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1. Giới thiệu 
Ô nhiễm không khí hiện nay đã trở thành một trong những vấn đề đáng quan tâm 

nhất đến sức khoẻ và môi trường ở Việt Nam. Vấn đề này bao gồm cả lĩnh vực chính 

trị, xã hội, kinh tế cũng như môi trường. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức 

khoẻ trong nhiều năm qua và đang ở mức báo động. Hiểu được mối quan tâm của 

dân chúng về vấn đề này, từ năm 2016, GreenID đã tiến hành các báo cáo về chất 

lượng không khí định kỳ tập trung vào hai thành phố lớn ở Việt Nam (Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh), tất cả các báo cáo này đều có trên website của GreenID. 

Các báo cáo này nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho mọi người về hiện trạng 

chất lượng không khí ở Việt Nam và nâng cao nhận thức để bảo vệ bản thân và gia 

đình bạn cũng như làm thế nào để giảm tác động lên ô nhiễm không khí. 

Tiếp nối các báo cáo định kỳ trước đó, báo cáo này tiếp tục phân tích dữ liệu theo 

dõi, cập nhật tình trạng chất lượng không khí tại hai thành phố lớn nhất của Việt 

Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III năm 2017. GreenID theo 

dõi không khí số liệu từ Trung tâm Quan trắc Giám sát Môi trường ( 

http://quantracmoitruong.gov.vn/en-US/en/Home.aspx ) và của UBND thành phố 

Hà Nội ( http://moitruongthudo.vn/ ). Tuy nhiên, các nguồn trên đây không cung 

cấp dữ liệu lịch sử theo giờ và nó không có sẵn cho công chúng để tải về. Do đó, 

phân tích này dựa trên dữ liệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán 

Hoa Kỳ ở Hồ Chí Minh tập trung vào nồng độ PM2.5 và Chỉ số chất lượng không 

khí (AQI) theo từng giờ được đo ở cả hai vị trí trên. Vì báo cáo này phân tích một vị 

trí trên mỗi thành phố, dữ liệu này chỉ cho thấy một chất lượng không khí ở hai 

thành phố. Chúng tôi cũng tiến hành so sánh giữa chất lượng không khí vào năm 

2017 và năm 2016. Sự so sánh này sẽ giúp hiểu được tình hình tại hai thành phố 

chính của Việt Nam và các hành động nhằm nâng cao chất lượng không khí. 

http://quantracmoitruong.gov.vn/en-US/en/Home.aspx
http://moitruongthudo.vn/


   

 

2. Cập nhật thực trạng chất lượng không khí quý 

III năm 2017 

2.1 Nồng độ PM 2,5 và chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội 

Trong quý III năm 2017, chất lượng không khí Hà Nội duy trì ở mức trung bình với nồng độ 

trung bình PM 2,5 là 25,17 μg / m3 và AQI trung bình là 78, nồng độ PM 2.5 trung bình ngày 

thấp hơn Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN 05: / BTNMT). Chỉ có 4 ngày tương đương 

với 4% tổng số ngày trong quý III, nồng độ bụi PM 2.5 vượt quá Quy chuẩn Quốc gia (50 μg/ 

m3), tuy nhiên khi so sánh với tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn của WHO, vẫn có đến 41 ngày 

tương ứng 44,6% tổng số ngày (bảng 1) vượt quá Hướng dẫn về Chất lượng Không khí 

WHO AQG (25 μg/ m3). Nếu phân tích dữ liệu theo giờ, có khoảng 183 giờ nồng độ PM 2.5 

trung bình vượt quá Quy chuẩn quốc gia và 870 giờ vượt quá Hướng dẫn của WHO. 

Bảng 1: Tổng quan về chất lượng không khí trong quý 3 năm 2017 tại Hà Nội 

Phân loại Tổng Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

AQI Trung Bình 75 67 74 86 

Mức AQI trung bình vừa phải vừa phải vừa phải vừa phải 

PM 2,5 Trung bình 25.17 21.26 24.39 30.19 

Số ngày vượt quá Quy 

chuẩn quốc gia 

4 0 1 3 

Số ngày vượt quá 

Hướng dẫn WHO 

41 10 14 17 

 



   

 

Hình 1. Nồng độ PM2.5 trung bình theo giờ trong quý 3 năm 2017 tại Hà Nội. 

 

Nồng độ theo giờ của PM 2,5 đạt cực đại lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017 

với mức 137,5 ug / m3 và AQI 193 tương ứng ở mức không tốt cho sức khỏe (bảng 2). 

 

Bảng 2. Tổng quan về chất lượng không khí đạt đỉnh vào quý III năm 2017 tại Hà Nội 

Phân loại Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

AQI cao nhất 174 172 193 

Nồng độ PM 2.5 cao nhất 99.8 96.5 137.5 

Ngày có chỉ số cao nhất 13/7 31/8 25/9 

 

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được chia thành 6 cấp độ tương ứng với ảnh 

hưởng sức khỏe. Chúng tôi đã tiến hành so sánh giữa AQI trong quý 3 năm 2017 và 

quý III năm 2016 để ước tính thay đổi ô nhiễm không khí theo năm, phân tích dữ 

liệu trên cơ sở bình quân một giờ. Nhìn chung, trong quý III năm 2017, chất lượng 

không khí ở Hà Nội có cải thiện rõ rệt, số giờ trong nhóm tốt cho sức khỏe (bao gồm 

AQI ở mức tốt và trung bình) đạt 77%, trong khi con số này chỉ đạt 42% trong quý III 

năm 2016. Tương tự, nhóm không tốt (bao gồm AQI trung bình không tốt cho nhóm 

nhạy cảm, không tốt cho sức khỏe và rất không tốt cho sức khỏe) là 22% vào năm 

2017, trong khi đó đạt đến 58% thời gian trong cùng kỳ năm 2016. 



   

 

 

Hình 2. So sánh chỉ số AQI trung bình trong quý III năm 2016 và quý 3 năm 2017 ở Hà 

Nội 

  

 

Nói chung, có thể thấy chất lượng không khí Hà Nội đang có xu hướng thay đổi tích cực, 

phần lớn thời gian trong quý 3 năm 2017, chất lượng không khí ở mức tốt. Tuy nhiên, nếu 

nhìn vào sự thay đổi các chỉ số (xem bảng 1) trong 3 tháng quý III/2017, không khí có xu 

hướng xấu đi do nồng độ PM2.5 và AQI trung bình tăng dần qua các tháng. Điều này cũng 

giống như những phát hiện trong các báo cáo trước đây chỉ ra rằng chất lượng không khí 

đang trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông. 

2.2. Nồng độ PM 2,5 và chỉ số chất lượng không khí tại TP.HCM 

Trong quý III năm 2017, chất lượng không khí ở TP Hồ Chí Minh vẫn tốt hơn Hà 

Nội, tuy nhiên, sự khác biệt này không đáng kể, so với Hà Nội, giá trị nồng độ bui 

PM 2.5 và AQI trung bình vẫn nằm trong cùng mức độ. Nồng độ PM 2,5 trung bình 

đạt 24,5 μg / m3 và AQI trung bình đạt 77. Chỉ có 01 tương đương với 1% tổng số 

ngày trong quý III/2017 nồng độ bụi PM 2.5 trung bình vượt quá Quy chuẩn Quốc 

gia (50 μg/ m3). Tuy nhiên, khi so sánh với tiêu chuẩn nghiên ngặt hơn của WHO, số 

giờ có nồng độ PM2.5 vượt quá Hướng dẫn WHO AQG là 41 ngày bằng 42% tổng số 

ngày trong quý III/2017 (Bảng 3). Nếu phân tích dữ liệu theo giờ, có 87 giờ có nồng 

độ PM2,5 vượt quá Quy định của Việt Nam và 810 giờ đối với WHO AQG.



   

 

 

Bảng 3: Tổng quan về chất lượng không khí trong quý III năm 2017 tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Phân loại Tổng Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

AQI Trung Bình 77 78 70 80 

Mức AQI Trung Bình Vừa phải Vừa phải Vừa phải Vừa phải 

Nồng độ bụi PM 2.5 trung bình 24.45 25.17 21.61 26.61 

Số ngày vượt quá Quy chuẩn Quốc gia 1 0 0 1 

Số ngày vượt quá Tiêu chuẩn WHO 39 14 9 16 

 

Hình 3. Nồng độ PM 2.5 trung bình theo giờ trong quý III năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh 

 

Nồng độ trung bình theo giờ của PM 2,5 đạt cực đại vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 

tháng 9 năm 2017 với giá trị 121,8 ug / m3 và AQI 185 ở mức có hại cho sức khỏe 

(Bảng 4). 

 

Bảng 4. Tổng quan về chất lượng không khí cao nhất vào quý III năm 2017 tại TP.HCM 

Phân loại Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

AQI cao nhất 160 161 185 

PM 2.5 cao nhất 73.7 75.2 121.8 

Ngày có chỉ số cao nhất 18/7 30/8 21/9 

 

Tại TP. HCM, chúng tôi cũng tiến hành so sánh giữa Chỉ số Chất lượng Không khí trong 

quý III năm 2017 và quý 3 năm 2016 để ước tính thay đổi ô nhiễm không khí theo năm, phân 



   

 

tích dữ liệu trên cơ sở bình quân theo giờ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng không 

khí trong quý III năm 2017 không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong 3 năm 

2017, số giờ trong nhóm tốt (bao gồm AQI trung bình ở mức tốt và trung bình) đạt 86,4% 

thời gian, và con số này là 85,2% trong quý III năm 2016. Tương tự như vậy, nhóm không tốt 

(bao gồm AQI trung bình ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm, có hại cho sức khỏe và rất 

có hại cho sức khỏe) là 13,6% vào năm 2017, và con số này là 14,8% trong cùng kỳ năm 2016. 

Hình 4. So sánh chỉ số AQI trung bình trong quý III năm 2016 và quý III năm 2017 tại 

TP.HCM 

  

Nói tóm lại, trong quý III năm 2017, chất lượng không khí ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 

đều nằm ở mức trung bình. Đây là tín hiệu tích cực cho tình hình hiện nay ở Hà Nội, cho 

thấy chất lượng không khí có những thay đổi tích cực đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng không 

khí được dự báo sẽ tồi tệ hơn vào mùa đông. Trong 3 tháng tới, mọi người nên chú ý nhiều 

hơn và thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ sức khoẻ. 

 

Chú ý: Làm thế nào để chọn đúng khẩu trang? 
Mức ô nhiễm không khí ngoài trời rất cao có thể có những ảnh hưởng lâu dài đối với 

sức khoẻ, đặc biệt là PM2.5, PM10 và các chất ô nhiễm khác như sulfur dioxide, SO2, 

NO2, bồ hóng ... Một cách hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ của bạn khỏi các ô nhiễm 

không khí bằng cách đeo mặt nạ bảo vệ chống ô nhiễm không khí để lọc các hạt 

không khí. Điều này tạo nên một sự khác biệt lớn trong việc tiếp xúc với ô nhiễm 

không khí. Do đó, việc lựa chọn mặt nạ là rất quan trọng để được bảo vệ tốt nhất. 

Mặt nạ sai, kém chính xác hoặc không hiệu quả do người sử dụng hy vọng giảm bớt 

sự ô nhiễm không khí có thể nguy hiểm hơn: cung cấp cho người sử dụng một cảm 

giác sai lệch về an ninh, đặc biệt là ở các khu vực bị ô nhiễm cao. 

 



   

 

Lựa chọn khẩu trang là rất quan trọng. Một số tiêu chí được đưa ra trong việc lựa chọn 

khẩu trang: loại, tiêu chuẩn và phù hợp với người sử dụng. 

 Loại khẩu trang và tiêu chuẩn 

Chọn một khẩu trang phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế thay vì khẩu trang giấy, khẩu trang 

phẫu thuật, khăn quàng cổ hoặc khẩu trang vải 

Có hai nhóm tiêu chuẩn được công nhận cho khẩu trang: tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tiêu 

chuẩn Chây Âu. Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ được đánh giá bởi chính phủ Hoa Kỳ, đã 

được phê duyệt và chứng nhận từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của 

Hoa Kỳ (CDC) và Viện An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp (NIOSH). Một số loại 

khẩu trang được chứng nhận bởi NIOSH được điều chỉnh để loại bỏ các chất ô 

nhiễm: 

˗ N95 có khả năng loại bỏ ít nhất 95% các hạt bụi không khí 

˗ N99 có khả năng loại bỏ ít nhất 99% các hạt bụi không khí 

˗ N100 có khả năng loại bỏ ít nhất 99,97% các hạt bụi không khí 

Ba loại này được chấp thuận để lọc tất cả các chất gây ô nhiễm dạng hạt. 

Các khẩu trang được chứng nhận theo tiêu chuẩn châu Âu phải được đánh dấu bằng 

chữ "CE" (tiêu chuẩn được công nhận) và kèm theo ký hiệu tiêu chuẩn (ví dụ EN 

149: 2001). Ngoài ra còn có một mã bổ sung thông tin về bộ lọc (FFP): 

˗ FFP1: Loại bỏ 80% các hạt bụi trong không khí 

˗ FFP2: loại bỏ 94% các hạt bụi trong không khí 

˗ FFP3: Loại bỏ 99% các hạt bụi trong không khí 

Bộ lọc FFP2 đáp ứng tiêu chuẩn EN-149 gần nhất với bộ lọc N95 trong khả năng lọc 

bụi siêu nhỏ. 

Những chứng nhận và xếp hạng trên một mặt nạ rất quan trọng, vì chúng cho biết 

rằng mặt nạ đã được thử nghiệm và đáp ứng các tiêu chuẩn chuẩn để lọc các hạt 

không khí nhỏ. 

o Phù hợp với khuôn mặt 

Để bảo vệ hiệu quả sức khoẻ của người sử dụng, khẩu trang cần được trang bị đúng cho 

mỗi người dùng. Để chắc chắn rằng mặt nạ vừa khít với bạn, nó phải được bảo vệ chặt chẽ 

vào mặt với hai dây buộc đầu và một mũi điều chỉnh mũi qua mũi để có thể phù hợp hơn. 

Hít sâu và thở ra để kiểm tra xem mặt nạ có không khí chặt chẽ hay không. Một khẩu trang 

giấy và khẩu trang phẫu thuật bình thường không có khả năng ngăn ngừa bụi PM 2.5. Ngay 

cả một chiếc khẩu trang tuyệt vời sẽ vô dụng nếu mặt nạ không vừa vặn trên khuôn mặt của 

bạn, và bị rò rỉ không khí xung quanh qua các cạnh. 



   

 

 Làm thế nào để đảm bảo lựa chọn đúng loại khẩu trang 

Để đảm bảo khẩu trang mà bạn mua đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, ví 

dụ: đối với tiêu chuẩn NIOSH, đảm bảo các thông tin sau đây được in trên bao bì: 

˗ NIOSH 

˗ Loại bộ lọc (ví dụ: N95, N99, N100) 

˗ Tên của nhà sản xuất 

Đối với tiêu chuẩn Châu Âu, đảm bảo các thông tin sau được in trên bao bì: 

˗ Dấu CE 

˗ Kí hiệu EN149: 2001 và phân loại bộ lọc (ví dụ: FFP2 hoặc FFP3) 

˗ Tên của nhà sản xuất 

Hai loại bộ lọc N95 được chứng nhận bởi NIOSH hoặc bộ lọc EN-149 được thiết kế 

để giảm tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà (các hạt, khí, hơi). 
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Hãy tham gia tham gia và đóng góp cùng chúng tôi trong các ấn 

phẩm sắp tới theo địa chỉ liên hệ: 

 

Thực hiện bởi 

  

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 

Phòng 707, tầng 7, Tòa nhà Sunrise Building D11,  

90 Trần Thái Tông, Cau Giay, Hà Nội 

T +84 4 379 563 72, info@greenidvietnam.org.vn, 

http://greenidvietnam.org.vn/ 

 
 

 

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi?  

 

mailto:info@greenidvietnam.org.vn
http://greenidvietnam.org.vn/

