b. Doanh nghiệp được nhận trợ cấp từ chính phủ, do đó mở
rộng sản xuất tới mức sản lượng tối đa là 250 tấn. Biết
rằng tại mức sản lượng này chi phí ngoại ứng là 322

(ngàn đồng). Cho biết đường lợi ích tư nhân ròng biên

thay đổi như thế nào?

c. Thể hiện kết quả tính toán trên đồ thị.
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Baøi taäp 6b 

Moät nhaø maùy saûn xuaát bia coù haøm lôïi nhuaän bieân vaø haøm
chi phí taùc haïi bieân nhö sau: MNPB = ax + b vaø MEC = 2x
– 70(ngaøn ñoàng) vôùi x – saûn phaåm (taán).

a. Veõ ñoà thò vaø xaùc ñònh möùc sản lượng tối ưu của xã hộ và

của doanh nghiệp với a = -1 va b = 200 (Ñ/s: ngaøn ñoàng)

b. Tröôøng hôïp doanh nghieäp ñöôïc nhaän trôï caáp từ tổ chức
phi chính phuû, do ñoù doanh nghieäp tăng saûn löôïng tôùi
toái ña laø 400 taán, trong khi mức sản lượng tối ưu của xã

hội là 200 tấn. Giả sử đường MEC không thay đổi. Cho

biết đường MNPB thay đổi như thế nào?

c. Thể hiện kết quả trên đồ thị.

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Baøi taäp 6c 
Moät nhaø maùy saûn xuaát bia coù haøm lôïi nhuaän bieân vaø haøm chi phí
taùc haïi bieân nhö sau: MNPB = ax + b vaø MEC = 2x – 70(ngaøn
ñoàng) vôùi x – saûn phaåm (taán).
a. Veõ ñoà thò vaø xaùc ñònh möùc thueá T. voi a = -1 va b = 200

(Ñ/s: ngaøn ñoàng)
b. Tröôøng hôïp doanh nghieäp ñöôïc nhaän trôï caáp từ tổ chức phi

chính phuû, do ñoù doanh nghieäp tăng saûn löôïng tôùi toái ña laø
400 taán. Giả sử đường MEC không thay đổi và nếu nhà nước

vẫn áp dụng mức thuế như cũ. Thì doanh nghiệp sẽ sản xuất

tới mức sản lượng nào? Biết rằng tại mức sản lượng này

ngoại ứng biên lớn hơn lợi ích biên là 20 đơn vị.

c. Thể hiện kết quả trên đồ thị.
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Baøi taäp 8a 

Hãng sản xuất có đường chi phí biên giảm ô nhiễm là:

MAC = 60 – 2w (ngàn đồng/tấn). Người bị ô nhiễm có

đường chi phí biên MEC = 3w (ngàn đồng/tấn).

a. Vẽ 2 đường trên một đồ thị

b. Tính thuế tối ưu t*

c. Nếu mức thuế t = 5, hãy tính thiệt hại xã hội do thuế
không tối ưu này.

ThS.  ThS.  ThS.  ThS.  ĐỗThThThThị Kim ChiKim ChiKim ChiKim Chi

OPEN  UNIVERSITY Kinh tế môi trường

Open university

Baøi taäp 9a 
Gỉa sử hoạt động khai thác than trên thị trường có hàm lợi ích biên

và hàm chi phí ngoại ứng biên như sau:

MNPB = 20 – Q (triệu đồng/tấn), với Q – là sản lượng (tấn) MEC =

14 + Q (triệu đồng/tấn).

a. Tính mức khai thác hiệu quả cá nhân? Tính mức khai thác than

hiệu quả xã hội?

b. Tính phần thiệt hại mà hoạt động khai thác cá nhân gây ra ra

cho xã hội?

c. Để đưa hoạt động khai thác than vào hiệu quả xã hội, cần áp

dụng mức thuế môi trường (thuế Pigou) là bao nhiêu?

d. So sánh tổng số thuế mà hoạt động khai thác than phải nộp với

tổng chi phí ngoại ứng do hoạt động đó gây ra khi khai thác ở
mức hiệu quả xã hội?
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Baøi taäp 9b 
Gỉa sử 2 doanh nghiệp dệt cùng xả nước thải vào một hồ nước tự
nhiên và gây ô nhiễm cho hồ đó. Biết rằng các hàm chi phí giảm thải

biên của mỗi doanh nghiệp như sau:

MAC1 = 800 – w1

MAC2 = 600 – 0.5w2

w – lượng nước thải (m3) và MAC – tính bằng $

a/. Nếu không có sự can thiệp của nhà nước, tổng lượng thải của 2

doanh nghiệp là bao nhiêu?

b/. Doanh nghiệp nào có khả năng giảm thải kém hơn? Tại sao?

c/. Để bảo vệ hồ nước, nhà nước yêu cầu cả 2 doanh nghiệp chỉ được

thải một lượng tổng cộng là 800m3 bằng cách áp đặt một mức phí t

cho mỗi m3 nước thải. Xác định t và lượng thải của mỗi DN?

d/. Xác định tổng chi phí giảm thải của 2 DN?

e/. Thể hiện kết quả trên đồ thị?


