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Giới thiệu GreenID
Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) của Việt Nam. Tất cả các
thành viên của GreenID cùng chung một tâm huyết thúc đẩy các giải pháp xanh, ít phát thải carbon và thân
thiện với môi trường. Quản trị không khí là một trong những lĩnh vực hoạt động trọng tâm của GreenID.
Chúng ta có thể thấy rõ rằng chất lượng không khí hiện nay đang là một vấn đề nóng bỏng và ngày càng
nhận được sự quan tâm nhiều hơn của xã hội. Do vậy, chúng tôi thực hiện báo cáo này nhằm giúp công
chúng hiểu rõ về hiện trạng chất lượng không khí Việt Nam năm 2016.

Năng lượng bền vững
GreenID tiến hành các phân tích chuyên sâu về hệ thống năng lượng của Việt Nam, trong đó chú
trọng tới các chủ đề có liên quan nhất đối với sự phát triển thành công và bền vững ngành năng
lượng; bao gồm tiềm năng về sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lương tái tạo nhằm giảm sự
phụ thuộc vào than.

Quản trị nước và không khí
Giải quyết những thách thức của ô nhiễm không khí và nguồn nước không chỉ dừng lại ở việc
cung cấp nước sạch cho cộng đồng. Sự tham gia của GreenID trong quản trị nước và không khí bắt
đầu với nghiên cứu về những tác động của phát triển thủy điện tới cộng đồng địa phương và môi
trường. Trong lĩnh vực không khí, GreenID tiến hành các hoạt động giám sát chất lượng không khí, nâng cao
nhận thức cộng đồng và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các quá trình ra quyết định giống
như kinh nghiệm đã triển khai trong lĩnh vực phát triển của thủy điện hay quy hoạch nguồn nước. Quản trị
không khí là một chủ đề trọng tâm của chúng tôi. Chất lượng không khí đang trở thành một chủ đề nóng
bỏng ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội.

Phát triển xanh
Chương trình phát triển xanh của GreenID nhằm mục đích thúc đẩy các sáng kiến xanh, mô hình
bền vững dựa vào cộng đồng và khuyến khích các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu
quả đồng thờisử dụng các nguồn năng lượng có sẵn tại địa phương
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Tóm tắt báo cáo
Gần đây, ô nhiễm không khí tại Việt Nam trở
thành một vấn đề môi trường và xã hội vô cùng
quan trọng. Ô nhiễm không khí hiện đang là
một trong những tác nhân môi trường lớn nhất
gây ra những nguy cơ tới sức khỏe con người. Tình
trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đã dấy lên
mối quan tâm từ cả Chính phủ và người dân. Để
ứng phó với vấn đề này, vào tháng 6 năm 2016,
Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Kế hoạch hành
động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Kế hoạch
đã đề ra mục tiêu tăng cường công tác quản lý
chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn
phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không
khí xung quanh, nhằm cải thiện chất lượng môi
trường không khí và đảm bảo sức khỏe cộng
đồng. Thành phố Hà Nội là một trong những địa
phương triển khai các hành động thiết thực và kịp
thời như làm sạch bụi bẩn trong thành phố vào
một số thời điểm và lắp đặt hai trạm quan trắc
không khí vào ngày mùng 9 tháng 1 năm 2017. Từ
phía người dân, có thể thấy rằng, trong cộng đồng
mạng xã hội đã có nhiều cuộc trao đổi về chủ đề
ô nhiễm không khí . Một cuộc khảo sát trực tuyến
do GreenID thực hiện vào tháng 12 năm 2016 cho
thấy, hầu hết người được hỏi đều lo ngại hoặc rất
lo ngại, cũng như không hài lòng với chất lượng
không khí xung quanh. Mặc dù vậy, khả năng và
đóng góp của công chúng để làm giảm ô nhiễm
không khí và bảo vệ chính bản thân và người thân
của họ còn rất hạn chế. Bởi thế nên vẫn tồn tại
những thách thức lớn kèm theo những tác động
nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi
trường.
Báo cáo này được thực hiện với mục đích cung cấp
thông tin cho người đọc về tình trạng chất lượng
không khí của Việt Nam trong năm 2016. Ngoài
ra, báo cáo cũng đưa ra một bức tranh tổng quan
về những tác động của ô nhiễm không khí đối với
sức khỏe con người, cũng như mức độ hiểu biết
và mối quan tâm của người dân về các vấn đề liên
quan đến chất lượng không khí. Báo cáo cũng chỉ
ra những khó khăn và thách thức chính trong việc
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kiểm soát ô nhiễm Không khí ở Việt Nam. Báo cáo
này là một trong những nỗ lực của GreenID nhằm
thường xuyên cập nhật hiện trạng chất lượng
không khí tại Việt Nam tới cộng đồng.
Để thực hiện báo cáo, chúng tôi đã sử dụng nhiều
phương pháp khác nhau bao gồm: rà soát tài liệu,
phân tích các số liệu sẵn có để có được những
thông tin nền; thực hiện khảo sát trực tuyến về
nhận thức của người dân Việt Nam đối với chất
lượng không khí; phỏng vấn chuyên gia về chất
lượng không khí và các tác động của chất lượng
không khí đối với sức khỏe con người, đặc biệt là
sức khỏe của trẻ em. Do những hạn chế về dữ liệu
nên báo cáo này chỉ tập trung vào hiện trạng chất
lượng không khí tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí
Minh trong đó chú trọng phân tích vấn đề các hạt
bụi trôi nổi trong không khí.
Các phát hiện chính của báo cáo cho thấy:
1. Chất lượng không khí ở Việt Nam đang trong
tình trạng báo động và khiến cho người dân
thực sự lo lắng về vấn đề này. Một tỉ lệ lớn dân
số Việt Nam và hệ sinh thái của quốc gia đang
bị phơi nhiễm với không khí ô nhiễm vượt
quá tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam.
2. Lượng bụi PM2.5 trung bình năm ở Thành
phố Hồ Chí Minh là 28,23 μg/m3, cao hơn một
chút so với ngưỡng quy chuẩn trung bình
năm của quốc gia là 25 μg/ m3
3. Lượng bụi PM2.5 trung bình năm ở Hà Nội là
50,5 μg/ m3, cao gấp đôi so với quy chuẩn cho
phép của quốc gia (25 μg/ m3) và gấp 5 lần so với
ngưỡng trung bình năm theo hướng dẫn khuyến
nghị của tổ chức Y tế thế giới (10 μg/ m3).
4. Phân tích về các thời điểm Hà Nội bị ô nhiễm
không khí nghiêm trọng cho thấy 7 trong
tổng số 8 thời điểm chịu tác động của hướng
gió chủ đạo từ phía Đông, tức là các nguồn
theo gió thổi vào phía Đông của Hà Nội, đặc
biệt nguồn từ các khu công nghiệp lớn dường
như là nguồn gây ô nhiễm chính cho Hà Nội
vào các thời điểm trên.

5. Sản xuất điện năng gây tác động nghiêm
trọng đến chất lượng không khí vì 1/3 khí lưu
huỳnh đi-ô-xít phát thải trên toàn cầu được
sinh ra trong quá trình phát điện với 27 triệu
tấn SO2 vào năm 2015.
6. Hậu quả của ô nhiễm không khí là các tác
động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái,
môi trường và khí hậu.
7. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe và làm tốn kém chi phí lớn cho
chăm sóc sức khỏe. Trẻ em thực sự là nhóm
dễ bị tổn thương nhất về sức khỏe do những
tác động của ô nhiễm không khí.
8. Ô nhiễm không khí hiện là một vấn đề phức
tạp đặt ra nhiều thách thức kép trong công
tác quản lý và giảm thiểu tác động. Các chất
gây ô nhiễm được thải ra từ các hoạt động của
con người và cả từ các nguồn tự nhiên. Các
chất gây ô nhiễm có thể được thải trực tiếp
ra môi trường hoặc được hình thành qua quá
trình tương tác hóa học trong bầu khí quyển.
Chúng có thể khuếch tán hoặc hình thành
trong không gian và gây ảnh hưởng tới một
vùng rộng lớn. Nguồn gây ô nhiễm rất đa
dạng, bao gồm sản xuất điện năng, ngành
công nghiệp nặng, các phương tiện giao
thông, đốt rác thải, xây dựng, đun nấu và từ
nguồn phát thải xuyên biên giới.
9. Tiêu chuẩn quốc gia về phát thải không khí
của Việt Nam cho phép mức giới hạn khí thải
ở mức độ cao nên chúng cần được cập nhật
để kiểm soát phát thải tốt hơn.
10. Cần khẩn trương thực hiện ngay các hành
động hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm không
khí và giảm thiểu các tác động gây ra bởi loại
ô nhiễm này.
Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và
cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố
lớn cũng như các địa phương khác trên cả nước,
chúng ta cần nhanh chóng giảm các nguồn gây ô
nhiễm nhân tạo từ các hoạt động sản xuất công
nghiệp, sản xuất điện năng, đốt rác thải, xây dựng,
giao thông và đun nấu.

Sau đây là những hành động cụ thể cần được thực
hiện ngay. Trước tiên, cần xem xét lại kế hoạch đẩy
mạnh phát triển xây dựng thêm các nhà máy nhiệt
điện than mới theo hướng hỗ trợ phát triển cơ cấu
nguồn điện sạch hơn. Hai là, công bố thông tin hàng
ngày về ô nhiễm không khí, những tác động của ô
nhiễm không khí đối với sức khỏe con người, môi
trường và hướng dẫn cách phòng tránh phơi nhiễm
với không khí ô nhiễm. Ba là, tăng cường thực thi các
quy định hiện hành về quy chuẩn đốt chất thải rắn
và hoạt động xây dựng. Bốn là, đẩy mạnh hoạt động
cải thiện chất lượng không khí tại mỗi gia đình thông
qua thay đổi hành vi đun nấu nhờ áp dụng những
giải pháp thay thế phù hợp với túi tiền của người dân
như sử dụng bếp đun cải tiến. Năm là, đưa đánh giá
tích lũy chất lượng không khí và đánh giá tác động
sức khỏe vào quá trình quy hoạch, lập kế hoạch phát
triển các nhà máy điện và hoạt động công nghiệp, và
các phương tiện, công trình giao thông.
Các chính sách có hiệu quả để đảm bảo chất
lượng không khí cần bao gồm củng cố, xây dựng
và thực thi Luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất
lượng không khí theo các quy chuẩn và thực tiễn
của quốc tế. Các chính sách này phải được áp
dụng ở tất cả các khu vực kinh tế và gắn liền sự
tham gia của công chúng. Các giải pháp toàn diện
cần được đưa ra bao gồm cả phát triển, ứng dụng
công nghệ, thay đổi về cấu trúc như tối ưu hóa
cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị, cũng như là
thay đồi hành vi của công dân. Những điều này rất
cần thiết nhằm bảo vệ nguồn vốn tự nhiên, hỗ trợ
phát triển kinh tế thịnh vượng, bảo vệ sức khỏe
con người, bảo đảm phúc lợi và phát triển xã hội.

Để thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, mỗi cá
nhân cần có những hiểu biết cặn kẽ về nguyên
nhân gây nên ô nhiễm không khí, về cách các chất
ô nhiễm di chuyển và biến đổi trong không khí, về
cách chúng tác động lên sức khỏe con người. Và
để có thể tự bảo vệ cho bản thân trước không khí
ô nhiễm, bạn có thể xem xét áp dụng những gợi ý
hữu ích trong trang 32 và 33 của báo cáo.
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Những điều cần biết về ô nhiễm không khí

PM

KHÔNG KHÍ
là nguồn tài nguyên quý giá
nhưng thường không được coi
trọng đúng mức. Không khí cung
cấp oxygen để cơ thể con người
có thế sống và hoạt động
bình thường.

KHÔNG
KHÍ SẠCH là hỗn
hợp của một số khí không màu
và không mùi bao gồm khoảng 78%
nitơ, 21% oxi, và ít hơn 1% chứa argon,
carbon đioxit 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.

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. Một số nguồn gây ô nhiễm không khí
thông thường có thể được kể đến như các
thiết bị đốt gia dụng, phương tiện gắn
máy, các thiết bị công nghiệp và
cháy rừng.

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; và PM2.5: bụi mịn có thể
hít phải với đường kính từ 2.5
micrometers trở xuống.

CÁC CHẤT Ô
NHIỄM có tác hại lớn
đến sức khỏe con người bao gồm
hạt bụi PM, carbon monoxit,
ozone, nitơ đioxit, lưu huỳnh
đioxit và thủy ngân.

CHỈ
SỐ CHẤT
LƯỢNG KHÔNG KHÍ
(AQI) là một chỉ số theo dõi chất lượng
không khí hàng ngày được thiết lập bởi Cục
Bảo vệ Môi trường Mỹ. Chỉ số AQI tập trung vào
tác động sức khỏe trong vòng vài giờ hoặc vài ngày
sau khi hít phải không khí không sạch. Để cho
người đọc dễ dàng hiểu được, chỉ số AQI được
phân ra làm 6 cấp độ và những ảnh hưởng
tới sức khỏe tương ứng với từng cấp độ.
Để biết thêm thông tin, tham khảo
trang web www.airnow.
gov.
Ảnh: Twisted pollution | Aristocrats-hat/cc by 2.0

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;
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
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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 phân tán của chúng phụ thuộc vào thời tiết.
Những chất này sẽ xáo trộn với không khí xung
quang. Vào mùa hè, không khí gần mặt đất sẽ
nóng hơn so với không khí ở trên cao. Vào một
vài thời điểm, khối khí này sẽ di chuyển lên cao và
quá trình này làm xáo trộn các chất gây ô nhiễm.
Tốc độ gió cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát
tán của các chất ô nhiễm. Tuy nhiên, gió mạnh (lớn)
không phải lúc nào cũng phân tán các chất gây 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. Ở một vài thời
điểm, điều kiện của tầng khí quyển rất ổn định và có

rất ít việc kết hợp giữa các chất. Điều này xảy ra khi
tầng không khí sát mặt đất lạnh hơn tầng không khí
phía trên – Nghịch chuyển nhiệt độ. Dòng không khí
lạnh này nặng hơn và sẽ không thể bay lên để hợp
nhất với dòng khí ấm hơn. Vì vậy, tất cả các chất ô
nhiễm được phát thải gần mặt đất sẽ bị giữ lại và tạo
ra một lớp không khí lạnh hơn trên bề mặt.
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.

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

không khí. Sản phẩm của các phản ứng hóa học
này được gọi là chất gây ô nhiễm thứ cấp, trái
ngược với các chất ô nhiễm chính được thải ra
trực tiếp vào bầu khí quyển. Ozon tại tầng mặt
đất là một ví dụ về 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.

Các chất gây ô nhiễm có thể phản ứng hóa
học khi gặp phải các chất ô nhiễm khác trong
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Các chất chính gây ô nhiễm không khí
Chất lượng không khí thường được đo đạc và báo
cáo dựa trên nồng độ trung bình hàng ngày hoặc
hàng năm của các hạt PM10 ứng với mỗi mét khối
không khí (m3). Chất lượng không khí hàng ngày
thường được mô tả thông qua nồng độ bụi PM

Các hạt bụi lơ lửng

với đơn vị microgram trên một mét khối (μg/m3).
Trong trường hợp có đầy đủ các công cụ đo lường,
thì nồng độ của các hạt mịn (PM2.5 hoặc nhỏ hơn)
cũng được báo cáo.

Các hạt bụi lơ lửng (PM) được thải trực tiếp vào khí quyển (bụi PM sơ cấp)
hoặc được hình thành trong khí quyển (bụi PM thứ cấp). Các khí tiền thân
chính của PM thứ cấp là SO2, NOx (một tập hơp các khí bao gồm nitrogen
monoxide (NO) và NO2), NH3 và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC;
một loại hợp chất hóa học có chứa các phân tử carbon).
Các khí như NH3, SO2 và NOx phản ứng trong khí quyển để tạo thành hợp
chất amoni, sunphat và nitrat. Các hợp chất này tạo thành các chất mới
trong không khí hoặc ngưng tụ vào những chất sẵn có và tạo thành sol
khí vô cơ. Một số VOC có thể bị oxy hóa để tạo thành hợp chất ít bay hơi,
từ đó tạo ra sol khí hữu cơ (EU, 2015).

Ozone (O3)

Nitơ đioxit (NO2)

Lưu huỳnh đioxit
(SO2)
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Ozone ở mặt đất – Khác với tầng ozone trong tầng khí quyển - đây là một
trong những thành phần chính của sương khói quang hóa. Nó được hình
thành bởi phản ứng với ánh sáng mặt trời (phản ứng quang hóa) của các
chất ô nhiễm như các nito oxit (NOx) từ khí thải xe cộ, ngành công nghiệp
và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát ra từ xe, dung môi và công
nghiệp. Vì vậy, ô nhiễm ozone diễn ra mạnh mẽ nhất khi trời nắng.
Là một chất gây ô nhiễm không khí, NO2 có một số đặc điểm:
• Trong thời gian ngắn, khi nồng độ vượt quá 200 mg /m3, nó là một
chất khí độc hại gây viêm đường hô hấp.
• NO2 là nguồn chính của sol khí nitrat, là thành phần quan trọng của
PM2.5 và ozone. trong sự hiện diện của ánh sáng cực tím,
• Các nguồn phát thải nhân tạo chính của NO2 là quá trình đốt cháy
(sưởi ấm, phát điện, từ động cơ xe và tàu).
SO2 là một chất khí không màu với mùi rất mạnh. Nó được tạo ra từ
việc đốt các nhiên liệu hóa thạch (than, dầu) và luyện quặng khoáng
sản có chứa lưu huỳnh. Nguồn nhân tạo chính của SO2 là việc đốt các
nhiên liệu hóa thạch có chứa lưu huỳnh để sưởi ấm, sản xuất điện và xe
có động cơ.

Chất lượng không khí Việt Nam 2016
Dữ liệu có sẵn
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (Bộ TNMT) thực hiện
đo lường các chất ô nhiễm chính tại các trạm quan
trắc ở 3 thành phố lớn. Các dữ liệu được công khai
và có thể truy cập trực tuyến. Tuy nhiên, tính đến
thời điểm hiện tại nguồn thông tin này của Bộ Tài
Nguyên Môi Trường không cung cấp dữ liệu quan
trắc lịch sử theo giờ ở các trạm đo. Vì vậy, những
dữ liệu đó không thể sử dụng trong báo cáo này.
Đại sứ quan Mỹ tại Hà Nội (từ cuối năm 2015) và
Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh (từ
đầu năm 2016) đã tiến hành đo nồng độ của bụi
PM 2.5 trong không khí theo giờ, và các 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 của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội cũng chia
sẻ công khai những kết quả đo lường nồng độ PM
2.5 của hệ thống lắp đặt tại trường. Cũng có một
vài cá nhân chia sẻ dữ liệu đo theo giờ. Vậy nên,
việc phân tích 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 củathủ
đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một công
việc rất có ý nghĩa vì khu vực này là nơi sinh sống
củagần 16 triệu dân chiếm khoảng 18% dân số
Việt Nam. 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
PM2.5

PM10

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.
Thêm vào đó, các dữ liệu về Ozone (O3), Nitrogen
dioxide (NO2), Benzo[a]pyrene (BaP) và các chất ô
nhiễm khác như Lưu huỳnh đioxit, Carbon đioxit,
kim loại độc và benzen vẫn chưa sẵn có. Các dữ liệu
lịch sử đầu năm 2016 theo dõi nồng độ các chất
ô nhiễm trên được quan trắc bởi Bộ TNMT cho tới
nay vẫn chưa thể truy cập được. Do đó báo cáo này
tập trung vào vấn đề về bụi PM và đưa ra cái nhìn
tổng quan về nồng độ ô nhiễm ở Việt Nam. Báo cáo
tập trung vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sử
dụng dữ liệu từ chương trình Air Now của Bộ Ngoại
giao Mỹ để so sánh. Báo cáo đưa ra cái nhìn tổng
quan về nồng độ ô nhiễm tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn quốc gia và
tiêu chuẩn quốc tế về chất
lượng không khí xung quanh
Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia đối với chất lượng
không khí xung quanh (Việt Nam, 2013) quy định
giới hạn nồng độ ngắn hạn (24 giờ) và dài hạn
(hàng năm) cho PM10 và PM2.5. So sánh với các
tiêu chuẩn quốc tế như Chỉ dẫn về Chất lượng
không khí Châu Âu (EU, 2004; EU, 2008) hoặc
hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO
NO2

SO2

O3

Vietnam

25 μg/m3 năm
50 μg/m3 24-hour

40 μg/m3 năm
50 μg/m3 1-year
50 μg/m3 năm
100 μg/m3 24-hour 125 μg/m3 24-hour
150 μg/m3 24-hour
200 μg/m3 1-hour 350 μg/m3 1-hour

200 μg/m3 1-hour
120 μg/m3 8-hour

Tiêu chuẩn
chất lượng
không khí
của WHO

10 μg/m3 năm
25 μg/m3 24-hour

20 μg/m3 năm
50 μg/m3 24-hour

100 μg/m3 8-hour

Phụ lục 2
mục tiêu tạm
thời của WHO

25 μg/m3 năm
50 μg/m3 24-hour

50 μg/m3 năm
100 μg/m3 24-hour

EU

25 μg/m3 năm

20 μg/m3 năm
125 μg/m3 24-hour

40 μg/m3 năm
200 μg/m3 1-hour

20 μg/m3 24-hour
500 μg/m3 10-min

50 μg/m3 24-hour
40 μg/m3 năm
200 μg/m3 1-hour

50 μg/m3 năm
125 μg/m3 24-hour
350 μg/m3 năm

180 μg/m3 1-hour
120 μg/m3 8-hour
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(AQGs), các tiêu chuẩn của Việt Nam đối với bụi
PM (Bảng 1) là tương đối thấp. Đối với bụi PM10,
tiêu chuẩn của WHO và EU chặt chẽ hơn 3 lần so
với tiêu chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn
WHO AQGs nên cân nhắc như một mức chấp nhận
được nhằm giảm thiểu những vẫn đề về sức khỏe.

Dương Quốc gia (NOAA) đã được sử dụng để xác
định quỹ đạo của các khối không khí di chuyển
tới thành phố. Mô hình HYSPILIT là một hệ thống
hoàn chỉnh để tính toán quỹ đạo không khí, cũng
như phức hợp giao thông, sự phân tán, sự biến
đổi hóa học và mô phỏng lắng đọng. Mô hình sử
dụng dữ liệu 3 chiều toàn cầu về tốc độ gió và
chỉ dẫn để theo dõi chuyển động của khối không
khí. Để quan sát được Nồng độ PM2.5 cao ở Hà
Nội trong suốt giai đoạn vừa qua thường mất vài
ngày để tiến hành và các nguồn phát thải từ xa
là một yếu tố quan trọng. Các nguồn phát thải có
thể gây ra ảnh hưởng trong giai đoạn này có thể
được xác định bằng cách so sánh quỹ đạo với dữ
liệu về các nguồn phát thải.

gây ra ô nhiễm đáng kể tại Hà Nội dựa trên phân
tích của giai đoạn ô nhiễm. Hơn nữa, trong khi
nồng độ NO2 đã giảm đáng kể ở Trung Quốc
trong 5 năm qua do hoạt động kiểm soát không
khí được cải thiện, mức độ ô nhiễm tại Quảng
Ninh và khu vực phía Bắc Việt Nam lại tăng cao.

Đối với mỗi giai đoạn, các mô hình quỹ đạo NOAA
HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) của Cơ quan Khí quyển và Đại

SO2 và NO2 có thời gian tồn tại ngắn hơn so
với PM 2.5 trong khí quyển, vì vậy các khí này
có thể được sử dụng để xác định nguồn và khu
vực nguồn. Dữ liệu vệ tinh dựa trên các mức
độ SO2 và NO2 trong khí quyển chỉ ra rằng sự
tập trung của các nhà máy điện đốt than và các
nguồn công nghiệp khác ở Quảng Ninh, cách Hà
Nội 100-200km, là nguồn ô nhiễm lớn nhất trong
khu vực và trên toàn Việt Nam. Nguồn lớn hơn
gần nhất, khu vực đồng bằng sông Châu Giang
ở Quảng Đông, Trung Quốc, cách 800km không

Vấn đề bụi ở Hà Nội
Trước hết, có thể thấy rằng bức tranh tổng thể về
nồng độ bụi có đường kính xấp xỉ 2,5 µm ở Hà Nội
trong năm 2016 là đáng báo động. Nồng độ bụi
trung bình năm PM2.5 ở Hà Nội đạt đến 50,5 μg/m3
(phụ lục 3) cao hơn 2 lần so với giới hạn tiêu chuẩn
của nồng độ PM 2.5 theo thang tiêu chuẩn Việt Nam
(25 μg/m3 ) và cao hơn 5 lần so với tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của WHO AQGs (10 μg/m3).

Quỹ đạo mô phỏng của các khối không khí đến Hà Nội

Mức độ SO2 dựa trên dữ liệu vệ tinh trong
giai đoạn 2015 - 2017

Vấn đề bụi PM & Chỉ số chất
lượng không khí tại Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh
Phân tích các trường hợp có nồng độ PM2.5 trung
bình trên 100 μg/m3 trong 24 giờ tại Hà Nội
Trong năm 2016, Hà Nội đã thường xuyên gặp
phải những đợt ô nhiễm bụi ở mức cao, những
đợt này kéo dài trong khoảng thời gian là 31
ngày. Bảng phân tích dưới đây dựa vào 8 đợt ô
nhiễm nghiêm trọng nhất trong năm 2016 với
những mức độ bụi PM2.5 trung bình trong vòng
24 giờ. Những dữ liệu có thể truy cập, đo lường
bởi Đại sứ quán Mỹ được sử dụng để phân tích
các nguồn gây ra ô nhiễm không khí tại Hà Nội
tại những đợt đỉnh điểm trên 100 μg/m3.

Đo mức độ bụi dựa trên dữ liệu vệ tinh trong giai
đoạn này cũng có thể được sử dụng để xác định các
nguồn quan trọng nhất – chất ô nhiễm có thể được
vận chuyển từ khu vực có mức độ ô nhiễm cao.
Để biết thêm thông tin, mức độ sol khí dựa trên
dữ liệu vệ tinh và các giai đoạn phân tích vui lòng
tham khảo phụ lục.

Tại Hà Nội, có 123 ngày nồng độ bụi PM 2.5 vượt

Cũng từ những dữ liệu lịch sử, có 33 giờ có nồng
độ PM 2.5 (150 μg/m3 hoặc cao hơn) cao gấp 3
lần tiêu chuẩn Việt Nam (50 μg/m3) và có 634 giờ
cao hơn ít nhất hai lần so với tiêu chuẩn quốc gia.
Khi nhìn vào phụ lục 3, số giờ có nồng độ vượt
tiêu chuẩn tham chiếu của Việt Nam tập trung vào
các quý I và quý IV của năm 2016. Từ tháng Năm,
nồng độ bụi PM 2.5 chủ yếu dưới mức tiêu chuẩn
cho thấy sự cải thiện dần của chất lượng không

Phân tích các giai đoạn ô nhiễm cao ở Hà Nội cho biết
•

•

•
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quá tiêu chuẩn hằng ngày của Việt Nam (50 μg/
m3) (phụ lục 3), con số này tương đương với 35%
số ngày của năm 2016. Trong khi đó có đến 282
ngày nồng độ bụi PM 2.5 vượt quá tiêu chuẩn
hằng ngày nghiêm ngặt hơn của WHO AQG tương
đương 70% số ngày. Dựa trên đánh giá theo giờ,
tình hình còn tồi tệ hơn, có 3.259 giờ nồng độ bụi
PM 2.5 vượt quá tiêu chuẩn của Việt Nam và có
đến 6.941 giờ vượt quá tiêu chuẩn WHO AQGs.
Theo những dữ liệu trước đây thu thập thông qua
chương trình AirNow tại Hà Nội, nồng độ trung
bình hàng giờ của PM 2.5 đạt đỉnh điểm vào lúc
1 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2016 với giá trị
182,8 μg/m3 và AQI là 233 ở mức không tốt cho
sức khỏe (phụ lục 3). Tiếp đến tháng Một, nồng độ
PM 2.5 trung bình hàng giờ là 155.5 μg/m3 và AQI
là 206 ở mức không tốt cho sức khỏe.

7 trong số 8 giai đoạn phân tích, hướng gió chủ yếu là từ phía Đông, có nghĩa là nguồn gây ô
nhiễm từ phía Đông của Hà Nội, đặc biệt là các khu công nghiệp lớn được xác định từ dữ liệu vệ
tinh có thể là nguồn đóng góp chủ yếu.
6 trong số 8 giai đoạn, các khối không khí đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hầu hết các giai
đoạn trên, mức độ bụi cao đáng kể ở Hà Nội - khu vực Hải Phòng đóng góp nhiều hơn so với các
vùng theo hướng gió từ Trung Quốc, có nghĩa là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu có thể từ trong
nước. Giai đoạn vào cuối tháng hai được kết hợp với khối không khí đến từ Lào và Campuchia,
nhưng một lần nữa, mức độ ô nhiễm cao hơn đáng kể ở Hà Nội so với các khu vực theo hướng
gió từ Trung Quốc.
2 trong số các giai đoạn ở Hà Nội, cho thấy tầm quan trọng của việc giải quyết các nguồn ô nhiễm
lân cận (trong vòng 50-100km của thành phố). Các giai đoạn khác, chỉ ra rằng việc giảm lượng khí
thải gây ô nhiễm ở cấp khu vực là cần thiết để ngăn chặn các sự cố ô nhiễm cao.
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khí tuy nhiên từ đầu tháng Chín tình hình lại một
lần nữa xấu đi. Có 3.259 giờ có nồng độ bụi PM 2.5
cao hơn ít nhất hai lần và 1.492 giờ có nồng độ
cao hơn 3 lần so với tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn
của WHO AQGs.
AQI được chia thành 6 mức độ liên quan đến
những vấn đề về sức khỏe. Từ dữ liệu của Đại sứ
quán Mỹ, năm 2016, có 15 ngày không có đủ dữ
liệu. Vì vậy, những ngày được đánh giá trong năm
2016 chỉ còn 351 ngày. Trong đó, có 1 ngày trong
tháng 12, AQI trung bình ở mức rất có hại cho sức
khỏe. Từ dữ liệu có sẵn, có 209 ngày hay 60% tổng
số ngày của năm 2016 nằm trong nhóm không tốt
cho sức khỏe (bao gồm mức không tốt cho nhóm
nhạy cảm, có hại cho sức khỏe của mọi người và
rất có hại). Như vậy, có 142 ngày tương đương với
40% số ngày có chất lượng không khí tốt (bao gồm
mức trung bình và tốt). Những ngày nằm trong
nhóm không tốt cho sức khỏe tập trung vào quý
I và quý IV của năm 2016. Chất lượng không khí
được cải thiện dần đều trong quý II, từ chất lượng
không khí ở mức thấp ở tháng 2 với ít hơn 5% số
giờ ở mức bình thường và tốt, con số này tăng lên
70% ở tháng Năm và 84% vào tháng 7. Tuy nhiên,
những tháng tiếp theo, AQI có xu hướng xấu đi
với dưới 20% số giờ ở mức bình thường và tốt
trong tháng 10 và 10% trong tháng 12.

121
50.5
123
282

là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm
không khí nghiêm trọng tại Hà Nội vào mùa đông.

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

Nhìn chung, chất lượng không khí ở Hà Nội năm
2016 được cho là không tốt cho sức khỏe. Chúng
ta có thể thấy rằng ở quý II và quý III, chất lượng
không khí đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn
có xu hướng xấu đi. Những ngày chất lượng
không khí xấu tập trung vào quý I và IV của năm
2016 khi thời tiết là mùa đông. Vào mùa đông, Hà
Nội chịu tác động mạnh của hoạt động gió mùa
Đông Bắc. Gió được cho là nguyên nhân làm lan
tỏa một lượng lớn chất ô nhiễm không khí từ các
khu công nghiệp ở vùng phía Đông Bắc và làm lan
rộng các chất ô nhiễm vốn có ở Hà Nội. Vi vậy, đó

200

Vấn đề về bụi ở thành phố Hồ Chí Minh
Trong năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh có 14
ngày tương đương 4% số ngày của năm 2016 có
nồng độ bụi có đường kính xấp xỉ 2,5 µm (PM 2.5)
vượt quá tiêu chuẩn hàng ngày của Việt Nam (50
μg/m3) tương ứng với 4% tổng số ngày và vượt
quá tiêu chuẩn nghiên ngặt hơn WHO AQGs là 175
ngày tương đương 54% tổng số ngày (phụ lục 4).
Nồng độ PM 2.5 trung bình trong vòng 24 giờ đạt
đỉnh điểm vào lúc 11 giờ sáng ngày 10 tháng 12
năm 2016 với giá trị là 77 μg/m3 và AQI đạt 162
nằm trong mức ngưỡng không tốt. (phụ lục 4)
Chúng ta có thể thấy số giờ vượt ngưỡng nồng
độ tiêu chuẩn của Việt Nam ở thành phố Hồ Chí
Minh tập trung vào quý II và quý IV của năm 2016.
Nồng độ bụi PM 2.5 trong năm 2016 thường dưới
tiêu chuẩn quốc gia (phụ lục 4), số giờ vượt quá
giới hạn là 337 giờ (ít hơn 3,6 lần so với nồng độ
bụi PM 2.5 hàng giờ tại Hà Nội. Trong đó, có 4.128
giờ có nồng độ cao hơn so với tiêu chuẩn nghiêm
ngặt hơn của WHO AQG. Dựa trên đáng giá theo
năm, nồng độ PM 2.5 trung bình hằng năm tại
thành phố Hồ Chí Minh là 28.23 μg/m3 và cao hơn

TP. HCMC 2016

86
28.3
14
175

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

một chút so với nồng độ PM 2.5 tiêu chuẩn hằng
năm của Việt Nam (25 μg/m3).
AQI được chia thành 6 mức liên quan đến những
vấn đề về sức khỏe. Tại thành phố Hồ Chí Minh,
Đại sứ quán Mỹ bắt đầu đo AQI từ tháng 2 năm
2016, có 9 ngày không có sẵn dữ liệu. Như vậy,
số ngày có dữ liệu trong suốt năm 2016 giảm
xuống còn 323 ngày. Dựa vào những ngày có dữ
liệu, không có ngày nào chất lượng không khí ở
mức độ có hại, số ngày có chất lượng không khí
ở nhóm không tốt (bao gồm mức không tốt cho
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Nguồn gây ô nhiễm không khí
nhóm nhạy cảm và mức có hại) chủ yếu tập trung
vào quý cuối năm và có 81 ngày thuộc nhóm này
tương đương với 25% số ngày của năm 2016. Như
vậy, có 242 ngày chất lượng không khí ở nhóm
tốt (bao gồm mức trung bình và mức tốt), tương
đương 75% (phụ lục 4).

tháng 9, có 97,08% tống số giờ trong tháng này
có chất lượng không khí ở nhóm tốt (bao gồm
mức trung bình và mức tốt cho sức khỏe). Tuy
nhiên, chất lượng không khí giảm đi trong quý
IV với sự xuất hiên của một số giờ ở mức có hại
cho sức khỏe.

Có thể thấy rằng chất lượng không khí trong quý
III năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh khá tốt
so với những những quý khác, đặc biệt là vào

Nhìn chung, năm 2016, với 73% số ngày ở mức
bình thường, chất lượng không khí ở thành phố Hồ
Chí minh ổn định và tốt hơn nhiều so với Hà Nội.

Ảnh: Markus Semrau

Sự thật về phát triển nhiệt điện than ở Việt Nam
Năm 2015 (Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh)

26

Nhà máy nhiệt điện than

67

13,000

MW

55,300

56.4

TWh

304

Triệu tấn than

129

24
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Năm 2030 (Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh)

Tại những nước phát triển và cả các nước có nền
công nghiệp phát triển nhanh, vấn đề chủ yếu của
ô nhiễm không khí thường là nồng độ khói cao,
khí thải SO2 và việc đốt các nhiên liệu hóa thạch có
chứa lưu huỳnh ví dụ như than đá sử dụng cho mục
đích sinh hoạt và công nghiệp. Trước hết, lượng phát
thải PM2.5 và Benzo[a]pyrene (BAP) do đốt, tiêu thụ
than đá và sinh khối tại các hộ gia đình vốn đã luôn
ở mức cao, kèm theo đó là phát thải từ quá trình gia
tăng nhanh việc xây dựng các tòa nhà và trung tâm
thương mại. Hơn nữa, khí thải giao thông cũng là
một mối đe dọa lớn đối với nguồn không khí trong
lành. Phương tiện giao thông có động cơ sử dụng
xăng và dầu diesel phát thải một loạt các chất gây
ô nhiễm, chủ yếu là carbon monoxide (CO), các oxit
nitơ (NOx), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
và các hạt vật chất (PM10), gây ảnh hưởng ngày
càng tăng đến chất lượng không khí đô thị. Ngoài
ra, những chất gây ô nhiễm từ những nguồn trên
không chỉ gây ảnh hưởng đến các vùng lân cận, mà
còn có thể lan truyền đi rất xa. Các phản ứng quang
hóa giữa ánh sáng mặt trời và Nitơ đioxit (NO2) và
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs thường được
thải ra từ phương tiện giao thông, tạo ra ozone trên
mặt đất. Ozone là chất ô nhiễm thứ cấp thường ảnh
hưởng tới các khu vực nông thôn cách xa nguồn
phát thải, giống như kết quả của quá trình vận
chuyển chất ô nhiễm đi xa (DERAF, 2013).
Chất lượng không khí của Việt Nam được dự đoán
sẽ ngày càng trở nên tồi tệ do sự tăng nhanh số
lượng các phương tiện giao thông cá nhân, hoạt
động xây dựng và sự tăng trưởng kinh tế, trong
khi việc đo đạc kiểm soát chất lượng không khí
còn hạn chế và các tiêu chuẩn về môi trường vẫn
đang ở mức thấp. Các nhà máy nhiệt điện than
sẽ trở thành một trong những nguồn chính gây
ô nhiễm không khí trong tương lai do sự gia tăng
đáng kể công suất phát điện từ nguồn nhiên liệu
hóa thạch theo như Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh
đã xác định (Bộ Công Thương, 2016).
Hiện tại ở Việt Nam, giao thông, công nghiệp, nông
nghiệp, các nhà máy điện, hộ gia đình và việc quản

lý chất thải đều góp phần gây nên ô nhiễm không
khí. Cùng với sự chuyển đổi kinh tế trong những
thập kỷ qua, phát thải các chất gây ô nhiễm không
khí chính ở Việt Nam cũng đã tăng lên nhanh
chóng kể từ năm 1989, khiến cho chất lượng
không khí của nhiều khu vực ngày càng trở nên tồi
tệ hơn. Những ngành sau đây sẽ phải tập trung vào
các nguồn gây ô nhiễm không khí: sản xuất năng
lượng, công nghiệp và ngành giao thông vận tải.

Các nhà máy
nhiệt điện than
Phát thải từ các nhà máy nhiệt điện than đóng
góp vào tất cả các loại chất gây ô nhiễm không khí
gây tổn hại tới sức khỏe. Trong đó, tác động lớn
nhất là dẫn đến sự hình thành của các hạt bụi (bụi
PM2.5 từ các nhà máy điện), khí thải SO2 và NOx.
Tại nhiều quốc gia, các nhà máy nhiệt điện than
chính là nguồn lớn nhất thải ra các chất khí chứa
thủy ngân độc hại, cũng như là một trong những
nguồn lớn nhất thải ra oxit nitơ, bụi và muội than.
Các chất ô nhiễm không khí thải ra từ các nhà máy
nhiệt điện than có thể được gió lan truyền đi xa
hàng trăm cây số. Sự ô nhiễm này làm tăng nguy
cơ dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ung thư
phổi, đột quỵ, bệnh tim, bệnh hô hấp mãn tính và
nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Trẻ sơ sinh, phụ nữ
mang thai và người cao tuổi là những đối tượng
dễ bị ảnh hưởng nhất trước tình trạng ô nhiễm
không khí nghiêm trọng (Illinois - 2013).
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Phát thải của một
nhà máy nhiệt điện
than công suất 1200
– MW trong một
vòng đời

17,018
1,658
117,818
139,636
26,182

kg chì
kg thủy ngân
tấn NOx
tấn SOx
tấn bụi

Một cuộc khảo sát sức khỏe của những nhà nghiên
cứu tại đại học Harvard ước tính rằng các nhà máy
nhiệt điện than ở Việt Nam gây ra 4.252 ca tử vong
sớm trong năm 2011. Dựa vào Quy hoạch điện VII,
năm 2030, con số này có thể lên tới 19.223 nếu toàn
bộ các nhà máy nhiệt điện than trong quy hoạch
được đưa xây dựng (Gánh nặng của bệnh từ gia
tăng lượng khí thải nhà máy điện than đá ở khu vực
Đông Nam Á). Mặc dù Quy hoạch Phát triển điện
VII điều chỉnh công suất điện than giảm đi nhưng
xu hướng tác động về sức khỏe vẫn không có gì cải
thiện. Mức giảm 30% công suất từ nhiệt than trong
Qui hoạch Điện VII sửa đổi cũng đã được tính toán
trong nghiên cứu của đại học Harvard. Mức độ ảnh
hưởng tới sức khỏe vẫn không thay đổi nhiều do các
biện pháp kiểm soát khí thải chưa được cải thiện và
những nhà máy bị loại bỏ khỏi quy hoạch cũng nằm
rải rác khắp đất nước tương tự với các nhà máy đang
vận hành, vì vậy ví trí địa lí không thay đổi nhiều. Từ
đó có thể thấy, tác động tới sức khỏe tỉ lệ thuận với
tỉ trọng nhiệt điện than. Lượng công suất nhiệt điện
than cắt đi trong tổng công suất 75000MW dự kiến
tương ứng với xấp xỉ 30% số ca tử vong sớm do nhiệt
điện than theo Quy hoạch điện VII sẽ tránh được.
Điều đó có nghĩa là vào năm 2030, số ca chết sớm
do tác động của nhiệt điện than sẽ là khoảng 13.456
người nếu tất cả các nhà máy điện than trong Qui
hoạch Điện VII sửa đổ được xây dựng.
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Khí thải từ phương
tiện giao thông
Các chất thải chính gây ô nhiễm không khí bắt
nguồn từ xăng, dầu diesel và động cơ khác là khí
carbon monoxit, oxit nitơ, các hydrocacbon chưa
cháy và vật chất dạng hạt. Thậm chí xe máy cá
nhân hoặc xe ô tô hiện đại, nếu giữ trong tình
trạng tốt, được sản xuất với lượng phát thải chất
ô nhiễm thấp, nhưng với lượng lớn xe ô tô lưu
thông thì vẫn có thể khiến chất lượng không
khí trở nên nghiêm trọng hơn. Carbon monoxit,
oxit nitơ và hydrocacbon không cháy là các khí
không nhìn thấy được. Hạt vật chất thường cũng
thường là các chất không nhìn thấy được tuy
nhiên trong một số điều kiện vận hành nhất định
động cơ diesel sẽ tạo ra các hạt có thể nhìn thấy,
xuất hiện như khói. Động cơ xăng cũng sẽ tạo
ra các hạt có thể nhìn thấy nếu chúng đốt dầu
động cơ hoặc chạy ở chế độ “ống xả thoáng”, ví
dụ, sau khởi động khi lạnh. Hạt mịn cũng có thể
được tạo ra bởi lốp và má phanh. Mức độ phát
thải chất ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào công
nghệ và tình trạng bảo trì của xe. Không giống
như các khí thải CO2, phát thải từ các chất ô
nhiễm không khí ít phụ thuộc vào mức tiêu thụ
nhiên liệu mà phụ thuộc nhiều vào các yếu tố
như công nghệ xe và việc bảo dưỡng. Các yếu
tố khác, chẳng hạn như cách lái xe, điều kiện và
nhiệt độ môi trường cũng ảnh hưởng đến chất
lượng không khí.
Quá trình đốt cháy xăng và dầu diesel trong động
cơ xe cũng phát thải một số chất gây hại. Chất
phát thải không chỉ là kết quả của quá trình đốt
cháy, từ các ống xả của xe và còn là kết quả kết
hợp của loại động cơ và các đặc điểm nhiên liệu.
Khí thải bay hơi từ quá trình nạp nhiên liệu, tràn
lên các bộ phận động cơ nóng, và có thể tương
đương như lượng khí thải từ ống bô. Ngoài ra,
phân tích đã chỉ ra rằng lượng khí thải đáng kể từ
xe cộ làm mài mòn lốp xe và các thành phần kim
loại, dẫn đến sự phát thải của một loạt các kim loại
và hợp chất carbon. (Greenbaum 2013).

Phát thải từ công nghiệp
Năm 2015, các ngành công nghiệp sản xuất và chế
biến như tinh luyện và khai thác mỏ chiếm tới một
nửa lượng khí thải toàn cầu của ngành năng lượng
về SO2 (37 triệu tấn), 30% lượng NOx (28 triệu tấn)
và PM2.5 (10 triệu tấn). Lượng khí thải SO2 và NOx
sinh ra trong quá trình đốt cháy bằng thống thường
bằng với trong quá trình phát ứng của chất khác
trong hỗn hợp nguyên liệu thô, nghĩa là khí thải
đồng hành. Hầu như các bụi PM2.5 là khí đồng hành.
Những khí thải đồng hành đến từ đa dạng các
nguồn công nghiệp khác nhau, với liều lượng và
nồng độ khác nhau. Trên thế giới, những nguồn
sản sinh khí thải đồng hành SO2 lớn nhất là sản
xuất xi măng(13%), thép( 9%) và gia công (9%).
Khí thải đồng hành được phát thải nhiều nhất
trong trong quá trình sản xuất xi măng (1.5 nghìn
tấ NOx/ triệu tấn xi măng, tương ứng với 50%
lượng khí thải đồng hành NOx toàn cầu) theo sau
là ngành công nghiệp sản xuất giấy (2.1 nghìn
tấn/ 1 triệu tấn giấy). Ngành công nghiệp sản
xuất và chế biến nhôm có lượng phát thải PM2.5
trên đầu ra lớn nhất (2.1 nghìn tấn PM2.5/ triệu
tấn nhôm) khi so với các ngành công nghiệp khác
(dưới 0.7 nghìn tấn PM2.5/1 tấn thành phẩm) trên
thế giới. Lượng lớn khí thải đồng hành PM2.5 đến
từ ngành công nghiệp sản xuất xi măng, sắt, thếp
và các ngành phụ trợ (tổng cộng khoảng 70%).
Tương tự với sự phát triển của ngành công nghiệp
phát điện nhưng ở một mức độ thấp hơn là ngành
giao thông vận tải, các quốc gia phát triển đã giảm
thiểu lượng khí thải NOx và SO2 trong công nghiệp
từ nhiều năm nay, trong khí đó lượng khí thải tới từ
các nước đang phát triển lại ngày càng tăng mạnh.
Trong những thập kỉ qua, khí thải NOx và SO2 từ
các ngành công nghiệp của Mỹ đã giảm đáng kể,
trong khi khí thải từ nền công nghiệp của Trung
quốc và Ấn Độ lại tăng mạnh. Mức độ phát thải bị
ảnh hưởng mạnh bởi xu hướng sản xuất của ngành
công nghiệp theo từng vùng, tuy nhiên, trong bất kì
trường hợp nào - bất chấp mức độ khác nhau - vẫn

có một khoảng cách giữa sản xuất và phát thải. Điều
này phản ảnh tác động tích cực từ những sự phát
triển liên quan đến năng lượng (lấy ví du là tăng
cường sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả) và sự
ứng dụng các công nghiệp kiểm soát khí thải.
Khoảng cách giữa phát triển sản xuất công nghiệp
và phát thải chất gây ô nhiễm không khí đã có thể
đạt được phần lớn nhờ vào các quy định. Những
qui định giống nhau được áp dụng trong công
nghiệp và qui trình sản xuất điện và hầu hết
bao gồm các tiêu chuẩn, đòi hỏi những nhà máy
được lắp đặt phải áp dụng những công nghệ tiên
tiến nhất trong kiểm soát phát thải. Khi so sánh
với ngành sản xuất điện (thường có quy mô lắp
đặt lớn), các ngành công nghiệp đa dạng hơn về
chủng loại và quy mô. Ví dụ, các nhà máy quy
mô nhỏ đang trở nên phổ biến trong ngành công
nghiệp không tiêu thụ nhiều năng lượng như sản
xuất máy móc và dệt may hơn là trong các ngành
công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng hơn như
sản xuất xi măng hoặc sắt thép (IEA 2016).

Ô nhiễm không khí
xuyên biên giới
Tại Việt Nam, các vấn đề ô nhiễm không khí như
lắng đọng axit, sương mù quang hóa hoặc ô
nhiễm không khí xuyên biên giới tuy chưa có biểu
hiện rõ ràng nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu
ảnh hưởng nhất định.
Toàn bộ miền Bắc và miền Trung Việt Nam được
đánh giá là chịu tác động đáng kể từ các nguồn phát
thải từ các khu vực phía Đông, Đông Bắc, Đông Nam
của Trung Quốc, Đài Loan. Một số kết quả nghiên
cứu ở Việt Nam cho thấy có sự vận chuyển các chất
ô nhiễm theo gió mùa Đông Bắc trong mùa đông
(điển hình là tháng 1), đóng góp một lượng khí ô
nhiễm và bụi mịn vào không khí miền Bắc Việt Nam.
Ở khu vực miền Nam Việt Nam, năm 2015 TP.HCM
và các tỉnh lân cận đã trải qua một đợt ô nhiễm khói
mù tồi tệ nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, với
nguồn gốc là khói thải do cháy rừng ở Indonesia.
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Tâm điểm:

Sản xuất năng lượng và chất lượng không khí
Hiện tại nhiên liệu hóa thạch vẫn đang chiếm tỉ
trọng lớn trong cơ cấu năng lượng toàn cầu. Mặc dù
những nguồn năng lượng phát thải các-bon thấp
đang ngày càng được quan tâm, mức độ tiêu thụ
than, dầu và khí gas vẫn duy trì ở mức cao trong vòng
25 năm qua. Cụ thể, nhiên liệu hóa thạch chiếm 81%
trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu năm 1989,
và chiếm tỉ trọng tương tự vào năm 2014. Trong giai
đoạn này, tỉ trọng của dầu mỏ giảm từ 37% xuống
31%, nhưng tỉ trong của khí gas và than lại tăng lần
lượt từ 19% và 25% lên 21 và 28%. Vai trò của năng
lượng sinh học duy trì ổn định, đáp ứng khoảng 10%
nhu cầu năng lượng toàn cầu.
Xác định mối liên hệ giữa loại nhiên liệu, hình
thức tiêu thụ và khí thải là một bài toán không
hề dễ. Các loại nhiên liệu khác nhau sẽ sinh ra khí
thải khác nhau. Thậm chí cùng một loại nhiên liệu,
nhưng chất lượng khác nhau cũng sẽ sinh ra lượng
khí thải khác nhau. Không có mức độ phát thải cụ
thể cho một đơn vị nhiên liệu mà thay vào đó,
mức độ phát thải sẽ nằm trong một khoảng nhất
định, phụ thuộc vào các biến số khác nhau. Tuy
nhiên, có thể thấy rõ là mỗi loại nhiên liệu sẽ có
mối liên hệ với từng loại ô nhiễm không khí khác
nhau., xét về lượng khí thải trên một đơn vị nhiên
liệu và tỉ trọng phát thải. Than là loại nhiên liệu
phát thải nhiều SO2 nhất. Một đơn vị than thải ra
10 kt/Mtoe SO2 và than cũng chiếm tới hơn một
nửa lượng khí thải SO2 của ngành năng lượng. Tùy
thuộc vào chất lượng than, hiệu suất của nhà máy
điện cũng như các công nghệ kiểm soát khí thải,
lượng SO2 trung bình từ các nhà máy nhiệt điện
than dao động từ dưới 1 kt/Mtoe lên tới trên 30kt/
Mtoe. Với NOx, dầu mỏ là nguồn thải chính, chiếm
tới hơn một nửa tổng lượng phát thải, nhưng than
cũng đóng góp một phần đáng kể.

Sản xuất nhiên liệu
hóa thạch
Phát thải khí gây ô nhiễm diễn ra trong suốt
vòng đời của của nhiên liệu hóa thạch, từ khai
thác đến sử dụng. Trong mọi trường hợp, giai
đoạn sản xuất đều cần tiêu thụ năng lượng
tại chỗ, chủ yếu là dầu diesel hoặc khí gas tự
nhiên. Ngoài ra, CO2 có thể sinh ra từ hoạt
động đốt khí đồng hành trong quá trình khai
thác dầu hay thải trực tiếp khí gas vào không
khí. Bên cạnh đó còn có những khí thải nhất
thời như metan rò rỉ từ các van, đầu bịt hay
đường ống, hoặc khí thải từ các hợp chất hữu
cơ dễ bay hơi (VOCs) và chất gây ô nhiễm dạng
khí khác từ bên trong hoặc xung quanh khu
vực sản xuất.
Ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới chất
lượng không khí tùy thuộc vào địa bàn khai thác,
nhưng nhìn chung hoạt động này thường phát
thải các chất ô nhiễm không khí như hạt bụi PM
và các loại khí trong vỉa than (metan). Hình thức
khai thác than lộ thiên (cung cấp 30% lượng
than toàn cầu) thải ra một lượng lớn bụi do hoạt
động nổ mìn và đào đất đá trong quá trình khai
thác. Loại bụi này gây ra tác động nghiêm trọng
và có khả năng phân tán đi xa, đặc biệt là trong
điều kiện khí hậu khô và không có các công
nghệ kiểm soát bụi. Biện pháp giảm bụi phổ
biến nhất trong khai thác khoáng sản là phun
nước vào khu vực khai thác, đất đá thải và than.
Bên cạnh khai thác, hoạt động vận chuyển và và
lưu trữ than cũng góp phần phát thải bụi ra môi
trường. Vì vậy nhiều khai trường mỏ đã áp dụng
quy định yêu cầu các ô tô, tàu, và băng chuyền
tải than phải được che phủ cẩn thận.

.

Chất lượng nhiên liệu

Chất lượng nhiên liệu là một trong những yếu
tố quan trọng quyết định mức độ tác động của
loại nhiên liệu đó tới không khí. Ví dụ như, than
có thể chứa các tạp chất và thành phần hóa học
khác nhau như khoáng chất, kim loại, chất dễ bay
hơi và lưu huỳnh. Trong quá trình đốt than, một
số thành phần này có thể được thải vào không
khí nếu nhà máy không có biện pháp xử lý khí
thải. Các khoáng chất (thường được gọi là tro) có
trong than quyết định lượng PM trong khí thải,
trong khi đó hàm lượng lưu huỳnh trong than
quyết định lượng SO2 thải ra trong quá trình đốt
than. Các thành phần kim loại, chẳng hạn như
thủy ngân, cũng có thể có trong than và được
thải ra không khí.

Sản xuất điện
Mặc dù những năm gần đây sản xuất điện từ các
nguồn năng lượng tái tạo phát triển rất nhanh
nhưng phần lớn lượng điện tiêu thụ trên thế
giới đến từ nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than
(điện than chiếm 40% trong cơ cấu nguồn điện
toàn cầu). Mức độ phát thải và tác động của nhà
máy điện than phụ thuộc vào loại nhiên liệu,
chất lượng của loại nhiên liệu đó, loại nhà máy,
công nghệ kiểm soát phát thải, vị trí nhà máy
và chiều cao ống khói. Những phát thải dễ thấy
nhất từ nhà máy nhiệt điện than bao gồm hơi
nước từ tháp làm mát, hạt bụi PM và SO2 từ ống
khói trong trường hợp các thiết bị kiểm soát ô
nhiễm không khí không được trang bị đầy đủ.

vào năm 2015, chiếm một phần ba trong tổng
lượng phát thải toàn cầu). Ngoài ra, hoạt động
này còn thải ra một lượng đáng kể NOx (chiếm
14% trong tổng NOx) và bụi PM (chiếm 5% trong
tổng PM2.5). Than là nhiên liệu chính gây nên
tình trạng ô nhiễm không khí trong ngành năng
lượng, chiếm 3/4 lượng khí thải SO2 của ngành,
70% lượng khí thải NOx và hơn 90% lượng bụi
PM2.5. Tương ứng với tỷ trọng nhỏ (4%) trong cơ
cấu nguồn điện toàn cầu, điện đốt dầu đóng góp
7% lượng khí thải SO2 toàn cầu. Nhìn chung, nhà
máy khí đốt tự nhiên thải ra ít chất gây ô nhiễm
không khí hơn than và nhà máy điện đốt dầu.
Trong thập kỷ vừa qua, tình hình phát thải SO2,
NOX và bụi PM2.5 trên toàn cầu đi ngược lại với
xu hướng tăng phát triển của các nhà máy nhiệt
điện than. Từ năm 2005 đến năm 2015, tỷ trọng
điện than tăng 34%, trong khi đó phát thải SO2,
NOx và PM2.5 của ngành điện lần lượt giảm 55%,
34% và 32%. Kết quả này chủ yếu do việc áp dụng
các tiêu chuẩn phát thải cho các nhà máy điện
than, yêu cầu những nhà máy này sử dụng than
có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn hoặc lắp đặt
các công nghệ kiểm soát ô nhiễm. Rất nhiều quốc
gia đã ban hành quy định về phát thải PM2.5, SO2
và NOx từ các nhà máy nhiệt điện than. Tuy nhiên,
mỗi quốc gia lại có một quy định riêng. Trung
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên minh
Châu Âu là những quốc gia có quy định phát thải
nghiêm ngặt nhất thế giới (IEA 2016).

Sản xuất điện là một nguồn thải chính khí SO2
trên toàn thế giới (thải ra gần 27 triệu tấn khí SO2

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo báo cáo IEA tại đường link:
http://bit.ly/EnergyAndAirPollution

Ảnh: Air Pollution | World Bank Photo Collection/cc by 2.0
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Tác động của ô nhiễm không khí
Một loạt các chất gây ô nhiễm không khí đã được
biết hoặc bị nghi là gây ảnh hưởng có hại đến sức
khỏe con người và môi trường. Tại nhiều nơi ở Việt
Nam, hầu hết những chất gây ô nhiễm chủ yếu đến
từ những hoạt động đốt sưởi ấm, sản xuất điện
hoặc sử dụng phương tiện giao thông. Các chất ô
nhiễm gây ra từ những nguồn này đã được chứng
minh là không những có thể gây ảnh hưởng lên
các khu vực lân cận mà còn có thể di chuyển đi rất
xa so với nguồn phát thải ban đầu. Do đó, ô nhiễm
không khí tiếp tục gây những ảnh hưởng đáng báo
động đến sức khỏe của người dân Việt Nam, đặc
biệt là ở khu vực đô thị. Nó cũng tác động một cách
đáng kể đến nền kinh tế vì làm giảm tuổi thọ, gia
tăng chi phí y tế và giảm số ngày làm việc theo đó
năng suất lao động cũng bị giảm sút.

Tác động đến sức khỏe
Nhìn chung, người trẻ và những người có sức
khỏe tốt ít khi bị tác động nghiêm trọng hoặc bị
tác động ngắn hạn bởi tình trạng ô nhiễm không
khí ở mức trung bình. Tuy nhiên, việc tiếp xúc lâu
dài với ô nhiễm không khí hoặc ô nhiễm không
khí ở mức độ cao có thể dẫn đến các triệu chứng
nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con
người. Ở cấp độ này, ô nhiễm không khí chủ yếu
sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và gây
viêm nhiễm nhưng cũng có thể dẫn đến những
tình trạng nghiêm trọng hơn như bệnh tim và
ung thư. Những người có vấn đề về phổi hoặc tim
thường nhạy cảm hơn với những tác động của ô
nhiễm không khí. Phần “Tâm điểm: Tác động của
ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người”
cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Những tác động và ảnh
hưởng đến hệ sinh
thái Việt Nam
Ô nhiễm không khí gây nên những tác động
môi trường nghiêm trọng và có thể trực tiếp
ảnh hưởng sự sinh trưởng của thực vật cũng
như chất lượng nguồn nước, chất lượng đất

kèm theo các hệ sinh thái có liên quan. Các chất
gây ô nhiễm không khí gây thiệt hại lớn nhất tới
các hệ sinh thái là O3, ammonia (NH3) và NOx.
Ví dụ, Ozone (O3) ở tầng đối lưu gây thiệt hại
thông qua việc giảm tốc độ tăng trưởng của
các loại cây trồng nông nghiệp, rừng và các loại
thực vật khác. Các chất ô nhiễm khác, ví dụ như
các oxit nitơ (một tập hợp của các khí được gọi
chung là NOx), SO2 và amoniac (NH3) đóng góp
vào quá trình axit hóa của đất, hồ và sông, gây
thiệt hại về người và động vật, thực vật. Ngoài
ra, khí thải NH3 và NOx cũng phá vỡ hệ sinh thái
đất và hệ sinh thái thủy sinh bằng cách đưa vào
quá nhiều chất đạm dinh dưỡng. Điều này dẫn
đến hiện tượng phú dưỡng, nghĩa là khi các
cá thể được cung cấp quá mức các chất dinh
dưỡng có thể dẫn đến những biến đổi trong đa
dạng loài và xuất hiện các loài mới.

Biến đổi khí hậu
Một số chất gây ô nhiễm không khí cũng gây ảnh
hưởng đến khí hậu, chúng có những tác động
tiềm tàng tới khí hậu và gây ra hiện tượng nóng
lên toàn cầu trong giai đoạn ngắn (tương đương
vài thập kỷ). Tầng ozone đối lưu và carbon đen
(BC), một thành phần của PM, là những ví dụ cho
các chất ô nhiễm không khí tồn tại trong thời gian
ngắn gây nên biến đổi khí hậu và trực tiếp góp
phần vào sự nóng lên toàn cầu. Những thành
phần khác của các hạt PM, ví dụ như carbon hữu
cơ, amoni (NH4), sunfat (SO4) và nitrat (NO3), có
tác động nhẹ hơn.
Áp dụng các biện pháp cắt giảm phát thải khí
carbon đen, cùng với những chất gây ô nhiễm
khác tạo nên ozone ở tầng đối lưu như metan
(CH4) hay cũng còn được biết đến là một loại khí
nhà kính (GHG), sẽ giúp giảm tác động lên sức
khỏe, hệ sinh thái và giảm sự nóng lên của khí hậu
toàn cầu. Chất lượng không khí và biến đổi khí
hậu do đó cần được giải quyết đồng thời thông
qua các chính sách và sử dụng các biện pháp đã
được xây dựng với cách tiếp cận tích hợp.

Tâm điểm:

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Theo ước tính của của Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm
không khí hiện đang là nguyên nhân môi trường
hàng đầu thế giới gây nên các ca tử vong sớm. Hàng
năm có tới 3 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí
ngoài trời, trong đó có tới 88% số ca tử vong xảy ra ở
các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp,
chủ yếu ở Tây Thái Bình Dương và Nam Á.

Kiến thức chung về ảnh
hưởng của chất lượng
không khí tới sức khỏe
Ô nhiễm không khí là hiểm họa môi trường lớn
nhất đối với sức khỏe con người ở Việt Nam,
thậm chí nghiêm trọng hơn cả tai nạn giao
thông. Ước tính gần đây cho thấy gánh nặng
bệnh tật do ô nhiễm không khí gây ra là rất đáng
báo động (WHO, 2014a). Các bệnh tim mạch và
đột quỵ là những nguyên nhân phổ biến nhất
gây nên tử vong sớm có liên quan đến ô nhiễm
không khí, chiếm tới 80% số ca tử vong sớm;
tiếp theo đó là các bệnh về phổi và ung thư
phổi (WHO, 2014a). Ngoài việc gây ra tử vong
sớm, không khí ô nhiễm còn làm tăng tỷ lệ mắc
một loạt các bệnh khác (ví dụ như bệnh đường
hô hấp, các bệnh tim mạch và ung thư), với
những tác động ngắn hạn và dài hạn. Ô nhiễm
không khí nói chung và các bụi PM là một cấu
thành của ô nhiễm không khí nói riêng khiến
cho ô nhiễm không khí gần đây đã được xếp là
một loại nguyên nhân gây ung thư (IARC, 2013).
Theo ước tính, những tác động tới sức khỏe do
tiếp xúc với không khí ô nhiễm chỉ ra rằng nồng
độ PM2.5 trong năm 2012 là nguyên nhân dẫn
đến khoảng 432.000 ca tử vong sớm ở châu Âu,
do phải tiếp xúc dài hạn với không khí ô nhiễm
(EU, năm 2016). Tỷ lệ dân số bị ảnh hưởng tới
sức khỏe ở mức ít nghiêm trọng lớn hơn nhiều
so với tỷ lệ dân số bị ảnh hưởng sức khỏe ở mức
nghiêm trọng (ví dụ đây chính là nguyên nhân
dẫn đến tử vong sớm). Tuy nhiên, nhóm chịu
hậu quả nghiêm trọng (ví dụ như gia tăng nguy
cơ tử vong và giảm tuổi thọ) thường được chú ý
trong những nghiên cứu y khoa và những đánh

giá rủi ro sức khỏe, vì những ảnh hưởng nghiêm
trọng có nguồn dữ liệu tổng hợp sẵn có và đầy
đủ hơn (EEA, 2013).
Bụi lơ lửng (PM10 and PM2.5)
Có một mối liên hệ định lượng và chặt chẽ giữa việc
tiếp xúc với nồng độ cao bụi lơ lửng (hàng ngày;
trong thời gian dài) và sự gia tăng các ca tử vong và
bệnh tật. Ngược lại, khi nồng độ của các hạt bụi nhỏ
và mịn này giảm xuống, tỷ lệ tử vong tương ứng cũng
giảm theo, trong điều kiện các yếu tố khác không hề
thay đổi. Điều này có thể giúp cho những nhà hoạch
định chính sách xây dựng những chương trình cải
thiện sức khỏe đạt được kết quả kỳ vọng, nếu nồng
độ bụi lơ lửng trong không khí giảm xuống.
Dù ở nồng độ rất thấp, bụi lơ lửng vẫn có thể ảnh
hưởng đến sức khỏe – thực chất không có mức
thấp nhất của nồng độ bụi mà dưới mức đó thì
bụi lơ lửng được xác định là không gây ảnh hưởng
lên sức khỏe. Do đó, Hướng dẫn mức giới hạn của
Tổ chức Y tế thế giới (2005) hướng tới mục tiêu đạt
được nồng độ PM thấp nhất có thể.
Ozone
Nồng độ ozone quá mức trong không khí có thể
gây nên ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của con
người. Nó có thể gây ra các vấn đề hô hấp, kích
phát hen suyễn, làm giảm chức năng phổi và gây
ra các bệnh về phổi. Ở châu Âu, ozone hiện là một
trong những chất gây ô nhiễm không khí đáng
quan tâm nhất. Một số nghiên cứu tại châu Âu
đã báo cáo rằng tỷ lệ tử vong hàng ngày tăng lên
0,3% và tỷ lệ mắc bệnh tim tăng 0,4%, đối với mỗi
10 µg/m3 gia tăng trong sự phơi nhiễm ozone.
NO2
Các nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng các
triệu chứng của viêm phế quản ở trẻ em mắc
bệnh hen suyễn tăng lên khi tiếp xúc lâu dài với
NO2. Sự giảm tăng trưởng chức năng ở phổi cũng
được cho là có liên quan tới nồng độ NO2 hiện
nay được đo (hoặc quan sát) ở các thành phố của
châu Âu và Bắc Mỹ.
Ảnh: Macrophages - Case 268 | Yale Rosen/cc by 2.0

18

19

SO2
Viêm đường hô hấp gây ho, tiết dịch nhầy, gia
tăng triệu chứng của bệnh hen suyễn và viêm
phế quản mãn tính, dễ dẫn đến nhiễm trùng
đường hô hấp. Số ca bệnh nhập viện và số ca tử
vong gia tăng vào những ngày có nồng độ SO2
cao. Khi SO2 kết hợp với nước sẽ tạo thành axit
sunfuric; đây là thành phần chính của mưa axit một nguyên nhân gây ra nạn phá rừng

Tác động tới sức
khỏe của trẻ em
Trẻ em là nhóm đối tượng bị tổn thương nhiều
nhất dưới những tác động của ô nhiễm không
khí tới sức khỏe. Trẻ em có tốc độ thở nhanh gấp
đôi người lớn, đồng thời lượng chất gây ô nhiễm
chúng hít vào cũng cao hơn tính theo mỗi đơn vị
trọng lượng cơ thể. Hơn thế nữa, trẻ em thường
hít thở bằng miệng nhiều hơn là qua đường mũi,
do đó lượng chất gây ô nhiễm hít vào cơ thể cũng
tăng lên. Phổi của trẻ đang trong giai đoạn phát
triển và ô nhiễm không khí là tác nhân ngăn cản sự
phát triển đó. Ngoài ra trẻ em cũng thường xuyên
tham gia các hoạt động ngoài trời, chạy nhảy và
tiếp xúc gần với mặt đất, nơi có nhiều chất gây ô
nhiễm. Nhìn chung, trẻ em dành nhiều thời gian ở
ngoài trời hơn so với người lớn. Đối với các bà mẹ
đang trong thời gian mang bầu, ô nhiễm không
khí cũng có thể vượt qua hàng rào nhau thai, gây
tổn thương đến quá trình phát triển của thai nhi.

Ảnh: Lan Chi

Những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với
sức khỏe còn nghiêm trọng hơn ở các nước thu
nhập thấp và trung bình, nhưng cũng có sự khác
biệt giữa các thành phố. Một nghiên cứu tại thành
phố Hồ Chí Minh cho thấy những người có hoàn
cảnh khó khăn trong xã hội bị đe dọa nhiều hơn
bởi ô nhiễm không khí cũng như tiếp xúc với
lượng bụi lơ lửng và NO2 cao hơn. Ngược lại, tại
các khu người dân có điều kiện hơn, người ta
thường sử dụng điều hòa không khí và hệ thống
thông gió chất lượng tốt.

Quan điểm của chuyên gia

Năm 2009, một nhóm nghiên cứu sinh từ đại học
Queensland, đại học Griffith (Úc) và đại học Khoa
học Tự Nhiên Hà Nội đã thực hiện một nghiên
cứu về mối liên hệ giữa bụi ô nhiễm không khí và
đường hô hấp của trẻ em ở Việt Nam. Kết quả chỉ
ra rằng, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90% trẻ
em dưới năm tuổi mắc bệnh đường hô hấp, mà
nguyên nhân trực tiếp có liên quan đến ô nhiễm
không khí. Trên thế giới, mỗi năm cứ 10 trẻ em
dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ tử vong vì những căn bệnh
đường hô hấp.
Theo UNESCO, một phần bảy (1/7) trên tổng số
300 triệu trẻ em trên thế giới, trong đó chủ yếu
là ở Châu Á (290 triệu) – đang phải sống ở những
khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí ngoài trời
cao hơn ít nhất sáu lần so với tiêu chuẩn của WHO.
Có nghĩa là những đứa trẻ này hàng ngày đang
phải hít thở trong bầu khí độc hại.
Ô nhiễm không khí có thể đe dọa đến tình trạng
phổi của trẻ em và gây ra các bệnh đường hô hấp,
thêm vào đó nó còn phá hủy các mô não và lâu
dài gây nên sự suy giảm trong phát triển nhận
thức. Các chất ô nhiễm có thể tác động đến quá
trình lưu thông máu lên não, từ đó giảm khả năng
học hỏi và tư duy của học sinh. Bệnh hen suyễn
và bệnh đường hô hấp gia tăng cũng dẫn tới việc
học sinh phải nghỉ học thường xuyên hơn.

GreenID đã thực hiện phỏng vấn
với Th.S, Bác sĩ Nguyễn Trọng An –
nguyên Phó Cục trưởng Cục bảo
vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB và
XH), hiện nay là Phó Giám đốc
Trung tâm nghiên cứu và đào tạo
phát triển cộng đồng (RTCCD).

Theo bác sĩ An, cấu tạo phổi của trẻ em còn non
nớt, bề mặt phế nang của phổi cần có những chất
nhờn để đảm bảo phế nang được nở hết, tạo
thuận lợi cho sự thông khí trong quá trình hô hấp.
Vậy nhưng những chất gây ô nhiễm không khí gây
nên sự giảm lượng oxi, tăng lượng kim loại nặng
lắng đọng trong phổi (chì, silic, cadimi,…). Điều
này dẫn đến những bệnh đường hô hấp ví dụ như
khó thở, co thắt phế nang phế quản, những cơn
hen suyễn,..v..v..
Bác sĩ An cũng cho biết thêm, hiện nay tại các
bệnh viện số lượng ca bệnh liên quan đến đường
hô hấp ở trẻ em và người già đang càng ngày càng
gia tăng (hen, viêm phổi tắc nghẽn,…). Thêm
nữa, các bệnh hô hấp ở trẻ em hiện nay không
chỉ theo mùa do sự biến đổi thời tiết mà còn xuất
hiện quanh năm, rất nhiều trong số đó là do tác
động của ô nhiễm không khí cả trực tiếp lẫn gián
tiếp. Vào năm 2016, một nghiên cứu đã được thực
hiện tại Hà Nội nhằm tìm ra các tác hại ngắn hạn
của ô nhiễm không khí đối với trẻ dưới năm tuổi.
Nghiên cứu này đã phát hiện ra mối tương quan

tích cực giữa mức độ chất gây ô nhiễm không khí
và số ca nhập viện hàng ngày vì bệnh đường hô
hấp (dựa trên các dữ liệu thu thập từ Tháng Chín
2010 đến Tháng Chín 2011), từ đó rút ra kết luận
rằng trẻ em có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp
đang tăng cao do các chất có trong không khí tại
thành phố.
“Hiện trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam hiện
nay là rất rõ ràng, trong khi sự can thiêp của chính
phủ Viêt Nam vẫn chưa nhiều. Do đó, lời khuyên
cho người dân, đặc biệt giành cho những ông bố
bà mẹ có con nhỏ, làm sao để đối phó với ô nhiễm
không khí hiện nay, trước hết đó là cần phải biết
“chung sống với lũ”, tự mình bảo vệ mình, tự mình
cứu mình trước khi trời cứu”, bác sĩ An cho biết.
Dưới đây là một vài lời khuyên từ bác sĩ An để giảm
thiểu tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
trẻ em nói riêng cũng như người dân nói chung:
1. Sử dụng khẩu trang chất lượng cao (khẩu
trang chống bụi lơ lửng) với khả năng lọc bụi
và các chất ô nhiễm. Tránh sử dụng các loại
khẩu trang vải thông thường và cần phải kiểm
tra kỹ chất lượng khẩu trang trước khi mua.
2. Nếu có điều kiện có thể sử dụng hệ thống lọc
không khí hoặc điều hòa không khí.
3. Hạn chế để trẻ hoạt động nhiều ngoài trời, và
cải thiện môi trường sống bằng cách trồng
thêm cây xanh, sử dụng chúng như bộ lọc
không khí tự nhiên tạo môi trường thông
thoáng xung quanh nhà.
4. Mỗi gia đình cũng nên tự chủ động giảm phát
thải các chất ô nhiễm ra môi trường bằng cách
hạn chế các hoạt động đốt hoặc nấu nướng
có lượng phát thải cao
5. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
hoặc các phương tiện thân thiện với môi trường

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo báo cáo của UNICEF
theo đường link: http://bit.ly/ChildrenAndAirPollution
Ảnh: Military tuberculosis | Yale Rosen/cc by 2.0
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Khảo sát người dân ở Hà Nội

Tổng cộng 1400 người đã tham gia vào cuộc khảo
sát, trong đó 89,2% là người Việt Nam. 10,8% còn
lại là người nước ngoài và phần lớn đang sinh
sống tại Hà nội (94%). Những phân tích sau đây sẽ
chỉ lấy dựa theo phản hồi từ phía người dân Việt
Nam. Báo cáo này được thực hiện để phản ánh rõ
nét mối quan ngại và cảm nhận của người dân
trong nước.
Dữ liệu cho thấy hầu hết người được hỏi (99%) lo
ngại về vấn đề chất lượng không khí, trong đó đa
số thể hiện sự quan ngại sâu sắc. Khoảng 85,6%
người không hài lòng với chất lượng không khí tại
nơi họ sinh sống và 88,8% nghĩ rằng chất lượng
không khí đang suy giảm trong 5 năm qua.

không được cung cấp thông tin một cách đầy
đủ về vấn đề này. Điều này được thể rõ qua việc
48,3% không biết gì về chỉ số chất lượng không
khí AQI (Ảnh 5) (Chỉ số đáng tin cậy để đánh giá
chất lượng không khí). Kể cả với những người biết
về chỉ số này, chỉ dưới 1/3 trong số họ (29,4%)
tương ứng với 15,2% người được hỏi cập nhật
thường xuyên.
Những người được hỏi đều cảm thấy chất lượng
không khí kém đang ảnh tưởng tới sức khỏe của
họ và người thân với 93% khẳng định chất lượng
không khí đang tác động tiêu cực tới sức khỏe
của họ. ¾ người được hỏi (70,1%) cho biết con
họ đang mắc phải những bệnh về đường hô hấp.
Để phòng tránh, 85% chọn cách đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, chỉ 22,5% trong số đó đeo khẩu trang
chuyên dụng trong khi 77,5% còn lại lựa chọn
những loại khẩu trang vải truyển thống không
có khả năng lọc được các hạt bụi lơ lửng trong
không khí.
Đa số người được hỏi (74%) đổ lỗi cho nền công
nghiệp. Ngoài ra giao thông đường bộ (71,3%) và
sản xuất năng lượng (54,2%) cũng bị liệt vào danh
sách các nguồn chính gây ô nhiễm không khí .

Đa số những người được hỏi cảm thấy họ không
được cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề chất
lượng không khí, khoảng 17% thậm chí không
tiếp xúc với bất kì nguồn thông tin nào và 68,1%

90,7% 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
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cải thiện, thay đổi. Họ cho rằng những vấn đề trên
có thể được giải quyết thông qua các biện pháp
kiểm soát khí thải nghiêm ngặt hơn đối với nhà
máy, xí nghiệp, các hoạt động sản xuất năng lượng
(70%) và phương tiện giao thông (58%). Ngoài ra,
hơn một nửa (54,2%) nghĩ rằng cung cấp đầy đủ
thông tin về tác hại của ô nhiễm không khí đến
môi trường và sức khỏe cộng đồng là một trong
những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn
đề về chất lượng không khí. 33,5% đề nghị giảm
thiểu số lượng phương tiện giao thông.
Những người được hỏi thể hiện quan ngại về chất
lượng không khí và những tác động tiêu cực của ô
nhiễm không khí. Những người được hỏi đều cảm
thấy chất lượng không khí kém đang ảnh tưởng tới
sức khỏe của họ và người thân của họ. Để bảo vệ
bản thân, hầu hết lựa chọn đeo khẩu trang, nhưng
chỉ một bộ phận nhỏ lựa chọn khẩu trang chuyên
dụng (Phương pháp duy nhất có hiệu quả). Họ có
biết họ đang gặp phải vấn đề về hô hấp do ảnh
hưởng của ô nhiễm không khí. Có thể thấy rằng,
một mặt người dân đã nhận thức được về chất
lượng không khí và những tác hại của mức độ ô
nhiễm cao. Mặt khác, những nguồn thông tin về
vấn đề này, điển hình như AQI (chỉ số chất lượng
không khí) vẫn chưa được phổ biến rộng rãi.

không khí. Họ ủng hộ việc thực hiện các điều luật
nghiêm khắc hơn về chất lượng không khí, quản
lí chặt chẽ khí thải từ phương tiện giao thông. Mặc
dù đa số người dân Hà nội di chuyển bằng xe máy
(một tác nhân góp phần gây ô nhiễm không khí),
họ vẫn sẽ ủng hộ cho những thay đổi mà có thể
sẽ hạn chế khả năng di chuyển hoặc ít nhất gia
tăng chi phí đi lại. Do thời gian gấp rút, kết quả
cuối cùng có thể chưa thể hiện đúng 100% ý kiến
của người dân. Hầu hết người tham gia có độ tuổi
dưới 40 (86,4%) và có thể những người tham gia
đã biết trước phần nào về vấn đề này. Tuy nhiên,
kết quả vẫn rất hữu ích đối với GreenID và bước
đầu đã thể hiện được nhận thức và mối quan ngại
của người dân về ô nhiễm không khí ở Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy người dân sẵn sàng thay
đổi hành vi để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm

Xem phụ lục 5 để biết thêm thông tin và kết quả
đầy đủ của cuộc khảo sát.
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Kiểm soát nghiêm ngặt hơn ô nhiễm từ hoạt động
sản xuất công nghiệp và năng lượng

Giao thông

9%

Ảnh: Markus Semrau

Tháng 12/2016, GreenID đã thực hiện một cuộc
khảo sát trực tuyến để tìm hiểu ý kiến cũng như
nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề chất
lượng không khí. Cuộc khảo sát bao gồm mười
câu hỏi chuyên đề và những phản hồi từ phía
người dân đã thúc đẩy chúng tôi công bố những
thông tin này tới các cơ quan chức năng và cộng
đồng cũng như tìm các giải pháp cho vấn đề ô
nhiễm không khí.

Kiểm soát nghiêm ngặt hơn khí
thải từ phương tiện giao thông

Nông nghiệp

Hạn chế các phương tiện giao thông

Công nghiệp

27 %

80 %

48 %

15 %

Phổ biến rộng rãi cho người dân về những hậu quả tới
sức khỏe và môi trường do ô nhiễm không khí gây ra

Hộ gia đình

Hỗ trợ tài chính cho những sản phẩm phát thải thấp
Đảm bảo thực hiện tốt những quy định
hiện hành về chất lượng không khí

Sản xuất năng lượng

Đưa ra những quy định chặt chẽ
hơn về chất lượng không khí

Ô nhiễm xuyên biên giới

Rất quan tâm
Quan tâm
Không quan tâm lắm (1 %)

22

Không, tôi không biết về AQI
Có, tôi biết và thường xuyên theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết và thỉnh thoảng theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết nhưng không bao giờ theo dõi chỉ số AQI
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Tỉ lệ người được hỏi đánh giá ở mức 5 và 6 trong thang điểm
từ 1 ( ít gây ô nhiễm) đến 6 (gây ô nhiễm nhiều nhất)
theo các nguồn phát thải khác nhau
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Tăng thuế đối với các hoạt động
gây ô nhiễm không khí
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Tối đa 3 câu trả lời cho mỗi người được hỏi
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Thách thức đối với quản
lý chất lượng không khí

Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố lần đầu tiên vào
năm 1987, và sau đó cập nhật vào năm 1997 và
2005 “Hướng dẫn của WHO về chất lượng không
khí cho bụi PM, ozone, nitrogen dioxide và sulfur
dioxide”. Những tiêu chuẩn trên cần phục vụ cho
mục tiêu quốc gia và song hành với những đánh
giá rủi ro từ các nguồn ô nhiễm không khí để hình
thành chính sách từ phía chính phủ. WHO cũng
đã công bố mục tiêu tạm thời (ba cấp độ) đối
với từng chất gây ô nhiễm. Họ đề xuất thực hiện
những bước tiến mạnh mẽ hơn để tích cực giảm
thiểu ô nhiễm không khí, từ đó giảm thiểu tác
hại cấp tính và mãn tính tới sức khỏe do ô nhiễm
không khí.

Chính sách và tiêu chuẩn
tại Việt Nam
Kể từ năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TNMT) được thành lập và phụ trách các vấn đề
liên quan đến môi trường, trong đó có chất lượng
không khí. Tuy nhiên vấn đề này còn liên quan
đến nhiều bộ ngành khác: Bộ Y tế, Bộ Giao thông
vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như Ủy ban
nhân dân các tỉnh thành.
Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành vào năm
2005 và sửa đổi năm 2014 đã cung cấp những giải
pháp và định hướng cho việc phát triển hướng
tới việc bảo vệ môi trường, thông qua các chính
sách và biện pháp thực thi. Cụ thể, bảo vệ môi
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trường nên được kết hợp hài hòa với phát triển
kinh tế, bảo vệ xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học
và thích nghi với biến đổi khí hậu. Luật cũng chỉ ra
rằng công tác bảo vệ môi trường nên là nhiệm vụ
của toàn dân (tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình, v.v.). Điều này đòi hỏi sự phát triển của một
lộ trình hướng tới việc đạt được các mục tiêu của
Việt Nam về bảo vệ môi trường, cũng như phát
triển kế hoạch Bảo vệ Môi trường Quốc gia. Để
thực thi điều này, một số nghị định đã và đang
được triển khai (ví dụ trong lĩnh vực chất lượng
không khí có Nghị định về Phí bảo vệ môi trường
đối với khí thải tại Việt Nam). Theo định hướng
này, Việt Nam đồng thời cũng dự định phát triển
cụ thể hơn Luật Không khí Sạch.

thông tin về hiện trạng và diễn biến chất lượng
môi trường không khí. Việc giám sát sẽ được thực
hiện tại các khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc,
miền Trung, Nam, Đồng bằng sông Cửu Long và
vùng kinh tế hoạt động khai thác và vận chuyên
bauxit tại khu vực Tây Nguyên.
Chương trình Nghị sự 21 hay còn gọi là Định
hướng Chiến lược Phát triển Bền vững ở Việt Nam
đã chỉ ra 19 lĩnh vực ưu tiên, một trong số đó là
“Giảm thiểu ô nhiễm không khí tại đô thị và các
khu công nghiệp”. Chương trình Nghị sự 21 chỉ ra
những thách thức của Việt Nam, vạch ra các chỉ
dẫn, chính sách, biện pháp pháp lí nhằm thực
thi và đảm bảo phát triển bền vững. Trong đó
bao gồm cả các định hướng chính về mặt pháp lí
dành cho mỗi cấp độ (từ cấp bộ ngành đến cấp cá
nhân). Trong quá trình phát triển, các định hướng
này sẽ được xem xét và cập nhật thường xuyên.
Về mặt chất lượng không khí, nhiều chính sách đã
được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu về
Định hướng Chiến lược: các cơ sở vật chất và nhà
máy lớn đã ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ
kiểm soát phát thải hiện đại và quản lí công tác
sử dụng năng lượng hiệu quả. Các nhà máy gây
ô nhiễm không khí đã được giải quyết, góp phần
cải thiện chất lượng không khí tại các trung tâm
đô thị trên cả nước.

Kế hoạch hành động quốc gia đã được thực hiện
nhằm tăng cường quản lý chất lượng không khí.
Kiểm soát các nguồn phát thải và quan trắc chất
lượng không khí để cải thiện chất lượng không
khí, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu đến
năm 2020 đạt được tiêu chuẩn môi trường quốc
gia (đặc biệt là trong khu vực công nghiệp). Kế
hoạch đã chỉ ra hiện trạng ô nhiễm không khí (vấn
đề chất phóng xạ) và hướng tới phát triển sử dụng
các trạm quan trắc không khí tự động và kế hoạch
quản lí mạng lưới quốc gia. Bộ TNMT đã được
Chính phủ chỉ định nhiệm vụ điều phối công tác
thực hiện hành động của tất cả các Bộ ngành, Ủy
ban nhân dân các cấp tỉnh thành liên quan. Để
thực thi Kế hoạch hành động quốc gia về Chất
lượng không khí, gần đây Thủ tướng Chính phủ
đã ra quyết định số 985-a/QD-TTg , theo đó, “Quản
lý Chất lượng Không khí là trách nhiệm của tất cả
các cơ quan nhà máy có sinh ra khí phát thải cũng
như các Cơ quan Nhà nước có liên quan dưới sự
giám sát của cộng đồng”.
Tháng 12/2016, Bộ TNMT trường đã ban hành
bản thảo “Chương trình tổng thể quan trắc quốc
gia môi trường không khí” tập trung vào các mục
tiêu: Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn và
độ rung ở cấp quốc gia; kịp thời phát hiện và cảnh
báo các trường hợp ô nhiễm; cung cấp các số liệu,

Trong thời gian từ 2013 đến 2015, Việt Nam đã
hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) để tăng cường năng lực quản lý chất lượng
không khí. Một dự án kĩ thuật mới đã được ra
đời mang tên: “Tăng cường thể chế quản lý chất
lượng không khí tại Việt Nam”. Dự án này có mục
tiêu tìm ra thực tiễn kiểm soát ô nhiễm không khí
và quản lý chất lượng không khí, dựa trên những
kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực này.

So sánh với các quốc gia
khác: Việt Nam
So với các quốc gia khác trong khu vực Đông
Nam Á, Việt Nam có thể được coi là đã thực hiện
nhiều nỗ lực đáng kể về mặt chính sách và tiêu
chuẩn. (trang sau)
Sự gia tăng ô nhiễm xuyên biên giới đang đòi
hỏi Chính phủ Việt Nam phải huy động nguồn
lực quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác
song phương và đa phương. Mục đích nhằm
giải quyết vấn đề và áp dụng các biện pháp hỗ
trợ để giảm thiểu tác động tới sự phát triển kinh
tế xã hội.
Cuối năm 1997, các Bộ trưởng Môi trường ASEAN
đã nhất trí Kế hoạch hành động khói mù khu vực
(RHAP). Tất cả các nước thành viên ASEAN cũng
đã thông qua Hiệp định khói mù xuyên biên giới
ASEAN (AATHP) (2015). Mục đích của những thỏa
thuận liên quốc gia này nhằm thực hiện các nỗ
lực chung trong việc quan sát, ngăn ngừa và giảm
tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới do
nạn cháy rừng gây ra. Tuy nhiên cho đến nay các
nước đã cam kết vẫn chưa thực sự thực hiện đầy
đủ như đã thỏa thuận.
Kết luận lại, việc giảm thiểu ô nhiễm xuyên biên
giới vẫn đang là thách lớn cho chính phủ Việt
Nam. Đây không thể là việc làm một sớm một
chiều mà đòi hỏi Chính phủ cần có một bản kế
hoạch với tầm nhìn dài hạn, thực hiện nghiêm túc
và bền bỉ. Việc tăng cường, chủ động tham gia các
diễn đàn song phương, đa phương nhằm bảo vệ
lợi ích về an ninh môi trường quốc gia dựa trên cơ
chế đối thoại, chia sẻ thông tin và ứng xử có trách
nhiệm là một đòi hỏi cấp bách.

Ảnh: Markus Semrau

Vào 6/2014, Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc
đã thông qua một nghị quyết nhằm thúc đẩy chất
lượng không khí trên thế giới thông qua các hành
động của mình. Những chính sách hành động đã
được xác định và được tổ chức theo từng nhóm ô
nhiễm (ô nhiễm không khí trong nhà, khí thải xe
cộ, phương tiện giao thông công cộng và không
có động cơ, khí thải công nghiệp, đốt chất thải
ngoài tự nhiên, tiêu chuẩn và quy định về chất
lượng không khí), kèm theo những chính sách
hành động tương ứng.

25

So sánh với các quốc gia
khác
Tại Myanmar, hiện không có các chính sách hay
tiêu chuẩn về chất lượng không khí, không có
quan trắc chất lượng không khí, cũng như không
có cơ cấu quản lý và pháp lí đối với vấn đề này.

Beijing: 66.2*

Tại Lào, hiện chưa có các chính sách pháp lý thi
hành liên quan tới chất lượng không khí.
Campuchia có hướng dẫn về chất lượng không
khí song không đạt tới các hướng dẫn của WHO.
Nghị định về kiểm soát ô nhiễm không khí ban
hành năm 2000, bao gồm tiêu chuẩn chất lượng
không khí và giới hạn nồng độ các chất nguy hại.
Campuchia cũng có cơ quan về chất lượng không
khí, tiếng ồn, độ rung nhưng việc thực hiện vẫn
chưa hiệu quả.

New Delhi: 124.04*

Thái Lan có tới 53 trạm quan trắc chất lượng không khí
trên cả nước, song không phải tất cả các tiêu chuẩn
quốc gia về chất lượng không khí đều đạt tới chỉ dẫn của
WHO, và không có chính sách về chất lượng không khí.

Guangzhou: 31.4*
Hanoi: 50.5*

Malaysia đã áp dụng các chỉ tiêu ngắn hạn của
WHO với một số chất ô nhiễm song vẫn không có
chính sách về chất lượng không khí. Dù vậy, quốc
gia này có Chính sách về Môi trường và Kế hoạch
Chiến lược Môi trường (2011-2020) gồm có cả yêu
cầu để duy trì chất lượng không khí tốt. Từ 2014,
nước này đã có một số quy định, bao gồm khuyến
khích Không khí Sạch.
Indonesia có các tiêu chuẩn về ô nhiễm không khí
nhưng không đáp ứng đầy đủ chỉ dẫn ngắn hạn
của WHO. Tuy nhiên, chính quyền cấp tỉnh thành
có thể đặt ra tiêu chuẩn phát thải (đối với các
phương tiện và công nghiệp) cũng như tiêu chuẩn
chất lượng không khí địa phương khắt khe hơn so
với tiêu chuẩn chung cả nước. Đây là nước thải ra
lượng khí GHG lớn, thậm chí đứng thứ 4 trong số
các quốc gia phát thải nhiều nhất vào năm 2015 do
cháy rừng – gấp 3 lần so với mức phát thải năm nay.

Tại Trung Quốc. tiêu chuẩn không khí đạt tới mức tiêu
chuẩn của WHO về mục tiêu ngắn hạn. Quốc gia này
đã có nhiều điều luật và chính sách nhằm thực thi
luật về chất lượng không khí, do vấn đề này đe dọa
nghiêm trọng đến đất nước. Những chính sách chất
lượng không khí như “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 về
phòng ngừa ô nhiễm không khí và kiểm soát các khu
vực chính” vào năm 2013, được thực thi tại 3 khu vực
và 10 thành phố. Kế hoạch tập trung vào các mục tiêu
chống ô nhiễm, đồng thời tái cơ cấu công nghiệp, quy
hoạch lại và đổi mới công nghệ. Gần đây, Trung Quốc
cũng đưa ra mục tiêu giảm ô nhiễm và Chương trình
Kiểm soát Toàn bộ Phát thải, với tiêu chuẩn phát thải
và hệ thống quan trắc cung cấp thông tin nhiều hơn
cho cộng đồng. Ngoài ra cũng có kế hoạch hành động
Không khí Sạch triển khai năm 2014. Nhiều chiến dịch
mạnh mẽ được Nhà nước thực hiện nhằm cải thiện
chất lượng không khí và khuyến khích sự tham gia của
người dân. Ở cấp quốc gia, một cơ quan điều phối liên
bộ về làm sạch không khí được thành lập để thực hiện
công tác truyền thông, và đảm bảo tính liên kết của các
chính sách, trong khi đó nhiều cơ quan tương tự cũng
đã được thành lập ở một số địa phương. Trung Quốc
coi trọng vấn đề ô nhiễm không khí và đang cố gắng
giải quyết. Chính sách pháp luật nghiêm khắc là vậy,
tuy nhiên công tác thực thi vẫn còn yếu.

HCMC: 28.3*

Ấn Độ mặc dù đã có chính sách về chất lượng không
khí (Đạo luật Không khí 1981) và các luật lệ. Nước
này có nhiều vấn đề lớn liên quan đến không khí,
nhưng Chính phủ không ưu tiên lĩnh vực này. Thủ
tướng Chính phủ Modi quan tâm đến chính sách về
khí hậu và ô nhiễm chỉ khi chúng phù hợp với mục
tiêu phát triển kinh tế. Thậm chí có nơi một vài điểm
trong năm điều luật môi trường chính đã bị yêu cầu
loại bỏ, do chúng đe dọa đến phát triển kinh tế.

Philippin đã có những tiêu chuẩn tương đương
với mục tiêu tạm thời của WHO (Ngoại trừ tiêu
chuẩn về SO2; và tiêu chuẩn ozone mới chỉ đáp
ứng hướng dẫn của WHO) và 44 trạm quan trắc
chất lượng không khí. Đạo luật không khí sạch đã
được thông qua vào năm 1999, tiếp sau đó là một
số quy tắc và các quy định để triển khai. Những
thách thức chính của nước này hiện nay là ngành
giao thông vận tải (Ở một vài nơi đóng góp tới
80% lượng khí thải) và việc đốt rác thải.

Jakarta: 40.5*

*Nồng độ PM 2.5 trung bình năm (µg/m³)
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Khuyến nghị
Đánh giá và củng cố thực
thi chính sách về chất lượng
không khí tại Việt Nam
Hành động giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí
đang còn rời rạc và phân tán thực hiện bởi nhiều
bộ và cơ quan khác nhau. Bộ TNMT chịu trách
nhiệm quản lý nhà nước thống nhất về bảo vệ
môi trường bao gồm cả vấn đề quản lí chất lượng
không khí. Tuy nhiên, rất nhiều cơ quan khác cũng
đang đảm nhận nhiều vai trò trong các mảng khác
nhau, điều này thách thức tính hiệu quả của hành
động. Việc phân chia từng mảng trách nhiệm giữa
các bộ, ngành và địa phương dẫn đến việc thiếu
điều phối và không có hành động chung trên
thực tế trong khi đó vấn đề này đòi hỏi sự kết hợp
chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Ở Việt Nam, có đến 98% dân số đang bị phơi nhiễm
với nồng độ bụi PM2.5 cao hơn mức khuyến cáo
của WHO. Cũng theo tính toán của UNEP, ô nhiễm
không khí do giao thông gây ra chiếm 70%. Điều
này quan trọng vì giao thông có liên hệ mật thiết
với hành vi của người dân, vì vậy không chỉ những
hành động phối hợp từ phía Nhà nước và các cơ
quan là cần thiết, mà còn cần những hành động
phối hợp giữa Nhà nước và người dân.

Tuy rằng đã có những bước đi đầu tiên trong vấn
đề quản lí chất lượng không khí, Việt Nam vẫn
còn một số cách trước mắt để giải quyết vấn đề
này trong khi chờ các định hướng, lời khuyên và
điều luật được thực thi một cách có hiệu quả về
dài hạn. Không khí chưa được quản lí như một
tài nguyên giống như đất và nước, và phương
thức quản lý vẫn đang bị tách biệt với phần còn
lại. Không khí cũng chưa được xem như một vấn
đề toàn cầu trong tất cả các chính sách, và vẫn
còn bị phân mảnh. Ô nhiễm không khí đang tác
động tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng, gây hư hại
cho mùa màng, gây ra biến đổi khí hậu và tiêu tốn
nhiều tiền bạc của xã hội trên toàn thế giới. Vì vậy
nó cần phải được xem như một vấn đề vắt ngang
tương tự như ứng phó và giảm nhẹ các tác động
của biến đổi khí hậu. Các chính sách về chất lượng
không khí phải xem không khí như một nguồn tài
nguyên và áp dụng một cách tiếp cận tích hợp để
quản lý chất lượng không khí.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và nâng
cao chất lượng không khí tại các thành phố lớn
cũng như các địa phương khác trên toàn quốc,
chúng ta cần phải xác định được tất cả các nguồn
gây ô nhiễm do con người gây ra, từ ngành công
nghiệp bao gồm sản xuất điện năng, công nghiệp
nặng, đốt rác thải, hoạt động xây dựng, nhà ở và
giao thông và cần lên kế hoạch hành động giúp
nhanh chóng giảm thiểu các nguồn này.
Những khuyến nghị của GreenID nhằm hỗ trợ
Chính phủ và người dân nói chung gìn giữ tiến
bộ xã hội song song với bảo vệ môi trường nhằm
mang lại một chất lượng sống tốt hơn cho người
dân và đặc biệt là những người nghèo. Chất
lượng không khí thường ảnh hưởng lớn nhất và
trước nhất tới người nghèo vì họ có xu hướng
sống tập trung ở những khu vực bị ô nhiễm hơn,
cho dù họ là những người ít gây ô nhiễm nhất.
Do đó, những chính sách được xây dựng nhằm
giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí cần phản
ánh được những mong muốn, những thách thức
trong việc đảm bảo sức khỏe và điều kiện tài
chính của người nghèo.

Ảnh: Markus Semrau

Một thách thức khác đó chính là thực thi luật pháp vì
các luật (ví dụ Luật Bảo vệ Môi trường) đều chưa đầy
đủ và chưa ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Các
điều luật còn lỏng lẻo về mặt pháp lý, chưa mạnh
mẽ và chỉ cung cấp định hướng hành động cho các

cơ quan và đơn vị kinh tế. Lộ trình đưa ra cho tới giờ
cũng chỉ là những lời khuyên và định hướng.
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Những chính sách và cơ chế khuyến khích hướng
tới giao thông sạch và năng lượng sạch, cũng
như thúc đẩy những hành vi xanh nên đảm bảo
tính cạnh tranh về giá cả và nên xem xét chi phí
ngoại biên, tác động tiêu cực của ô nhiễm không
khí. Giá tiền không phản ánh được giá trị thực và
cái giá phải trả khi chúng ta tiêu thụ nguyên liệu
hóa thạch trong khi các chi phí ngoại biên không
được xem xét.

Các tiêu chuẩn và qui định
về chất lượng không khí
Chúng tôi đề xuất Luật và các quy định về chất
lượng không khí cần được cải thiện và các tiêu
chuẩn cũng nên được điều chỉnh tương đồng với
các tiêu chuẩn khuyến nghị của quốc tế. Ví dụ như
Hướng dẫn của WHO hoặc ít nhất là Mục tiêu tạm
thời số 1 và không ngừng cải thiện nhắm tới mục
tiêu cải thiện chất lượng không khí. Các khuyến
nghị gửi tới Chính phủ cụ thể như sau:
•

•

•

•

Một khung pháp lý đủ mạnh cần được hoàn
thiện với những hành động chính sách manh
mẽ bao gồm thực hiện nghiêm việc tuân thủ
các điều luật đi kèm với thực hiện các chiến
dịch nâng cao nhận thức. Các điều luật phải có
tính bắt buộc thi hành và hiệu quả, không nên
giới hạn ở mức chỉ đưa ra khuyến nghị. Cần ưu
tiên phát triển một hệ thống giám sát cấp quốc
gia và hoạt động hiệu quả. Xem xét nghiêm
túc việc xây dựng một bộ luật mới có thể bao
quát tất cả các vấn đề về chất lượng không khí,
chẳng hạn như Đạo luật Không khí Sạch.
Các trạm quan trắc ô nhiễm không khí cần
được đặt ở những khu vực mà người dân có
nguy cơ phơi nhiễm cao, chú ý đến những
khu vực cụ thể có độ ô nhiễm cao hơn, ví dụ
như cạnh đường xá và các nhà máy điện.
Các biện pháp cụ thể để bảo vệ và giảm nhẹ
các tác động của ô nhiễm không khí cho
người dân sống tại các khu vực có mức độ ô
nhiễm cao nên được xây dựng và thực hiện.
Tăng cường hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu
về ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm không
khí đối với sức khỏe, môi trường, kinh tế và xã
hội để kiểm soát và phát hiện các nguồn gây
ô nhiễm chính.

Các nhà máy nhiệt điện than
Cần có những hành động khẩn cấp để xử lý phát
thải từ các nhà máy nhiệt điện than. Chúng tôi
khuyến nghị như sau:
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•
•

•
•

•
•

Tăng cường thực hiện các quy định hỗ trợ
kiểm soát phát thải
Tăng cường giám sát các chất gây ô nhiễm
không khí từ các nhà máy nhiệt điện than bao
gồm áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn
để kiểm soát phát thải chất gây ô nhiễm không
khí từ các nhà máy này thông qua quan trắc
phát thải hàng ngày (đặc biệt là nồng độ PM2.5)
Cập nhật và công khai thông tin quan trắc phát
thải tới công chúng
Áp dụng hình thức phạt nặng đối với các nhà
máy nhiệt điện than phát thải nhiều các chất
ô nhiễm không khí vượt mức tiêu chuẩn cho
phép, mức phạt cao với nhà máy vi phạm.
Xem xét kỹ càng hơn đến các nhu cầu sức khỏe
cộng đồng trong kế hoạch phát triển điện lực.
Xem xét lại kế hoạch hiện nay về việc nhanh
chóng xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện
than (ít nhất có 60 nhà máy đang được đưa vào
xây dựng tại thời điểm hiện tại hoặc được đưa
vào kế hoạch vào năm 2030), theo quan điểm
cần thiết phải có cơ cấu nguồn điện sạch hơn.

Các đề xuất cho các nhà máy nhiệt điện than cũng
đã được tổng hợp trong báo cáo "Chất lượng
không khí tại Việt Nam - nửa đầu năm 2016” do
GreenID thực hiện.

Sản xuất công nghiệp và
năng lượng
Cần thúc đẩy sự phát triển của những công nghệ
sạch. Có thể áp dụng hình thức trợ cấp và tăng thu
thuế để giảm sự phát thải của một khối lượng lớn
các loại khói và khí độc. Các biện pháp thay thế cho
lò đốt rác cũng nên được ưu tiên và khuyến khích
sử dụng. Điện khí hóa trong sản xuất và sinh hoạt
là một trong những biện pháp để giảm vấn đề ô
nhiễm không khí ở đô thị (ví dụ sử dụng phương
tiện giao thông chạy bằng điện). Chính vì điều này
chúng tôi kiến nghị Chính phủ về việc cần thiết
tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu
nguồn điện. Các nhà máy nhiệt điện than nên dần
được thay thế bằng các nhà máy có mức xả thải
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thấp hoặc không phát thải như đồng đốt hoặc
năng lượng tái tạo ( mặt trời, gió, khí gas sinh học,
địa nhiệt v.v), tùy theo tiềm năng của mỗi vùng.

Giao thông vận tải
Người dân cần nhận thức được mối hiểm họa từ
bụi lơ lửng và khí lưu huỳnh dioxit do các phương
tiện giao thông ô nhiễm gây ra. Giảm phát thải khí
thải từ các phương tiện cá nhân bằng cách nâng
các tiêu chuẩn về khí thải và an toàn đối với xe
máy và ô tô ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc
tế, cũng như đánh thuế các phương tiện gây ô
nhiễm, việc áp dụng hình thức ưu đãi hoặc trợ cấp
để khuyến khích sử dụng các phương tiện “sạch”
cũng cần được ưu tiên. Cần xem xét ngay việc triển
khai cải cách giá để xóa bỏ ưu đãi và trợ cấp cho
tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch song song với việc
xem xét sức mua và trách nhiệm xã hội. Do các
thời điểm ô nhiễm đỉnh điểm đều do tắc nghẽn
giao thông nên các biện pháp để giảm lượng giao
thông ở các giờ cao điểm cũng cần được xem xét.
Các biện pháp này có thể bao gồm khuyến khích
nhiều giờ làm việc và học tập so le nhau để tránh
tắc nghẽn giao thông ở mức độ nghiêm trọng.
Giao thông công cộng, cũng như phương tiện giao
thông không sử dụng động cơ cần được khuyến
khích kèm theo việc Chính phủ cũng cần hỗ trợ phát
triển cơ sở hạ tầng. Trên thế giới, việc mở rộng các
cơ sở hạ tầng cho phương tiện giao thông không sử
dụng động cơ đã khuyến khích nhiều người đi bộ và
đi xe đạp. Cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng trong
“Chiến lược Giao thông bền vững Quốc gia” để phát
triển và thực hiện hệ thống giao thông sạch. Đường
dành cho người đi bộ, đi xe đạp, tàu điện, xe buýt
chạy bằng điện cần được phát triển và khuyến khích
trong cộng đồng. Chiến lược này cần bao gồm cả các
hệ thống trung chuyển cho phép người tham gia dễ
dàng thay đổi giữa các phương tiện giao thông và
trợ cấp giá vé cho các phương tiện công cộng. Cuối
cùng, tốc độ và chất lượng của các phương tiện giao
thông cần được cải thiện để giao thông không chỉ
sạch, mà còn phải dễ dàng và cũng là sự lựa chọn

cho cả việc di chuyển trên những quãng đường dài
và đi lại hàng ngày.

Chất lượng không khí trong
nhà
Nâng cao chất lượng không khí trong nhà rất
quan trọng, giúp tránh được những tác động có
hại của ô nhiễm không khí. Việc đun nấu bằng các
bếp lò sử dụng nhiên liệu rắn nên được khuyến
khích chuyển sang sử dụng các giải pháp sạch và
phù hợp với túi tiền như bếp đun cải tiến hoặc
bếp điện. Đồng thời người dân cần được nâng cao
nhận thức về nguy hại của khói bụi trong đó nấu
ăn là một trong những tác nhân cần chú trọng.

Đốt rác thải
Việc không chấp hành các quy định về đốt rác thải
sinh hoạt trong cụm dân cư, rác thải nông nghiệp và
thậm chí cả chất thải rắn đô thị ngoài trời cần phải
được thay đổi thông qua tăng cường khả năng thực
thi của các quy định để giảm những tác động có thể
tránh được lên chất lượng không khí. Nghị định số
167/2013/NĐ/CP là một ví dụ và nghị định này cần
được thực thi bằng việc thực hiện nghiêm túc công
tác kiểm soát. Bên cạnh đó, người dân nên được
thông báo về các quy định hiện hành và hiểu lý do
tại sao các quy định này lại được ban hành. Điều
này có thể thực hiện nhờ triển khai một chiến dịch
truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
về các lợi ích của năng lượng thay thế như sử dụng
nhiên liệu sinh khối để tạo ra khí sinh học biogas để
chạy máy phát điện hoặc đun nấu. Cần khẩn trương
xây dựng và thực hiện các chiến lược quản lý chất
thải, bao gồm sử dụng hệ thống tái chế chính thức.
Thiêu đốt rác thải chỉ nên được áp dụng khi không
còn giải pháp nào khác, và cần được thực hiện dưới
sự kiểm soát nghiêm ngặt để tránh những tác động
có hại đến chất lượng không khí.

Quy hoạch đô thị
Quy hoạch đô thị không đồng bộ cũng gây ảnh

hưởng đến giao thông, ví dụ điển hình là các
phương tiện giao thông công cộng khó được vận
hành. Thực tế là việc quy hoạch đô thị có thể gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thành phố ví dụ
như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Quy hoạch đô thị tốt
hơn có thể giảm nhẹ các vấn đề này trong tương
lai. Cải thiện được vấn đề quy hoạch và quản lý
giao thông, đường xá có thể giúp giảm thiểu mức
độ nguy hại về chất lượng không khí của một
thành phố. Chúng ta cần đẩy mạnh việc xây dựng
thêm nhiều công viên xanh và trồng thêm nhiều
cây xanh như những lá phổi xanh của thành phố.
Tạo ra những không gian cho khu đô thị, sản xuất
nông nghiệp hữu cơ và các loại cây trồng khác sẽ
giúp điều hòa khí các-bon trong môi trường sống
của thành phố. Ngành xây dựng cũng nên xem
xét việc thải ra các chất gây ô nhiễm cho không
khí từ hoạt động của ngành như là một nguồn
đóng góp gây suy giảm chất lượng không khí.

Công khai thông tin và tác
động thay đổi hành vi của
công dân
Chia sẻ dữ liệu và thông tin về các nguồn gây ô
nhiễm không khí và tác động của chúng đối với
sức khỏe con người và môi trường trên toàn quốc
là điều quan trọng để giúp người dân có nhận
thức đúng về vấn đề này. Hành động chính trị có
sự quyết tâm cao của Nhà nước sẽ giúp nâng cao
nhận thức của người dân và thúc đẩy việc thay đổi
hành vi. Điều này có thể được đẩy mạnh thông
qua thực hiện các chiến dịch truyền thông nâng
cao nhận thức, cung cấp thông tin để người dân
có thể bảo vệ bản thân và cho phép họ tham gia
trực tiếp vào việc xây dựng và thực hiện các giải
pháp. Công bố các dữ liệu lịch sử từ các trạm quan
trắc sẽ giúp các nhà nghiên cứu, người dân và các
tổ chức quan tâm có cơ hội sử dụng chúng một
cách hiệu quả và hỗ trợ tốt nhất cho cơ quan chính
quyền. Thông tin về chỉ số chất lượng không khí
và tác động của chúng đến sức khỏe của người
dân nên được phổ biến rộng rãi.
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Một số cách tự bảo vệ để hạn chế tác
động của không khí bị ô nhiễm
Việc nâng cao nhận thức và phổ biến cho người dân về những mối nguy đang tổn tại và cách để bảo vệ bản
thân, trẻ nhỏ và gia đình là thực sự cẩn thiết. Sau đây là một số cách để bảo vệ bản thân do GreenID tổng hợp:

Sống
trong những
khu vực có bộ lọc khí.
Những phân tử ô nhiễm có thể bay vào trong
nhà, do đó hãy xem xét có thể sử dụng thiết bị
lọc không khí nếu bạn sống trong khu vực có mức
độ bụi bẩn ô nhiễm cao. Máy lọc không khí có thể loại
bỏ các hạt ô nhiễm là loại máy sử dụng bộ lọc cơ khí hiệu
suất cao và chất tẩy rửa không khí điện tử, chẳng hạn như
lọc bụi tĩnh điện. Tránh sử dụng thiết bị làm sạch không
khí hoạt động bằng cách tạo ra ozone, điều này thậm
chí còn làm tăng mức độ ô nhiễm. Nếu bạn không
có điều kiện sử dụng thiết bị làm sạch không
khí, hãy cố gắng đến những nơi có bộ lọc
không khí (ví dụ: nhà bạn bè, người
thân, cơ quan,…).

Hạn
chế hoạt
động mạnh.
Tránh những hoạt động mạnh
khiến bạn thở sâu, thờ gấp. Thay
vì đó hãy thử những hoạt động
trong nhà, ví dụ như đọc
sách hoặc xem TV.

Nếu không
có điều kiện để
mua bộ lọc cho toàn bộ
ngôi nhà, hãy giữ chỗ ngủ của
bạn luôn sạch sẽ.

Hạn
chế ô nhiễm
trong nhà ở mức thấp.
Chỉ sử dụng máy lọc không khí có thể vẫn chưa
đủ. Bởi các hạt ô nhiễm từ bên ngoài có thể dễ dàng
lọt vào trong nhà, hãy thực hiện những cách sau để tránh
làm tăng thêm mức ô nhiễm trong nhà khi chỉ số PM2.5
ngoài trời ở mức cao: Tránh sử dụng lò sưởi gỗ, nến hoặc
hương; Luôn làm sạch các phòng - nhưng không sử dụng máy
hút bụi trừ khi máy hút bụi của bạn có bộ lọc HEPA. Sử dụng
máy hút bụi có thể khuấy động những hạt bụi đã tồn tại sẵn
ở trong nhà. Lau ướt có thể giúp giảm lượng bụi; Không hút
thuốc; Cẩn thận trọng hơn khi thời tiết ngoài trời ở nhiệt
độ cao. Nếu việc đóng cửa sổ khiến cho không khí
trong nhà quá nóng bức hoặc bạn thuộc nhóm có
nguy cơ bị tác động cao bởi ô nhiễm, hãy
tìm đến những nơi có không khí
được lọc sạch .

Không
nên đốt gỗ
và rác thải.
Không nên đốt gỗ và rác thải,
việc đốt rác thải ở qui mô hộ
gia đình là nguồn gốc gây
ô nhiễm không khí
cục bộ.

Lựa chọn thiết kế phòng ngủ với ít cửa sổ và cửa ra vào
và luôn đóng chặt các cửa sổ trong phòng. Sử dụng điều
hòa không khí hoặc hệ thống điều hòa không khí trung tâm,
nếu bạn chắc chắn rằng điều hòa không khí của bạn không hút
không khí từ bên ngoài hoặc có bộ lọc khí. Nếu điều hòa có
tác dụng làm sạch không khí, hãy giữ nguồn không khí sạch
ấy trong phòng. Luôn kiểm tra bộ lọc của điều hòa để đảm
bảo không khí luôn được lọc sạch.. Sử dụng hệ thống
lọc không khí trong căn phòng. Tránh sử dụng thiết
bị làm sạch không khí hoạt động bằng cách
tạo ra ozone, điều này thậm chí còn
làm tăng mức độ ô nhiễm.

Hạn
chế phát thải
khí thải.
Ô tô và các nguồn công nghiệp thải
ra các chất ô nhiễm trong không khí.
Chúng ta cần cùng nhau để phát triển hệ
thống giúp cải thiện chất lượng không
khí trong thời gian dài, sử dụng phương
tiện giao thông công cộng thay vì lái
xe và cùng chung tay để giảm
lượng khí phát thải.

Tiết kiệm năng
lượng trong hộ gia
đình.
Phát điện và các nguồn năng lượng khác
tạo ra ô nhiễm không khí. Bằng cách giảm sử
dụng năng lượng trong gia đình có thể giúp cải
thiện chất lượng không khí, hạn chế phát thải
khí nhà kính, khuyến khích sự độc lập về năng
lượng và tiết kiệm chi phí! Có thể tham khảo
thêm những lời khuyên của Cục Bảo vệ
Môi trường Hoa Kỳ để tiết kiệm
năng lượng tại nhà.

Chọn
khẩu trang
thích hợp.
Không nên phụ thuộc vào khẩu trang
chống bụi. Thông thường khẩu trang loại này
được thiết kế để giữ lại các hạt bụi lớn. Loại khẩu
trang này không thể bảo vệ phổi của bạn khỏi các
bụi mịn như PM 2.5, các loại khăn quàng cũng vậy.
Các loại khẩu trang dùng một lần thường là N-95
hoặc P-100, nó sẽ giúp bạn nếu bạn phải ở ngoài
trời trong một khoảng thời gian. Kiểm tra các
khẩu trang theo quy định N / 95 để đảm
bảo rằng nó có thể ngăn các hạt bụi
PM 2.5 và các chất ô nhiễm.

Ảnh: Markus Semrau
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Chất lượng
không khí

Không tốt
cho nhóm
nhạy cảm

Mức độ ảnh hưởng sức khỏe
Chất lượng không khí được coi
là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm
không khí không gây ra rủi ro
hoặc rất ít
Chất lượng không khí ở mức
chấp nhận được. Tuy nhiên một
số chất gây ô nhiễm có thể gây
ra ảnh hưởng đến sức khỏe tới
nhóm người nhạy cảm với ô
nhiễm không khí
Nhóm người nhạy cảm có thể bị
ảnh hưởng sức khỏe. Phần lớn
người dân không có nguy cơ bị
ảnh hưởng sức khỏe

Tất cả mọi người có thể bắt đầu
bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhóm người nhạy cảm có thể bị
ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
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khỏe
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Tuyên bố cảnh báo (cho PM 2.5)
Không

Nhóm nhạy cảm nên xem xét
giảm các hoạt động mạnh ngoài
trời hoặc trong thời gian dài.
Trẻ em hoặc người lớn hoạt
động nhiều, và những người có
vấn đề về đường hô hấp như
hen suyễn nên tránh các hoạt
động mạnh ngoài trời hoặc trong
thời gian dài.
Trẻ em hoặc người lớn hoạt
động nhiều, và những người có
vấn đề về đường hô hấp như
hen suyễn nên tránh các hoạt
động ngoài trời trong thời gian
dài. Tất cả mọi người đặc biệt là
trẻ em nên hạn chế hoạt động
ngoài trời trong thời gian dài
Trẻ em hoặc người lớn hoạt
động nhiều, và những người có
vấn đề về đường hô hấp như
hen suyễn nên tránh tất cả các
hoạt động. Tất cả mọi người đặc
biệt là trẻ em nên hạn chế hoạt
động ngoài trời.
Tất cả mọi người cần phải tránh
hoạt động ngoài trời
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Phụ lục tham khảo 2:

Sự thay đổi về mức độ khí NO2 trong
giai đoạn 2010 - 2011 và 2015 - 2016

Mức độ SO2 trung bình dựa trên dữ liệu
vệ tinh trong giai đoạn 2015 - 2016

Các đợt phân tích
Nồng độ
Nồng độ PM
PM 2.5
2.5 tối đa
trung bình

Ngày bắt
đầu

Ngày kết thúc

19-01-16

21-01-16

89

156

03-02-16

08-02-16

86

145

17-02-16

22-02-16

92

121

28-02-16

01-03-16

98

130

12-11-16

13-11-16

75

138

03-12-16

06-12-16

99

123

08-12-16

12-12-16

117

155

18-12-16

19-12-16

100

183

Mức độ sol khí dựa trên dữ liệu vệ tinh, đơn vị dobson. Đường quỹ đạo của khối không khí đến Hà Nội được
mô hình hóa trong thời gian cao điểm - quỹ đạo cho thấy không khí ô nhiễm có thể bắt nguồn từ phía Bắc.
Mức độ sol khí trung bình dựa trên dữ
liệu vệ tinh từ 2015 - 2016
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Mức độ NO2 trung bình dựa trên
dữ liệu vệ tinh 2015 - 2016
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Phụ lục tham khảo 3:

Phân loại chỉ số AQI trung bình hàng ngày trong năm 2016 tại Hà Nội

Tóm tắt chất lượng không khí trong năm 2016 tại Hà Nội

Loại

2016

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

AQI
trung
bình

121

149

155

128

123

89

94

80

92

123

Mức
AQI
trung
bình

Không tốt cho
nhóm nhảy
cảm

Nồng
độ PM
2.5
trung
bình
(μg/m3)

50.5

Số ngày
vượt
quá tiêu
chuẩn
quốc
gia

123

Có hại
cho
sức
khỏe

67.6

19

Không tốt cho
nhóm nhảy cảm

77.0

23

54.7

46.0

16

9

32.4

0

26.0

0

137

125

Không tốt cho nhóm
nhảy cảm

Trung bình

29.9

Tháng Tháng
10
11

31.8

0

48.9

4

0

59.8

19

52.5

11

Tháng
12
154

Có hại
cho sức
khỏe

80.4

22

Số ngày
vượt
quá tiêu
chuẩn
WHO

282

25

29

24

28

23

23

14

20

12

30

24

30

Thiếu
dữ liệu

15

4

0

3

0

0

2

4

0

0

0

2

0

Mức AQI
trung
bình
hàng
ngày

2016

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

Tốt

16

0

0

2

6

1

0

4

2

1

0

0

0

Trung
bình

126

2

1

5

18

20

17

19

20

8

6

7

3

Không
tốt cho
nhóm
nhạy
cảm

113

14

9

8

6

10

11

3

8

13

10

11

10

Có hại
cho sức
khỏe

95

11

19

13

0

0

0

0

1

9

15

10

17

Rất có
hại cho
sức
khỏe

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Không
có dữ
liệu

15

4

0

3

0

0

2

4

0

0

0

2

0

Phân loại giá trị AQI trung bình theo giờ trong năm 2016 tại Hà Nội
100%

Tổng quan về các giá trị chất lượng không khí cực đại năm 2016 tại Hà Nội
75%
Loại
AQI
cực đại

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Tháng
12

206

197

194

166

152

160

148

164

171

188

193

233

Có hại cho sức khỏe
50%

Không tốt cho nhóm nhạy cảm
Trung bình
Tốt

25%

Nồng
độ
PM2.5
cực đại

155.5

Ngày
đạt giá
trị cực
đại

21.01
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Rất có hại cho sức khỏe

145.2

8.02

138.4

28.03

84.8

1.04

56.8

11.05

72

19.06

54.7

31.07

80.3

30.08

94.7

23.09

126.6

7.10

137.7

12.11

182.8

0%
1/2016

3/2016

5/2016

7/2016

9/2016

11/2016

19.12
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Phụ lục tham khảo 4:
Tóm tắt chất lượng không khí trong năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Loại

Tháng
1

2016

AQI
trung
bình

86

Mức
AQI
trung
bình

Trung
bình

n/a

Nồng
độ PM
2.5
trung
bình
(μg/m3)

28.2

n/a

Số ngày
vượt
quá tiêu
chuẩn
quốc
gia

Tháng
2

n/a

14

Tháng
3

95

Tháng
4

89

Tháng
5

73

77

Phân loại chỉ số AQI trung bình hàng ngày trong năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
6
7
8
9
10

81

79

68

72

97

Thán
g 11

99

n/a

29.5

2

22.5

1

23.9

0

26.3

1

1

25.3

1

114
Không
tốt cho
nhóm
nhạy
cảm

Trung bình

32.3

Tháng
12

20.1

0

22.7

0

33.5

0

34.6

3

41.2

5

Số ngày
vượt
quá tiêu
chuẩn
WHO

175

n/a

22

18

8

8

14

10

6

12

25

21

31

Thiếu
dữ liệu

9

n/a

0

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Mức AQI
trung bình
hàng ngày

2016

Thán
g1

Thá
ng 2

Tháng 3

Tháng
4

Tháng
5

Thá
ng 6

Thá
ng 7

Thá
ng 8

Thán
g9

Thá
ng
10

Thán
g 11

Thán
g 12

Tốt

6

n/a

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

Trung bình

236

n/a

18

31

28

26

23

27

29

25

9

14

6

Không tốt
cho nhóm
nhạy cảm

71

n/a

6

0

2

4

3

3

1

1

20

13

18

Có hại cho
sức khỏe

10

n/a

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

6

Rất có hại
cho sức
khỏe

0

n/a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Không có
dữ liệu

9

n/a

5

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Phân loại giá trị AQI trung bình theo giờ trong năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh
100%

Tổng quan về các giá trị chất lượng không khí cực đại năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh
75%

Loại
AQI cực
đại
Nồng độ
PM2.5 cực
đại
Ngày đạt
giá trị cực
đại
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Có hại cho sức khỏe

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Không tốt cho nhóm nhạy cảm

50%

n/a

152

150

113

154

156

158

109

117

155

159

Trung bình

162

Tốt

25%

n/a

n/a

56.8

09.02

55.3

29.03

40.3

15.04

60.4

19.05

65.7

24.06

68.5

23.07

38.9

23.08

42.2

21.09

62.4

31.10

71.8

01.11

77

10.12

0%
2/2016

4/2016

6/2016

8/2016

10/2016

12/2016
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Phụ lục 5: Khảo sát người dân tại Hà Nội
Khảo sát trực tuyến
Thông tin cá nhân
1. Vui lòng điền tuổi của bạn
2. Giới tính
Nữ

Nam

3. Nơi bạn đang sinh sống?
Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh

Khác
Khác

4. Bạn có phải người Việt Nam không?
Có
Không
Chất lượng không khí và sự quan tâm của bạn
5. Sự quan tâm của bạn đối với vấn đề chất lượng
không khí như thế nào?
Rất quan tâm
Có quan tâm ở mức bình thường
Không quá quan tâm
Hoàn toàn không quan tâm
6. Bạn có hài lòng với chất lượng không khí tại nơi bạn
đang sống?
Rất hài lòng
Khá hài lòng
Bình thường
Không hài lòng cho lắm
Rất không hài long
7. Chất lượng không khí nơi bạn đang sống ở thời
điểm hiện tại so với 5 năm trước đây như thế nào?
Đã cải thiện
Vẫn như cũ
Xấu đi
Không biết
8. Mức độ được tiếp cận thông tin của bạn về những
vấn đề liên quan tới không khí ở Việt Nam như thế
nào?
Được thông tin rất đầy đủ
Được thông tin đầy đủ
Không được thông tin nhiều
Không được thông tin
Không biết
9. Bạn có nghĩ rằng chất lượng không khí ảnh hưởng
tới sức khỏe của bạn và gia đình bạn?
Chắc chắn
Có thể có
Có thể không
Chắc chắn không
10. Bạn hoặc con của bạn có gặp những vấn đề liên
quan đến hô hấp không?
Có
Không
Không biết
11. Bạn bảo vệ bản thân khỏi ô nhiễm không khí như
thế nào?
Sử dụng khẩu trang bình thường (khẩu trang vải)
Sử dụng khẩu trang chống bụi lơ lửng
Sử dụng máy lọc không khí tại nhà
Không làm gì
Khác
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12. Bạn có biết về Chỉ số chất lượng không khí (AQI),
nếu có bạn có thường xuyên theo dõi chỉ số này
không?
Không, tôi không biết về chỉ số AQI
Có, tôi biết và luôn theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết và thường theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết và thi thoảng theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết nhưng không bao giờ theo dõi
13. Theo bạn những nguyên nhân dưới đây tác động
đến chất lượng không khí ở mức độ nào? (xếp hạng
từ 1→6 tương ứng với tác động ít → tác động nhiều)
Phương tiện giao thông
Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Hộ gia đình
Sản xuất năng lượng
Ô nhiễm không khí từ các nước khác
14. Theo bạn, các quy định của chính phủ Việt Nam và
các biện pháp của chính phủ liên quan đến chất lượng
không khí đang ở mức...
Rất đầy đủ
Khá đầy đủ, nhưng vẫn có thể được cải thiện
Không thực sự đầy đủ, và cần được cải thiện
Chắc chắn không đủ và cần phải thay đổi
Không biết
15. Theo bạn, những cách hiệu quả nhất để giải quyết
các vấn đề liên quan đến không khí là gì? (tối đa 3 câu
trả lời)
Kiểm soát nghiêm ngặt hơn ô nhiễm từ hoạt động
sản xuất công nghiệp và năng lượng
Kiểm soát nghiêm ngặt hơn khí thải từ phương tiện
giao thông
Hạn chế các phương tiện giao thông
Phổ biến rộng rãi cho người dân về những hậu quả
tới sức khỏe và môi trường do ô nhiễm không khí
gây ra
Hỗ trợ tài chính cho những sản phẩm phát thải thấp
Đảm bảo thực hiện tốt những quy định hiện hành
về chất lượng không khí
Đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về chất lượng
không khí
Tăng thuế đối với các hoạt động gây ô nhiễm
không khí
Không biết
Khác

2. Giới tính

1. Độ tuổi

3. Nơi cư trú

14 %

13 %

21 %

34 %

20 %
65 %

67 %

62 %

0 - 20

21-34

35-49

50-71 (3%)

4. Bạn có phải người Việt Nam hay không?

Nữ

Nam

Khác (1 %)

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Khác

5. Mức độ quan tâm tới chất lượng
không khí

19 %

100 %
80 %

Có

Không

6. Mức độ hài lòng đối với chất lượng
không khí

Rất quan tâm
Quan tâm
Không quan tâm lắm (1 %)

7. Chất lượng không khí ở thời điểm
hiện tại so với 5 năm trước
5% 6%

5%
8%

32 %

53 %
89 %

Rất không hài lòng
Bình thường
Rất hài lòng (1 %)

Không hài lòng cho lắm
Khá hài lòng

Có cải thiện (1 %)

Vẫn như cũ

Xấu đi

Không biết

47

8. Mức độ được tiếp cận thông tin của bạn
về những vấn đề liên quan tới không khí

9. Chất lượng không khí có ảnh hưởng
đến sức khỏe của bạn?

12 %

17 %

14. Theo bạn, các quy định của chính phủ
Việt Nam và các biện pháp của chính phủ liên
quan đến chất lượng không khí đang ở mức...
6%

15. Những cách hiệu quả nhất để giải quyết
các vấn đề liên quan đến không khí
Kiểm soát nghiêm ngặt hơn ô nhiễm từ hoạt động
sản xuất công nghiệp và năng lượng
Kiểm soát nghiêm ngặt hơn khí
thải từ phương tiện giao thông
Hạn chế các phương tiện giao thông

28 %
68 %

Được thông tin rất đầy đủ (2%)
Không được thông tin nhiều
Không biết (1%)

Hỗ trợ tài chính cho những sản phẩm phát thải thấp

97 %

Được thông tin đầy đủ
Không được thông tin

10. Bạn hoặc con bạn có gặp những
vấn đề liên quan đến hô hấp không?

Chắc chắn

Phổ biến rộng rãi cho người dân về những hậu quả tới
sức khỏe và môi trường do ô nhiễm không khí gây ra

63 %

Đảm bảo thực hiện tốt những quy định
hiện hành về chất lượng không khí
Đưa ra những quy định chặt chẽ
hơn về chất lượng không khí

Có thể (3 %)

*Thấp hơn 0,4 % số người được hỏi cho rằng "có thể
không" hoặc "chắc chắn không" ảnh hưởng.

11. Bạn bảo vệ bản thân khỏi ô nhiễm
không khí như thế nào?

Khá đầy đủ, nhưng vẫn có thể được cải thiện (3 %)
Không thực sự đầy đủ, và cần được cải thiện
Chắc chắn không đủ và cần phải thay đổi
Không biết

Tăng thuế đối với các hoạt động
gây ô nhiễm không khí
0%

25%

50%

75%

100%

Tối đa 3 câu trả lời cho mỗi người được hỏi

*Có 0,4% số người được hỏi cho rằng "rất đầy đủ"

7%
9%
20 %

19 %
66 %
70 %

Có

Không

Không biết

12. Bạn có biết về chỉ số chất lượng
không khí (AQI)?
9%

Sử dụng khẩu trang bình thường (khẩu trang vải)
Sử dụng khẩu trang chống bụi PM
Sử dụng máy lọc khí tại nhà (3 %)
Không làm gì cả
Khác (4 %)

13. Những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất
Giao thông

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn muốn tham gia hoặc đóng góp vào một trong các chủ đề của chúng tôi, tăng
cường nguồn lực và tính độc lập để phát triển các giải pháp cho một tương lai xanh và hòa bình, xin vui lòng
liên hệ với info@greenidvietnam.org.vn hoặc quyên góp trực tiếp tới :
GREENID
Số tài khoản: 19130949999868
Tên ngân hàng: Techcombank - Chi nhánh Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
SWIFT: VTCBVNV

Nông nghiệp

27 %

48 %

Công nghiệp
Hộ gia đình

15 %

Sản xuất năng lượng
Ô nhiễm xuyên biên giới
0%

Không, tôi không biết về AQI
Có, tôi biết và thường xuyên theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết và thỉnh thoảng theo dõi chỉ số AQI
Có, tôi biết nhưng không bao giờ theo dõi chỉ số AQI

48

25%

50%

75%

Tỉ lệ người được hỏi đánh giá ở mức 5 và 6 trong thang điểm
từ 1 ( ít gây ô nhiễm) đến 6 (gây ô nhiễm nhiều nhất)
theo các nguồn phát thải khác nhau

100%

Bạn có thể tải về bản mềm của báo
cáo tại đường link:
http://bit.ly/airqualityinVietnam2016

www.greenidvietnam.org.vn
Thông tin liên hệ: Phòng 707, tầng 7, Tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT/Fax: +84 4 37956372 | www.greenidvietnam.org.vn | info@greenidvietnam.org.vn

GreenID Vietnam

GreenID Vietnam

GreenID Vietnam

Hỗ trợ tài chính của quý vị sẽ góp phần xây dựng một tương lai xanh và bền vững cho
Việt Nam. Hãy tham và hỗ trợ chúng tôi để cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
info@greenidvietnam.org.vn

