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1 Chương I: Giới thiệu chung 

1.1 Giới thiệu chung về xã Tư Mại 

Tư Mại là xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang gồm có 

09 thôn phân bố dọc theo sông Cầu. Phía đông giáp xã Cảnh Thụy, Đức Giang; phía Bắc 

giáp xã Nham Sơn và thị trấn Neo; phía Nam giáp xã Đồng Phúc; phía tây giáp xã Thắng 

Cương và huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, diện tích tự nhiên toàn xã là 1.156,4 ha, gồm 9 

thôn, 2432 hộ với 9101 nhân khẩu. Xã Tư Mại cách nhà máy nhiệt điện Phả Lại về phía 

Tây 5km (tính theo mức độ khuếch tán không khí).  

Tư Mại là một xã thuần nông. Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 khoảng 1264,96 

ha gồm các cánh đồng mẫu lớn được chia thành các cụm để tiện cho việc cấy hái và gieo 

trồng của người dân. Năng suất lúa vụ mùa đạt 195 kg/sào tương đương với 54,2 tạ/ha; 

năng suất bình quân cả năm đạt 206,5 kg/sào tương đương với 57,36 ta/̣ha, tổng sản 

lượng thu hoạch cả năm ước đạt 7.255,8 tấn. Tăng 240,52 tấn so với năm 2014.1 Với sự 

nỗ lực quyết tâm của các Ban ngành đoàn thể, các thôn, xã Tư Mại đã hoàn thành về đích 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (hoàn thành 19/19 tiêu chí), 

được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới vào ngày 25/5/2015. 

Về y tế - xã hội công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được 

duy trì thực hiện tốt; trong năm 2015 đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 4055 lượt người, 

trong đó bảo hiểm y tế (BHYT) có 1808 lượt người; bảo hiểm người nghèo có 410 lượt; 

trẻ em dưới 15 tuổi có 985 lượt; trẻ em dưới 6 tuổi có 535 lượt. Xã đã thực hiện đầy đủ 

tiêm phòng 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi là 147 cháu; tiêm phòng não M1+M2 là 

150 cháu; tiêm phòng viêm não M3 có 162 cháu. Ngoài ra, xã cũng triển khai cho trẻ từ 6 

tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A là 692 cháu; triển khai tiêm chủng mở rộng cho 

91 trường hợp. Công tác y tế dự phòng cũng được đánh giá là thực hiện tốt; các công tác 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường và thường xuyên tuyên truyền các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. Xây dựng kế hoạch thành lập Ban 

chỉ đạo thực hiện đề án “lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”.  

1.2 Khái quát về nhà máy nhiệt điện Phả Lại 

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Phả Lại nằm trên địa phận huyện Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương, cách Hà Nội gần 60 Km về phía Bắc, nằm sát đường 18 và phía bờ trái sông Thái 

                                                           
1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và sự chỉ đạo điều hành  của UBND xã năm 2015, phương 

hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu  phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 
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Bình, cách huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang khoảng 20km (tính từ thị trấn Neo). NMNĐ 

Phả Lại gồm 02 tổ máy với chi tiết như sau: 

Bảng 1 : Thông tin kỹ thuật về 02 tổ máy của NMNĐ Phả Lại2 

Thông tin Tổ máy 1 Tổ máy 2 

Thời gian khởi công xây 

dựng 

17/7/1980 8/6/1998 

Thời gian hoàn thành  1986 2002 

Công suất thiết kế 440MW gồm 4 tổ Tuốc bin 

- máy phát và 8 lò hơi theo 

khối 2 lò-1 máy, mỗi tổ máy 

có công suất 110 MW 

600MW gồm 2 tổ hợp lò 

hơi-tuốc bin-máy phát, công 

suất mỗi tổ máy 300MW 

Công suất phát  90-105MW / tm 

(Đạt 82% - 95%) 

290-295MW / tm 

(Đạt 96% - 98%) 

 

 

Hiện tại, NMNĐ Phả Lại là NMNĐ chạy than có công suất lớn nhất cả nước.  NMNĐ 

Phả Lại đóng góp quan trọng cho hệ thống lưới điện quốc gia, đặc biệt trong việc đáp ứng 

nhu cầu điện năng cho miền Bắc, trong đó có các khu vực lân cận như tỉnh Bắc Giang.  

NMNĐ Phả Lại có vị trí địa lý khá thuận lợi bởi nằm gần mỏ than Vàng Danh và Mạo 

Khê nên có thể nhập nguyên liệu với chi phí thấp. Ngoài ra, nhà máy cũng có quy hoạch 

bãi chứa tro xỉ than cho vài chục năm bằng việc sử dụng hai hồ là Khe Lăng và Bình Gia 

với hơn 45ha và dung tích trên 23 triệu m3. Mỗi năm nhà máy tiêu thụ từ 3 – 3,2 triệu tấn 

thân trong nước để sản xuất điện và thải ra khoảng 800.000 đến 1 triệu tấn tro xỉ. Ngoài 

ra, NMNĐ Phả Lại hiện đang được đánh giá là một trong các đơn vị tiêu biểu trong việc 

xử lý tro xỉ. Cụ thể là nhà máy đã ký kết với một số doanh nghiệp bên ngoài để xử lý 

khoảng 350.000 tấn tro xỉ tại 2 dây chuyền. Điển hình như công ty Vina Fly Ash và công 

                                                           
2 http://ppc.evn.vn/c3/gioi-thieu-full/Gioi-thieu-chung-2-520.aspx 

 

http://ppc.evn.vn/c3/gioi-thieu-full/Gioi-thieu-chung-2-520.aspx
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ty Sông Đà Cao Cường đã hoàn tất hệ thống dây chuyền thu mua tro xỉ từ Nhiệt điện Phả 

Lại để sản xuất vật liệu cho ngành xây dựng nhu phụ gia bê tong đầm lăn thủy điện, xi 

măng, gạch chưng áp ACC, vữa khô, thạch cao…  

Tuy nhiên, thực tế thì NMNĐ Phả Lại vẫn không tránh khỏi việc gây ra các tác động về 

mặt môi trường và xã hội. Đối với khu vực xa nhà máy, đặc biệt là khu vực cuối hướng 

gió từ chân ống khói trong khoảng cách từ 4km đến 20 – 30km chịu ảnh hưởng của bụi. 

Hai hướng gió chính với tần xuất xuất hiện cao là Đông Bắc và Đông Nam, do đó vùng 

chịu ảnh hưởng lớn nhất là vùng phía Tây Nam và Tây Bắc của nhà máy. Do đó, các khu 

vực như huyện Quế Võ, Gia Lương thuộc tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Dũng thuộc tỉnh 

Bắc Giang đều chịu tác động của bụi than.3 Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có nghiên 

cứu đánh giá tác động của NMNĐ Phả Lại tới các khu vực này.  

1.3 Mục tiêu và phạm vi khảo sát 

 Mục tiêu khảo sát: Đánh giá nhận thức và quan điểm của người dân về tác động 

của nhà máy nhiệt điện than đến môi trường, sức khỏe và xã hội tại xã Tư Mại. 

Trên cơ sở đó, đề xuất các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức phù hợp 

cho người dân nhằm tiếp tục bổ sung các thông tin cần thiết liên quan tới các tác 

động của nhiệt điện than trong tương lai. Đồng thời cũng đưa ra các giải pháp, 

kiến nghị nhằm góp phần giải quyết/cải thiện các vấn đề hiện tại liên quan tới tác 

động từ NMNĐ (nếu có).  

 Phạm vi khảo sát: khảo sát quan điểm của người dân trong 09 thôn tại xã Tư Mại, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với số mẫu là 270 phiếu hỏi và 07 cuộc phỏng 

vấn sâu. 

1.4 Phương pháp thực hiện khảo sát 

Khảo sát được thực hiện bằng phương pháp sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn sâu để tiến 

hành thu thập thông tin. Cụ thể như sau: 

 Khảo sát người dân: Nhóm khảo sát sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin của 

các hộ gia đình với 270 phiếu hỏi tại 09 thôn bao gồm: thôn Tân Ninh, Đông 

Khánh, Bắc Am, Tư Mại, Phú Mại, Đông Cao, Hưng Thịnh, Phùng Hưng và Tân 

Hưng (Bảng hỏi và danh sách phỏng vấn được đính kèm trong phụ lục 1).  

                                                           
3 http://text.123doc.org/document/3188363-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-khi-nha-may-nhiet-dien-pha-lai.htm  

http://text.123doc.org/document/3188363-phuong-phap-xu-ly-chat-thai-khi-nha-may-nhiet-dien-pha-lai.htm
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 Phỏng vấn sâu: Nhóm khảo sát sử dụng các câu hỏi sâu để thu thập thông tin từ 

đại diện lãnh đạo, ban ngành đoàn thể có liên quan như Ủy ban nhân dân xã Tư 

Mại, trạm y tế xã, Hội chữ thập đỏ, Hội Nông dân... với 07 người đại diện tham 

gia phỏng vấn (Các câu hỏi phỏng vấn sâu và danh sách phỏng vấn được đính kèm 

trong phụ lục 2).  

1.5 Cấu trúc báo cáo 

Báo cáo gồm 03 chương nội dung chính: 

 Chương I: Giới thiệu chung  

 Chương II: Kết quả khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân xã Tư Mại về 

tác động của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 

 Chương III: Kết luận và khuyến nghị 

Báo cáo được xây dựng dựa trên các kết quả khảo sát và tài liệu thứ cấp liên quan để đưa 

ra được các vấn đề và kiến nghị phù hợp. 
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Chương II: Kết quả khảo sát quan điểm và nhận thức của người dân xã Tư Mại về 

tác động của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại 

2.1 Tác động môi trường 

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí đã và đang đưa ra nhiều 

thông tin về các tác động và rủi ro của việc phát triển hàng loạt các NMNĐ than. Đặc biệt 

là các khuyến cáo về các tác động môi trường của nhà máy khi xảy ra các sự cố. Điển 

hình như sự cố vỡ đê chắn tại hồ thải xỉ ở Quảng Ninh hồi tháng 8 năm 2015 và sự cố 

phát tán bụi tro xỉ ở Vĩnh Tân tháng 4 năm 2015 đã gây xôn xao dư luận và đưa ra những 

hoài nghi về vấn đề sử dụng điện than ở Việt Nam.  

Tham gia khảo sát với Hội Phụ Nữ xã Tư Mại, người dân nhận được các câu hỏi xung 

quanh các vấn đề … Cụ thể như sau: 

Khi người dân ở xã Tư Mại được hỏi thông tin về việc có nhà máy nhiệt điện than nào 

xung quanh địa bàn đang sinh sống hay không thì có khoảng trên 80% số hộ trả lời là có 

NMNĐT Phả Lại.   

15%

57%

12%

15%

Khoảng cách từ nhà máy đến nhà ở

nhỏ hơn 5km từ 5 km  đến 7 km Từ 7 km đến 9 km lớn hơn 9km

 

Biểu đồ 1: Tỷ lệ câu trả lời về khoảng cách từ NMNĐ Phả Lại đến xã Tư Mại 

Biểu đồ 1 cho biết thông tin khảo sát về khoảng cách từ nhà máy đến địa bàn sinh sống 

của người dân. Theo thống kê, 57% số người được hỏi cho biết NMNĐ Phả Lại cách xã 

Tư Mại khá gần, chỉ khoảng 5-7km; 15% cho biết khoảng cách này thậm chí còn nhỏ hơn 

5km. Điều đó cho thấy, người dân ở khu vực này hoàn toàn nhận thức được khoảng cách 

khá gần giữa nhà máy và địa bàn sinh sống của họ. Theo thông tin của Trung tâm Phát 

triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) cho biết trong phạm vi bán kính 100km xung quanh khu 
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vực NMNĐ than là nơi chịu tác động môi trường nhiều nhất, đặc biệt là ô nhiễm không 

khí. 

Bên cạnh đó, người dân ở khu vực này cũng nhận thức khá rõ ràng về các tác động tiêu 

cực mà nhà máy đã, đang và có thể mang lại, trong đó có việc gây ra ô nhiễm môi trường 

đặc biệt là khói bụi trong không khí.  

2.1.1 Tác động đến không khí 

Một trong các tác động môi trường lớn nhất từ các NMNĐ than phải kể đến những ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí. Khi được hỏi về việc có nhận thấy không khí có bị ô 

nhiễm hay không thì khoảng 98% người được hỏi cho rằng có bị ô nhiễm và chất lượng 

không khí bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chủ yếu sau (biểu đồ 2): 

 

Biểu đồ 2: Tỷ lệ nhận định về thay đổi trong chất lượng không khí 

97% cho biết là khói bụi gia tăng; 68% cho là không khí có mùi khó chịu; 49% cảm nhận 

rằng tầm nhìn bị giảm; 64% cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt. Các con số trên cho 

thấy tình hình đáng báo động về vấn đề ô nhiễm không khí tại khu vực. Điều này ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, làm việc và sức khỏe của cộng đồng. 

Từ các thông tin trên cho thấy chất lượng không khí ở khu vực này đã có những thay đổi 

rõ rệt và tác động trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân xã Tư Mại. Khi những 

người tham gia khảo sát này được hỏi về nguyên nhân dẫn đến trình trạng không khí bị ô 

nhiễm và chất lượng không khí thay đổi thì 97% câu trả lời cho rằng nguyên nhân là từ 
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NMNĐ Phả Lại; 84% do nước thải sinh hoạt; 61% do khu công nghiệp và 18% do các 

khu làng nghề sản xuất.  

 

Biểu đồ 3: Tỷ lệ nguyên nhân dẫn đến thay đổi chất lượng không khí 

2.1.2.Tác động môi trường nước 

Nguồn nước chính được người dân sử dụng ở khu vực này là nước giếng, nước mưa, 

nước máy với mục đích để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất (tưới tiêu). Còn lại họ đều 

phải mua nước đóng bình để phục vụ cho mục đích ăn - uống (95% những người được 

khảo sát) do nguồn nước bị ô nhiễm không thể sử dụng để ăn, uống. Với việc phải mua 

nước đóng bình như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổng chi tiêu của gia đình hàng 

tháng. Nguồn nước bị ô nhiễm được nhận định là do nhiều nguyên nhân khác nhau trong 

đó có nguyên nhân do nhà máy nhiệt điện than tác động đến nguồn nước mặt và nước 

ngầm của xã. Theo bà Hoàng Thị Thiệp – hội nông dân xã Tư Mại “hiện nay nguồn thủy 

sinh giảm nhiều, cá tôm bị chết và nổi trên mặt nước đặc biệt ở Sông Cầu”. Họ cho rằng 

một phần nguyên nhân là do hoạt động của nhà máy nhiệt điện than. 

Các hộ được khảo sát cho rằng nguồn nước trên địa bàn bị ô nhiễm bởi sắt, có màu vàng, 

mùi tanh. Khoảng 70% số hộ khảo sát cho rằng nước có cặn đen lắng đọng bên dưới vật 

dụng chứa, kể cả nước mưa. Ở biểu đồ phía dưới, ta có thể thấy 70% cho rằng nguyên 

nhân là do các hoạt động và việc vận hành NMNĐ Phả Lại; 74% hộ cho biết nước bị ô 

nhiễm do nước thải sinh hoạt gây ra và 63% cho biết các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ 

thực vật cũng là nguyên nhân làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. 
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Biểu đồ 4: Tỷ lệ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước 

 

2.2. Tác động xã hội  

2.2.1 Sức khỏe:  

Do môi trường bị ô nhiễm nên tỷ lệ người dân mắc các bênh về hô hấp, da, viêm phổi 

ngày cầng tăng cao. Ông Đặng Quyết Chiến – Trạm trưởng Trạm y tế xã Tư Mại cho biết 

“Tại địa phương tỷ lệ mắc bệnh cao là bệnh viêm đường hô hấp, từ 05 năm trở lại đây tỷ 

lệ chết do ung thư phổi tăng cao. Đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em và người già. Nguyên 

nhân gây bệnh có thể do môi trường bị ô nhiễm liên quan đến nước và không khí”. 

Theo thống kê chưa đầy đủ của trạm y tế xã, hàng năm số người dân mắc bệnh hô hấp, 

bệnh phổi ngày càng tăng, cụ thể: Năm 2005 có trên 100 người. Năm 2015 có trên 1000 

người và quý I năm 2016 đã có 485 người đến trạm y tế xã khám và chữa bệnh. Một 

trong những nguyên nhân gây ra bệnh tăng đó có thể là do không khí bị ô nhiễm bởi khói 

bụi được cho là của nhà máy nhiệt điện Phả Lại vì xã Tư Mại rất gần với nhà máy. 

Số hộ được hỏi cũng có chung quan điểm rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi nhà 

máy nhiệt điện. Các bệnh về hô hấp và mắt là chủ yếu thậm chí còn trở thành bệnh mãn 

tính, bị quanh năm và lặp lại nhiều lần. Trong số 270 hộ khảo sát thì có 390 người bị 

nhiễm bệnh hô hấp; 64 người bị mắc bệnh ngoài da; 98 người mắc bệnh về mắt và 52 

người mắc bệnh về tiêu hóa. Đây là con số thu thập được từ quá trình phỏng vấn của các 

hộ đại diện cho 09 thôn trong xã.   
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Biểu đồ 5: Số người mắc các bệnh của các hộ được phỏng vấn 

Với những bệnh mắc phải này, chi phí khám chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình 

của các hộ cũng chiếm một phần khá cao trong tổng thu nhập của họ. Trong khi đó, thu 

nhập của các hộ khảo sát cho thấy có trên 58% số hộ có mức thu nhập trên 3 triệu 

đồng/tháng tương đương khoảng trên 40 triệu/năm; Còn lại là 41% số hộ có thu nhập 

dưới 3 triệu đồng. Trong đó chi phí cho y tế đã chiếm tới khoảng 20-40% tổng thu nhập 

của các hộ (biểu đồ 7)  

 

 

 

Biểu đồ 6: Thu nhập bình quân của các hộ khảo sát 

Như đề cập ở trên, chi phí dành cho khám chữa bệnh của các hộ tham gia khảo sát là khá 

cao ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của các hộ gia đình hàng năm. Riêng năm 2015, 
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54% các hộ gia đình cho biết họ đã chi từ 1 đến 5 triệu đồng cho việc khám chữa bệnh, 

15% cho rằng họ phải chi từ 5 đến 15 triệu đồng, đặc biệt có hơn 5% cho biết họ chi tới 

hơn 15 triệu đồng.  

 

Biểu đồ 7:  Tỷ lệ chi phí khám chữa bệnh năm 2015  

Ngoài ra, có thể thấy rằng chi phí khám chữa bệnh này của người dân thậm chí còn tăng 

thêm mỗi năm: 80% cho rằng chi phí này tăng lên; 11% cho rằng không thay đổi và 9% 

cho rằng chi phí giảm (biểu đồ 8). Như vậy có thể thấy xu hướng cho rằng chi phí cho 

khám chữa bệnh tăng lên đang chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu tỷ lệ thay đổi chi phí 

khám chữa bệnh của các hộ được hỏi.  
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Biểu đồ 8: Tỷ lệ thay đổi của chi phí khám chữa bệnh 

2.2.2 Sinh kế 

 

Biểu đồ 9: Quan điểm về các tác động tích cực – tiêu cực do NMNĐ Phả Lại mang 

lại 

Biểu đồ trên cho thấy 63% cho rằng tác động tích cực của NMNĐ Phả Lại là cung cấp 

điện và tạo ra việc làm. Trong khi đó như đã phân tích ở trên, tác động tiêu cực chiếm tỷ 
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lệ cao hơn 99% cho biết NMNĐ Phả Lại đem lại tác động tiêu cực là gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, gây ra khói bụi, 62% cho rằng nhà máy vừa có ảnh 

hưởng tích cực vừa mang lại tác động tiêu cực…Từ kết quả trên, có thể thấy rằng người 

dân tại khu vực này nhận thức khá tốt về các tác động của NMNĐT nhất là về mặt tác 

động tiêu cực. Đồng thời, qua biểu đồ trên, ta thấy được một trong các tác động tích cực 

của NMNĐ Phả Lại đem lại cho người dân khu vực này là góp phần tạo ra công ăn việc 

làm cho những người dân sinh sống tại địa bàn này.  

Theo quan điểm của các lãnh đạo xã, đại diện các bên liên quan như trạm y tế, ban vệ 

sinh môi trường xã, hội nông dân và hội chữ thập đỏ cũng cho rằng tác động tích cực mà 

NMNĐ Phả Lại mang lại đối với cụ thể xã Tư Mại không nhiều mà chủ yếu là ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường và đến đời sống người dân trong xã vì người dân phải hứng chịu 

khói bụi từ nhà máy gây ra như bụi đen bám trên mái nhà, quần áo khiến cho người dân 

không dám mở cửa và thường xuyên phải vệ sinh quanh nhà. Đặc biệt khói bụi bám trên 

hoa màu, hạt thóc làm giảm năng suất và chất lượng, người dân không thể bán với giá cao 

do sản phẩm không đạt chất lượng (sản phẩm có màu đen). 

Chất lượng không khí thay đổi và không khí bị ô nhiễm cũng được nhìn nhận là gây ảnh 

hưởng đáng kể đến đời sống và sinh kế của các hộ gia đình. Qua khảo sát, 91% hộ cho 

rằng ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần; 74% năng suất mùa màng kém; 59% thay đổi 

thói quen sinh hoạt (họ không dám đi ra đường nhiều, nhà luôn luôn phải đóng cửa, quần 

áo phơi bị bẩn phải giặt và phơi lại nhất là vào những ngày gió to…) 

 

Biểu đồ 10: Tỷ lệ chất lượng không khí ảnh hưởng đến cuộc sống 
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Bên cạnh đó, nguồn nước bị ô nhiễm có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh kế 

của người dân. 66% hộ phỏng vấn cho rằng nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến năng 

suất mùa màng; 92% cho rằng ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần; 69% hộ cho rằng 

làm thay đổi thói quen sinh hoạt của họ. 

 

Biểu đồ 11: Tỷ lệ ảnh hưởng của nguồn nước bị ô nhiễm 
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Chương III: Kết luận và khuyến nghị 

3.1. Kết luận  

Hiện nay, việc phát triển nhà máy nhiệt điện than là nhu cầu tất yếu của cả nước để cung 

cấp điện cho nhân dân và cho sản xuất. NMNĐ Phả Lại cũng là một trong những nhà 

máy cung cấp nguồn điện cho lưới điện quốc gia đặc biệt cho các tỉnh khu vực miền Bắc 

như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh... Không thể phủ nhận vai trò và đóng góp của nhà 

máy trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy sau nhiều năm vận 

hành thì nhà máy cũng đã và đang gây ra những tác động đáng kể về mặt môi trường và 

xã hội cho khu vực xung quanh như địa bàn xã Tư Mại theo quan điểm và nhận thức của 

người dân ở khu vực này.  

Trong các nhóm ngành công nghiệp ở Việt Nam, các hoạt động khai thác và chế biến 

than, sản xuất thép, sản xuất vật liệu xây dựng và nhiệt điện đang được đánh giá là những 

nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kể hiện nay4. Cụ thể, nguyên nhân gây ô 

nhiễm môi trường không khí phát sinh từ khai thác và chế biến than chủ yếu là bụi (TSP, 

PM10) và một số chất gây ô nhiễm khác như SO2, CO, NO2, CH4…  

Với nhà máy nhiệt điện Phả Lại mặc dù công ty có nhiều cải tiến và quan tâm đến vấn đề 

môi trường như trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà máy, cải thiện hệ thống máy để 

hạn chế và giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, 

vẫn khó có thể giảm thiểu được những tác động của việc vận hành nhà máy lên môi 

trường không khí như khói bụi của tro xỉ5… Đây đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu 

ở Việt Nam về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà máy nhiệt điện đốt than.  

Qua việc thực hiện khảo sát nhanh bằng phương pháp sử dụng bảng hỏi với người dân và 

phỏng vấn sâu các bên liên quan, có thể thấy rằng mức độ ảnh hưởng từ việc vận hành 

NMNĐ có ảnh hưởng không chỉ với địa bàn có nhà máy mà còn cả các khu vực lân cận 

như xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Những ảnh hưởng tiêu cực đến môi 

trường qua quan sát thường ngày là rất dễ nhận thấy theo phản ánh của người dân như bụi 

đen bám trên mái nhà, dây phơi, quần áo hay cây cối xung quanh nhà có thể góp phần 

gây ra các bênh hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Chi phí chi trả cho việc 

khám chữa bệnh qua đó cũng tăng lên ảnh hưởng chung tới tổng thu nhập của các hộ gia 

                                                           
4http://www.academia.edu/9358919/C%C3%A1c_ngu_n_g%C3%A2y_%C3%B4_nhi_m_Nh%C3%A2n_t_o_Ng%C3

%A0nh_khai_th%C3%A1c_v%C3%A0_ch_bi_n_H%E1%BA%ADu_qu%E1%BA%A3  

5 Khảo sát thực đia nhà máy của Hội phụ nữ Tháng 6/2016 

http://www.academia.edu/9358919/C%C3%A1c_ngu_n_g%C3%A2y_%C3%B4_nhi_m_Nh%C3%A2n_t_o_Ng%C3%A0nh_khai_th%C3%A1c_v%C3%A0_ch_bi_n_H%E1%BA%ADu_qu%E1%BA%A3
http://www.academia.edu/9358919/C%C3%A1c_ngu_n_g%C3%A2y_%C3%B4_nhi_m_Nh%C3%A2n_t_o_Ng%C3%A0nh_khai_th%C3%A1c_v%C3%A0_ch_bi_n_H%E1%BA%ADu_qu%E1%BA%A3
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đình, đặc biệt là chi phí này được nhận định là đang tăng lên theo thời gian. Bên cạnh đó, 

môi trường bị ô nhiễm cũng gây ra các ảnh hưởng khác như thay đổi thói quen sinh hoạt 

của người dân hay ảnh hưởng đến sinh kế của họ do năng suất chất lượng sản phẩm suy 

giảm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm.  

Qua việc tham gia trả lời các câu hỏi của khảo sát này, có thể thấy được cả đại diện chính 

quyền, các bên liên quan và người dân ở xã Tư Mại đã và đang có nhận thức khá rõ ràng, 

cụ thể về các tác động hiện hữu từ NMNĐ Phả Lại tới cuộc sống của họ. Tuy nhiên, 

thông tin của người dân có được về tác động của các NMNĐ than chủ yếu dừng lại ở việc 

quan sát trực quan qua sinh hoạt hàng ngày. Việc tiếp cận các thông tin về tác động của 

việc phát triển nhiệt điện than với cơ sở và dẫn chứng khoa học vẫn còn hạn chế.  

Cũng từ thông tin có được qua khảo sát, được biết là cộng đồng dân cư cũng đã có phản 

ánh và kiến nghị lên với chính quyền địa phương nhưng các giải pháp đưa ra mới chỉ là 

dọn vệ sinh môi trường, dọn rác, khơi thông cống rãnh… Trong khi đó, chưa có giải pháp 

hay hỗ trợ cải thiện môi trường địa phương từ phía Nhà máy theo nhận định của người 

dân.  

3.2. Kiến nghị 

Từ các phân tích và một số kết luận sơ bộ trên, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị như 

sau đối với từng bên liên quan:  

 Đối với lãnh đạo xã Tư Mại: 

Tăng cường công tác giám sát môi trường để kịp thời đưa ra các đề xuất kiến nghị lên các 

cơ quan có thẩm quyền và NMNĐ Phả Lại để giải quyết và hạn chế các tác động tiêu cực 

từ nhà máy đến môi trường và sức khỏe cộng đồng tại địa phương; 

Tăng cường nhận thức cho người dân cũng như cán bộ chính quyền địa phương về tác 

động của việc phát triển nhiệt điện than và khuyến khích người dân sử dụng các giải pháp 

năng lượng bền vững, hợp lý và bảo vệ môi trường. 

 Đối với người dân 

Chủ động tìm hiểu thông tin và tăng cường vốn kiến thức về các tác động tiềm tàng, các 

nguy cơ và rủi ro có thể xảy ra từ các NMNĐ cũng như các quy định, tiêu chuẩn môi 

trường và vai trò của cơ quan thẩm quyền có liên quan để có thể tham gia vào quá trình 

giám sát thực hiện các tiêu chuẩn xả thải của nhà máy. Khi phát hiện có sự việc vi phạm 

quy định, cần ghi lại bằng chứng và báo cáo với các cơ quan chức năng có đủ thầm quyền 

để giải quyết;  
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Chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện các nghiên cứu 

về các tác động của NMNĐ qua các hình thức khác nhau (tham gia phỏng vấn, trả lời 

bảng hỏi, photovoice,...); 

Tích cực tham gia các chương trình truyền thông, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về 

các nội dung liên quan tới tác động của NMNĐ than, phát triển năng lượng bền vững 

hoặc các hoạt động kết nối với các nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nhiệt điện than tại 

các khu vực địa bàn khác… do các tổ chức xã hội thực hiện; 

Cập nhật thông tin và chủ động ứng dụng các giải pháp năng lượng thay thế nhiện điện 

than hướng tới phát triển năng lượng bền vững.  

 


