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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 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 2017.

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 lượng tái tạo nhằm giảm sự 
phụ thuộc vào than.

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 
ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội.

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 thời sử dụng các nguồn năng lượng có sẵn  tại địa phương

Năng lượng bền vững

Quản trị nước và không khí

Phát triển xanh
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Ở Việt Nam, ô nhiễm không khí gần đây đã trở thành 
một vấn đề quan trọng đối với sức khoẻ và môi 
trường. Vấn đề này ảnh hưởng tới các khía cạnh chính 
trị, xã hội, kinh tế  môi trường cũng như ảnh hưởng 
đến tương lai của đất nước và các thế hệ sau. Ô nhiễm 
không khí đang là mối quan tâm lớn ở Việt Nam, để 
ứng phó với tình trạng ô nhiễm báo động hiện nay, 
tháng 6/2016 chính phủ Việt Nam đã đưa ra “Kế 
hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Chất lượng 
Không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 
Mục tiêu của kế hoạch này là tăng cường quản lý chất 
lượng không khí thông qua kiểm soát các nguồn thải 
và theo dõi chất lượng không khí xung quanh nhằm 
cải thiện chất lượng không khí và đảm bảo sức khỏe 
người dân. Ngày 9/1/2017 Thành phố Hà Nội cũng đã 
tiến hành một số hành động khẩn cấp bao gồm làm 
sạch bụi trong không khí và lắp đặt 10 trạm quan trắc 
không khí. Báo cáo này sẽ phản ánh tình hình chất 
lượng không khí hiện tại, sau 01 năm thực hiện kế 
hoạch này.

Trong các báo cáo trước đây của GreenID về chất 
lượng không khí (báo cáo giữa năm 2016, báo cáo 
quý 3/2016, báo cáo cuối năm 2016, tất cả các báo 
cáo này đều được đăng tải trên website của GreenID), 
chúng tôi đã đưa ra các nguyên nhân, các nguồn gây 
ô nhiễm, ảnh hưởng của ô nhiễm tới môi trường và 
sức khỏe, cũng như những phân tích về chất lượng 
không khí trong từng giai đoạn tại hai thành phố lớn 
của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
Đồng thời, chúng tôi cũng nêu lên những thách thức 
Việt Nam đang phải đối mặt trong quản lý chất lượng 
không khí, so sánh luật pháp, tiêu chuẩn của Việt Nam 
với các quốc gia khác và đánh giá việc thực thi chính 
sách về chất lượng không khí ở Việt Nam.

Hiểu được mối quan tâm của người dân về vấn đề 
này, GreenID tiếp tục thực hiện báo cáo chất lượng 
không khí nửa đầu năm 2017. Báo cáo này nhằm đưa 
ra cái nhìn tổng quan về hiện trạng chất lượng 
không khí trong nửa đầu năm 2017, tập trung vào 
phân tích dữ liệu nồng độ bụi lơ lửng (bụi PM) thu 
được ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, 
báo cáo này sẽ tập trung vào một trong những 

nguồn gây ô nhiễm không khí đó là ô nhiễm xuyên 
biên giới. Cuối cùng, báo cáo đưa ra những hướng 
dẫn chi tiết để bảo vệ sức khỏe dưới tác động của ô 
nhiễm không khí, tập trung vào giải pháp sử dụng 
khẩu trang, chúng tôi cũng thực hiện phỏng vấn 
chuyên gia về vấn đề này. Những phát hiện chính 
của báo cáo cho thấy:

1. Chất lượng không khí nửa đầu năm 2017 vẫn 
đang là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, so sánh 
với cùng kỳ năm 2016, chất lượng không khí ở 
Hà Nội đã có cải thiện.

2. Chất lượng không khí ở Hà Nội tệ hơn Tp. HCM. 
Tuy nhiên, ô nhiễm không khí ở Tp. HCM có xu 
hướng gia tăng khi so sánh với cùng kì năm 
ngoái.

3. Trong những ngày có nồng độ ô nhiễm cao tại 
Hà Nội, khối không khí chủ yếu đến từ phía Bắc, 
bao gồm cả điểm nóng khu công nghiệp ở Hải 
Phòng.

4. Nguồn gây ô nhiễm không khí ở tp. Hồ Chí Minh 
hầu hết từ khu vực nội đô. Tp. Hồ Chí Minh là 
điểm phát thải nóng trong khu vực, bao gồm 
giao thông, các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch và sản xuất công nghiệp. Điều này có thể 
thay đổi khi các nhà máy nhiệt điện than ở Đồng 
bằng sông Cửu Long trong quy hoạch được xây 
dựng và đi vào hoạt động.

5. Cần phải nâng cao nhận thức nhiều hơn về cách 
chọn đúng loại khẩu trang và cần đẩy mạnh 
mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Kể từ ấn phẩm này trở đi, cấu trúc của Báo cáo Chất 
lượng Không khí thực hiện bởi GreenID sẽ có thay đổi. 
Đối với các phần chính như các nguồn gây ô nhiễm 
không khí và hướng dẫn làm thế nào để giảm thiểu 
tác động của ô nhiễm không khí và các cách bảo vệ 
bản thân, mỗi báo cáo sau này sẽ tập trung vào một 
chủ để cụ thể để đảm bảo cung cấp thông tin một 
cách chi tiết.  Thông điệp từ các báo cáo trước sẽ tiếp 
tục được đưa ra trong các báo cáo sau này. GreenID 
mong muốn xây dựng một trung tâm kiến thức về ô 
nhiễm không khí ở Việt Nam và trong tương lai gần 
để đảm bảo các thông tin là có sẵn và được cập nhật 
thường xuyên.

Tóm tắt Báo cáo
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GreenID sẽ tiếp tục xuất bản 2 báo cáo chính về chất 
lượng không khí (báo cáo hàng năm và nửa năm) 
cũng như các báo cáo ngắn về chất lượng không 
khí của hai quý còn lại. Mục tiêu chủ yếu nhằm thông 
tin cho công chúng, nâng cao nhận thức về chất 
lượng không khí cũng như các cách để giảm thiểu 
tác động của ô nhiễm không khí để bảo vệ bản thân 
và gia đình.

GreenID liên tục đưa ra các thông tin về chất lượng 
không khí trên Facebook, Twitter (GreenID Vietnam), 
website cũng như tiến hành các sự kiện nhằm nâng 
cao nhận thức. Hơn nữa, GreenID liên tục nâng cao 
năng lực để chia sẻ cho các đối tượng khác nhau 
như hội, các cơ quan đoàn thể, trường học, báo chí 
để đưa ra thông điệp đúng đắn tới người dân.

GreenID theo dõi dữ liệu quan trắc từ Trung tâm 
Quan Trắc Môi trường1 và 10 trạm của Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hà Nội (http://moitruongthudo.vn/). 
Tuy nhiên, tính đến hiện tại, các nguồn trên không 
cung cấp dữ liệu quan trắc lịch sử theo giờ. Vì vậy, 
nghiên cứu này chủ yếu dựa trên dữ liệu thu thập 
từ Đại sứ Quán Mỹ ở Hà Nội và Lãnh sự Quán Mỹ ở 

1 (http://quantrac moitruong.gov.vn/en-US/en/Home.aspx)

tp. Hồ Chí Minh. Nồng độ bụi PM2.5 và Chỉ số Chất 
lượng Không khí (AQI) được đo đạc theo giờ ở tại 2 
vị trí trên, dữ liệu lịch sử cũng được công khai. Do 
báo cáo này chỉ phân tích dữ liệu ở duy nhất 01 vị 
trí tại mỗi thành phố, nên phân tích chỉ đưa ra được 
chỉ thị chung về chất lượng không khí tại hai thành 
phố trên.

Để đảm bảo có một tóm tắt toàn diện hơn về chất 
lượng không khí Việt Nam, các điểm đo chất lượng 
không khí cần phải được thiết lập nhiều hơn, dữ liệu 
lịch sử theo giờ cũng cần được cung cấp và sử dụng 
công khai. Vì vậy, GreenID kêu gọi sự chung tay giữa 
các đối tác quốc tế, các bộ, ban, ngành ở Việt Nam 
thực hiện các chương trình nhằm phác họa tốt hơn 
hơn về chất lượng không khí Hà Nội và tp. Hồ Chí 
Minh. Ngoài ra, cần phải có dữ liệu quan trắc trên cả 
nước để đưa ra một bức tranh đầy đủ về hiện trạng 
chất lượng không khí quốc gia.

Thêm vào đó, GreenID nỗ lực khuyến khích các cá 
nhân và tổ chức cũng như các đối tác quốc tế đầu 
tư vào thiết bị quan trắc khoa học với chi phí hợp 
lý để tăng cường cung cấp số liệu sẵn có trong thời 
gian ngắn.

Ả
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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.
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Những điều cần biết về ô nhiễm 
không khí

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. 

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 không tốt là kết quả của 
nhiều yếu tố. Chất lượng không khí của vùng bị 

ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa không khí, địa 
hình, thời tiết và chính các nguồn phát thải.

Thời tiết, gió và địa hình
Khi các chất gây ô nhiễm phát thải vào không khí, 
sự phân tán của chúng phụ thuộc vào thời tiết. 
Những chất này sẽ pha trộn với không khí xung 
quanh. 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 phân tán các chất gây ô nhiễm.

Tốc độ gió cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát 
tán của các chất gây 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 



5

Ảnh: Clean Air Now

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.

PM 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. 

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. 

CÁC CHẤT 
GÂY 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.  

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 gây 
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.

Các chất gây ô nhiễm có thể phản ứng hóa 
học khi gặp phải các chất ô nhiễm khác trong

AQI Mức độ đánh giá chất lượng không khí

0 - 50 Tốt
51 - 100 Trung Bình
101 - 150 Không tốt cho nhóm nhạy cảm
151 - 200 Có hại cho sức khỏe
201 - 300 Rất có hại cho sức khỏe
300 + Nguy hại

không khí. Sản phẩm của các phản ứng hóa học 
này được gọi là chất gây ô nhiễm thứ cấp, khác
với các chất này 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.
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GreenID đã thực hiện Báo cáo Chất lượng Không 
khí năm 2016, báo cáo này cung cấp tổng quan 
về hiện trạng chất lượng không khí ở Hà Nội và 
tp. Hồ Chí Minh. Do hạn chế số lượng các nguồn 
cho phép truy cập dữ liệu lịch sử theo giờ, vậy nên 
việc phân tích về chất lượng không khí trên toàn 
quốc chưa thực hiện được, nghiên cứu này chỉ tập 
trung đánh giá nồng động bụi PM2.5 và chỉ số 
chất lượng không khí (AQI). Dữ liệu được thu thập 
từ trạm quan trắc không khí của Đại sứ quán Mỹ 
ở Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ ở tp. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016, chất lượng không khí ở Hà Nội 
được xem là không tốt cho sức khỏe với nồng độ 
PM2.5 đạt 50.5 µg/m3, gấp 2 lần so với Quy chuẩn 
Việt Nam (25 µg/m3) và 5 lần so với Hướng dẫn 
của WHO ((10 µg/m3). Cũng trong năm 2016, có 
đến 209 ngày chỉ số chất lượng không khí (AQI) 
được xếp vào nhóm không tốt cho sức khỏe (bao 
gồm cả mức độ không tốt cho nhóm nhạy cảm, có 
hại cho sức khỏe và rất có hại cho sức khỏe). Chất 
lượng không khí ở quý II và quý III năm 2016 được 
cải thiện hơn tuy nhiên lại có xu hướng xấu trở lại 
vào quý IV và quý I năm sau. Những ngày có chất 
lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe 
thường tập trung vào quý I và quý IV của năm 
2016 và vào mùa đông.

Trong năm 2016, Hà Nội trải qua 8 đợt ô nhiễm 
với nồng độ bụi PM 2.5 trung bình 24h ở mức cao 
trên 100 µg/m3. Phân tích về những thời điểm 
Hà Nội bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng cho 
thấy 7 trong số 8 thời điểm trên, Hà Nội chịu tác 
động của hướng gió từ phía đông, đặc biệt hoạt 
động sản xuất từ các khu công nghiệp lớn có thể 
là nguồn gây ô nhiễm chính cho Hà Nội vào các 
thời điểm trên.1

Năm 2017, để đối phó với tình trạng ô nhiễm 
không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt là ô nhiễm 

1 Để biết thêm thông tin về các phân tích, vui lòng 
tham khảo Báo cáo chất lượng không khí Việt Nam năm 
2016 do GreenID thực hiện: http://bit.ly/airqualityinViet-
nam2016

bụi ở các đô thị chính phủ và các tổ chức tư nhân 
đã có những nỗ lực và thực hiện các hành động 
cấp thiết để cải thiện tình trạng trên. Ô nhiễm 
không khí hiện nay đang trở thành một vấn đề 
nóng hơn bao giờ hết, đã có nhiều hội thảo được 
tổ chức bởi các cơ quan Nhà nước và ngoài Nhà 
nước cũng như đã có nhiều báo đài đưa tin về vấn 
đề này.

Ở cấp quốc gia, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức 
hội thảo “Ô nhiễm không khí: Thực trạng và Giải 
pháp” vào ngày 25/4/2017. Tại hội thảo, các đại 
biểu tham dự bao gồm các đại biểu Quốc hội, 
đại diện các cơ quan, ban ngành, các tổ chức 
trong và ngoài nước đã thảo luận về hiện trạng 
ô nhiễm không khí và các giải pháp hiệu quả liên 
quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Vẫn còn 
nhiều thách thức tồn tại trong quản lý chất lượng 
không khí, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 đã 
có những quy định liên quan đến không khí tuy 
nhiên chưa được cụ thể. Vì vậy, việc ban hành một 
đạo luật riêng đủ mạnh và toàn diện về Kiểm soát 
Ô nhiễm Không khí là cần thiết và được nhiều đại 
biểu tham gia đồng thuận.

Trong năm 2017, thành phố Hà Nội đã lắp đặt 10 
trạm quan trắc, dữ liệu từ các trạm này được hiển 
thị trực tiếp trên một bản đồ trực tuyến để giúp 
người dân dễ theo dõi hơn. Ngoài ra, trang web 
trực tuyến này cũng cung cấp dữ liệu lịch sử của 
một số giờ xung quanh thời điểm truy cập và đưa 
ra khuyến nghị đối với từng mức ô nhiễm. Ở tp. 
Hồ Chí Minh, thành phố đã có kế hoạch công khai 
thông tin quan trắc chất lượng nước và không khí 
cho người dân tại 48 bảng giao thông. Hành động 
này nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về 
mức độ ô nhiễm nước và không khí, đồng thời 
giám sát tính hiệu quả của công tác quản lý chất 
lượng không khí ở tp. Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ ở tp. 
Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ Nhận thức về Chất 
lượng Không khí vào tuần đầu tiên tháng 5/2017 
nhằm mục đích giúp người dân ở 2 thành phố 

Tổng quan về các hoạt động cải thiện 
chất lượng không khí tại Việt Nam

http://bit.ly/airqualityinVietnam2016
http://bit.ly/airqualityinVietnam2016
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này hiểu thêm về hiện trạng chất lượng không 
khí và khuyến nghị các chính sách để nâng cao 
nhận thức và giảm thiểu tác động của ô nhiễm 
không khí tới sức khỏe. Về phía các tổ chức và cá 
nhân, trong vòng chưa đầy 1 năm qua, đã xuất 
hiện nhiều nhóm hành động để thúc đẩy cải thiện 
chất lượng không khí được thành lập bởi cả người 
nước ngoài và Việt Nam như: Không khí Sạch Hà 
Nội – Nhận thức và Ý tưởng, Chất lượng Không khí 
Hà Nội,… Thêm vào đó, một số chiến dịch đã được 
thực hiện như chiến dịch “Keep Hanoi Clean” của 
một nhóm các bạn tình nguyện viên nước ngoài. 
GreenID cũng thực hiện chiến dịch “Mỗi tiếng nói 
là một hơi thở” trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy 
các cá nhân và cộng đồng chung tay hành động 
để bảo vệ bầu không khí của bạn và những người 
thân đang hít thở hàng ngày.

Dữ liệu hiện hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) thực 
hiện đo lường các chất ô nhiễm chính tại các trạm 
quan trắc ở 3 thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, 
Khánh Hòa). Từ tháng 1/2017, Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hà Nội cũng đã công khai dữ liệu từ 
10 trạm quan trắc trong thành phố. Các dữ liệu 
được công khai và có thể truy cập trực tuyến. Tuy 
nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cả Bộ TN&MT 
và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đều không 
cung cấp dữ liệu lịch sử quan trắc theo giờ có 
thể tải về trực tuyến. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội (từ 
cuối năm 2015) và Lãnh sự quán Mỹ ở tp. Hồ Chí 
Minh (đầu năm 2016) đã đo đạc nồng độ của bụi 
PM2.5 trong không khí theo giờ, và dữ liệu lịch sử 
có thể truy cập được qua chương trình Air Now. 
Bên cạnh đó, một số tổ chức như Trường Quốc tế 
Liên hợp quốc ở Hà Nội cũng chia sẻ dữ liệu đo 

chỉ số chất lượng không khí AQI. Mặc dù, những 
phân tích dữ liệu về chất lượng không khí trên 
toàn quốc chưa thể thực hiện được do thiếu dữ 
liệu, tuy nhiên, việc tập trung sử dụng các dữ liệu 
và phân tích hiện trạng ô nhiễm không khí của 
thủ đô Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh vẫn có ý nghĩa 
vì đây là nơi sinh sống của 16 triệu dân tương ứng 
với 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 các địa bàn khác nhau trong 
cả nước với mong muốn cung cấp một bức tranh 
toàn diện về chất lượng không khí của Việt Nam 
trong tương lai. Trong năm 2017, GreenID đã lắp 
đặt một số thiết bị đo nhanh chất lượng không 
khí Airvisual Node tại một số khu vực ở nông 
thôn. Các dữ liệu về Ozone (O3), Nitrogen dioxide 
(NO2), Benzo[a]pyrene (BaP) và các chất ô nhiễm 
khác như Sulphur dioxide, carbon monoxide, kim 
loại 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 TN&MT cho tới 
nay vẫn chưa thể truy cập được. Do đó báo cáo 
này tập trung vào vấn đề về bụi PM và chỉ số chất 
lượng không khí (AQI) ở Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh, sử dụng dữ liệu từ chương trình Air Now 
của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ để so sánh. 
Đồng thời, những dữ liệu quan trắc ở khu vực 
nông thôn cũng sẽ được sử dụng góp phần đưa ra 
bức tranh toàn cảnh về chất lượng không khí bên 
cạnh 2 thành phố lớn trên. Để có các dữ liệu này, 
GreenID đã lắp đặt một số thiết bị đo nhanh chất 
lượng không khí Airvisual Node ở các khu vực 
khác nhau, báo cáo này sẽ cung cấp tổng quan về 
mức độ ô nhiễm tại Việt Nam.
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Quy chuẩn Quốc gia về 
chất lượng không khí so sánh 

với các giới hạn quốc tế
Quy chuẩn Kĩ thuật Quốc gia về Chất lượng Không 
khí Xung quanh (2013) quy định giới hạn giá trị 
nồng độ bụi PM10 và PM2.5 cả trong khoảng thời 
gian ngắn (24 giờ) và thời gian dài (1 năm). So 
sánh với các tiêu chuẩn quốc tế như Hướng dẫn 
Chất lượng Không khí (EU, 2004; EU 2008) hoặc 
Hướng dẫn về chất lượng không khí của WHO 
(AQGs), tiêu chuẩn chất lượng không khí của Việt 
Nam về bụi PM là tương đối thấp. Liên quan đến 
bụi PM10, các tiêu chuẩn của WHO và EU đều cao 
hơn so với Việt Nam ba lần. Do đó, các khuyến 
nghị của WHO AQGs nên được coi là một mục tiêu 
có thể chấp nhận và đạt được nhằm giảm thiểu 
ảnh hưởng sức khỏe.

Chất lượng không khí Hà Nội 
tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

Phân tích các thời kì có nồng độ bụi PM2.5 trung 
bình 24 giờ cao hơn 100 μg/m3 tại Hà Nội.
Trong nửa năm đầu 2017, Hà Nội trải qua những 

đợt nồng độ bụi trong không khí ở mức cao kéo 
dài khoảng 3 ngày. Phân tích dưới đây dựa trên 2 
đợt ô nhiễm trầm trọng nhất, với nồng độ bụi PM 
2.5 trong không khí cao hơn 100 μg/m3 (dữ liệu đo 
Đại sứ quán Mỹ). Đối với mỗi giai đoạn, các mô hình 
quỹ đạo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian 
Integrated Trajectory) của Cơ quan Khí quyển và Đại 
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. Bằng cách phân tích dữ 
liệu vệ tinh trong khoảng và thời gian ô nhiễm cao 
điểm so với dữ liệu vệ tinh với nồng độ ô nhiễm ít 
hơn, ta có thể thấy phát thải SO2 và NO2 từ cụm nhà 
máy phía đông Hà Nội là động lực chính cho sự gia 
tăng các chất ô nhiễm trong khu vực. Đối với những 
thời điểm ô nhiễm cao ở Hà Nội trong nửa đầu 2017, 
khối không khí chủ yếu đến từ Trung Quốc (từ đất 
liền hoặc từ biển) bị ô nhiễm ở mức trung bình. Khi 
vào đến địa phận đất liền Việt Nam, mức độ ô nhiễm 

MÔ HÌNH QUỸ ĐẠO KHỐI KHÍ DI CHUYỂN ĐẾN HÀ NỘI TRONG 

CÁC GIỜ KHÔNG BỊ Ô NHIỄM, 23/1/2017

Bụi PM và chỉ số chất lượng không khí năm 2017
Từ tháng 1/2017 - 6/2017

MÔ HÌNH QUỸ ĐẠO KHỐI KHÍ DI CHUYỂN ĐẾN HÀ NỘI

THỜI ĐIỂM Ô NHIỄM Ở MỨC CAO, 23/1/2017



9

xung quanh Hà Nội – Hải Phòng cao hơn nhiều so 
với khối khí ô nhiễm đến từ Trung Quốc. Điều này 
chỉ ra rằng các nguồn ô nhiễm nội địa giữ vai trò chủ 
đạo chi phối gây ra những thời kỳ ô nhiễm không 
khí cao điểm. Trong các thời kỳ cao điểm này, khối 
khí di chuyển từ Hải Phòng đến Hà Nội.

Ở Hà Nội, hiện nay có rất ít mô hình về ô nhiễm 
không khí hàng ngày ở những giờ khác nhau trong 
ngày. Đây là một chỉ số cho thấy ô nhiễm có thể ít 
bị ảnh hưởng bởi các nguồn nội đô như giao thông 
hơn là nguồn bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào vận 
tốc và hướng gió cũng như các khu công nghiệp, 
các nhà máy nhiệt điện than trong khu vực.

Vấn đề về bụi ở Hà Nội
Có thể nói rằng chất lượng không khí ở Hà Nội trong 
6 tháng đầu năm 2017 tuy vẫn ở mức không tốt cho 
sức khỏe tuy nhiên đã cải thiện so với cùng kì năm 
2016. Nồng độ bụi PM 2.5 trong nửa đầu năm 2017 
đạt 42,57 μg/ m3 thấp hơn so với cùng kì năm ngoái 
(58,83 μg/m3). Trong 3 tháng đầu năm 2017, Hà Nội 
đối mặt với ô nhiễm bụi ở mức cao với nồng độ bụi 
PM2.5 trung bình trong tháng 1 đạt 66,14 μg/m3. 
Tuy nhiên, tình trạng này có xu hướng được cải thiện 
trong 3 tháng tiếp theo với nồng độ PM 2.5 trung 
bình tháng 6 đạt 24,85 μg/ m3. Trong khoảng thời 
gian này, có tất cả 47 ngày nồng độ PM 2.5 trung 
bình trong 24 giờ vượt quá Quy chuẩn Việt Nam 

SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ SO2 THEO DỮ LIỆU VỆ TINH 

TỪ GIAI ĐOẠN 2005-2007 ĐẾN GIAI ĐOẠN 2015-2017

NỒNG ĐỘ BỤI PM2.5 HÀNG NGÀY Ở HÀ NỘI 

TỪ GIAI ĐOẠN 2005-2007 ĐẾN GIAI ĐOẠN 2015-2017

Phân tích những thời điểm ô nhiễm cao ở Hà Nội
• Phát thải từ các cụm công nghiệp và các nhà máy nhiệt điện ở phía đông Hà Nội là nguyên nhân 

chính cho sự gia tăng phát thải ở khu vực.
• Trong thời kì đỉnh điểm ô nhiễm, Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi khối không khí đến từ Hải Phòng.
• Ở Hà Nội, có rất ít mô hình về ô nhiễm không khí ở các giờ khác nhau trong một ngày. Đây là một 

chỉ số để cho thấy ô nhiễm có thể ít bị ảnh hưởng bởi các nguồn nội đô như giao thông hơn là 
nguồn từ bên ngoài.
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(50 μg/m3) tương ứng với 26% tổng số ngày và có 
139 ngày tương đương với 76,7% số ngày có nồng 
độ PM2.5 trung bình trong 24 giờ vượt quá Hướng 
dẫn của WHO (25 μg/m3).

Nồng độ PM 2.5 theo giờ đạt cực đại vào lúc 10 giờ sáng 
ngày 15/2/2017 với giá trị 234 μg/m3 và chỉ số AQI đạt 
284 ở mức không tốt cho sức khỏe. Tiếp đến là tháng 
1/2017, nồng độ PM2.5 trung bình giờ cực đại là 224,2 
μg/ m3 và chỉ số AQI là 274 ở mức rất không tốt cho sức 
khỏe. Nếu phân tích dữ liệu theo giờ, ở Hà Nội, trong 
suốt 6 tháng đầu năm 2017, có 52 giờ có nồng độ bụi 
PM2.5 trung bình ngày cao hơn ít nhất 3 lần (150 μg/ m3 
hoặc cao hơn) và 254 giờ cao hơn ít nhất 2 lần (100 μg/ 
m3 trở lên) so với Quy chuẩn Việt Nam (50 μg/ m3). Theo 
biểu đồ chúng ta có thể thấy, những thời điểm mà chất 
lượng không khí vượt quá quy chuẩn quốc gia là trong 
quý I năm 2017, kể từ tháng 4 năm 2017 thì chất lượng 
không khí đã được cải thiện dần.

Chúng tôi đã so sánh chất lượng không khí trong 6 
tháng đầu năm 2016 và 2017 để ước tính mức độ cải 
thiện qua từng năm, các dữ liệu được phân tích theo giờ. 
Mặc dù trong nửa đầu năm 2017, chất lượng không khí 
ở Hà Nội được xem là không tốt cho sức khỏe với chỉ số 
AQI trung bình là 105,6 tương ứng với mức không tốt 
cho sức khỏe đặc biệt nhóm nhạy cảm, nhưng so sánh 
với cùng kì năm 2016, chất lượng không khí trong năm 
2017 đã có cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2016, số 
giờ ở nhóm không tốt cho sức khỏe (bao gồm các giờ 
có chỉ số AQI ở mức độ không tốt cho nhóm nhạy cảm, 
có hại cho sức khỏe và rất có hại cho sức khỏe) chiếm 
67,7%, trong khi đó con số này giảm còn 46,1% trong 

nửa đầu năm 2017. Cũng như vậy, trong nửa đầu năm 
2016, số giờ ở nhóm tốt cho sức khỏe (bao gồm các giờ 
có chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình) chỉ chiếm 32,3% 
nhưng trong nửa đầu năm 2017, con số này đạt 53,9% 
tổng số giờ.
Nhìn chung, chất lượng không khí tại Hà Nội nửa năm 
đầu 2017 ở mức không tốt cho sức khỏe với nồng độ 
PM2.5 trung bình là 42,57 μg/ m3 và chỉ số AQI trung 
bình là 105,6. Chất lượng không khí trong giai đoạn này 
có xu hướng cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2016. 
Những ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức 
không tốt cho sức khỏe chủ yếu nằm ở quý I năm 2017 
và giảm dần trong quý II năm 2017. Xu hướng này cũng 
giống với năm 2016 khi mà chất lượng không khí có 
biểu hiện không tốt trong quý I và quý IV và cải thiện 
hơn trong quý II và quý III.

139

106
42,6

47
Ngày vượt quá tiêu 
chuẩn WHO

AQI trung bình

Nồng độ PM 2.5 
trung bình

Ngày vượt quá Quy 
chuẩn Quốc gia
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Chất lượng không khí 
ở tp. Hồ Chí Minh

(tháng 1 đến tháng 6 năm 2017)

Phân tích các giai đoạn có nồng độ bụi PM2.5 
trung bình trong 24h cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Trong nửa đầu năm 2017, tp. Hồ Chí Minh đã trải 
qua những thời điểm ô nhiễm bụi ở mức trung 
bình chỉ kéo dài trong một ngày. Phân tích dưới 
đây được dựa trên 2 giai đoạn nghiêm trọng 
nhất năm 2017, với nồng độ bụi PM2.5 trung 
bình trong 24h lần lượt là 49,6 μg/m3 và 52,4 μg/
m3 (nguồn dữ liệu của Lãnh sự quán Mỹ). Với mỗi 
giai đoạn, mô hình quỹ đạo HYSPLIT của cơ quan 
Khí quyển và Đại dương (NOAA) của Mỹ được 
ứng dụng để nhận biết mô phỏng quỹ đạo khối 
khí đến thành phố.

Với cả 2 giai đoạn đỉnh điểm ở TP Hồ Chí Minh, 
khối không khí đi qua bãi biển Nha Trang, cuốn 
theo các chất ô nhiễm từ giao thông, hộ gia đình, 
khu công nghiệp cũng như nhà máy nhiệt điện 
than ở ven biển. Tuy nhiên bản đồ độ sâu quang 
học Aerosol (AOD) chỉ ra rằng giai đoạn này có 

nhiều khu vực có mức độ ô nhiễm cao  ở tp. Hồ 
Chí Minh và ở phía Nam thành phố, nhưng ít hơn 
nhiều về phía Bắc, có nghĩa rằng những nguồn 
gây ô nhiễm trong nội đô tp.Hồ Chí Minh là đóng 
vai trò lớn nhất. Trong bản đồ NO2, cho thấy   
tp.Hồ Chí Minh là điểm nóng phát thải lớn nhất 
trong khu vực, với các nguồn thải từ các phương 
tiện giao thông, các nhà máy sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch và các khu công nghiệp.

Một khác biệt rõ rệt giữa Hà Nội và tp. Hồ Chí 
Minh đó là tp. Hồ Chí Minh có biểu đồ hàng ngày 
rất rõ ràng với thời điểm ô nhiễm đỉnh điểm luôn 
diễn ra vào buổi sáng, do cả giờ giao thông cao 
điểm lẫn điều kiện khí tượng.

Ô nhiễm bụi ở tp. Hồ Chí Minh
Nhìn chung, trong suốt nửa đầu năm 2017, chất 
lượng không khí tại tp. Hồ Chí Minh tốt hơn so với 
Hà Nội, nồng độ bụi PM 2.5 trung bình ở tp. Hồ Chí 
Minh đạt 29,96 μg/m3, trong khi ở Hà Nội là 42,57 
μg/m3. Tại tp. Hồ Chí Minh, có 8 ngày tương ứng 
với 4% tổng số ngày nồng độ bụi PM 2.5 trung bình 
vượt quá Quy chuẩn Việt Nam, ít hơn 39 ngày so với 
Hà Nội. Tuy vậy, vẫn có đến 115 ngày tương ứng 

BẢN ĐỒ QUANG HỌC AEROSOL

17/2/2017

MÔ HÌNH QUỸ ĐẠO KHỐI KHÍ DI CHUYỂN ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỜI ĐIỂM Ô NHIỄM Ở MỨC CAO, 17/2/2017
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với 63,5% số ngày có nồng độ PM 2.5 trung bình 
vượt quá Hướng dẫn của WHO (25 μg/ m3). Nồng 
độ PM2.5 trung bình 24 giờ đạt đỉnh điểm lúc 8 giờ 
sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017 với giá trị lên tới 124 
μg/m3 và chỉ số chất lượng không khí AQI lên tới 
186, ở mức có hại cho sức khỏe. Theo dữ liệu cơ sở 
cập nhật hàng giờ, ở TP Hồ Chí Minh chỉ có 5 giờ mà 
nồng độ PM 2,5 trung bình cao hơn ít nhất hai lần 
(lớn hơn hoặc bằng 100 μg/m3) và 289 giờ cao hơn 
so với Quy chuẩn Quốc gia (50 μg/m3).

Về chỉ số chất lượng không khí tại thành phố Hồ 
Chí Minh, chúng tôi cũng so sánh 6 tháng đầu năm 
2016 và năm 2017 để có cái nhìn tổng quan về sự 
thay đổi ô nhiễm không khí theo từng năm. Mặc 
dù chất lượng không khí ở thành phố Hồ Chí Minh 

tốt hơn Hà Nội nhưng lại đối lập với Hà Nội, so với 
cùng kỳ năm 2016, chất lượng không khí ở tp. Hồ 
Chí Minh có xu hướng xấu đi. Trong 6 tháng đầu 
năm 2016, chỉ có 20,5% số giờ có chỉ số AQI xếp ở 
nhóm không tốt cho sức khỏe, trong khi nửa đầu 
năm 2017 có đến 28% tổng số giờ ở nhóm này. Ở 
Tp. Hồ Chí Minh, chỉ số AQI trung bình trong nửa 
đầu năm 2017 là 87,82 nhưng con số này là 82,27 
trong cùng kỳ năm 2016 và nồng độ PM2,5 trung 
bình đạt 29,96 μg/m3, trong khi đó, nửa đầu năm 
2016, con số này là 26,6 μg/m3. Do đó, theo kết quả 
so sánh mức nồng độ PM 2,5 và chỉ số AQI giữa hai 
giai đoạn tương đương trong năm 2016 và năm 
2017 cho thấy rõ ràng chất lượng không khí tại TP 
Hồ Chí Minh đang có xu hướng xấu đi.

Phân tích các giai đoạn ô nhiễm không khí mức cao tại tp. HCM

• Tp. Hồ Chí Minh là điểm phát thải lớn nhất trong khu vực với lượng lớn các phương tiện giao 
thông, các nhà máy điện hóa thạch và các khu công nghiệp.

• Tp. Hồ Chí Minh có biểu đồ hàng ngày rất rõ ràng với thời điểm ô nhiễm đỉnh điểm luôn diễn ra 
vào buổi sáng, do cả giờ giao thông cao điểm và các điều kiện khí tượng.
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NỒNG ĐỘ BỤI PM2.5 HÀNG NGÀY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ảnh: change.org

Ngày vượt quá tiêu 
chuẩn WHO

AQI trung bình

Nồng độ PM 2.5 
trung bình

Ngày vượt quá Quy 
chuẩn Quốc gia



14

Ảnh: Markus Semrau

Chất lượng không khí ở khu 
vực nông thôn của Việt Nam 
tháng 1 đến tháng 6 năm 2017
Để giúp người dân vùng nông thôn hiểu biết hơn 
về chất lượng không khí, GreenID đã phối hợp 
cùng với thành viên của VSEA tiến hành các chiến 
dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 
cộng đồng khu vực nông thôn về ô nhiễm không 
khí và hỗ trợ người dân địa phương theo dõi chất 
lượng không khí khu vực bằng cách lắp đặt các 
thiết bị giám sát chất lượng không khí. Các thiết 
bị này đã được lắp đặt tại một số tỉnh thành như 
Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Sóc Trăng. Thiết 
bị giám sát chất lượng không khí đã được sử dụng 
có tên gọi là AirVisual Node, một loại thiết bị cầm 
tay và cung cấp dữ liệu về một số thông số chất 
lượng không khí như: nồng độ CO2, nhiệt độ, độ 
ẩm, nồng độ bụi PM10 và PM2.5. Thiết bị này cũng 
cung cấp giá trị chỉ số AQI và mức ảnh hưởng đến 
sức khỏe của nó để dễ dàng theo dõi hơn.

Mặc dù đây là một loại thiết bị đo nhanh, tính 
chính xác của dữ liệu vẫn không thể bằng so với 
các hệ thống đo lường chất lượng cao. Tuy vậy, 
thiết bị này vẫn có thể sử dụng để cảnh báo và 
nâng cao nhận thức cho người dân.

Ở Hải Phòng, thiết bị này được lắp đặt ở một hộ 
gia đình xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên từ 
tháng 4/2017. Theo dữ liệu lịch sử của thiết bị, 
chất lượng không khí ở xã Tam Hưng ổn định ở 
mức trung bình, nồng độ PM2.5 trung bình đạt 
20,85 μg/m3, nồng độ PM10 đạt 25,07 μg/m3 và 
chỉ số AQI trung bình là 67,09. Có 11 ngày không 
có dữ liệu. Từ những ngày có dữ liệu đầy đủ, có 
hơn 70 ngày tương đương 92,5% số ngày có chất 
lượng không khí thuộc mức tốt và trung bình. Chỉ 
có 6 ngày ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm.

Phát thải từ các nhà máy nhiệt điện than có thể di 
chuyển hàng trăm km ra các khu vực xung quanh 
và kết quả của thiết bị đo đặt tại Hải Phòng cho 
thấy, khu vực này không có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
Các chất gây ô nhiễm có thể di chuyển đến các 
khu vực khác (xem hình ở trang 8). Lượng khí thải 
này là rất lớn, lên tới hàng nghìn m3/phút và có 
khả năng phát tán đi xa hàng trăm km đến các 
khu vực đô thị xung quanh, đặc biệt là các đô thị 
nằm trên hướng gió chính từ ống khói nhà máy.1

Ở Hà Nam, thiết bị giám sát đã được lắp đặt ở xã 
Thanh Hải, huyện Thanh Liêm từ tháng 3/2017. 
Nhìn chung, trái với Hải Phòng, chất lượng không 
khí ở Hà Nam được coi là không tốt cho sức khỏe. 

1 Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016
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Nồng độ PM2.5 trung bình đạt 49 μg/m3, nồng 
độ PM10 trung bình đạt 59,76 μg/m3, chỉ số AQI 
trung bình là 111. Có 49 ngày tương đương 40,1% 
số ngày có chỉ số AQI trung bình hàng này nằm 
trong nhóm tốt. Có 73 ngày tương ứng 59,9% số 
ngày ở nhóm không tốt (bao gồm những ngày có 
chỉ số AQI ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm, 
có hại cho sức khỏe và rất có hại cho sức khỏe), 
đặc biệt có 2 ngày (tức 1,6% tổng số ngày) chất 
lượng không khí thuộc mức rất có hại cho sức 
khỏe.

Ở Sóc Trăng, thiết bị này chỉ mới được lắp đặt từ 
giữa tháng 6 ở xã Long Đức, huyện Long Phú. Đến 
thời điểm báo cáo, chỉ mới có dữ liệu của 17 ngày. 
Trong suốt những ngày này, chất lượng không 
khí địa phương thực sự tốt, nồng độ PM 2.5 trung 
bình chỉ có 9,4 μg/m3, nồng độ PM10 trung bình 
là 11,53 μg/m3 và chỉ số AQI trung bình là 36,3. Chỉ 
có duy nhất 1 ngày có chỉ số AQI nằm trong mức 
trung bình, những ngày còn lại (94% số ngày) có 
chất lượng không khí đạt mức tốt cho sức khỏe.

Ở Thái Bình, thiết bị giám sát chất lượng không 
khí được lắp đặt tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy từ 

tháng 6 năm 2017. Chất lượng không khí tại khu 
vực thuộc mức trung bình, nồng độ PM2.5 trung 
bình là 36,1 μg/m3, nồng độ PM10 trung bình là 
40,4 μg/m3 và chỉ số AQI trung bình đạt 56,06. Có 
tới 20/22 ngày tương ứng 91% số ngày, chỉ số AQI 
nằm trong ngưỡng tốt (bao gồm những ngày có 
chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình). Mặc dù chỉ có 
2 ngày ở mức không tốt cho sức khỏe nhưng vào 
ngày 16 tháng 6, chỉ số chất lượng không khí cao 
bất thường so với những ngày khác với chỉ số AQI 
trung bình trong 24h lên tới 165. Trong suốt thời 
gian này, dựa trên cơ sở dữ liệu hàng giờ, những 
giờ có giá trị chỉ số AQI rất cao chủ yếu tập trung 
vào buổi tối do đang trong mùa thu hoạch, người 
dân địa phương thường đốt rác thải nông nghiệp 
từ khoảng 17h-22h tối.

Tại Sóc Trăng và Thái Bình, thiết bị giám sát chất 
lượng không khí mới được lắp đặt vào tháng 
6 nên số liệu vẫn còn sơ khai. Tính đến hiện tại, 
chất lượng không khí ở hai địa phương này vẫn 
ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn 
cần thêm thời gian để đưa ra một phân tích toàn 
diện hơn.
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Các cách để bảo vệ chính bạn và lý do tại 
sao bạn nên thực hiện những biện pháp này

Cố gắng hạn chế phát thải
Chạy ô tô, đốt gỗ, và hoạt động công nghiệp phát thải chất gây ô nhiễm vào không khí. Về lâu dài, chúng ta 
chung tay để thiết lập hệ thống cải thiện chất lượng không khí. Chúng ta nên sử dụng các phương tiện công 
cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân và hạn chế phát thải.

Cố gắng tránh những khu vực ô nhiễm.
Cách đầu tiên để tránh ô nhiễm không khí là tránh các khu vực bị ô nhiễm nặng hơn, chẳng hạn như những 
con đường đông đúc với những tòa nhà cao tầng.
Cố gắng không hít thở sau những chiếc ô tô, xe máy đang gây ô nhiễm. Giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc 
với ô nhiễm. Để tránh sự ô nhiễm từ giao thông, bạn cũng có thể tránh giờ cao điểm và tắc nghẽn giao 
thông, là những điểm chính gây ra ô nhiễm.

Lựa chọn các cách di chuyển hạn chế ô nhiễm.
Hạn chế tối đa sử dụng ô tô hay xe máy nhằm không phát thải chất ô nhiễm là một cách hiệu quả để giải 
quyết ô nhiễm không khí. Nếu như nhiều người cùng chọn đi xe đạp, xe điện, đi bộ hay đi phương tiện giao 
thông công cộng, thì sẽ giảm được phần lớn ô nhiễm không khí.

Lựa chọn nơi ở phù hợp
Lựa chọn đúng nơi để sống cũng là một cách để tránh những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn như: gần các 
nhà máy và trang trại, vị trí gần các khu vực giao thông đông đúc hay các đoạn đường thường bị tắc nghẽn 
trong giờ cao điểm, khu vực bãi chôn lấp, trung tâm tái chế hay các bãi rác thải. Môi trường nơi bạn sống 
cũng chính là bầu không khí mà bạn hít thở mỗi ngày.

Không đốt gỗ hoặc rác thải
Hành vi đốt rác của mỗi cá nhân là nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường không khí cục bộ. Ô nhiễm do đốt có 
thể gây ra các bệnh lý về phổi và thần kinh, có thể liên quan đến các cơn đau tim và một số bệnh ung thư. 
Đốt rác thải là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, cần phải được chú ý cả bởi dân cư - những 
người phải nhận thức được sự nguy hiểm của đốt rác thải và cả bởi chính phủ - người phải giải quyết vấn đề 
này bằng các chính sách công và các phương pháp hiệu quả để thu gom, phân loại, tái chế và đốt bỏ rác thải 
một cách an toàn nếu không thể tái chế.

Tập thể dục đúng nơi
Tập thể dục và tích cực hoạt động là rất quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên tập thể dục ở nơi mà bầu 
không khí bị ô nhiễm nặng nề có thể gây tác dụng ngược lại, làm hại sức khỏe của bạn hơn là cải thiện nó. 
Do vậy, bạn nên quan tâm đến bầu không khí nơi bạn tập thể dục.

Đeo khẩu trang là một cách tốt để bảo vệ sức khỏe mỗi người khỏi những tác động của ô nhiễm không khí 
nhờ việc lọc đi những vật chất hay các khí nguy hiểm hiện có trong khí quyển.

Thông tin chi tiết xin vui lòng đọc tại tiêu điểm: Làm thế nào để lựa chọn khẩu trang phù hợp.

Sử dụng loại khẩu trang thích hợp



Mức ô nhiễm không khí rất cao có thể có những ảnh hưởng lâu dài đối 
với sức khoẻ, đặc biệt là bụi PM2.5, PM10 và các chất ô nhiễm khác như 
SO2, NO2, bồ hóng... Một cách hiệu quả để bảo vệ sức khoẻ của bạn khỏi 
những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đó là đeo khẩu trang bảo vệ để 
giữ các hạt bụi lơ lửng trong không khí không xâm nhập vào phổi. Nó tạo ra 
sự khác biệt lớn trong việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Do đó, việc lựa 
chọn khẩu trang rất quan trọng để có được sự bảo vệ tốt nhất. Lựa chọn khẩu 
trang không đúng, không vừa hoặc kém hiệu quả, không những không 
giảm được sự phơi nhiễm với ô nhiễm không khí mà thậm chí còn gây thêm 
nguy hại như: tạo cho người dùng cảm giác sai lệch về sự bảo đảm, đặc biệt 
ở những khu vực có mức độ ô nhiễm cao.

Chúng tôi đã phỏng vấn hai nhà sáng lập của AryMask, một thương hiệu 
Khẩu trang Carbon hoạt tính ở Hà Nội.
Để biết thêm thông tin xin liên hệ:
Email: support@arymask.com
Web: www.arymask.com

TẠI SAO SỬ DỤNG KHẨU TRANG LẠI QUAN TRỌNG TRONG ĐIỀU 
KIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHÔNG TỐT?

Tác động của bụi PM2.5 khi xâm nhập sâu vào phổi là một quá trình lâu 
dài. Bởi ô nhiễm không khí không gây nguy hiểm tính mạng ngay lập tức 
nên nhiều người bỏ qua những ảnh hưởng lâu dài, trong khi đó những 
người nhận thức được các tác động lại không có đủ thông tin hướng 
dẫn rõ ràng nên sử dụng loại khẩu trang nào. Sử dụng khẩu trang khi 
chất lượng không khí kém là rất quan trọng. Năm 2016, đã có tới hơn 3 
triệu người trên toàn cầu chết do ô nhiễm không khí1. Giao thông là 
nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở nhiều thành phố như Hà 
Nội2, với nồng độ bụi PM10 cao hơn gấp 4 lần mức 
báo động của Tổ chức Y tế Thế giới3. Mọi người nên sử dụng 
khẩu trang phù hợp để tránh hít phải các hạt bụi nhỏ khi 
không khí bị ô nhiễm.

KHẨU TRANG PHÙ HỢP LÀ GÌ VÀ CÁCH LỰA CHỌN KHẨU 
TRANG ĐÚNG CÁCH NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay có rất nhiều loại khẩu trang chống bụi trên thị 
trường. Trong đó có nhiều loại đã được chứng minh có 
khả năng lọc được tới 80% bụi PM2.5. Tuy nhiên, có nhiều 
loại khẩu trang đơn giản chỉ chặn được các hạt bụi lớn 
hay ánh nắng mặt trời. Có rất nhiều loại khẩu trang khác 

1  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
2 Ô nhiễmkhông khí ở các thành phố là sự kết hợp của các
nguồn phát thải nội đô như giao thông, đốt rác,...và các nguồn khu
vực như các trung tâm công nghiệp và các nhà máy nhiệt điện than.
3 http://www.thanhniennews.com/society/hanoi-most-polluted-city-
in-southeast-asia-expert-7782.html

TIÊU ĐIỂM: Làm thế nào để chọn 
khẩu trang thích hợp?

Ảnh: Clean Air Now

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
http://www.thanhniennews.com/society/hanoi-most-polluted-city-in-southeast-asia-expert-7782.html
http://www.thanhniennews.com/society/hanoi-most-polluted-city-in-southeast-asia-expert-7782.html
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nhau. Đối với người đi làm hàng ngày, những điều 
quan trọng nhất khi lựa chọn khẩu trang đó là kích 
cỡ vừa vặn và dấu bảo đảm cũng như hiệu quả lọc 
được in trên bao bì hay phiếu thông tin đã được 
chứng thực bởi cơ quan chức năng.
Tiếp theo, cần điều chỉnh khẩu trang sao cho 
không quá chặt hay quá lỏng, vừa vặn với khuôn 
mặt. Mặc dù nhiều thương hiệu không cho người 
tiêu dùng kiểm tra trước khi mua, nhưng hãy thử 
xem chiếc khẩu trang có thoải mái và có dấu đảm 
bảo không. Những thương hiệu như RentABike 
hay AryMask cho phép khách hàng thử khẩu 
trang trước khi mua nhằm đảm bảo là có đầy đủ 
dấu chứng thực.

Đối với những người sử dụng khẩu trang khi tham 
gia giao thông bằng xe máy thì tính đàn hồi chỉ 
là vấn đề nhỏ. Nếu một người ở bên ngoài nhiều 
hơn 1h/ngày mà nồng bộ bụi PM2.5 trong khí 
quyển lớn hơn 100 μg/m3 thì nên sử dụng khẩu 
trang chống bụi để bảo vệ chính mình. Nếu đi bộ 
hay đi xe đạp quanh những khu vực ô nhiễm với 

nhiều xe cộ qua lại, bạn sẽ hít thở không khí nhiều 
gấp 7 lần so với người đi xe máy.  Vào những ngày 
thời tiết nóng nực, sẽ tốt hơn nếu mọi người có 
thể đeo khẩu trang kể cả việc này làm bạn cảm 
thấy vô cùng nóng. Chỉ một số ít mẫu khẩu trang 
được làm từ những chất liệu màng lưới, trong khi 
số còn lại thường được làm từ những chất liệu có 
xu hướng rất nóng. Đối với khí hậu ẩm ướt, tốt 
hơn hết là nên sử dụng khẩu trang có màu sáng.

NHỮNG NHÀ PHÂN PHỐI NÀO CUNG CẤP 
KHẨU TRANG Ở  HÀ NỘI VÀ CÓ THỂ CHO CẢ 
TP. HỒ CHÍ MINH?

Các mẫu khẩu trang mới đã được đưa vào thị 
trường. Một số trong đó đã có bộ lọc than hoạt 
tính và dấu chứng nhận hiệu quả bao gồm các 
khẩu trang đến từ các thương hiệu: Respro, 
Totobobo, AryMask, Neomask, Vogmask và 
Karibon, còn số khác thì không. Khẩu trang của 
Respro là đắt nhất, sau đó là Totobobo, Vogmask, 
AryMask, Karibon, Neomask và rẻ nhất là những 

Để đảm bảo khẩu trang bạn mua đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an 
toàn, ví dụ như tiêu chuẩn NIOSH, bạn cần kiểm tra đầy đủ các thông tin có 
trên bao bì như: NIOSH, tên nhà sản xuất, loại tiêu chuẩn (N95, N99 hay N100).

Đối với khẩu trang theo tiêu chuẩn châu Âu, bạn cần kiểm tra đầy đủ các 
thông tin có trên bao bì như: dấu “CE”, tên nhà sản xuất, EN149:2001 và loại 
khẩu trang.

Khẩu trang N95 được chứng nhận bởi NIOSH hay khẩu trang EN-149 đều được 
thiết kế giúp người dùng hạn chế tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không 
khí (bụi, khí ga, khí bay hơi).

Tại các công ty lớn sản xuất khẩu trang hay lớp lọc, đối với mỗi lô sản xuất 
đều có lấy mẫu kiểm tra. Nếu công ty sản xuất cung cấp dữ liệu kiểm tra lớp 
lọc của họ, với đầy đủ thông tin về ngày kiểm tra thì sẽ đảm bảo hơn và khẩu 
trang đó sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi bụi PM2.5.

Nếu bạn đang làm việc trong môi trường có nhiều khí độc, hay cảm thấy khu 
vực mình đang đến có dấu hiệu nhiều khí gây hại, hãy sử dụng khẩu trang 
N100 hoặc FFP3 có tác dụng lọc khí. Khẩu trang lọc khí thường lớn hơn và có 
chất hấp thụ cũng như màng lọc để lọc cả bụi PM1 cũng như khí gây hại.
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Hai nhóm tiêu chuẩn được công nhận là tiêu chuẩn Hoa Kỳ và tiêu chuẩn châu 
Âu. Tiêu chuẩn Hoa Kỳ được đánh giá bởi chính phủ Hoa Kỳ:

- Các loại khẩu trang N95, N99, N100 lọc được ít nhất 95% lượng bụi trong không khí

Các loại khẩu trang được chứng nhận bởi tiêu chuẩn châu Âu phải được đánh 
dấu bằng chữ “CE” (tiêu chuẩn được công nhận) và ký hiệu tiêu chuẩn (VD: EN 
149:2001). Bên cạnh đó còn có thêm ký hiệu: Bộ lọc mặt nạ (FFP):

- FFP1, FFP2, FFP3: loại bỏ ít nhất 80% hạt bụi trong không khí

Tiêu chuẩn Hoa Kỳ và châu Âu đều làm giảm tác động của ô nhiễm không khí 
một cách đáng kể nếu được sử dụng đúng cách…

Các tiêu chuẩn quốc tế

chiếc khẩu trang y tế. Những chiếc khẩu trang 
có thể thay thế bộ lọc là lựa chọn tốt nhất giúp 
giảm lượng rác thải phát sinh sau khi dùng.
AryMask (có giá trên 28$) cung cấp những chiếc 
khẩu trang lưới phù hợp với thời tiết nóng nực 
có chất lượng cao và lớp lọc than hoạt tính N95 
và N99. Ngoài ra còn có khẩu trang dùng một 
lần FFP2 và khẩu trang phòng độc FFP3 (N100).   
Những chiếc khẩu trang chống ô nhiễm với chiếc 
khóa dán không cài, chắc chắn và có nhiều kích 
cỡ khác nhau. AryMask cũng mang lại những 
chiếc khẩu trang có thiết kế tùy chỉnh, đảm bảo 
phù hợp và hài lòng người tiêu dùng.

BẠN CÓ KINH NGHIỆM GÌ VỀ THỊ TRƯỜNG
TIÊU DÙNG KHẨU TRANG Ở VIỆT NAM?
7 năm trước, mức độ ô nhiễm ở Hà Nội thấp hơn 
nhiều so với hiện tại. Chúng tôi từng có thể đi xe 
máy, xe đạp cũng giống như đi xe buýt mà chẳng 
cần mang theo chiếc khẩu trang nào. “Sau 7 năm 
tuổi thơ đầu đời sống ở Kathmandu - một thành 
phố ô nhiễm nặng nề, tôi đã rất hạnh phúc khi thấy 
rằng con người Việt Nam đang dần dần hiểu biết 
hơn về tác hại của khói bụi, nguyên nhân gây ra 
các căn bệnh như đau họng, dị ứng, hen suyễn, 

viêm phế quản, virut lây nhiễm và ho" (Campbell). 
Hầu hết những chiếc khẩu trang mà con người 
sử dụng hàng ngày đều là khẩu trang y tế (giá 
50.000VND/100 chiếc), hoặc là khẩu trang cotton 
như Kissy. Cả 2 loại này đều không có vi sợi tổng 
hợp đủ khít, hay dấu chứng nhận khả năng ngăn 
ngừa trên 95% các hạt bụi lơ lửng cỡ nhỏ. Phần lớn 
nguồn điện của Việt Nam được sản xuất từ dầu mỏ, 
thủy điện và than. Một trong những nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm không khí là nhiên liệu chất 
lượng kém. Mặc dù chính phủ đang thực thi giám 
sát lượng phát thải từ xe cộ nhưng vẫn có hàng 
ngàn chiếc xe đang thải ra lượng lớn các chất 
gây ô nhiễm không khí. Việc đốt cây trồng để lấy 
đất cho những mùa vụ mới là một hình thức gây 
phát thải khác bao phủ khắp thành phố. Việc đốt 
nhựa và rác thải trên các đường phố do không đủ 
điều kiện tái chế đang gây hại đến những người 
dân sinh sống xung quanh. Vẫn còn nhiều việc 
phải làm để giảm mức ô nhiễm không khí ở Hà 
Nội, tuy nhiên sẽ khá khó khăn do có nhiều yếu tố 
khác nhau gây ảnh hưởng đến khí quyển. 
Khẩu trang Kissy và khẩu trang y tế thường được 
lựa chọn bởi tính thông dụng. Là một người tiêu 
dùng, việc tìm kiếm những chiếc khẩu trang chất 
lượng tốt không phải là dễ dàng. Chúng tôi đang 



5 lời khuyên cho sự thoải mái và đảm bảo vệ sinh

1
2
3

4
5

20

tìm cách để đưa vào thị trường các loại khẩu trang 
với đủ kích cỡ và người dân có thể tiếp cận dễ dàng 
với thị trường lớn.

LIỆU CÓ PHẢI NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI 
NHẬN THỨC RẰNG HỌ NÊN SỬ DỤNG KHẨU 
TRANG?

Con người ngày càng hiểu hơn rằng họ nên đeo 
khẩu trang khi lái xe quanh thành phố Hà Nội. 
Ô nhiễm càng ngày càng trở nên trầm trọng vì 
lượng lớn phương tiện giao thông không kiểm 
soát được. Vào năm 2013, dân số Việt Nam là 97 
triệu người, trong đó 37 triệu người đã đăng ký 
xe máy chính chủ và chỉ có 2 triệu người sở hữu 
ô tô riêng. Năm nay, ước tính rằng có 5-7 triệu 
chiếc xe máy trên đường phố Hà Nội, và 7,4 triệu 
chiếc tại TP. Hồ Chí Minh. Con số này đang ngày 
càng tăng lên nhanh chóng mặc dù chính phủ 
đang thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông 

xanh, giao thông công cộng và xe đạp. Do những 
chiếc xe hơi bị đánh thuế nặng (100-200%), nên 
nó được xem như biểu tượng cho sự giàu có, tuy 
nhiên gần đây, việc giảm thuế mạnh đối với xe 
dung tích dưới 1,5 lít đã dẫn tới ngày càng nhiều 
người mua xe hơi. Trên địa bàn Hà Nội có nhiều 
ngôi nhà nằm cách mặt đường chỉ vài mét. Một 
cuộc khảo sát đã được tiến hành đối với trên 300 
người ở các khu vực khác nhau của Hà Nội, chúng 
tôi nhận ra rằng có trên 70% phụ nữ ngày nay 
sử dụng khẩu trang chống ô nhiễm, trong khi có 
khoảng 30% nam giới, 20% trẻ em sử dụng khẩu 
trang vải. Tuy nhiên khẩu trang cotton không 
thể ngăn ngừa được các hạt bụi nhỏ hơn PM10, 
và nó mang tính thời trang nhiều hơn là bảo vệ 
con người khỏi ánh nắng mặt trời. Những chiếc 
khẩu trang cotton không có tính hiệu quả trong 
ngăn ngừa bụi mịn PM2.5 cũng như các chất độc 
hại như: N, BC, PMx, CO, NO, NO2, SO42- và K+. 
Theo như dữ liệu thu thập được, mặc dù số lượng 

Không được dùng chung khẩu trang. Thông thường, khẩu trang có thể mua 
ở hiệu thuốc. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất để họ giao 
khẩu trang đến tận nhà cho bạn.

Kiểm tra thời hạn sử dụng của khẩu trang. Khẩu trang loại không dùng một 
lần có thể sử dụng lại nhiều lần, cho đến khi nó bị bẩn, méo mó hay cảm 
thấy khó thở khi đeo, sau đó cần thay thế.

Khẩu trang dùng một lần chỉ được sử dụng một lần duy nhất, nên 
đổi sang cái mới sau mỗi lần đeo. Trung tâm kiểm soát và phòng 
chống bệnh dịch (CDC) cung cấp một danh sách các khẩu 
trang lọc được bụi mịn được NIOSH phê duyệt trên trang web: 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html

Sử dụng khẩu trang chống khuẩn có thể gây ra hít thở khó khăn hay giảm 
lượng không khí. Hãy dừng sử dụng khi bạn cảm thấy không thoải mái. 
Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn không chắc chắn liệu có nên sử dụng 
khẩu trang hay không.

Nhanh chóng tháo khẩu trang ra trước khi hắt hơi.
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người dân sử dụng khẩu trang đã tăng nhưng 
kiến thức về những loại khẩu trang có thể bảo vệ 
con người tốt nhất vẫn chưa phổ biến.

LOẠI CÂU HỎI HAY CHỦ ĐỀ NÀO MỌI NGƯỜI 
QUAN TÂM NHẤT TRONG VẤN ĐỀ CHẤT 
LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỐNG KHUẨN?

Người dân Việt Nam thực sự ngạc nhiên về chất 
lượng không khí thay đổi mạnh mẽ trong những 
năm gần đây, vấn đề thường được thảo luận 
trong xã hội và truyền thông. Trong khi chỉ số ít 
người quan tâm về những tác động nguy hại của 
chất lượng không khí đang dần xấu đi, thì đa số 
lại không quan tâm đến vấn đề này. Mọi người 
muốn biết chất lượng không khí thực sự xấu đi 
như thế nào thì có thể so sánh với kinh nghiệm 
sẵn có hay những thay đổi khác. Ví dụ việc hít 
thở không khí với nồng độ bụi PM2.5 trên 100 
μg/m3 trong nhiều năm có tác hại như thế nào? 
Mặc dù không tệ như việc đã và đang hút thuốc 
lá, nhưng nó có thể làm cho con người giảm đi 2 
năm tuổi thọ. Nó cũng ảnh hưởng nặng nề đến 
phổi, làm phổi của trẻ em kém phát triển. Điều 
này thường không được nhận thức đủ hay thảo 
luận nhiều. Đôi khi chúng ta thấy trên đường 
phố, cha mẹ thì đeo khẩu trang nhưng con của 
họ ngồi sau thì lại không đeo khẩu trang. Có lẽ 

Một người khỏe mạnh nên đeo khẩu trang N95 khi chất lượng không khí dự 
báo ở mức không tốt cho sức khỏe (AQI>150). Người bị bệnh phổi mãn tính 
hoặc bệnh tim, người cao tuổi hay phụ nữ mang thai nên đeo khẩu trang 
N95 khi chất lượng không khí được dự báo ở mức không tốt cho sức khỏe 
đối với nhóm người nhạy cảm (AQI>100).

Nhóm người nhạy cảm (người bị bệnh phổi/tim, trẻ em, trẻ sơ sinh, phụ nữ 
mang thai, người già) nên tránh hoặc hạn chế tối đa các hoạt động ngoài 
trời khi dự báo chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Nếu cần thiết 
phải đi ra ngoài, cần sử dụng khẩu trang thích hợp để giảm sự phơi nhiễm.

Có một loạt các loại khẩu trang phù hợp cho các hoạt động và thích ứng với 
nhiều loại môi trường như dành cho nội/ngoại thành, chạy bộ, đi dạo, đi làm, thể 
thao và giải trí, hoặc dành cho nơi làm việc... Respro liệt kê danh sách khẩu trang 
đề xuất trên website để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn tùy theo mục đích:  
http://respro.com/pollution-masks/mask-selector

họ  không nhận thức được mối nguy hiểm đối 
với lá phổi của con em mình.

NÊN NHẮN GỬI THÔNG ĐIỆP CHÍNH NÀO 
ĐẾN NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VỀ VẤN 
ĐỀ SỬ DỤNG KHẨU TRANG VÀ CHẤT LƯỢNG 
KHÔNG KHÍ?

Mỗi người chúng ta đều có thể làm những việc 
nhỏ ngăn ngừa ô nhiễm không khí. Một số ví 
dụ như: bảo vệ người già và trẻ em với những 
chiếc khẩu trang chống ô nhiễm không khí khi 
mà mức độ phát thải ô nhiễm ngày càng tăng 
cao; sử dụng xe đạp và xe điện nhiều hơn các 
phương tiện giao thông khác; cân nhắc về việc 
tái chế và việc sử dụng những loại xe công cộng. 
Chúng tôi nhận thấy những người trẻ Việt Nam 
đã nhận thức được ô nhiễm không khí bằng việc 
sử dụng những chiếc khẩu trang. Những người 
quan tâm này có thể sẽ tăng lên. Cộng đồng Việt 
Nam đang bắt đầu hiểu biết hơn về tác động của 
chất lượng không khí đối với sức khỏe con người. 
Mọi người đã tìm kiếm và sử dụng những chiếc 
khẩu trang chất lượng cao cho mình và gia đình. 
Chúng tôi hy vọng vấn đề ô nhiễm không khí sẽ 
luôn tiếp tục được quan tâm và thảo luận.
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Chất gây ô nhiễm có thể được chia làm 2 loại là sơ 
cấp và thứ cấp. Chất gây ô nhiễm sơ cấp là những 
chất phát tán trực tiếp vào khí quyển từ nguồn phát 
thải, ví dụ như tro phát tán từ quá trình đốt chất thải 
rắn. Chính vì thế, tác động của nó dễ dàng nhận 
thấy ngay tại nguồn phát thải hoặc vùng lân cận. 
Chất gây ô nhiễm thứ cấp được hình thành thông 
qua phản ứng của chất gây ô nhiễm sơ cấp hoặc tiền 
chất gây ô nhiễm phát tán trong khí quyển. Chúng 
không trực tiếp phán tán, đúng hơn là không trực 
tiếp hình thành và có thể không ảnh hưởng ngay 
tại nguồn phát thải hoặc vùng lân cận, ví dụ như 
sương khói là sản phẩm của chất gây ô nhiễm sơ cấp 
thì được biết đến như là chất gây ô nhiễm thứ cấp. 
Những chất gây ô nhiễm thứ cấp này cũng được chú 
ý trong quan điểm về ô nhiễm không khí xuyên biên 
giới bởi những ảnh hưởng của chúng lại không phải 
là tại nguồn phát thải.
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 tăng trưởng kinh tế, trong khi việc đo 
đạc kiểm soát chất lượng không khí còn hạn chế và 
các quy 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 điều chỉnh đã xác định (Bộ Công Thương, 
2016). Tại Việt Nam, các nguồn gây ô nhiễm không 
khí bao gồm: đốt nhiên liệu hóa thạch, các hoạt 
động nông nghiệp, công nghiệp, khai thác khoáng 
sản, ô nhiễm không khí trong nhà, ô nhiễm không 
khí từ khu dân cư, giao thông vận tải. 

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. Thông 
tin chi tiết được trình bày trong Báo cáo chất lượng 
không khí Việt Nam năm 2016.

Nguồn gây ô nhiễm không khí và các 
chất gây ô nhiễm

Hoạt động xây dựng

Các nguồn gây ô nhiễm không khí
Phát thải từ công nghiệp Nhà máy nhiệt điện than

Phát thải từ xe cộ

Ô nhiễm không khí xuyên biên giới

Nhà ở Phát thải từ nông nghiệp

Đốt nhiên liệu, phát thải 
trong quá trình sản xuất

Đốt than, dầu, khí, năng 
lượng sinh khối và chất thải

Phát thải từ động cơ, lốp và 
má phanh và hao mòn của 
đường xá, bay hơi nhiên liệu.

Đốt nhiên liệu, phát thải 
trong quá trình xây dựng

Đun nấu, thắp sáng Nông nghiệp, dung môi 
và chất thải
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TIÊU ĐIỂM: 
Ô nhiễm không khí xuyên biên giới

Việt Nam đang phải trải qua vấn đề ô nhiễm 
không khí xuyên biên giới và ngay cả khi không 
có biểu hiện rõ ràng thì càng ngày càng có nhiều 
bằng chứng về sự ô nhiễm không khí này1. Những 
ảnh hưởng này là khác nhau tùy theo từng khu 
vực. Ở khu vực miền Nam Việt Nam, năm 2015, 
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã trải 
qua một đợt ô nhiễm khói mù tồi tệ nhất trong 
vòng 10 năm trở lại đây do ảnh hưởng bởi khói 
bụi từ cháy rừng ở Indonesia. Các nước Đông 
Nam Á đều đã chịu hậu quả của những đám 
cháy rừng này. Miền Bắc và miền Trung Việt Nam 
có thể chịu tác động đáng kể từ các nguồn phát 
thải từ các khu vực phía Đông, Đông Bắc, Đông 
Nam của Trung Quốc và Đài Loan. Một số nghiên 
cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014 
đã chỉ ra rằng, tình trạng ô nhiễm không khí và 
bụi mốc gia tăng vào mùa đông, đặc biệt do ảnh 
hưởng của gió mùa Đông Bắc (tháng Giêng). Vào 
mùa đông, các nước khác có thể đóng góp 40% 
- 50% chất gây ô nhiễm vào miền Bắc Việt Nam, 
đặc biệt từ Trung Quốc.

1 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia gia đoạn 
2011-2015

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm xuyên biên 
giới, cần thiết có sự hợp tác quốc tế và khu vực 
hợp nhất tất cả các nước có liên quan tới vấn đề 
này. Khung ước chung của ASEAN có thể hữu ích 
trong việc giải quyết vấn đề này, nhưng nó phải 
có hiệu lực hơn hiện nay. Cần phải có các thỏa 
thuận song phương và đa phương để ngăn chặn 
tình trạng ô nhiễm này.

Công ước quốc tế về ô 
nhiễm không khí xuyên biên 

giới tầm xa, 1979

Theo Công ước về ô nhiễm không khí xuyên biên 
giới tầm xa năm 1979: “Ô nhiễm không khí” có 
nghĩa là sự phát tán vật chất hoặc năng lượng 
vào trong không khí dưới tác động trực tiếp 
hoặc gián tiếp từ hành vi của con người gây hại 
cho tự nhiên, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con 
người, đe dọa đến hệ sinh thái, đặc điểm vật chất 
và làm suy yếu hoặc gây trở ngại tới quy hoạch 
lãnh thổ và sử dụng hợp lý môi trường, và “chất 
gây ô nhiễm không khí” có thể được hiểu theo 
như vậy. “Ô nhiễm không khí xuyên biên giới tầm 
xa” có nghĩa là ô nhiễm không khí có nguồn gốc 
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vật lý nằm hoàn toàn hoặc một phần trong khu 
vực thuộc quyền tài phán của một nước và có 
tác động tiêu cực đến khu vực thuộc thẩm quyền 
của nước khác ở một khoảng cách xa, nó không 
phân biệt là nguồn phát thải cá nhân hay của 
nhóm nguồn phát thải nào.

Công ước về ô nhiễm không khí xuyên biên giới 
tầm xa được thiết lập trong khuôn khổ UNECE 
năm 1979, lần đầu tiên tính đến ô nhiễm không 
khí trong một hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu 
và ngăn ngừa ô nhiễm không khí và sự di chuyển 
của nó. Công ước được thiết lập trên cơ sở hợp 
tác: thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc 
gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Những 
tác động bất lợi của ô nhiễm không khí lên con 
người và môi trường cũng như vấn đề ô nhiễm 
không khí xuyên biên giới tầm xa đã được nhìn 
nhận. Mục tiêu của Công ước là xây dựng chính 
sách quốc gia, hợp tác quốc tế (chia sẻ thông tin, 
giám sát, tư vấn, nghiên cứu) nhằm chống lại ô 
nhiễm không khí và sự di chuyển của nó. Trong 
những năm qua, Công ước này được mở rộng 
qua 8 nghị định thư xác định các biện pháp cụ 
thể mà các bên phải thực hiện nhằm cắt giảm 
phát thải chất gây ô nhiễm không khí.

Tuy nhiên, Công ước mới chỉ được ký bởi các nước 
châu Âu, Nga, Mỹ và Canada, xác định nguyên 
tắc hợp tác quốc tế về giảm ô nhiễm không khí 
và khuyến khích nghiên cứu và ủng hộ chính 
sách về vấn đề này. Không có nước châu Á, châu 
Phi hay Nam Mỹ nào tham gia Công ước này.

Thỏa thuận khu vực: Thỏa 
thuận ASEAN về ô nhiễm 
không khí xuyên biên giới

Vào tháng 6 năm 2002, chính phủ các nước 
ASEAN kí Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù 
xuyên biên giới tại Kuala Lumpur. Đây là hiệp 
định khu vực đầu tiên trên thế giới, ràng buộc 
các khu vực tiếp giáp nhau cùng giải quyết vấn 
đề ô nhiễm xuyên biên giới bởi ảnh hưởng của 

cháy rừng và đất canh tác. Hiệp định này bao 
gồm hợp tác trong phát triển và thực hiện các 
biện pháp ngăn chặn, giám sát và giảm thiểu 
ô nhiễm khói mù xuyên biên giới nhờ quản trị 
nguồn đất và cháy rừng. Đồng thời, nó cũng có 
mục đích cung cấp thông tin trong trường hợp 
một khu vực hay một nhóm khu vực nào đó bị 
ảnh hưởng bởi khói mù xuyên biên giới nhằm 
giảm thiểu hậu quả của loại ô nhiễm này.

Việt Nam tham gia ký thỏa thuận này vào năm 
2003 và kêu gọi giảm thiểu khói mù thông qua 
những nỗ lực chung của quốc gia và tăng cường 
hợp tác khu vực và quốc tế trong bối cảnh phát 
triển bền vững, thông qua các hành động giám 
sát và ngăn ngừa.

Hiệp định này là bước đầu tiên trong công cuộc 
chống lại ô nhiễm không khí xuyên biên giới, 
nhưng nó chỉ đề cập đến khói mù từ những vụ 
cháy rừng hay đốt rơm rạ, cây cỏ để lấy đất làm 
nông nghiệp. Khói mù chủ yếu đến từ Indonesia 
(đứng thứ 3 trong các nước phát thải carbon 
nhiều nhất thế giới bởi nạn phá rừng nghiêm 
trọng) kí hiệp định vào năm 2014, 12 năm sau 
khi hiệp định này được thiết lập.

Ngoài ra, “hiệp định khói mù” bị cho rằng là mơ 
hồ và thiếu cơ chế thực thi hay văn kiện/hướng 
dẫn đủ mạnh để giải quyết tranh chấp. Mặc dù 
thực tế nó là ràng buộc về pháp lý bằng cách bảo 
vệ chủ quyền quốc gia của các thành viên nhưng 
nó thúc đẩy hành động của các quốc gia cho lợi 
ích của quốc gia hơn là lợi ích của khu vực. Hơn 
nữa, mối quan hệ khăng khít giữa các chủ thể 
kinh tế chính và các thành phần chính trị cấp cao 
chỉ dẫn đến việc duy trì tình trạng hiện tại thay vì 
áp dụng các biện pháp hữu hiệu. Các sáng kiến 
hầu hết không có hiệu quả trong việc hạn chế 
khói mù nhưng có tác dụng bảo vệ lợi ích của 
các doanh nghiệp. Hiệp định ASEAN không bao 
gồm các quốc gia như Trung Quốc, Bangladesh, 
Ấn Độ là các nước gây ô nhiễm lớn (từ than, công 
nghiệp và giao thông).



25

Mặc dù tồn tại những bất cập trên, cách tiếp cận 
mang tính khu vực sẽ là cách tốt nhất để giải 
quyết các vấn đề môi trường chung. Mô hình chủ 
nghĩa khu vực ASEAN với việc áp dụng có chọn 
lọc các nguyên tắc của ASEAN đối với các thành 
viên không tạo thuận lợi cho việc này.

Vận chuyển ô nhiễm

Sự di chuyển của không khí là cơ chế mà ô nhiễm 
không khí di chuyển từ nguồn phát thải tới nơi 
tiếp nhận. Bầu khí quyển là nơi các chất gây ô 
nhiễm không khí có thể vận chuyển từ nơi này 
sang nơi khác. Nếu gió mang ô nhiễm trong 
không khí lên đủ cao, chất gây ô nhiễm này có 
thể di chuyển tới hàng trăm dặm trước khi được 
đưa tới trái đất. Trên thực tế, những nơi bị coi 
là ô nhiễm thì có thể không như vậy và những 
nơi nhìn thì sạch nhưng lại có thể bị ô nhiễm. Ô 
nhiễm không khí không có biên giới và không 
thể kiểm soát được sự di chuyển của nó. Chính vì 
thế, việc hiểu ô nhiễm không khí di chuyển như 
thế nào và cách kiểm soát ô nhiễm tại nguồn là 
rất quan trọng để ngăn ngừa sự di chuyển của 
chúng và tránh phân tán các chất gây ô nhiễm 
ảnh hưởng tới các khu vực không có nguồn gây 
ô nhiễm. Các chất ô nhiễm không khí có thể phân 
tán qua nước, không khí, sinh vật, thực phẩm. Nó 
thay đổi tùy theo nguồn phát thải và các chất 
gây ô nhiễm có liên quan. Sự phân tán ô nhiễm 
vào không khí ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như 
khí tượng (hướng gió, tốc độ gió và tính ổn định 
của khí quyển), chiều cao phát thải, đặc điểm địa 
lý vùng, khu vực và nguồn phát thải.

Nhiều chất gây ô nhiễm có kiểu phân tán rất 
phức tạp, đặc biệt là trong môi trường như thành 
phố hay thị trấn, nơi có rất nhiều nguồn phát thải 

và điều kiện môi trường có nhiều biến đổi lớn. 
Sự phức tạp này rất khó để mô hình hóa hay đo 
lường xu hướng di chuyển của chất gây ô nhiễm 
và do đó khó dự đoán mức độ phơi nhiễm cho 
con người. Việc đo lường phơi nhiễm tùy theo 
thời điểm, địa điểm và khoảng thời gian thực 
hiện giám sát không khí.

Gió là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan 
trọng trong vận chuyển và phát tán các chất 
gây ô nhiễm không khí. Nó chuyển động theo 
chiều ngang tự nhiên của khí quyển: tốc độ gió 
có thể ảnh hưởng lớn tới sự tập trung chất gây ô 
nhiễm trong một vùng, nếu tốc độ gió càng lớn 
thì nồng độ chất gây ô nhiễm càng thấp. Gió làm 
chất gây ô nhiễm loãng ra và nhanh chóng phân 
tán ra các vùng lân cận.

Tính ổn định của khí quyển cũng là một yếu 
tố ảnh hưởng tới sự vận chuyển các chất gây ô 
nhiễm không khí, nó liên quan đến chuyển động 
thẳng đứng của khí quyển. Nếu điều kiện khí 
quyển không ổn định thì các chất gây ô nhiễm 
sẽ pha lẫn vào nhau theo chiều dọc, ví dụ sự pha 
trộn của khí lạnh nặng với khí nóng và nhẹ hơn ở 
tầng trên của khí quyển dẫn tới điều kiện không 
ổn định, tạo ra sự phân tán chất gây ô nhiễm vào 
trong không khí.

Ngược lại, nếu khí quyển ổn định sẽ ngăn cản sự 
phát tán không khí bị ô nhiễm. Khí quyển ổn định 
thường xuất hiện khi không khí nóng phân bố ở 
trên không khí mát và bề dày giao thoa không 
đáng kể. Điều kiện này được gọi là hiện tượng 
nghịch đảo nhiệt. Sự nghịch đảo có thể ngăn cản 
sự gia tăng và phân tán chất gây ô nhiễm không 
khí từ tầng thấp của khí quyển và gây ra ô nhiễm 
không khí cục bộ.
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Kinh nghiệm Quốc tế về quản lý chất 
lượng không khí

Tại Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường đã 
được ban hành năm 2005 và bổ sung sửa 

đổi năm 2014. Luật cung cấp một số giải pháp 
và định hướng cho việc bảo vệ môi trường 
thông qua các chính sách và biện pháp thực thi. 
Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 
155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường. Hệ thống văn bản pháp luật, quy 
định về bảo vệ môi trường khá đầy đủ, tuy nhiên 
phần quy định riêng cho môi trường không khí 
còn rất ít. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 
lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/
BTNMT quy định giá trị các giới hạn thông số 
cơ bản trong không khí xung quanh bao gồm 
lưu huỳnh điôxit, carbon monoxit, nito dioxit, 
ozone, tổng bụi lơ lửng, bụi PM10 và PM2.5 và 
chì. Hiện nay, Việt Nam thiếu quy chuẩn về môi 
trường không khí trong nhà.

Tại châu Âu, việc kiểm soát và cải thiện 
chất lượng không khí chủ yếu được quy 

định bởi luật pháp châu Âu. Chỉ thị chất lượng 
không khí xung quanh năm 2008 (2008/50/EC) 
quy định giới hạn ràng buộc cho hàm lượng 
của một số chất gây ô nhiễm không khí chính 
ngoài trời1 gồm SO2, các hợp chất của nitơ (NO, 
NO2), CO, benzen, bụi lơ lửng (PM10, PM2.5), 
chì, arsen, cadimi, niken, hydrocacbon thơm đa 
vòng và ozon. Chỉ thị 2008/50/EC cũng có đề 
cập đến vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên 
giới. Luật pháp châu Âu quy định quản lý chất 
lượng không khí bao gồm 300 công cụ pháp 
lý như chỉ thị, lệnh, quyết định và khuyến cáo. 
Chính sách ô nhiễm không khí được đặc trưng 
bởi tính minh bạch trong quá trình điều tra 
hàng ngày và phương pháp nghiên cứu dữ liệu 
và đánh giá kỹ thuật sử dụng cho việc xây dựng 
chính sách. Các bên liên quan có cơ hội đưa ra 
những bằng chứng và góp ý, cung cấp càng rõ 
chứng cứ kỹ thuật và động cơ pháp lý.

1  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/ 

Tại Vương quốc Anh, trách nhiệm đáp 
ứng các giá trị giới hạn chất không khí 

thuộc về chính quyền ở Scotland, xứ Wales và 
Bắc Ailen. Thư ký của các xứ về Môi trường, 
Thực phẩm và Nông thôn có trách nhiệm đáp 
ứng các giá trị giới hạn tại Anh, phối hợp đánh 
giá và kế hoạch quản lý chất lượng không khí 
cho toàn bộ Vương quốc Anh. Mục tiêu chất 
lượng không khí quốc gia quy định giới hạn 
cho bụi (PM10, PM2.5), các oxit nitơ (NO, NO2), 
ozon, SO2, hydrocacbon thơm đa vòng, benzen, 
1,3-butadien, CO và chì2.

Tại Mỹ, quản lý chất lượng không khí bao 
gồm tất cả các hoạt động mà cơ quan 

quản lý có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe con 
người và môi trường từ các ảnh hưởng xấu của 
ô nhiễm không khí. Đạo luật không khí sạch 
(Clean Air Act – CAA) là luật liên bang toàn diện 
quản định phát thải từ các nguồn thải cố định 
và nguồn thải di động. Luật này cho phép Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường (EPA) thiết lập quy 
chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung 
quanh (NAAQS) để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 
phúc lợi công cộng và quy định giới hạn phát 
thải cho các chất độc hại và 6 chất gây ô nhiễm 
không khí thường gặp. Đó là ozon mặt đất, bụi 
lơ lửng (PM10, PM2.5), CO, chì, SO2, NO2. Việc 
thiết lập các quy chuẩn ô nhiễm sẽ đi cùng với 
việc chỉ đạo các bang nhằm xây dựng kế hoạch 
thực hiện, áp dụng cho các nguồn công nghiệp 
thích hợp tại bang đó3. EPA làm việc với các đối 
tác liên bang, tiểu bang và lãnh đạo các bộ lạc 
để giám sát và bảo đảm tuân thủ đúng luật và 
các quy định về không khí sạch. 

2  http://ec.europa.eu/environment/air/quality/ 
3 https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-
air-act

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act
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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 
gây 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, 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.
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Là một bước cảnh báo để giảm thiểu tới mức thấp 
nhất tác động của ô nhiễm không khí khi ở ngoài 
trời, báo cáo này tập trung khuyến nghị để tăng 
cường tiếp cận và sử dụng loại khẩu trang phù hợp. 
Đề xuất toàn diện của GreenID liên quan đến vấn đề 
ô nhiễm không khí có thể được tải tại đây: http://bit.
ly/ChatLuongKhongKhiVN2016

Tại Việt Nam, ước tính có đến 98% dân số đang 
bị phơi nhiễm với bụi PM2.5 ở mức 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. Để 
khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí và cải thiện 
chất lượng không khí ở các thành phố lớn cũng như 
các địa phương khác trên toàn quốc, chúng ta cần 
phải xác định được tất cả các nguồn ô nhiễm gây 
ra bởi con người như công nghiệp (sản xuất điện), 
công nghiệp nặng, đốt rác thải, hoạt động xây dựng, 
nhà ở, giao thông và cần lên kế hoạch hành động 
giúp nhanh chóng giảm bớt 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 con người và đặc biệt là 
những người nghèo. Bên cạnh những khuyến nghị 
được nêu trong Báo cáo chất lượng không khí Việt 
Nam 2016 do GreenID thực hiện, trong báo cáo này, 
chúng tôi tập trung vào việc tăng cường sử dụng 
khẩu trang sao cho đúng.

1. CHIẾN DỊCH NÂNG CAO NHẬN THỨC 
CỘNG ĐỒNG

Trước hết, công chúng cần được thông tin một cách 
có hệ thống và toàn diện với hướng tiếp cận bắt đầu 
từ các trường học, đại học và bao gồm cả các doanh 
nghiệp nhà nước, các khu vực công. Điều này cần 
được thực hiện nhờ các hình thức truyền thông và 
chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, phối hợp 
cùng các tổ chức địa phương như Hội Phụ nữ, Hội 

Nông dân, Đoàn thanh niên và Ủy ban nhân dân các 
xã. Chiến dịch nâng cao nhận thức gồm các thông 
tin về tác hại của ô nhiễm không khí và nguồn phát 
thải nhằm gỡ bỏ những hiểu lầm về ô nhiễm không 
khí và tập trung chủ yếu vào cách thức bảo vệ người 
dân khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe nhờ sử dụng khẩu 
trang đúng loại và đúng cách.

2. GIỚI THIỆU QUY CHUẨN VIỆT NAM 
CHO CÁC LOẠI KHẨU TRANG LỌC KHÍ

Để đảm bảo người dân mua được đúng loại khẩu 
trang có hiệu quả giảm bớt tác hại của ô nhiễm 
không khí, các thông tin về quy chuẩn quốc gia 
hay nhãn mác cần phải được kiểm tra, công bố 
bởi các cơ quan chức năng để tăng tính minh 
bạch giúp người dân chủ động tìm kiếm các loại 
khẩu trang có hiệu quả.

3. TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG BÁN VÀ 
PHÂN PHỐI KHẨU TRANG 

Nếu Nhà nước không thể đảm bảo cung cấp khẩu 
trang phù hợp để khắc phục tác động xấu của 
ô nhiễm không khí lên sức khỏe con người, cần 
có các quy định để thúc đẩy hệ thống phân phối 
khẩu trang trên khắp cả nước.

4. CUNG CẤP MIỄN PHÍ HOẶC HỖ TRỢ 
TIẾP CẬN KHẨU TRANG Ở CÁC KHU 
VỰC CÓ NỒNG ĐỘ Ô NHIỄM CAO

Để bảo vệ người dân trong các khu vực ô nhiễm cao 
có thể tiếp cận với loại khẩu trang tốt, khẩu trang lọc 
ô nhiễm không khí nên được phát miễn phí hoặc hỗ 
trợ giá. Sự đầu tư này có thể giảm bớt ngân sách cho 
y tế công cộng trong tương lai và cần được thực hiện 
với chiến dịch nâng cao nhận thức.

Khuyến nghị
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