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Ô nhiễm không khí là tác nhân môi trường hàng đầu có
nguy cơ tác động nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
Tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội
và thành phố Hồ Chí Minh, ô nhiễm không khí là rõ rệt
và đang trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Theo số
liệu của các trạm quan trắc tự động của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, số ngày có nồng độ bụi mịn tại hai thành phố
trên vượt quá Quy chuẩn quốc gia ngày càng gia tăng1. Để
ứng phó với thực trạng trên, đã có nhiều nỗ lực trong việc
cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt ở khu vực đô thị
đến từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác nhau. Tháng
6/2016 chính phủ Việt Nam đã đưa ra “Kế hoạch Hành
động Quốc gia về Quản lý Chất lượng Không khí đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Mục tiêu của kế hoạch này
là tăng cường quản lý chất lượng không khí thông qua
kiểm soát các nguồn thải và theo dõi chất lượng không khí
xung quanh nhằm cải thiện chất lượng không khí và đảm
bảo sức khỏe người dân. Để góp phần thực hiện Kế hoạch
này, UBND Thành phố Hà Nội cũng đang có kế hoạch lắp
đặt thêm 70 trạm quan trắc chất lượng không khí trong
thời gian tới.
Để đóng góp vào những nỗ lực trên, GreenID đã xuất bản
các báo cáo định kì về chất lượng không khí với mục đích
đóng góp những ý tưởng về giải pháp kiểm soát tình trạng ô
nhiễm không khí, góp phần nâng cao nhận thức cho người
dân. Báo cáo này không nhằm thay thế cho báo cáo chính
thức của các cơ quan chức năng mà là một trong những
nỗ lực của GreenID nhằm xây dựng cơ sở kiến thức về chất
lượng không khí có sẵn và liên tục cập nhật cho cộng đồng.
Trong các báo cáo trước đây của GreenID, chúng tôi đã đưa
ra các nguyên nhân, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới
môi trường, sức khỏe, cũng như những phân tích về chất
lượng không khí trong từng giai đoạn tại hai thành phố lớn
của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng
thời, chúng tôi cũng nêu lên những thách thức Việt Nam
đang phải đối mặt trong quản lý chất lượng không khí, so
sánh luật pháp, tiêu chuẩn của Việt Nam với các quốc gia
khác và đánh giá việc thực thi chính sách về chất lượng
không khí ở Việt Nam.
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Trong năm 2017, chúng tôi tiếp tục thực hiện báo cáo
nhằm cung cấp thông tin về chất lượng không khí, đồng
thời đưa ra những ý kiến của chuyên gia, các cơ quan
truyền thông, người nước ngoài dưới các góc nhìn khác
nhau về chính sách, kinh tế và sức khỏe xung quanh vấn
đề ô nhiễm không khí. Đồng thời, chỉ ra những khoảng
trống trong các quy định kiểm soát chất lượng không khí ở
Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo cũng giới thiệu/cung cấp thêm
thông tin về ô nhiễm không khí trong nhà. Cuối cùng,
báo cáo đưa ra những hướng dẫn chi tiết để bảo vệ sức
khỏe, tập trung vào giải pháp lựa chọn sử dụng máy lọc khí
trong gia đình. Để thực hiện báo cáo này, chúng tôi đã
sử dụng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm: rà
soát tài liệu, phân tích các số liệu sẵn có, mô hình mô
phỏng, thực hiện khảo sát trực tuyến, phỏng vấn sâu
chuyên gia về ô nhiễm không khí. Các phát hiện chính
của báo cáo cho thấy:
1.

2.

3.

Vấn đề về bụi ở Hà Nội trong năm 2017 vẫn đang
là vấn đề đáng lo ngại, ô nhiễm bụi vẫn ở mức cao,
tuy nhiên so với năm 2016, đã có cải thiện. Chất
lượng không khí ở tp. Hồ Chí Minh vẫn tốt hơn so
với ở Hà Nội, tuy nhiên ô nhiễm bụi lại có xu hướng
gia tăng nhẹ.
Ô nhiễm PM2.5 ở Hà Nội biến chuyển theo mùa, các
tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 2) ô nhiễm
cao hơn các tháng mùa hè. Ngược lại, mức độ ô nhiễm
trung bình của các giờ khác nhau trong một ngày thay
đổi tương đối ít. Chúng tôi đã phân tích 4 đợt ô nhiễm
ở Hà Nội trong giai đoạn từ tháng 11 đến hết tháng 12
với mức PM2.5 trung bình vượt quá 100 µg/m3, Trong
ba trên bốn đợt ô nhiễm nghiêm trọng được chọn để
phân tích, hầu hết các nguồn không khí bị ô nhiễm
đều đi qua khu vực Quảng Ninh, điều này có thể dẫn
tới giả thiết rằng Quảng Ninh- nơi sản xuất ra nhiều khí
thải công nghiệp nhất, đóng vai trò quan trọng trong
các đợt ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
Ô nhiễm PM2.5 ở TP Hồ Chí Minh có biến động lớn
giữa các giờ trong ngày nhưng có sự biến động theo
mùa rất nhỏ. Phần lớn các lần PM2.5 đạt đỉnh điểm

Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia 2016

3

MỤC LỤC

đều liên quan đến những khối khí đi dọc theo bờ biển,
tích tụ ô nhiễm từ tất cả các thành phố, giao thông,
nhà máy điện và các cơ sở công nghiệp trong khu vực,
một nguồn chủ yếu nữa là khu nội thành phía nam và
tây nam của TP Hồ Chí Minh.
4. Quản lý môi trường không khí ở Việt Nam vẫn chưa
được quan tâm đúng mực, vẫn còn thiếu nhiều
quy định, văn bản đặc thù để kiểm soát không khí.
Việc đánh giá chất lượng không khí một cách toàn
diện đang gặp nhiều khó khăn do chưa đủ cơ sở
hạ tầng cho việc quan trắc.
5. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải và chất
lượng không khí xung quanh của Việt Nam còn
„nới lỏng“ hơn so với quốc tế.
6. Sự quan tâm của người dân đến chủ đề chất lượng
không khí luôn ở mức cao, tuy nhiên, người dân
vẫn chưa thực sự tìm hiểu hoặc được trang bị
những kiến thức cơ bản liên quan đến chủ đề
không khí, ví dụ như chỉ số chất lượng không khí
AQI hay giải pháp tạm thời và thực sự hiệu quả để
giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí như
sử dụng khẩu trang chuyên dụng hoặc máy lọc khí
trong nhà cũng chưa được áp dụng nhiều hoặc
chưa được biết đến.
GreenID cũng theo dõi dữ liệu quan trắc từ
Trung tâm Quan Trắc Môi trường (http://
quantracmoitruong.gov.vn/en-US/en/Home.aspx) và 10
trạm quan trắc tự động của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội (( http://moitruongthudo.vn/). Tuy nhiên, tính đến
hiện tại, các nguồn trên không cung cấp dữ liệu quan trắc
lịch sử theo giờ trong toàn giai đoạn để phục vụ phân tích.
Vì vậy, nghiên cứu này chủ yếu dựa trên dữ liệu thu thập
từ Đại sứ Quán Mỹ ở Hà Nội và Lãnh sự Quán Mỹ ở tp. Hồ
Chí Minh. Nồng độ bụi PM2.5 và Chỉ số Chất lượng Không
khí (AQI) được đo đạc theo giờ ở tại 02 vị trí trên cùng với
số liệu máy đo nhanh được đặt ở một số vị trí khác. Mặc
dù không khẳng định số liệu thu được có tính đại diện đầy
đủ cho chất lượng không khí toàn thành phố, và chúng tôi
vẫn mong đợi các điểm đo cần được thiết lập nhiều hơn
và dữ liệu lịch sử theo giờ cần được cung cấp và sử dụng
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công khai hơn, tuy nhiên báo cáo này vẫn có thể đưa ra
cảnh báo về chất lượng không khí ở 02 thành phố quan
trọng nhất của nước ta. Để có thêm thông tin, người dân
ở Hà Nội có thể truy cập thông tin tại trang thông tin điện
tử của UBND Thành phố, vào mục thông tin quan trắc môi
trường tự động để xem trị số AQI đặc trưng cho Chất lượng
môi trường không khí của 10 điểm quan trắc. Cùng với dữ
liệu về bụi PM10, PM2.5, SO2, NO2. Lưu ý rằng chỉ số AQI từ
trạm quan trắc tự động của UBND thành phố Hà Nội và của
Đại sứ quán Mỹ có khác biệt nhưng đều cho thông tin mang
tính cảnh báo. AQI của các trạm này được tính theo ngày nên
có thể hiển thị chất lượng không khí của các ngày trước đó.
Để đảm bảo có một tóm tắt toàn diện hơn về chất lượng
không khí, GreenID kêu gọi hành động chung tay giữa các
đối tác quốc tế, các bộ, ban, ngành ở Việt Nam thực hiện các
chương trình nhằm phác họa tốt hơn về chất lượng không
khí Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cần phải có dữ liệu
quan trắc trên cả nước để đưa ra một bức tranh đầy đủ về
hiện trạng chất lượng không khí quốc gia.
Để giải quyết vấn đề về ô nhiễm không khí, trong báo
cáo này chúng tôi cũng đưa ra những khuyến nghị cụ
thể cần được xem xét và thực hiện.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tập trung vào việc giải quyết các nguồn ô nhiễm
Xây dựng chính sách hiệu quả cho kiểm soát chất
lượng không khí
Tăng cường các chính sách hiện có về chất lượng
không khí
Tăng cường thực thi các chính sách hiện hành và
các quy định
Cần có luật cụ thể về kiểm soát ô nhiễm không khí
Thắt chặt tiêu chuẩn phát thải và tiêu chuẩn chất
lượng không khí xung quanh
Cần nhấn mạnh hơn về năng lượng tái tạo, kiểm soát
khí thải công nghiệp, quy hoạch đô thị và giao thông
Xây dựng chiến dịch truyền thông để khuyến
khích các hành động của cộng đồng, nâng cao
nhận thức cộng đồng và thúc đẩy một môi trường
lành mạnh
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng không khí

Hàm lượng và các loại chất gây ô nhiễm thải vào
không khí đóng một vai trò quan trọng trong việc
xác định mức độ ô nhiễm không khí ở một khu vực
nhất định. Tuy nhiên, một số yếu tố khác cũng có
liên quan, bao gồm chủ yếu:
• Địa hình như núi hoặc thung lũng;
• Điều kiện thời tiết như gió, nhiệt độ, không khí,
nhiễu loạn không khí, áp suất không khí, lượng
mưa và mây che phủ,
• Tính chất vật lý và hóa học của các chất gây ô
nhiễm.
Chất lượng không khí xấu là kết quả của nhiều yếu
tố. Chất lượng không khí của vùng bị ảnh hưởng bởi
sự tương tác giữa không khí, địa hình, thời tiết và
chính các nguồn phát thải.
Thời tiết, gió và địa hình
Khi các chất ô nhiễm phát thải vào không khí, sự
lan truyền của chúng phụ thuộc vào thời tiết. Gió
là yếu tố quyết định hướng lan truyền và tốc độ vận

chuyển chất ô nhiễm trong khi quá trình khuếch tán
có thể đưa chất ô nhiễm lan tỏa ra nhiều hướng, xáo
trộn với không khí xung quang.
Tốc độ gió cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát tán
của các chất ô nhiễm. Chúng có thể chuyển các chất
ô nhiễm tới khu vực rộng lớn hơn như với trường hợp
khói từ việc đốt ở ngoài trời hay cháy rừng.
Mức độ khuếch tán phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn
định khí quyển. Người ta thường phân độ ổn định
khí quyển thành 6 mức: A, B, C, D, E, F theo hướng
tăng dần mức ổn định khí quyển đồng nghĩa với
giảm mức khuếch tán. Mức vận chuyển và khuếch
tán sẽ rất yếu khi tốc độ gió yếu và có sự tăng nhiệt
độ theo chiều cao (trường hợp nghịch nhiệt). Khi đó
chất ô nhiễm phát thải ra ở gần mặt đất sẽ không
thể hòa loãng, tỏa nhanh ra xung quanh có thể dẫn
tới tăng cao nồng độ chất ô nhiễm dẫn tới ô nhiễm
không khí. Điều này đôi khi diễn ra ở miền Bắc Việt
Nam trong thời gian mùa lạnh.

Các nguồn phát thải
Các chất ô nhiễm phát thải vào không khí từ các
nguồn tự nhiên và nhân tạo, từ các điểm xả cố định
và những nguồn di động. Mức độ các chất ô nhiễm
trong không khí của một khu vực được xác định
thông qua số lượng, quy mô của các nguồn phát
thải, các điều kiện thời tiết và địa hình của khu vực
đó.
Các chất gây ô nhiễm có thể phản ứng hóa học khi
gặp phải các chất ô nhiễm khác trong không khí. Sản
phẩm của các phản ứng hóa học này có thể là chất
gây ô nhiễm thứ cấp, trái ngược với các chất ô nhiễm
chính được thải ra trực tiếp vào bầu khí quyển, ví
dụ như Ozon tồn tại ở tầng mặt đất có hại cho sức
khỏe là chất gây ô nhiễm thứ cấp được hình thành
khi nitơ dioxide (NO2) và các hợp chất hữu cơ dễ bay
hơi (VOCs) kết hợp với ánh sáng mặt trời.

AQI
0 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 300
300 +

Mức độ đánh giá chất lượng không khí

Tốt
Trung Bình
Không tốt cho nhóm nhạy cảm
Có hại cho sức khỏe
Rất có hại cho sức khỏe
Nguy hại

CHỈ SỐ CHẤT
LƯỢNG KHÔNG KHÍ

AQI

là một chỉ số theo dõi
chất lượng không khí hàng ngày được thiết lập
đầu tiên bởi Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ (US
EPA). Các nước khác cũng đã xây dựng chỉ số này cho
riêng mình, trong đó có Việt Nam. Chỉ số AQI tập trung
vào cảnh báo khả năng tác động sức khỏe trong vòng
vài giờ hoặc vài ngày sau khi hít phải không khí bị ô
nhiễm. Để cho mọi người dễ hiểu, AQI được phân ra
làm 06 cấp độ và những ảnh hưởng tới sức khỏe
tương ứng với từng cấp đô. Để biết thêm
thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:
www.airnow.gov.

PM

Ô NHIỄM KHÔNG
KHÍ là sự thay đổi tính chất tự
nhiên của không khí trong nhà hoặc
ngoài trời khi bị nhiễm bẩn bởi một hoặc
nhiều tác nhân hóa học, lý học hoặc
sinh học.

viết
tắt cho Particulate Matter (hạt bụi
PM): bao gồm một hỗn hợp các hạt vật
chất rắn và lỏng trong không khí. Ô nhiễm
dạng hạt bao gồm: PM10: bụi có thể hít phải
với đường kính từ 10 micrometers trở xuống;
PM2.5: bụi mịn có thể hít phải với đường
kính từ 2.5 micrometers trở xuống và PM
1: bụi siêu mịn có thể hít phải với
đường kính từ 1 micrometers
trở xuống.

KHÔNG KHÍ

là hỗn hợp của một số khí không màu và
không mùi bao gồm khoảng 78% nitrogen,
21% oxygen, và ít hơn 1% chứa argon, carbon
dioxide và các khí khác. Trong một ngày,
một người trưởng thành hít khoảng
10-20 mét khối không khí trong khi
trẻ em sử dụng gấp đôi thể
tích đó.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC THÀNH
PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM
Một số thông tin về hiện trạng

Theo báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia 2016
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hầu hết các đô
thị lớn ở Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng
ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng trong đó ô
nhiễm bụi vẫn là vấn đề nổi cộm nhất. Theo số liệu
của các trạm quan trắc tự động giai đoạn từ 2012
đến 2016, mức độ ô nhiễm bụi ở các đô thị vẫn ở
ngưỡng cao và chưa có dấu hiệu giảm trong 5 năm
gần đây. Số ngày trong năm có nồng độ bụi mịn
PM2.5 và PM10 trung bình ngày vượt quá Quy chuẩn
Quốc gia về Chất lượng Không khí Xung quang tại 2
thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh ngày càng tăng
qua các năm.
Trong năm 2016, GreenID đã tiến hành lập báo cáo
Chất lượng Không khí 2016 nhằm cung cấp thông
tin cho người dân về chủ đề này, chúng tôi đã phân
tích đánh giá dữ liệu bụi PM 2.5 và chỉ số chất lượng
không khí thu thập tại trạm quan trắc của Đại sứ
quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại tp. Hồ
Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng
không khí ở Hà Nội trong năm 2016 được xếp vào
mức không tốt cho sức khỏe với nồng độ PM 2.5 đạt
50,5 µg/m3 gấp 2 lần so với Quy chuẩn Việt Nam và
5 lần so với hướng dẫn của WHO. Có đến 209 ngày
chỉ số chất lượng không khí (AQI) được xếp vào
nhóm không tốt cho sức khỏe (AQI từ 100 trở lên).
Những ngày có chất lượng không khí ở mức không
tốt thường tập trung vào quý I và quý IV. Trong năm
2016, chúng tôi cũng phân tích 8 đợt ô nhiễm bụi tại
Hà Nội với nồng độ bụi PM 2.5 trung bình trong 24h
ở mức cao (trên 100 µg/m3), 7 trong số 8 thời điểm
này, Hà Nội chịu tác động của hướng gió đông đi
qua các khu công nghiệp lớn, vì vậy giả thiết rằng đây
có thể là nguồn góp phần gây ô nhiễm cho Hà Nội.
Chất lượng không khí ở tp. Hồ Chí Minh vẫn ổn định

và tốt hơn so với ở Hà Nội, nồng độ bụi trung bình
năm tại điểm đo tại Lãnh sự quán Mỹ là 28,3 µg/m3,
số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở nhóm tốt
chiếm khoảng 75%.
Từ các số liệu và báo cáo nghiên cứu khác nhau, có
thể nói rằng nguồn gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội
nói riêng và các khu đô thị lớn nói chung bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Các nguồn di động (ô tô và xe máy).
Các hoạt động xây dựng các nhà cao tầng, các
khu đô thị, chung cư.
Các cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu công
nghiệp.
Các hoạt động dân sinh, xử lý rác thải.
Các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoach
tại các vùng ngoại thành.
Các nguồn phía bên ngoài.

Một đánh giá hoàn chỉnh chất lượng không khí ở
các thành phố lớn đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn. Cần có
nhiều trạm quan trắc lắp đặt tại Hà Nội. Toàn thành
phố có khoảng 13 trạm quan trắc tự động bao gồm:
01 trạm của Trung tâm Quan trắc Môi trường, 10 trạm
của Ủy ban Nhân dân thành phố (bao gồm 02 trạm
quan trắc tự động và 08 trạm cảm biến được đưa
vào vận hành từ tháng 1/2017), 01 trạm quan trắc
tại Đại sứ quán Mỹ và 01 trạm quan trắc của trường
Quốc tế Liên hiệp Quốc. Do vậy, việc tăng cường các
trạm quan trắc là cần thiết, GreenID khuyến nghị
Chính phủ cần có chính sách khuyến khích các cá
nhân và tổ chức, đối tác trong và ngoài nước đầu tư
vào các thiết bị quan trắc khoa học với chi phí hợp
lý để tăng cường cung cấp các dữ liệu sẵn có trong
thời gian tới.
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Hà Nội 2017

103
42.6
99
257

VẤN ĐỀ VỀ BỤI
Bụi PM 2.5 và chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

HCMC 2017
AQI trung bình
Nồng độ PM 2.5
trung bình
Ngày vượt quá Quy
chuẩn Quốc gia
Ngày vượt quá tiêu
chuẩn WHO

Hiện trạng dữ liệu
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) thực hiện quan
trắc các chất ô nhiễm chính tại các trạm quan trắc ở một
số thành phố lớn như Việt Trì, Hạ Long, Quảng Ninh, Hà
Nội, Huế, Đà Nẵng), một số tỉnh thành cũng tự đầu tư các
trạm quan trắc không khí tự động: Đồng Nai, Vĩnh Phúc,
Quảng Ninh, Hà Nội. Từ tháng 1/2017, Ủy ban Nhân dân
thành phố Hà Nội cũng đã công khai dữ liệu từ 10 trạm
quan trắc trong thành phố. Các dữ liệu được công khai và
có thể truy cập trực tuyến. Tuy nhiên, tính đến thời điểm
hiện tại, cả Bộ TNMT và UBND thành phố Hà Nội đều
không cung cấp dữ liệu lịch sử quan trắc theo giờ có thể
tải về trực tuyến. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội (số 7, Láng Hạ)
và Lãnh sự quán Mỹ ở tp. Hồ Chí Minh (số 4, Lê Duẩn) đã
đo đạc nồng độ của bụi PM2.5 trong không khí theo giờ,
và dữ liệu lịch sử có thể truy cập được qua chương trình
Air Now. Bên cạnh đó, một số tổ chức như Trường Quốc tế
Liên hợp quốc ở Hà Nội cũng chia sẻ dữ liệu đo chỉ số chất
lượng không khí AQI. Mặc dù, những phân tích dữ liệu về
chất lượng không khí trên toàn quốc chưa thể thực hiện
được do thiếu vắng dữ liệu, tuy nhiên, việc tập trung sử
dụng các dữ liệu và phân tích hiện trạng ô nhiễm không
khí của thủ đô Hà Nội và tp. HCM vẫn có ý nghĩa vì đây là
nơi sinh sống của 16 triệu dân tương ứng với 18% dân số
Việt Nam. Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
cùng với các đối tác trong Liên minh Năng lượng bền
vững Việt Nam (VSEA) đang nỗ lực triển khai các hoạt
động có liên quan ở các địa bàn khác nhau trong cả nước
với hy vọng cung cấp một bức tranh toàn diện về chất
lượng không khí của Việt Nam trong tương lai. Các dữ liệu
về Ozone (O3), Nitrogen dioxide (NO2), Benzo[a]pyrene
(BaP) và các chất ô nhiễm khác như Sulphur dioxide,
carbon monoxide, kim loại nặng và benzen vẫn chưa sẵn
có. Các dữ liệu lịch sử theo dõi nồng độ các chất ô nhiễm
trên được quan trắc bởi Bộ TNMT cho tới nay vẫn chưa
thể truy cập được. Vì vậy, báo cáo này tập trung vào vấn
đề về bụi PM 2.5 và chỉ số chất lượng không khí (AQI)1 ở
1

Báo cáo sử dụng phương pháp tính chỉ số chất

87
29.6
14
222

Hà Nội và tp. HCM, sử dụng dữ liệu từ trạm quan trắc của
Đại sứ quán Mỹ để phân tích. Ngoài ra những dữ liệu đo
nhanh của GreenID ở một số vị trí tại Hà Nội cũng sẽ được
sử dụng góp phần đưa ra bức tranh toàn diện hơn về chất
lượng không khí ở thủ đô. Số liệu thống kê trong báo cáo
này được lấy từ 02 điểm quan trắc tự động và 04 (Trần
Thái Tông, Khương Đình, Cầu Diễn, Tô Hiệu) điểm sử dụng
thiết bị đo nhanh với mục tiêu theo dõi diễn biến trong
năm 2017. Ngoài ra số liệu cắt ngang theo thời điểm được
thu thập từ ít nhất 05 vị trí có mật độ dân cư và phương
tiện đi lại cao nhằm đưa ra bằng chứng cảnh báo mang
tính thời điểm. Mặc dù không khẳng định số liệu thu được
có tính đại diện đầy đủ cho chất lượng không khí toàn
thành phố, và chúng tôi vẫn mong đợi các điểm đo cần
được thiết lập nhiều hơn và dữ liệu lịch sử theo giờ cần
được cung cấp và sử dụng công khai hơn, tuy nhiên báo
cáo này có thể đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí
ở 02 thành phố quan trọng nhất của nước ta, đồng thời
với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, việc lưu thông và
phát tán không khí bị ô nhiễm trong phạm vi một thành
phố là điều dễ nhận thấy.
Quy chuẩn Việt Nam và quốc tế về chất lượng không khí
Quy chuẩn Kĩ thuật Quốc gia về Chất lượng Không khí
Xung quanh (2013) quy định giới hạn giá trị nồng độ bụi
PM10 và PM2.5 cả trong khoảng thời gian ngắn (24 giờ)
và thời gian dài (1 năm). So sánh với các tiêu chuẩn quốc
tế như Hướng dẫn Chất lượng Không khí (EU, 2004; EU
2008) hoặc Hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO
(AQGs), qui chuẩn chất lượng không khí của Việt Nam về
bụi PM là tương đối thấp. Liên quan đến bụi PM10, các
tiêu chuẩn của WHO và EU đều cao hơn so với Việt Nam
ba lần. Các khuyến nghị của WHO AQGs nên được coi là
một mục tiêu có thể chấp nhận và đạt được nhằm giảm
thiểu ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, trong giai đoạn Việt
Nam đang phát triển nhanh, ban đầu chúng ta vẫn có thể
phải chấp nhận sử dụng mức qui chuẩn này.
lượng không khí (AQI) của US EPA.
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Tóm tắt về chất lượng không khí năm 2017 tại Hà Nội

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở HÀ NỘI
Theo dữ liệu từ trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ, nhìn
chung trong năm 2017, ô nhiễm bụi ở Hà Nội vẫn duy trì
ở mức cao, nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm đạt 42,68
µg/m3 cao hơn so với giới hạn quy đinh về nồng độ bụi
PM 2.5 trung bình năm trong Quy chuẩn Kĩ thuật Quốc
gia QCVN 05/2013-BTNMT (25 µg/m3). Nếu so sánh với
tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của WHO, nồng độ bụi PM
2.5 trung bình năm ở Hà Nội cao hơn khoảng 4 lần so
với hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO (WHO
AQG).
Trong năm 2017, tại Hà Nội, có 99 ngày nồng độ bụi
PM 2.5 trung bình trong 24h vượt quá Quy chuẩn Quốc
gia hàng ngày (50 µg/m3), con số này tương đương với
khoảng 27% số ngày của năm 2017. Trong khi đó, có đến
275 ngày có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình vượt quá tiêu
chuẩn nghiêm ngặt hơn của WHO (WHO AQG) tương
ứng 75% số ngày trong năm. Số ngày có nồng độ bụi
PM 2.5 ở mức cao thường tập trung vào quý I và quý IV
năm 2017, đỉnh điểm là tháng 12, khi có đến 24/31 ngày
nồng độ bụi vượt quá Quy chuẩn Quốc gia, và cả 31/31
ngày vượt quá hướng dẫn của WHO. Nồng độ trung bình
hàng ngày của PM2,5 đạt đỉnh điểm lúc 10a.m vào ngày
15 tháng 2 năm 2017 với trị số 234 μg / m31 và AQI tối đa
là 284 (rất khỏe mạnh, bảng 2). Sau đó là ngày 26 tháng
12 năm 2017, đạt đỉnh PM2,5 là 230,7 μg / m3 và AQI tối
đa 280 (rất không lành mạnh).
Giới hạn quốc gia về nồng độ PM2.5 là 50 μg / m3. Dựa
vào phân tích theo giờ, đã có 124 giờ khi vượt quá giới
hạn này hơn 3 lần (150 μg / m3 trở lên), và 660 giờ khi giới
hạn vượt quá hơn 2 lần (100 μg / m3 trở lên). So sánh với
tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của WHO, có 2400 giời nồng
độ bụi PM 2.5 gấp 2 lần so với Hướng dẫn của WHO.

Phân loại AQI theo giờ ở một số
điểm đo tại Hà Nội

Phân loại

2017

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

AQI trung bình

103

136

122

113

102

88

74

67

74

86

103

129

147

Mức độ

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được chia thành 06
mức tương ứng với mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Trong năm 2017, chỉ số chất lượng không khí trung bình
được ghi nhận tại trạm Đại sứ quán Mỹ là 103 tương ứng
ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm.
Chúng tôi đã so sánh chỉ số chất lượng không khí trong
năm 2016 và 2017 để ước tính xu hướng thay đổi chất
lượng không khí qua từng năm, các dữ liệu được dùng để
so sánh được phân tích theo từng giờ. Mặc dù chất lượng
không khí trong năm 2017 vẫn ở mức không tốt cho sức
khỏe, nhưng, so với năm 2016 đã có cải thiện. Trong năm
2016, số giờ có chất lượng không khí ở nhóm không tốt
cho sức khỏe (tương ứng với mức AQI từ không tốt cho
nhóm nhạy cảm trở lên) chiếm phần lớn 62% trong cả
năm, tuy nhiên đến năm 2017, số ngày ở nhóm không
tốt giảm còn khoảng 45%. Tương tự như vậy, trong năm
2017, số giờ ở nhóm tốt (bao gồm AQI ở mức tốt và trung
bình) chiếm hơn một nửa (55%), trong đó con số này chỉ
đạt 38% trong năm 2016. Tuy rằng, xét về các giá trị trung
bình, chất lượng không khí 2017 có dấu hiệu tốt hơn so
với năm ngoái, nhưng, các thời điểm cực đại chất lượng

Không tốt cho nhóm nhạy cảm

Không tốt cho nhóm
nhạy cảm

Trung bình

Nồng độ PM 2.5
trung bình

42.57

66.14

52.54

44.85

36.77

30.32

24.9

21.3

24.4

30.2

44.9

61.3

74.5

Số ngày vượt quá
QCVN

99

18

9

10

6

3

1

0

1

3

9

15

24

Số ngày vượt quá
tiêu chuẩn WHO

257

29

26

23

26

20

15

10

14

17

20

26

31

không khí ở mức rất có hại cho sức khỏe lại gia tăng.
Trong năm 2017, số giờ có AQI ở mức “tím” rất có hại cho
sức khỏe chiếm 1,4% tăng 1% so với năm 2016.
Tóm lại, tuy đã có dấu hiệu cải thiện so với năm 2016,
nhưng chất lượng không khí ở Hà Nội năm 2017 vẫn được
xếp ở mức không tốt, ô nhiễm bụi PM 2.5 vẫn ở mức cao.
Những ngày có chất lượng không khí kém thường tập
trung nhiều hơn ở quý IV và quý I năm sau, nguyên nhân
có thể do sự khác biệt về thời tiết giữa hai mùa trong năm
ảnh hưởng đến quá trình lan truyền và khuyếch tán các
chất ô nhiễm. Ngoài ra, vào mùa đông, Hà Nội còn chịu
ảnh hưởng từ gió mùa Đông Bắc được cho là nguyên
nhân đóng góp một lượng lớn chất ô nhiễm và bụi từ các
khu công nghiệp phía Đông Bắc, ảnh hưởng đến chất
lượng không khí Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
GreenID đã cài đặt thiết bị di động AirVisual Node để thu
thập dữ liệu về chất lượng không khí, bao gồm các chỉ số
về CO2, nhiệt độ, độ ẩm, PM10 và PM2.5, ở một số vị trí
trên khắp Hà Nội2 . Các thiết bị này cũng giúp tính AQI
dựa trên Hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa
Kỳ về PM2.5. Dữ liệu đươc thu thập bởi các thiết bị này rất
hữu ích trong việc đánh giá không khí chung chất lượng

và nâng cao nhận thức cộng đồng; tuy nhiên, cao trạm đo
lường chất lượng là cần thiết để cung cấp tốt hơn và đầy
đủ hơn dữ liệu.Máy đo đặt tại Trần Thái Tông (Cầu Giấy)
được thiết lập từ tháng 2/2017, những vị trí còn lại bắt đầu
quan trắc từ khoảng nửa sau tháng 8/2017. Theo dữ liệu
lịch sử của các máy đo này, chất lượng không khí tại các
điểm đo trên đều ở mức không tốt.
Có thể thấy rằng, trong các điểm đo trên, ô nhiễm bụi ở
Trần Thái Tông (Cầu Giấy) ở mức thấp nhất, theo kết quả
quan trắc, nồng độ bụi PM2.5 trung bình trong cả giai
đoạn là 37,9 µg/m3 và chỉ số chất lượng không khí đạt
97,7 ở mức trung bình. Phần lớn số giờ (khoảng 65%) có
chỉ số AQI ở mức tốt (bao gồm AQI ở mức tốt và trung
bình), chỉ có khoảng 0,2% số giờ ở mức rất có hại cho sức
khỏe. Ở các vị trí khác như Tô Hiệu (Hà Đông), Thanh Xuân
và Cầu Diễn, số giờ có AQI ở mức tốt chỉ chiếm khoảng
20-30%, thậm chí ở điểm đo Hoàng Đạo Thành, có đến
17% số giờ bị xếp vào mức cực kì nguy hại cho sức khỏe.
Nguyên nhân có thể là do ở những vị trí này, máy đo được
đặt từ cuối quý III, dữ liệu thu được chủ yếu trong khoảng
thời gian quý IV năm 2017 và đây được coi là thời điểm ô
nhiễm nhất trong năm.
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CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trong năm 2016, tại tp. HCM, nồng độ bụi PM 2.5
trung bình năm đạt 29,6 ug/m3 vượt quá giới hạn
quy định đối với nồng độ bụi PM 2.5 trong Quy
chuẩn Quốc gia (25 µg/m3) và gấp 3 lần mức giới
hạn theo hướng dẫn của WHO (10 µg/m3). Trong
năm 2017, chỉ có khoảng 14 ngày tương ứng với 4%
tổng số ngày nồng độ bụi PM 2.5 trung bình vượt
quá Quy chuẩn Việt Nam, ít hơn 85 ngày so với Hà
Nội. Tuy nhiên, vẫn có đến 222 ngày tương ứng với
61% tổng số ngày trong năm có nồng độ bụi PM 2.5
trung bình ngày vượt quá Hướng dẫn của WHO (25
ug/m3).
Nồng độ bụi PM 2.5 trung bình giờ đạt cực đại vào
lúc 10:00 sáng ngày 17/2/2017 với giá trị 104,9 µg/
m3 và chỉ số AQI lúc đó đạt 177 ở mức không tốt cho

sức khỏe. Dựa trên dữ liệu theo giờ, có khoảng 812
giờ nồng độ bụi PM 2.5 vượt qua giới hạn Quy chuẩn
Quốc gia (50 ug/m3).
Chất lượng không khí ở tp. Hồ Chí Minh vẫn luôn
duy trì ở mức tốt so với ở Hà Nội với hơn 70% số giờ
chất lượng không khí ở mức tốt. Chúng tôi cũng so
sánh chỉ số chất lượng không khí ở tp. Hồ Chí Minh
trong năm 2017 so với năm 2016 để ước tính xu
hướng thay đổi. chất lượng không khí ở tp. Hồ Chí
Minh vẫn ở mức trung bình tuy nhiên trái ngược với
Hà Nội, so với năm 2016, chất lượng không khí giảm
sút nhẹ. Trong năm 2017, số giờ có chỉ số AQI ở mức
không tốt cho sức khỏe (bao gồm AQI ở mức màu
cam và màu đỏ) chiếm khoảng 28% tổng thời gian,
tăng khoảng 3% so với năm ngoái.
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PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM Ở HÀ NỘI VÀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ở Việt Nam và các quốc gia khác, các đợt ô nhiễm
không khí tại các đô thị thường là kết quả của các
nguồn ô nhiễm nội đô kết hợp với các chất ô nhiễm
từ nơi khác thông qua việc lưu chuyển của các khối
khí; và các thành phố lớn của Việt Nam cũng không
phải là ngoại lệ. Điều này thể hiện rõ khi những giai
đoạn có nồng độ bụi PM2.5 đạt đỉnh vào nửa sau năm
2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết không hề yên ắng
mà là khi có gió nhẹ, và đặc biệt là với trường hợp của
thành phố Hà Nội.
Để hiểu rõ được nguồn gốc của những đợt ô nhiễm
không khí nghiêm trọng ở Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh,
nồng độ ô nhiễm đỉnh điểm trong nửa sau năm 2017
đã được lựa chọn để phân tích. Và để so sánh thì những
thời điểm với nồng độ ô nhiễm không khí thấp nhất
cũng được phân tích.
Phân tích này được thực hiện bằng mô hình NOAA
HYSPLIT của Hoa Kỳ (v.854, tháng 1 năm 2017). Mô
hình sử dụng dữ liệu khí tượng học toàn cầu để dự
đoán quỹ đạo ba chiều của không khí theo thời gian.
Điều quan trọng là, mô hình có thể chạy theo chế độ
“quỹ đạo ngược”, để theo dõi chuyển động của các

khối không khí trong quá khứ, từ một điểm quan sát
nhất định, nó cho phép người sử dụng xác định nguồn
gốc của các khối không khí lưu chuyển đến thành
phố hoặc một vị trí nhất định tại một thời gian cụ thể.
Mô hình này thường được sử dụng trong các tài liệu
khoa học để xác định nguồn gốc hình thành của các
ô nhiễm. Dữ liệu khí tượng thủy văn GDAS ở độ phân
giải ngang 0,5 độ được sử dụng để phân tích. Để xác
định các khu vực có khả năng tác động tới các đợt gây
ô nhiễm thì chúng tôi đã xây dựng biểu đồ ước tính tải
lượng PM2.5 sử dụng dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu phát
thải EDGAR (v4.3) và vị trí của các nhà máy điện chạy
bằng than.
Trong các ô quỹ đạo, mỗi dấu mũi tên tương ứng với ba
giờ đồng hồ, và khoảng cách giữa các mũi tên tượng
trưng cho tốc độ của gió.m Phân tích này làm nổi bật
tầm quan trọng của việc giải quyết cả các nguồn ô
nhiễm tại địa phương và nguồn ô nhiễm từ các vùng
khác, đòi hỏi sự hợp tác giữa các khu vực, và chỉ ra các
nguồn ô nhiễm không khí tiêu biểu nhằm giải quyết
vấn đề cải thiện chất lượng không khí tại các thành
phố lớn ở Việt Nam.
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HÀ NỘI
Ô nhiễm PM2.5 ở Hà Nội biến chuyển theo mùa,
các tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 2) ô
nhiễm cao hơn các tháng mùa hè. Ngược lại, mức
độ ô nhiễm trung bình của các giờ khác nhau trong
một ngày thay đổi tương đối ít. Hà Nội trải qua
các đợt ô nhiễm kéo dài nhiều ngày, với mức
PM2.5 trung bình ngày vượt quá 100 ug/m3. Để xác
định các vùng là nguồn gốc gây nên những đợt ô
nhiễm này, 04 đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất trong
giai đoạn từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2017
đã được chọn ra để phân tích và mô hình quỹ đạo
ngược của HYSPLIT đã được tiến hành trong 03 giờ
đồng hồ mỗi đợt. Các kết quả được so sánh với mô
hình mô phỏng với những giai đoạn 03 giờ có mức
ô nhiễm thấp với mức PM2.5 dưới 25 ug/m3 trong
cùng một khoảng thời gian, từ tháng 11 đến tháng
12/2017.
Phía Đông Nam của Hà Nội có mật độ dân số đông
đúc, bao gồm cả nông thôn và thành thị, các nhà
máy nhiệt điện và khu công nghiệp lớn nhất Việt
Nam, chỉ nằm cách thủ đô khoảng 100km về phía
Đông. Cơ sở dữ liệu phát thải EDGAR xác định khu
vực đồng bằng ở phía Đông Nam Hà Nội là một

nguồn phát thải khí sinh hoạt lớn. EDGAR và phân
tích hình ảnh vệ tinh NASA OMI đều cho thấy rằng
cụm công nghiệp ở Quảng Ninh là điểm nóng lớn
nhất về lượng khí thải NO2 và SO2 của Việt Nam,
cũng là một nguồn phát thải chủ yếu phát thải
PM2.5. Khí thải NO2 và SO2 góp phần tạo ra PM2.5
thứ cấp (nitrat và sulfat aerosols) là chất ô nhiễmchủ
yếu cho các đợt ô nhiễm không khí.
Trong ba trên bốn đợt ô nhiễm nghiêm trọng được
chọn để phân tích, hầu hết các nguồn không khí bị
ô nhiễm đều đi qua khu vực Quảng Ninh. Điều này
đưa ra nghi vấn rằng Quảng Ninh- nơi sản xuất ra
nhiều khí thải công nghiệp nhất, có thể đóng vai
trò quan trọng trong các đợt ô nhiễm không khí ở
Hà Nội. Hầu hết các luồng không khí “sạch” đều có
liên quan tới những khối khí lớn đền từ biển, hoặc từ
những vùng xa xôi ở Vân Nam, Trung Quốc và không
bị ảnh hưởng bởi các vùng ô nhiễm lớn ở Việt Nam.
Trong 04 giai đoạn phân tích, giai đoạn ngày 28
tháng 10 đến ngày mùng 02 tháng 11 có sự khác
biệt với những giai đoạn còn lại, vì nó liên quan đến
một khối không khí địa phương bị ứ đọng, tích lũy ô
nhiễm từ khu vực thành thị và ngay lập tức bao phủ
lên toàn khu vực.
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Giai đoạn chất lượng không khí tốt ở tp.HCM

Ô nhiễm PM2.5 ở tp. Hồ Chí Minh có biến động lớn
giữa các giờ trong ngày nhưng có sự biến động theo
mùa rất nhỏ. Thành phố này thường xuyên có mức
PM2.5 cao đỉnh điểm kéo dài vài giờ với nồng độ trên
75 µg/m3, nhưng lại không có các đợt ô nhiễm dài
ngày. Tất cả các lần PM2.5 đạt đỉnh điểm trên mức 75
µg/m3 đều được chọn để phân tích, theo từng giai
đoạn (trong 3 giờ đồng hồ), với mức PM2.5 dưới 10
µg/m3 được sử dụng để so sánh.
Bên cạnh đó, tp. Hồ Chí Minh là một điểm nóng về phát
thải giao thông và khí thải công nghiệp, đường bờ biển ở
phía Bắc thành phố này là nơi có dân cư đông đúc, giao
thông vận tải nhộn nhịp và các cụm công nghiệp nhỏ.
Khu vực phía nam tp. Hồ Chí Minh là một vùng nông thôn
rộng lớn với lượng khí thải sinh hoạt và vận tải không hề
nhỏ. Ở đây có hai khu nhà máy điện đốt than lớn, một ở

phía Đông Bắc, và một ở phía Nam, và một nhà máy quy
mô nhỏ hơn ở ngay phía Đông thành phố.
Phần lớn các lần PM2.5 đạt đỉnh điểm đều liên quan
đến những khối khí đi dọc theo bờ biển, tích tụ ô
nhiễm từ tất cả các thành phố, giao thông, nhà máy
điện và các cơ sở công nghiệp trong khu vực. Một
nguồn chủ yếu nữa là khu nội thành phía Nam và Tây
Nam của tp. Hồ Chí Minh. Khối không khí sạch chủ
yếu là các khối khí di chuyển nhanh đến từ phía Nam,
không có thời gian để tích tụ ô nhiễm từ các vùng mà
nó đi qua. (Xem thêm trong phụ lục II).
Phân tích này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
kiểm soát ô nhiễm ở các khu vực lân cận tp.Hồ Chí
Minh như Biên Hòa, Bình Dương, cũng như các khu vực
ven biển ở phía Bắc như Bà Rịa Vũng Tàu và các khu vực
nông thôn ở phía Nam.

Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CHẤT LƯỢNG
KHÔNG KHÍ

TS. Hoàng Dương Tùng
Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
Theo số liệu của các trạm quan trắc tự động được công bố, số ngày trong năm có nồng độ
bụi mịn PM2.5 và PM10 trung bình ngày vượt quá quy chuẩn không khí xung quanh QCVN
05 tại 02 thành phố Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh ngày càng tăng qua các năm. Điều đó cho
thấy tình hình ô nhiễm không khí tại 02 thành phố này là đáng lo ngại, cần phải được
quan tâm đặc biệt trước khi quá muộn. Để xác định tỉ lệ phần trăm đóng góp ô nhiễm của
các nguồn, cần phải tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá thông qua kiểm kê phát thải.
Đây là việc làm cần thiết, từ đó đề ra kế hoạch hành động với các ưu tiên cho những năm
tới.
Trong những năm vừa qua, rất nhiều chính sách và qui định, hướng dẫn đã được ban
hành nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát các nguồn thải, cải thiện chất lượng không khí
tại Việt Nam. Nhiều giải pháp đã được áp dụng để nhằm cải thiện chất lượng không khí,
đặc biệt tại 02 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức cho
những năm tới và cần phải có những biện pháp mạnh hơn nữa, cương quyết hơn nữa.

Bác sĩ Lê Ngọc Huy
Bác sĩ điều trị khoa Bệnh phổi mãn tính, Viện phổi Trung ương
Là một bác sĩ chuyên ngành hô hấp, tôi cảm thấy rất lo lắng về chất lượng không khí
tại Hà Nội. Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người,
đặc biệt là bệnh hô hấp và bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan
giữa ô nhiễm không khí và các bệnh hô hấp, đặc biệt là các bệnh mãn tính như hen
phế quản và phổi tắc nghẽn, làm tăng tỷ lệ nhập viện cũng như nguy cơ tử vong. Ô
nhiễm không khí cũng ảnh hưởng đến các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ.
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nhiều nhất đến trẻ em và người cao tuổi. Báo cáo về
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 2017 (GOLD COPD 2017) đã chỉ ra rằng, phơi nhiễm với
SO2 và các hạt bụi lơ lửng PM2.5 gây suy giảm chức năng hô hấp ở trẻ nhỏ, và giảm
tiếp xúc giúp khôi phục chức năng hô hấp.
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TS Lê Việt Phú
Trường đại học Fulbright Việt Nam
Tác giả đề tài nghiên cứu “Ước lượng thiệt hại sức khỏe và chi phí kinh tế của ô nhiễm không khí tại TP.HCM”
Giữa ô nhiễm và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ động
và nhân quả hai chiều, cụ thể là tăng trưởng ở một số giai
đoạn kinh tế nhất định kéo theo ô nhiễm và ô nhiễm tác
động trở lại cản trở đến tăng trưởng trong tương lai. Ví dụ
ở đất nước đang phát triển ở cấp độ thấp thì việc gia tăng
sử dụng năng lượng hóa thạch, công nghiệp hóa, giao
thông, khai khoáng và xây dựng đóng góp lớn vào tăng
trưởng kinh tế. Những ngành này cũng là những ngành
gây ô nhiễm nhất, gồm cả ô nhiễm không khí. Khi kinh
tế chuyển dịch dần sang dịch vụ thì những ngành công
nghiệp nặng gây ô nhiễm dần dần bị thay thế. Như vậy có
thể thấy ô nhiễm là hậu quả tất yếu của tăng trưởng kinh
tế ở một số giai đoạn nhất định.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi quốc gia nên
tăng trưởng bẳng mọi giá để kỳ vọng ô nhiễm sẽ giảm
trong tương lai sau khi kinh tế đã vượt lên ở ngưỡng thu
nhập cao. Vấn đề ở chỗ làm sao có thể cân bằng giữa nhu
cầu tăng trưởng kinh tế hiện tại với các thiệt hại trước mắt
và lâu dài do hủy hoại môi trường. Việc nhận định liệu
tăng trưởng kinh tế dựa tài nguyên hiện tại ở Việt Nam
có đảm bảo quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo
vệ môi trường trong tương lai cần phải xem xét nghiêm
túc, tránh các nhận định cảm tính thiếu khách quan. Có
những bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí gia tăng
mạnh, kéo theo thiệt hại kinh tế lớn. Nhưng những giải
pháp giảm thiểu ô nhiễm và thiệt hại cũng như tiềm lực
để thực hiện thì chưa có đủ bằng chứng khoa học để
ra khuyến nghị chắc chắn. Ví dụ cực đoan là cấm 100%
xe máy lưu thông trong đô thị, chẳng hạn như ở Addis
Ababa, Ethiopia hầu như chỉ đi bộ hoặc ô tô, chắc chắn
không thể là lời giải cho bài toán ô nhiễm không khí.
Thiệt hại kinh tế chủ yếu do tổn hại sức khỏe, bệnh tật,
chết yểu chiếm phần lớn tổng thiệt hại từ ô nhiễm không

khí (ước tính trên 90% tổng thiệt hại). Các thiệt hại về tài
sản hay khả năng sản xuất rất khó lượng hóa do tính chất
phi thị trường của ô nhiễm. Những thiệt hại khác có thể
kể đến như thiệt hại gián tiếp liên quan đến mưa acid (tác
động đến tài sản, hệ sinh thái), cảnh quan, giá trị bất động
sản bị ảnh hưởng ở khu vực ô nhiễm, BĐKH toàn cầu. Con
số tính toán ở Việt Nam cho thấy tổng thiệt hại quy đổi
vào khoảng 5-7% GDP vào năm 2013.
Xét về các giải pháp, các giải pháp kinh tế rất quan trọng,
nhưng cần phải có một tầm nhìn tốt hơn và minh bạch
hơn, ví dụ như tăng giá các mặt hàng gây ô nhiễm như
điện từ nhiên liệu hóa thạch, hoặc thuế xăng.
Về mặt giải pháp, các giải pháp kinh tế rất quan trọng, tuy
nhiên cần có tầm nhìn và đảm bảo minh bạch, ví dụ tăng
giá các loại hàng hóa sản xuất gây ô nhiễm như điện từ
nhiên liệu hóa thạch, hay thuế xăng dầu. Chính sách giá
điện và phát triển các nguồn điện tái tạo cũng cần có cải
cách lớn. Việt Nam quá phụ thuộc vào điện than do chính
sách giá điện bán lẻ không hợp lý, quá thấp so với mặt
bằng của các nước khác, dẫn đến phụ thuộc điện than
(giá thành thấp nhưng ô nhiễm lớn). Để cải cách giá điện
cần những thay đổi rất lớn từ thể chế và nhận định về
vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Việc gán ghép trách
nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp nhà nước (ví dụ EVN)
bản chất là đi ngược với thị trường và kéo theo các hệ lụy
lớn cho cả nền kinh tế.
Vai trò của cộng đồng và xã hội dân sự cũng rất quan
trọng. Có những giải pháp không thể sử dụng được các
công cụ điều tiết tầm vĩ mô, ví dụ giao thông cá nhân,
hay hành vi tiết kiệm. Sự tham gia của cộng đồng trong
việc thiết kế những chương trình hành động, hay các giải
pháp tư nhân (ví dụ đi ghép xe, car sharing) vừa góp phần
tiết kiệm chi phí cho cá nhân nhưng cũng đóng góp cho
toàn xã hội nói chung.
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Ý KIẾN DƯ LUẬN
Một cuộc khảo sát về chất lượng không khí và môi trường

khí, khoảng 24,6% thậm chí không tiếp xúc với bất kì nguồn
thông tin nào (tỷ lệ này năm ngoái chỉ có 17%). Tỷ lệ người
cho rằng họ được cung cấp thông tin nhưng chưa được đầy
đủ tuy có giảm nhưng không đáng kể, từ 68,1% từ lần khảo
sát trước xuống còn 67,3% lần khảo sát này.
Vẫn còn một bộ phận lớn người tham gia khảo sát không
biết đến AQI, tuy nhiên này cũng đã giảm so với lần khảo
sát trước, từ 48,3% xuống còn 43,1%. Về phần những người
biết đến chỉ số AQI, việc cập nhật thường xuyên chỉ số này,
từ đó có những hành động cụ thể để giảm phơi nhiễm với
ô nhiễm, cũng chưa được nhóm người này xem xét nghiêm
túc. Chỉ có 12% người được hỏi là theo dõi chỉ số AQI thường
xuyên, còn lại thi thoảng mới kiểm tra, hoặc là không bao
giờ theo dõi. Có tới 92,2% người được hỏi nhận thức rõ ràng
chất lượng không khí kém là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn
và tiêu cực đến sức khỏe của họ và gia đình. Tỷ lệ số người
cho rằng mức độ mắc các bệnh hô hấp trong gia đình họ
đang gia tăng trong vòng 3 năm qua là 57,2%. Tuy nhiên
để phòng tránh những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí,
những biện pháp thực sự hiệu quả lại chưa được người dân
áp dụng nhiều. Hầu hết mọi người (79,8%) khi ra đường vẫn
đang sử dụng các loại khẩu trang bình thường (khẩu trang
vải truyền thống, khẩu trang y tế, …) không có khả năng
lọc được các hạt bụi PM. Chỉ bộ phận nhỏ người được hỏi
sử dụng các loại khẩu trang chuyên dụng (19,9%) hoặc sử
dụng máy lọc không khí trong nhà (6,8%).
Tại thời điểm khảo sát năm 2016, khi xếp hạng nguyên nhân

Tháng 12/2016, khi chủ đề chất lượng không khí tại Việt Nam
bắt đầu được nhắc đến trên các kênh truyền thông, GreenID
đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến để tìm hiểu về ý
kiến và nhận thức của người dân Việt Nam về chủ đề này. Đến
thời điểm hiện tại, ô nhiễm không khí đã trở thành một đề tài
mang tính thời sự, thu hút được sự quan tâm của cả chính phủ,
các tổ chức xã hội dân sự và người dân. Để tiếp tục thu thập
thông tin về chủ đề này, tháng 1/2018 GreenID tiếp tục thực
hiện khảo sát trực tuyến với mười hai câu hỏi về chủ đề chất
lượng không khí.
Trong thời gian 2 tuần, chúng tôi đã nhận được câu trả lời của
gần 1000 người, 24,6% trong số này đã từng tham gia vào
cuộc khảo sát lần đầu năm 2016. Hầu hết người tham gia
phỏng vấn là người Việt Nam (95,4%), còn lại là người nước
ngoài hiện đang sống tại Việt Nam. Số người tham gia đang
sống và làm việc tại Hà Nội chiếm 62,1%, tại TP. Hồ Chí Minh
là 29,7%, còn lại 8,2% đến từ các tỉnh thành khác. Kết quả cho
thấy tỷ lệ người dân quan tâm tới chủ đề chất lượng không
khí luôn rất cao (99%), bởi con số này cũng ngang bằng với
kết quả khảo sát năm 2016. Khi được hỏi về cảm nhận về chất
lượng không khí, số người đánh giá chất lượng không khí tại
nơi họ sinh sống đã suy giảm trong vòng 3 năm qua chiếm tới
73,7%. Có tới 63,9% số người cảm thấy không hài lòng với chất
lượng không khí. Tuy nhiên, nếu so sánh với kết quả chúng tôi
thu được từ lần khảo sát trước (85,6%), đây vẫn là một dấu hiệu
tích cực. Đa số những người được hỏi cho rằng họ vẫn chưa
được cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề chất lượng không
Sự quan tâm của cộng đồng
Hoàn toàn không
quan tâm(1%)

Quan tâm
(34.3%)
Rất quan tâm
(64.8%)

Mức độ được quan tâm
được thông tin
đầy đủ (8.3%)

Ảnh hưởng tới sức khỏe
Có thể ảnh hưởng
(7.7%)

gây ra ô nhiễm không khí tại Việt Nam, đa số người được hỏi
(74%) đổ lỗi cho nền công nghiệp, tiếp theo đó là phương
tiện giao thông (71,3%) và sản xuất năng lượng (54,2%). Kết
quả khảo sát năm nay cũng cho ra kết quả tương tự trong
quan điểm của người dân về ba nguồn ô nhiễm chính, tuy
nhiên có sự thay đổi về xếp hạng. Có tới 83% người tham
gia khảo sát đánh giá phương tiện giao thông là tác nhân
lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí, xếp sau đó là sản xuất
công nghiệp với 79%. Sản xuất năng lượng (chủ yếu đến từ
các nhà máy nhiệt điện) vẫ vị trí thứ ba cũng với tỷ lệ người
đánh giá rất cao là 71,4%. Ô nhiễm từ xây dựng là một tác
nhân mới chúng tôi bổ sung vào khảo sát năm nay và ngay
lập tức cũng bị liệt vào danh sách các nguồn chính gây ô
nhiễm không khí với tỷ lệ cao (60,9%).Theo kết quả khảo
sát, khí thải phương tiện giao thông là tác nhân cần đặc biệt
ưu tiên kiểm soát với 66,7% người được hỏi lựa chọn. Tiếp
theo đó là ô nhiễm từ sản xuất năng lượng (50,5%) và công
nghiệp (49,6%). Ô nhiễm từ nông nghiệp cũng là tác nhân
được cho rằng cần ưu tiên kiểm soát với tỷ lệ lựa chọn cao
lên tới 47,3%. Điều này có thể giải thích là do những năm
gần đây việc người dân đốt rơm rạ sau các vụ lúa đã gây ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng không khí, tuy đã có các điều
luật nghiêm cấm và xử phạt các hoạt động này nhưng vẫn
chưa được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Gần 81,7% số
người được hỏi cho biết những qui định và biện pháp hiện
hành của chính phủ đối với vấn đề ô nhiễm không khí chưa
đầy đủ và cần được cải thiện. Tuy nhiên, sự quan tâm cũng
những nỗ lực, hành động của chính phủ trong năm qua có
thể cũng đã góp phần giúp tỷ lệ này giảm đáng kể so với kết

quả chúng tôi thu thập được năm 2016 (90,7%). Người tham
gia khảo sát cũng đóng góp rất nhiều ý kiến để có thể góp
phần giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí.
Việc kiểm soát nghiêm ngặt hơn các nguồn ô nhiễm chính là
giải pháp được lựa chọn nhiều nhất với 75% người được hỏi.
Hai giải pháp cũng được đặc biệt chú trọng là chính phủ cần
ban hành đạo luật chuyên biệt bảo vệ môi trường không khí
(Clean Air Act) (55,7%), và phổ biến rộng rãi hơn các thông tin
kiến thức về chất lượng không khí (56,2%). Ngoài ra, 45,4%
người cũng lựa chọn giải pháp tăng thuế đối với các hoạt
động gây ô nhiễm không khí; 26,9% người lựa chọn giải
pháp hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm phát thải thấp. Từ kết
quả của hai cuộc điều tra vào tháng 12 năm 2016 (khoảng
1400 người tham gia) và tháng 1 năm 2018 (khoảng 1000
người tham gia), những điểm chính là: Công chúng rất quan
tâm đến chất lượng không khí, phần lớn cảm thấy rằng chất
lượng không khí đã giảm đáng kể trong những năm gần
đây, dẫn đến nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ về họ và gia
đình họ. Mọi người vẫn thiếu kiến thức cơ bản về chất lượng
không khí, chẳng hạn như AQI hoặc hậu quả nghiêm trọng
của chất lượng không khí kém đối với điều kiện sống. Các
biện pháp tạm thời nhưng hiệu quả để giảm thiểu tác động
của ô nhiễm không khí, chẳng hạn như sử dụng khẩu trang
chuyên dụng hoặc máy lọc không khí chưa được biết đến
rộng rãi. Tỉ lệ lớn người được hỏi cho biết các quy định hiện
hành và chính sách của chính phủ liên quan đến ô nhiễm
không khí là chưa đủ và cần được cải thiện. Các giải pháp
bao gồm: cải thiện chính sách, thực hiện chính sách mới và
nâng cao nhận thức.

Xếp hạng các nguồn gây ô nhiễm không khí

Xếp hạng các giải pháp có hiệu quả

Giao thông (83%)
Công nghiệp (79%)

không được
thông tin
(24.6%)
được thông tin
nhưng chưa
đầy đủ (67.3%)

Sản xuất năng lượng (71%)
Chắc chắn
ảnh hưởng
(92.2%)

Xây dựng (60.9%)
Nông nghiệp (31.6%)
Ô nhiễm không khí xuyên biên giới (28%)
Hộ gia đình (22%)
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Kiểm soát nghiêm ngặt hơn các nguồn gây
ô nhiễm (75%)
Phổ biến rộng rãi thông tin cho người dân (56.2%)
Ban hành luật chuyên biệt bảo vệ
môi trường không khí (55.7%)
Tăng thuế đối với hoạt động gây ô nhiễm
không khí (45.4%)
Hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm
phát thải thấp (26.9%)
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Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TRÊN THẾ GIỚI
Trường hợp nghiên cứu về kiểm soát ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

Shenyang: 52.7*

Bejing: 45.9*
China

New Delhi: 111.2*

Các nguồn tài chính hỗ trợ ứng dụng các thiết bị phát
hiện và hạn chế chất gây ô nhiễm không khí được thúc
đẩy. Các khoản trợ cấp hỗ trợ ứng dụng các giải pháp
năng lượng tái tạo được tăng lên thay thế cho các nhà
máy điện đốt than.

Guangzhou: 38.4*

India

Mumbai: 64.4*

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, Trung Quốc dừng
300.000MW ở tất cả giai đoạn, giảm 85% cấp phép cho
các nhà máy mới; tháng 3/2016 dừng phê duyệt nhà
máy mới tại 13 tỉnh, dừng khởi công tại 15 tỉnh. Cơ chế
“đèn giao thông” được triển khai, dừng cấp phép và xây
dựng tại 26 tỉnh; tháng 4/2016, ban hành kế hoạch đóng
cửa nhà máy cũ; tháng 9/2016, hủy bỏ 15 dự án; tháng
10/2016, dừng các dự án “điện tự dùng nội tỉnh”; tháng
11/2016 ban hành kế hoạch 5 năm lần thứ 13, giới hạn

Hanoi: 42.6*
Vietnam

HCMC: 29.6*

1
Ngành nhiệt điện than của Trung Quốc, Các tiêu
chuẩn môi trường - Viện năng lượng và Môi trường

Indonesia

Jakarta Center: 28.3*
Jakarta South: 31.9*

Trung Quốc là quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí
(ONKK) lớn trên thế giới và đã có nhiều nỗ lực để hạn
chế và kiểm soát tình trạng này. Năm 2016, chính phủ
Trung Quốc đã ban hành Luật kiểm soát và ngăn ngừa
ô nhiễm không khí trong đó điều 41 quy định “Các nhà
máy điện đốt than và các đơn vị đốt than cần áp dụng
các công nghệ sản xuất sạch hơn, cần lắp đặt các thiết bị
khử ni tơ, khử lưu huỳnh và lọc bụi hoặc các biện pháp
kiểm soát các chất gây ô nhiễm không khí”. Cùng với
việc thực thi Luật, Trung Quốc cũng tăng cường thực
hiện các chính sách liên quan trong những năm trước
đó để thực hiện nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn
phát thải như: hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, áp dụng
các hình phạt nếu vi phạm. Thúc đẩy ứng dụng các giải
pháp và sáng kiến ứng dụng năng lượng tái tạo. Các
nhà máy điện đốt than phải áp dụng các công nghệ
phát thải siêu thấp thì mới được phép xây dựng theo
quy hoạch phát triển điện quốc gia của Trung Quốc.
Hỗ trợ tài chính cho việc lắp đặt thiết bị chất lượng
không khí được xúc tiến. Trợ cấp về năng lượng tái tạo
được tăng lên.1

* Nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm

công suất điện than ở mức 1.100.000MW; hủy bỏ 85 nhà
máy đang trong quy hoạch và xây dựng tại 13 tỉnh .2
Theo nghiên cứu đánh giá của Beijing-Tianjin-Hebei
(BTH) về nguồn gây ONKK ở Bắc Kinh thì phát thải từ các
lò hơi đốt than cho việc sưởi ấm trong mùa đông của
các hộ gia đình là một trong những nguồn chính gây ra
hiện trạng ONKK trầm trọng. Để hạn chế, Bắc Kinh đã nỗ
lực khuyến khích sử dụng các công nghệ sạch để thay
thế và giảm ô nhiễm không khí. Việc hạn chế sử dụng
các thiết bị đốt than trong các hộ gia đình đã góp phần
đáng kể vào việc cải thiện chất lượng không khí. Thêm
vào đó, các hoạt động cắt giảm phất thải từ các hoạt
động sản xuất công nghiệp trong đó bao gồm các nhà
máy nhiệt điện than cũng được thực hiện.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng khuyến khích và tổ chức các
cuộc thi công nghệ về quản lý chất lượng không khí,
bên canh việc hỗ trợ triển khai các mô hình thí nghiệm
thì chính quyền thành phố còn hỗ trợ các sáng kiến
đạt giải ứng dụng thực tiễn lắp đặt mô hình theo dõi
và quan trắc chất lượng không khí trên toàn thành phố.
Các dữ liệu quan trắc được công bố công khai để cộng
đồng cùng biết đến và kiểm soát.
Qua gần 20 năm nỗ lực, Bắc Kinh đã loại bỏ được việc
sử dụng các nồi hơi đốt than ở sáu quận chính và có
được các vùng không sử dụng than trong khu vực
trung tâm thành phố. Thống kê cho thấy vào năm
2016, tỷ lệ sưởi ấm bằng khí đốt đã được tăng lên 37%,
và tỷ lệ sưởi ấm bằng năng lượng sạch bao gồm sưởi
ấm từ nhiệt tăng gần 80%. Tỉnh Hà Bắc đã đẩy mạnh
công tác cải cách năng lượng sạch từ năm 2014. Đến
cuối năm 2016, có 600.000 đơn vị bếp nông thôn đã
được thay thế bằng bếp sử dụng nhiên liệu sạch hiệu
suất cao thay thế cho than.3
2
3

Báo cáo Boom&Bust, 2015
http://bit.ly/2FE32UN
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KHUYẾN NGHỊ
Nhằm cải thiện chất lượng không khí

1

Nhiều nghiên cứu về nguồn
gây ô nhiễm không khí
Hiện nay, các nghiên cứu và số liệu
chỉ ra rằng các đô thị lớn ở Việt Nam
đang chịu ảnh hưởng bởi 06 nguồn
gây ô nhiễm gồm: giao thông, xây
dựng, sản xuất công nghiệp, đốt
rác, đốt rơm rạ, sinh hoạt, từ các
làng nghề sản xuất và ô nhiễm
không khí tầm xa. Để kiểm soát và
quản lý hiệu quả các nguồn gây ô
nhiễm trên, vẫn cần nhiều hơn các
nghiên cứu đánh giá mức độ đóng
góp của từng nguồn, xác định đâu
là nguyên nhân gây ô nhiễm chủ
yếu để có những biện phát can
thiệp từ nguồn phù hợp.

4

Thiết chặt các quy chuẩn, tiêu
chuẩn và kiểm soát khí thải

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất
lượng không khí xung quanh cần được
thiết chặt, điều chỉnh tiệm cậnn dần với
các tiêu chuẩn quốc vế, ví dụ Hướng
dẫn của WHO về chất lượng không khí.
Ngoài ra, đối với các ngành có nguy cơ
ô nhiễm không khí cao như nhiệt điện
dùng than, xi măng, thép, hóa chất cần
có các biện pháp kiểm soát khí thải chặt
chẽ cụ thể hơn. Các công cụ kinh tế để
kiểm soát khí thải cần được phát huy
hiện quả hơn, chúng ta chưa có phí khí
thải, chính sách thuế, phí môi trường
chưa rõ ràng.

2

Thiết lập nhiều hơn các trạm
quan trắc không khí tự động
Có thể nói rằng, việc đánh giá toàn
diện chất lượng không khí ở Việt Nam
còn gặp khó khăn do sự thiếu vắng dữ
liệu. Để đánh giá chất lượng không khí
một cách toàn diện phải dựa trên cơ sở
dữ liệu đủ dài về thời gian và đủ rộng
về không gian nhưng chúng ta vẫn
chưa có hệ thống quan trắc đủ mạnh,
số lượng các trạm quan trắc còn chưa
nhiều. Do vậy, cần tăng cường các trạm
quan trắc tự động và đảm bảo duy trì
vận hành liên tục để có dữ liêu phục vụ
cho hoạt động thu thập thông tin và
phân tích. Ngoài ra, việc công bố dữ liệu
lịch sử từ các trạm quan trắc sẽ giúp các
nhà nghiên cứu, người dân, các tổ chức
quan tâm có cơ hội để sử dụng chúng
một cách có hiệu quả và hỗ trợ tốt nhất
cho cơ quan chính quyền.

5

Phổ biến thông tin về ô
nhiễm không khí trong nhà

Ô nhiễm không khí trong nhà ở
Việt Nam dường như vẫn còn bị
xem nhẹ, những nghiên cứu đề cập
đến chất lượng không khí trong
nhà còn hạn chế trong khi ô nhiễm
không khí trong nhà tiềm ẩn nhiều
nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, vì
vậy việc nâng cao nhận thức cho
người dân nhận biết nguy cơ và có
những hướng dẫn cụ thể để tránh
được những tác động của ô nhiễm
không khí trong nhà là việc cần
thiết. Cần nhanh chóng ban hành
các quy chuẩn cụ thể.

3

Ban hành luật chuyên biệt về
Bảo vệ Môi trường Không khí
So với quản lý chất lượng nước thì
quản lý chất lượng không khí vẫn còn
được ít quan tâm, kể cả về nhận thức,
tổ chức quản lý, đầu tư nguồn lực, các
công cụ quản lý. Vẫn còn thiếu nhiều
qui định văn bản đặc thù để kiểm
soát không khí. Theo kinh nghiệm
quốc tế, muốn quản lý chất lượng
không khí một cách toàn diện, tổng
thể với nhiều giải pháp đồng bộ cần
phải xây dựng văn bản luật chuyên
biệt để kiểm soát ô nhiễm không
khí (hay còn gọi Đạo luật Không khí
Sạch). Ở một số quốc gia trên thế giới,
hệ thống chính sách pháp luật bảo vệ
môi trường được tiếp cận theo hướng
có luật khung/cơ bản về môi trường
và bên cạnh đó là các luật chuyên biệt
đối với thành phần môi trường. Luật
Không Khí Sạch sẽ quy định rõ trách
nhiệm và sự phối hợp của các bên
liên quan đặc biệt là trách nhiệm của
chính quyền địa phương/đô thị trong
việc thực thi các biện pháp bảo vệ và
cải thiện chất lượng không khí.

6

Thúc đẩy phát triển năng
lượng tái tạo

Cần thúc đẩy phát triển các công
nghệ sạch. Các nhà máy nhiệt điện
than nên dần được thay thế bằng
các nhà máy có mức xả thải thấp
hoặc không phát thải như năng
lượng tái tạo (gió, mặt trời,...) tùy theo
tiềm năng của mỗi vùng. Chính sách
giá điện và phát triển các nguồn điện
tái tạo cũng cần có cải cách lớn. Việt
Nam quá phụ thuộc vào điện than
do chính sách giá điện bán lẻ không
hợp lý, quá thấp so với mặt bằng của
các nước khác, dẫn đến phụ thuộc
điện than (giá thành thấp nhưng ô
nhiễm lớn). Ước tính đến năm 2030,
có ít nhất 60 nhà máy nhiệt điện
than được đưa vào vận hành, do đó,
cần xem xét điều chỉnh để có cơ cấu
nguồn điện sạch hơn tăng tỉ trọng
năng lượng tái tạo và giảm sử dụng
nhiên liệu hóa thạch.

7

Giảm phát thải từ giao
thông

Khuyến khích người dân sử dụng
phương tiện công cộng, giảm số
lượng các phương tiện cá nhân, để
làm được điều này cần có những
biện pháp cải thiện cơ sở hạn tầng,
hệ thống xe công cộng trong thành
phố thuận tiện hơn. Để giảm phát
thải, cần khuyến khích sử dụng
nhiên liệu sạch, có thể áp dụng hình
ưu đãi hoặc trợ cấp để khuyến khích
sử dụng các phương tiện “phát thải
thấp và xe điện„. Kiểm soát nghiêm
ngặt khí thải nâng cao tiêu chuẩn về
khí thải của các phương tiện cá nhân
như ô tô, xe máy tiệm cần dần với
các tiêu chuẩn quốc tế. Cuối cùng,
cần xây dựng chiến lược vận tải bền
vững đặc biệt ở các thành phố lớn.

8

Cải thiện quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị ảnh hưởng đến
chất lượng không khí, việc có quá
nhiều các tòa nhà cao tầng trong
nội đô cũng ảnh hưởng tới sự phát
tán của chất ô nhiễm. Quy hoạch
còn ảnh hưởng đến cả hệ thống
giao thông và các phương tiện giao
thông công cộng khó vận hành.
Cải thiện được vấn đề quy hoạch
cũng như giao thông, đường xã, xây
dựng có thể làm giảm thiểu mức độ
ô nhiễm không khí. Ngoài ra, cũng
cần đẩy mạnh việc trồng thêm nhiều
cây xanh, xây dựng khuôn viên như
những lá phổi xanh của thành phố.

9

Nâng cao nhận thức và thay
đổi hành vi

Trước hết, công chúng cần được cung
cấp thông tin về các nguồn gây ô
nhiễm không khí cũng như tác động
của chúng tới sức khỏe con người để
giúp họ có nhận thức rõ rệt về vấn đề
này. Điều này có thể thực hiện thông
qua các chiến dịch truyền thông cộng
đồng phối hợp với các tổ chức địa
phương như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên, các tổ chức xã hội dân sự…Sau
đó, cần tăng cường cảnh báo và phổ
biến cho người dân về chỉ số chất lượng
không khí, công bố thông tin hàng này
về mức độ ô nhiễm. Cuối cùng, cung
cấp thông tin để người dân có thể tự
bảo vệ bản thân và tạo cơ hội cho phép
người dân tham gia trực tiếp xây dựng
và thực hiện những giải pháp cải thiện
chất lượng không khí.
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