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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Tổng quan về phát triển nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam 

Năng lượng là một trong các yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế của quốc gia và cải thiện 

cuộc sống của con người. Theo dự báo, nhu cầu năng lượng ở Việt Nam ngày càng tăng cao để 

đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hướng tới cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 

2020 cũng như nhu cầu dân sinh. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện, ngày càng 

tăng, theo quy hoạch điện 7 được lập cho giai đoạn 2011-2020, với tầm nhìn đến năm 2030, Việt 

Nam sẽ tập trung tăng công suất phát điện từ nhiệt điện than, khai thác hết tiềm năng thuỷ điện, 

và phát triển điện hạt nhân trong giai đoạntừ nay tới 2030. 

Tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của Việt Nam năm 2013 là 31.213 MW, bao gồm: 13.261 

MW từ thủy điện chiếm 42%; 7.023 MW từ nhiệt điện đốt than chiếm 22,5%; 7.914 MW từ 

turbine khí chiếm 24,3% và 174 MW từ năng lượng tái tạo (NLTT) chiếm 5,57%. Tổng lượng 

điện thành phẩm đạt mức 130 tỷ kWh trong đó từ thủy điện là 43%, nhiệt điện đốt than là 20,5%, 

turbine khí la 32,1% và NLTT là 0,4%. Theo nghiên cứu của GreenID (2014) đã chỉ ra, trong 

giai đoạn 2010 – 2013, công suất phát điện của nhiệt điện đốt than trong tổng cơ cấu nguồn cung 

của nước ta tăng liên tục từ 18,29% lên 22,5%.  

Bảng 1: Công suất của các nguồn điện ở Việt Nam 2010 – 2013. 

Nguồn cung 
2010 2011 2012 2013 

MW % MW % MW % MW % 

Thủy điện 8.124 37,71 10.100 41,01 12.009 44,13 13.261 42,49 

Nhiệt điện đốt than 3.941 18,29 4.451 18,07 4.900 18,01 7.023 22,50 

Nhiệt điện dầu 575 2,67 574 2,33 574 2,11 537 1,72 

Nhiệt điện khí 468 2,17 468 1,90 468 1,72 468 1,50 

Turbin khí 6.934 32,19 7.434 30,19 7.446 27,36 7.446 23,86 

Nhập khẩu 1.000 4,64 1.100 4,47 739 2,72 739 2,37 

Hệ thống deiesel – thủy 

điện nhỏ - năng lượng 

gió 

500 2,32 500 2,0 1,078 3.96 1,740 5,57 

Tổng công suất lắp đặt 21,542 100 24,627 100 27,214 100 31,213 100 

Tỉ lệ tăng trưởng (%) 22,9%   14,3%   10,5%   14,7%   

Tăng công suất (MW) 4.021   3.085   2.587   3.999   

Công suất cức đại Pmax 

(MW) 
15.416   16.490   18.603   20.010   

Nguồn: GreenID, 2014 
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Theo quy hoạch điện quốc gia cho giai đoạn 2011 – 2020 có tầm nhìn tới năm 2030 (PDP VII), 

tổng công suất phát điện của Việt Nam sẽ đạt 75.000 MW vào năm 2020 và 146.800 MW năm 

2030.Về thuỷ điện, tiềm năng kinh tế-kỹ thuật đã được khai thác đến 70%, và theo dự đoán tỷ 

trọng điện sản xuất từ thuỷ điện giảm từ 34,8% năm 2010 xuống 20% vào năm 2020 và 12% vào 

năm 2030 trong tổng điện sản xuất của quốc gia (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, 2012; UNDP, 

2013). Hiện nay, việc phát triển thủy điện của nước ta cũng bị dư luận phản đối vì những tác 

động xấu tới môi trường và xã hội. Để đáp ứng nguồn điện như trong dự báo của PDP VII, nhiệt 

điện đốt than đã được các nhà hoạch định chính sách lựa chọn là nguồn cung cấp điện chính yếu 

vì loại nguồn năng lượng này có quy mô công suất đủ lớn, công suất trung bình của một tổ máy 

là 300- 600 MW với thời gian vận hành hàng năm lên tới 6.500 – 7.000 giờ. Bên cạnh đó, việc 

vận hành nhà máy nhiệt điện đốt than không phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết bên ngoài và 

điều kiện tự nhiên như năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Những lợi thế này đã dẫn tới 

việcc chính phủ quyết định lựa chọn tăng cường công suất phát điện từ các nhà máy nhiệt điện 

(NMNĐ) đốt than. Theo đó, công suất phát điện của NMNĐ đốt than được quy hoạch đạt mức 

36.000 MW (chiếm 48%) vào năm 2020 và 75.000MW (tương ứng 52%) vào năm 2030 (Thủ 

tướng Chính phủ, 2011).  

 

Nguồn: MOIT, 2011 

Biểu đồ 1: Tổng công suất phát điện năm 

2020 

Biểu đồ 2: Tổng công suất phát điện năm 

2030 

Tuy nhiên, việc sản xuất điện từ nhiệt điện đốt than đang đối mặt với hàng loạt khó khăn và 

thách thức.Thật vậy, nhiệt điện than cũng gặp một khó khăn lớn về khả năng tự cung cấp than, 

dẫn đến nguy cơ nhập khẩu than phụ thuộc vào thị trường thế giới. Để thực hiện mục tiêu tăng 

sản lượng điện từ nhiệt điện than, các nhà máy dự kiến sẽ cần 171 triệu tấn than, trong khi sản 

lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành than chỉ đạt 75 triệu tấn vào năm 2030 (Hiệp hội 

Năng lượng Việt Nam, 2012). Bên cạnh đó, sử dụng nhiều nhiệt điện đốt than khiến cho Việt 

Nam đối mặt với những thách thức lớn về môi trường – xã hội như ô nhiễm nguồn nước, ô 

nhiễm không khí hay gia tăng tỉ lệ thất nghiệp và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xung 

quanh khu vực xây dựng nhà máy. Thêm vào đó, nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế đã chỉ 

ra rằng khí thải của các nhà máy nhiệt điện than là nguồn gây hại lớn góp phần làm gia tăng biến 

đổi khí hậu toàn cầu do chứa các khí SOx, NOx. Cụ thể, thông báo quốc gia lần 2 của UNFCCC 
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có nêu rõ nhiệt điện đốt than là một nguồn chính khiến năng lượng trở thành ngành có lượng 

phát thải lớn nhất góp phần làm gia tăng biến đổi khí hậu trong 5 ngành được tiến hành kiểm kê 

khí nhà kính. Một nghiên cứu khác của UNDP1 (2015) có đưa ra con số phát thải từ nhiệt điện 

than của Việt Nam năm 2010 chiếm 20 % trong tổng số phát thải là 264 triệu tấn CO2tương 

đương. Con số này được dự báo tăng lên 90% trong tổng số 515 triệu tấn CO2 tương đương vào 

năm 2030.  

Theo đánh giá khác về tác động đến môi trường của mỏ than và nhà máy nhiệt điện than do Viện 

Năng lượng thực hiên năm 2011, cho thấy thiệt hại về kinh tế do gia tăng phát thải khí nhà kinh 

lên tới 1,2 tỉ đồng năm 2011 và tăng lên 9 tỉ đồng vào năm 2030. Thiệt hại do mưa axit là 94 

triệu USD năm 2011 và tăng lên tới 729 triệu USD vào năm 2030. Ngoài ra, tác động tới sức 

khỏe của người dân do phát thải khí SOx, NOx từ các nhà máy nhiệt điện đốt than được ước tính 

lên tới 99 triệu USD năm 2011 và 639 triệu USD vào năm 20302.  

Có thể thấy rằng, bên cạnh việc có thể đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế quốc dân thì nhiệt 

điện đốt than cũng đang ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng mà nước ta phải đối mặt khi lựa chọn 

kịch bản phát triển năng lượng có tỉ lệ nhiệt điện than cao. Tuy nhiên những nguy cơ, thách thức, 

sự đánh đổi khi đi theo kịch bản phát triển này chưa được thảo luận rộng rãi và thấu đáo. Từ năm 

2013, GreenID cùng các thành viên Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) đã tiến 

hành khảo soát nhanh hiện trạng phát triển than và nhiệt điện than ở Việt Nam và bắt đầu các 

hoạt động nghiên cứu, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm, tọa đàm, đối thoại về loại 

hình phát triển năng lượng này với các bên liên quan với mong muốn đóng góp vào thúc đẩy 

phát triển năng lượng bền vững cho Việt Nam. Mục đích chính là nâng cao năng lực cho các 

thành viên và các đối tác của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam về thực trạng phát triển 

điện than cũng như tác động của nhà máy nhiệt điện than tới môi trường, kinh tế và xã hội. Bên 

cạnh đó, đây cũng là cơ hội để GreenID kết nối với các đối tác, nhà chức trách địa phương và các 

cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nhà máy nhiệt điện đốt than. Kết quả của chuyến công tác này được 

chia sẻ tới giới báo chí truyền thông và những bên liên quan nhằm đưa tiếng nói về giá trị thực 

của phát triển điện than trong xã hội hiện nay. 

1.2 Mục tiêu và phạm vi khảo sát 

Tiếp nối những nỗ lực trên, năm 2015, GreenID đã phối hợp với một số thành viên và đối tác của 

VSEA tiến hành khảo sát một số nhà máy Nhiệt điện than ở các địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng, 

Thái Bình, Hà Tĩnh, Trà Vinh và Bình Thuận. Hoạt động khảo sát hướng tới các mục tiêu cụ thể 

như sau:  

- Rà soát lại mục tiêu phát triển điện than trong Tổng sơ đồ điện 7 nói chung và kiểm chứng thực 

tế phát triển các nhà máy nhiệt điện than so với quy hoạch đề ra. 

- Tìm hiểu tác động tới môi trường, kinh tế và xã hội của nhà máy nhiệt điện than và các mỏ than 

trong những giai đoạn khác nhau tới; 

                                                           
1UNDP, 2015. Fiscal policies on fossil fuels: Coal and coal fired power plants in Vietnam, Ha 

Noi 
2 MOIT, 2011 
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- Nâng cao năng lực cho các thành viên Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam cũng như 

các đối tác của Liên minh; cụ thể, kĩ năng thu thập thông tin bằng điều tra phiếu hỏi, nâng cao 

nhận thức về những tác động của nhà máy nhiệt điện than tới môi trường – xã hội và sức khỏe 

của người dân. 

- Chia sẻ kết quả nghiên cứu tới các bên liên quan và sử dụng kết quả khảo sát trong vận động 

chính sách về phát triển năng lượng bền vững của Liên minh. 

1.3 Cấu trúc báo cáo 

Báo cáo khảo sát bao gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu thông tin chung, mục tiêu cũng như 

phạm vi và cấu trúc báo cáo. Chương 2 trình bày nội dung chính của những phương pháp đã 

được nhóm tác giả sử dụng trong quá trình thực hiện khảo sát/giám sát. Tiếp theo, chương 3 giới 

thiệu về tác động của các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than tới môi trường và xã hội. Trong đó, -

phần 3.1 trình bày kết quả rà soát lại các thông tin về tác động môi trường – xã hội của các nhà 

máy này thông qua tài liệu và đánh giá được thực hiện trước thời gian tổ chức hoạt động khảo 

sát. Phần 3.2 giới thiệu chungcác trường hợp nghiên cứu điển hình đã được thực hiện khảo sát, 

bao gồm thông tin chung của các nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vũng 

Áng và Duyên Hải.Kết quả khảo sát và những câu chuyện cụ thể của người dân tại các địa 

phương đã khảo sát cũng về trường hợp nghiên cứu và những khuyến nghị nhằm cải thiện hoặc 

giảm nhẹ những tác động tiêu cực của các nhà máy nhiệt điện than trong tương lai. 
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CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

Chương này sẽ tóm tắt những phương pháp được tác giả áp dụng để thực hiện hoạt động khảo sát 

cụ thể bao gồm: rà soát tài liệu tại bàn, thu thập số liệu bằng bảng hỏi và phương pháp phỏng vấn 

sâu. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện khảo sát cũng sử dụng excel như một công cụ để phân tích số 

liệu thu thập được của chuyến khảo sát tại các địa bàn.  

2.1. Rà soát tài liệu 

Rà soát các tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu là bước đầu tiên cần thiết để có được bức 

tranh toàn cảnh về tình hình phát triển điện than ở Việt Nam cũng như xác định được địa điểm 

khảo sát. Dựa trên kết quả rà soát các tài liệu sơ cấp, nhóm thực hiện khảo sát đã lựa chọn được 

những địa điểm khảo sát bao gồm: nhà máy nhiệt điện Thái Bình, nhà máy nhiệt điện Quảng 

Ninh, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng và nhà máy nhiệt điện 

Duyên Hải. Bảng tổng hợp thông tin về các địa điểm khảo sát được thu thập và cũng là cơ sở để 

thiết kế phiếu hỏi cho các đối tượng khảo sát (Xem thêm phụ lục 1). Một phần thông tin giới 

thiệu về các nhà máy từ kết quả rà soát các tài liệu sẵn có sẽ được sử dụng như nguồn thông tin 

đầu vào cho báo cáo cuối cùng. 

2.2. Thu thập số liệu 

Căn cứ vào những thông tin trong quá trình khảo sát, nhóm khảo sát đã lựa chọn được những nhà 

máy nhiệt điện than để khảo sát theo các tiêu chí: giai đoạn phát triển, vị trí địa lý xây dựng và 

thời gian vận hành. Theo đó, những địa bàn khảo sát được xác định bao gồm:  

- Miền Bắc: nhóm khảo sát đã lựa chọn 3 nhà máy nhiệt điện than là nhà máy nhiệt điện than 

Thái Bình (đang trong quá trình xây dựng) và 2 nhà máy nhiệt điện Quản Ninh, Hải Phòng (đang 

trong giai đoạn vận hành) 

- Miền Trung: nhà máy nhiệt điện Vũng Áng là một trường hợp nghiên cứu điển hình cho nhà 

máy mới được đưa vào vận hành 

- Miền Nam: Nhiệt điện Duyên hải là trường hợp nghiên cứu điển hình của khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long đang trong quá trình chạy thử và xây dựng hoàn tất. 

Để thực hiện công tác khảo sát tại các địa bàn, nhóm khảo sát đã liên lạc với các cơ quan đối tác 

ở địa phương cùng phối hợp để thực hiện. Cụ thể, các đối tác địa phương bao gồm: Liên hiệp các 

Hội khoa học Kĩ thuật Thái Bình (USTA Thái Bình), Trung tâm Phát triển Tài nguyên nước và 

Thích nghị Biến đổi khí hậu (CEWAREC), Liên hiệp các Hộ khoa học Kĩ thuật tỉnh Hà Tĩnh 

(USTA Hà Tĩnh), Trung tâm Tư vấn và Kĩ thuật môi trường Hải Phòng (Encen Hải Phòng), Ban 

chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ). Sự tham gia của các đối tác địa phương là giúp tăng cường nguồn 

lực cho hoạt động khảo sát của dự án cũng như tăng cường mối liên hệ với các đối tác địa 

phương trong vấn đề nghiên cứu.Qua đó, GreenID tăng cường mối quan hệ trong mạng lưới đối 

tác địa phương có cùng mối quan tâm về vấn đề phát triển nhiệt điện than. 

2.2.1. Khảo sát bảng hỏi 

Mục tiêu khảo sát bảng hỏi nhằm điều tra những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế, thực trạng 

tác động của phát triển nhà máy nhiệt điện than tới môi trường và xã hội xung quanh khu vực 
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nhà máy nhiệt điện. Phần 1 của bảng hỏi điều tra những thông tin chung của các hộ gia đình 

tham gia khảo sát. Phần 2 của bảng hỏi khảo sát những tác động của nhà máy nhiệt điện tới môi 

trường nước, môi trường không khí, sức khỏe và môi trường xã hội của người dân địa phương. 

Mẫu phiếu hỏi khảo sát được đính kèm trong phần phụ lục 2 của báo cáo này.  

+ Số lượng phiếu hỏi trên các địa bàn 

Kết thúc chuyến khảo sát tại các điểm tổng số phiếu khảo sát mà thu được là 567 phiếu. Số lượng 

phiếu hỏi được phân bổ cho các địa bàn khảo sát như sau:  

 

Biểu đồ 3: Tỉ lệ phiếu phỏng vấn tại các nơi khảo sát 

2.2.2. Phỏng vấn sâu 

Nhóm thực hiện khảo sát đã tiến hành phỏng vấn đại diên chính quyền địa phương cấp tỉnh, 

huyện và xã về tình hình môi trường của địa phương cũng như nhận định của họ về tác động của 

nhà máy nhiệt điện than. Bên cạnh đó, nhóm khảo sát cũng tìm hiểu vấn đề môi trường nổi bật 

của địa phương và những giải pháp khắc phục đang được địa phương triển khai ứng dụng. Ngoài 

ra, tìm hiểu tiềm năng năng lượng thay thế tại địa phương cũng là một nội dung mà cuộc phỏng 

vấn sâu nhấn mạnh trong quá trình thu thập. Mẫu phiếu phỏng vấn sâu được đính kèm trong phụ 

lục 3-5 và danh sách các cơ quan phỏng vấn sâu được đính kèm trong phụ lục 6 của báo cáo này. 

2.3. Phân tích số liệu 

Ứng dụng bảng Pivot Table trong Excel được sử dụng là công cụ chính để phân tích số liệu thu 

thập được từ hoạt động khảo sát. 

Thái Bình
9%

Quảng 
Ninh
18%

Hải Phòng
38%

Hà Tĩnh
27%

Trà Vinh
8%
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CHƯƠNG III: TÁC ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

VÀ XÃ HỘI 

Chương này sẽ giới thiệu về những tác động của việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than tới 

môi trường, xã hội và sức khỏe.Đầu tiên, phần 3.1 sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu tại bàn 

về những tác động của NMNĐ than cũng như quá trình khai thác than tới môi trường và xã 

hội.Tiếp theo đó, thông tin chung của các trường hợp nghiên cứu điển hình của các nhà máy điện 

than được chọn để đi khảo sát, bao gồm: nhà máy nhiệt điện than Thái Bình, Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Vũng Áng và Duyên Hải được trình bày trong phần 3.2. Phần cuối cùng của chương sẽ 

trình bày sơ bộ kết quả thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi tại các địa phương và đánh giá tác động 

của các nhà máy này tới môi trường, kinh tế và xã hội thông qua các giai đoạn khác nhau khi 

phát triển nhà máy nhiệt điện than. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã đánh giá tác động của nhà máy 

nhiệt điện đốt than qua 3 giai đoạn: giai đoạn quy hoạch, giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận 

hành. Bên cạnh đó, những câu chuyện của người dân được ghi chép lại trong quá trình khảo sát 

cũng là những minh chứng cụ thể thuyết phục cho kết quả của báo cáo khảo sát này. 

3.1. Rà soát tài liệu về tác động của việc phát triển các nhà máy nhiệt điện than 

Theo Quy hoạch điện 7, Việt Nam đã đưa vào quy hoạch 57 nhà máy nhiệt điện than với rất 

nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau.Tuy nhiên, hiện nay cũng dấy lên những quan ngại về những 

tác động tới môi trường và xã hội trong quá trình khai thác than và vận hành NMNĐ than ở nước 

ta (xem thêm trong Phụ lục 7). 

- Môi trường không khí 

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 nay. Cụ thể, tác 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… Mặc dù trong quá trình khai thác, chế biến và vận 

chuyển, các doanh nghiệp đã áp dụng một số biện pháp giảm thiểu tác động như trang bị hệ 

thống xử lý bụi, che đậy khi vận chuyển, cải tiến dây chuyền sản xuất nhưng kết quả quan trắc 

của BTNMT cho thấy 100% các cơ sở khai thác và chế biến than có nồng độ bụi vượt ngưỡng 

quy chuẩn cho phép (QCVN06:2009/BTNMT). Kết quả cụ thể được trình bày trong bảng 2 dưới 

đây: 

Bảng 2: Kết quả quan trắc nồng độ bụi của một số cơ sở khai thác và chế biến than 

STT Cơ sở sản xuất 
Khai thác, 

chế biến 
Vận chuyển Bãi thải 

Khu hành 

chính, dân 

cư 

1 Hà Tu – Quảng Ninh 2,0 – 8,8 10,2 1,2 0,57 – 0,73 

2 Núi Béo – Quảng Ninh 47,7 – 75,9 1,9 1,4 1,4 

3 
Cao Thắng – Quảng 

Ninh 
16,3 – 38,4    

4 Tân Lập – Quảng Ninh 20 – 30,1    

5 
Nhà sàng TT Hòn Gai – 

Quảng Ninh 
2,6 – 5,3 1,4 – 1,8  0,1 – 0,9 
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6 Mạo Khê – Quảng Ninh 1.08 – 2   0,1 

7 
Hồng Thái – Quảng 

Ninh 
37,6 15,2  1,3 

Đơn vị: mg/m3 

QCVN 06:2009 quy định hàm lượng bụi: 0,15mg/m3 

Nguồn: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương. 

Ngoài ra, các loại khí thải của các nhà máy nhiệt điện than bao gồm bụi, CO, CO2, H2S, S2O và 

NOx. Hiện nay, các nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam chủ yếu sử dụng nhiệt điện ngưng 

hơi, lò hơi tuần hoàn tự nhiên, công suất thấp, không đáp ứng yêu cầu về môi trường. Các nhà 

máy nhiệt điện chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn cùng với công nghệ lạc hậu đã và đang 

gây áp lực không nhỏ lên môi trường không khí của các khu vực này. Theo báo cáo của Viện 

nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, Bộ công thương (2010), lượng phát thải của 

các nhà máy nhiệt điện than như sau:  

Bảng3: Ước tính lượng phát thải các chất ô nhiễm trong khí thải của các nhà máy nhiệt 

điện trên toàn quốc năm 2009 

Loại nguồn điện Bụi SO2 NOx CO2 

Nhiệt điện than 1.008 31.494 32.342 16.501 

Nhiệt điện dầu 6.902 56 3.429 25.077 

Nhiệt điện khí – Turbin khí hỗn hợp 0 0 15.431 22.977 

Tổng 7.870 31.550 51.215 42.105 
Đơn vị: tấn/năm (CO2: nghìn tấn/năm) 

Bảng4: Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các nhà máy nhiệt điện theo 

các dạng nhiên liệu 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 

Than      

PM 2.024 2.374 3.031 4.092 5.742 

SO2 31.625 30.996 35.707 40.880 50.054 

NO2 35.240 37.819 45.014 45.590 49.642 

CO2 27.975 31.820 40.150 52.554 72.671 

Dầu      

PM 2.772 3.133 4.005 3.043 805 

NO2 4.848 5.450 6.917 5.105 1.267 

CO2 2.740 3.146 4.222 3.112 1.288 
Đơn vị: tấn/năm (CO2: nghìn tấn/năm) 

Ghi chú: Phát thải được tính toán với điều kiện thực tế của các dự án 

Các hệ số phát thải được áp dụng là các hệ số của IPCC và AP42 của Mỹ 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, 2010. 

Việc tăng các khí thải, đặc biệt là CO2 đóng góp đáng kể vào việc gia tăng biến đổi khí hậu 

không chỉ ở nước ta mà còn trên toàn thế giới. Theo Thông báo Quốc gia lần 2(2010), tổng lượng 

khí CO2phát thải là 246 triệu tấn, trong đó phát thải từ ngành năng lượng chiếm 53,1%. CO2 gần 

như trong suốt với ánh sáng nhưng lại là chất hấp thụ mạnh và phản phát xã bức xạ hồng ngoại, 

đặc biệt trong vùng bước sóng từ 12-18µm. Vì vậy khí CO2 tăng, gây tăng nhiệt độ vùng khí 
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quyển thấp, do nhiều bức xạ hồng ngoại từ trái đất bị giữ lại. Hiện tượng này được gọi là hiệu 

ứng nhà kính, có thể làm tăng nhiệt độ của Trái Đất lên một cách lâu dài. 

Việc gia tăng khí thải chứa các oxit của lưu huỳnh và ni-tơ trong khí quyển sẽ dẫn tới nguy cơ 

tăng tần suất xuất hiện hiện tượng mưa axit. Trong quá trình mưa, dưới tác dụng của bức xạ môi 

trường, các khí thải SO2 và NO2 phản ứng với hơi nước trong khí quyển để hình thành các axit 

như H2SO4, HNO3, và H2SO3. Chúng lại rơi xuống mặt đất cùng với các hạt mưa hay lưu lại 

trong khí quyển cùng mây trên trời khiên cho nước mưa có tính acid. Báo cáo chuyên đề của 

Khoa Tài nguyên và Môi trường (Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, 2009) chỉ ra rằng 

80% khí SO2 được thải ra từ các thiết bị tạo năng lượng, 15% do hoạt động đốt cháy của các 

ngành công nghiệp khác nhau, và 5% từ các nguồn khác. Đối với NO2, 1/3 tổng lượng thải của 

cả nước từ hoạt động của các máy năng lượng, 1/3 là do hoạt động của đốt nhiên liệu để chuyển 

hóa thành năng lượng và phần còn lại do nguồn khác tạo nên. Điều này cho thấy, ngành sản xuất 

và sử dụng năng lượng là ngành có lượng phát thải chính nguồn khí thải SO2 và NO2 ra không 

khí ở Việt Nam. 

- Nguồn nước 

Quy trình sử dụng và khai thác than có ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp tới nguồn nước, bao 

gồm khai thác than và nhà máy nhiệt điện đốt than. 

Khai thác than 

Khai thác than ở các mỏ lộ thiên đặc biệt nguy hiểm cho nguồn nước ở những khu vực lân 

cận.Quá trình sử dụng nước để rửa than sẽ gây ô nhiễm cho nguồn nước xung quanh, cụ thể bụi 

bẩn và trầm tích trong than chảy ra sông hồ sẽ hại chết các sinh vật dưới nước.Bên cạnh đó, khi 

khai thác, các mỏ than sử dụng rất nhiều nước ngầm càng làm trầm trọng thêm các vấn đề khan 

hiếm nước, thậm chí đe dọa mất nguồn nước tại nhiều khu vực.Trang Năng lượng Việt Nam có 

trích lời dẫn kết quả tính toán của các chuyên gia kinh tế Trung Quốc, trung bình mỗi tấn than có 

thể làm giảm đi 1m3 nước ngầm, trong khi nguồn nước ngầm rất khó để khôi phục3.Một nghiên 

cứu khác về các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường mỏ than Lộ Trí4 (Quảng Ninh) cho thấy, 

vào mùa khô, nguy cơ nguồn nước của các con suối xung quanh mỏ than Lộ Trí bị nhiễm axit  

làrất cao do vào mùa khô lượng nước mặt và nước ngầm của khu vực này xuống thấp nên hàm 

lượng pH tại khu vực mỏ rất thấp. Nguy cơ này không xuất hiện trong mùa mưa do nước ở khu 

vực gần mỏ than Lộ Trí được pha loãng trong quá trình vận chuyển ở suối và nước mưa nên độ 

pH giảm và ở mức đạt tiêu chuẩn cho phép, không gây ảnh hưởng nhiều tới vùng hạ lưu. Tuy 

nhiên, trong mùa mưa nguồn nước ở đây lại đối mặt với cá nguy cơ khác như nước thải mỏ chứa 

nhiều bùn đất, làm bồi đắp lòng suối gây ảnh hưởng tới dòng chảy và làm ô nhiễm vịnh Bái Tử 

Long. Lưu lượng nước suối Ngô Quyền cũng bị giảm do một phần nước suối đổ xuống moong 

khai thác. 

Nhà máy nhiệt điện 

Nước thải trong quá trình vận hành của nhà máy nhiệt điện thanbao gồm nước thải sinh hoạt và 

nước thải kĩ thuật (nước làm mát bình ngưng, nước làm mát thiết bị phụ trợ, nước rửa sàn, rửa 

                                                           
3 http://nangluongvietnam.vn/news/vn/an-ninh-nang-luong-va-moi-truong/he-luy-moi-truong-do-khai-thac-than-
qua-muc-cua-trung-quoc.html 
4 http://www.vjol.info/index.php/DHTL/article/viewFile/12432/11342 
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nền, nước thải từ bãi chứa than, kho than, nước thải tro xỉ…). Tại điểm xả nước thải làm mát 

bình ngưng ra môi trường thường có nhiệt độ nước cao hơn so với mức nhiệt độ của dòng nước 

thông thường, vận tốc dòng xả cao và trong loại nước thải này cũng chứa một hàm lượng clo 

nhất định. Điều này làm thay đổi môi trường sống do đó gây ảnh hưởng đến đời sống sinh vật 

dưới nước, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn lợi thủy sản tại nơi xả thải. Việc sử dụng nguồn 

nước ngọt của khu vực xung quanh để sử dụng cho thi công, xây dựng và vận hành nhà máy làm 

giảm lưu lượng nước ngọt của khu vực xung quanh.Ngoài ra, việc hút nước ngọt từ các nguồn 

nước ngọt xung quanh cũng gây tổn thất tôm cá và các sinh vật dưới nước do bị hút vào bơm, 

giảm nguồn thủy sản trong khu vực và suy giảm hệ sinh thái dưới nước, động vật đáy khu vực 

đầu hút. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ khan hiếm nguồn nước ngọt cho cuộc sống sinh hoạt 

của người dân khu vực xung quanh trong tương lai xa. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân và khối văn phòng của nhà máy nhiệt điện than được thải ra 

môi trường nếu không được xử lý tốt có thể dẫn tới vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy 

cũng như vùng lân cận, gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường của địa phương. Lưu lượng nước 

thải sinh hoạt từ nhà máy cũng thay đổi theo từng giai đoạn của nhà máy và từng mùa, như giai 

đoạn xây dựng có thể lên tới hàng nghìn công nhân, giai đoạn vận hành ở mức vài trăm công 

nhân. Nước thải sinh hoạt của các cán bộ công nhân viên của nhà máy chứa chất cặn bã, chất rắn 

lửng lơ, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh. 

Việc một số nhà máy vận chuyển than bằng đường biển/sông cũng gây ra những nguy cơ ô 

nhiễm môi trường nước theo trục đường vận chuyển. Cụ thể, nước thải chứa các chất thải từ các 

tàu, thuyền đi lại trên biển xuống biển/sông hoặc thất thoát than xuống biển trong quá trình vận 

chuyển cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, việc xây dựng các công trình 

như cầu cảng vận chuyển than theo đường thủy là nguyên nhân làm thay đổi môi trường tự nhiên 

khu vực, tác động xấu tới môi trường nước và làm giảm diện tích khai thác thủy sản của người 

nông dân quanh vùng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có những nghiên cứu đánh giá tác động chính 

xác tác động của việc vận chuyển than tới nguồn nước trên trục đường vận chuyển. 

- Chất thải rắn 

Tro xỉ là một trong những chất thải rắn sinh ra trong quá trình đốt than của các nhà máy nhiệt 

điện đốt than.Tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu, công nghệ đốt mà khối lượng và thành phần tro 

xỉ khác nhau. Mặc dù hiện nay việc tái chế và sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện để làm vật 

liệu xây dựng, đường giao thông và chế tạo các vật liệu mới ngày càng được chú trọng, tuy nhiên 

nó vẫn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. 

Hiện nay cả nước có khoảng 15.000 MW điện than đang vận hành thải ra một lượng chất thải rắn 

lên tới hàng chục triệu tấn mỗi năm5.Theo khảo sát của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản 

(JBIC), chỉ tính riêng các nhà máy nhiệt điện phía Bắc thuộc EVN thì lượng tro thải ra hàng năm 

lên đến 673.600 tấn (Bảng).  

Bảng5: Lượng tro của các nhà máy phía Bắc 

Tên nhà máy Công suất (MW) Lượng tro (tấn/năm) 

Phả Lại 1 400 188000 

Phả Lại 2 600 249000 

                                                           
5 http://nangluongvietnam.vn/news/vn/hiep-hoi-nang-luong-viet-nam-vea/van-ban-phan-bien-kien-nghi/kien-
nghi-ho-tro-sx-vat-lieu-khong-nung-tu-xi-than-nhiet-dien.html 
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Ninh Bình 100 37000 

Uông Bí 100 39000 

Uông Bí mở rộng 300 124600 

Tổng số  637600 

Nguồn: Báo cáo của JBIC6 

Theo Tổng sơ đồ điện 7, đến năm 2020 lượng chất thải rắn của các nhà máy nhiệt điện than tăng 

đáng kể do tăng công suất từ các nhà máy nhiệt điện đốt than lên khoảng 35.000 MW.Nếu theo 

tính toán của Ngân hàng Nhật Bản7 (JBIC), bình quân cứ mỗi MW công suất sẽ tương ứng với từ 

277 tấn (trong trường hợp tốt nhất) đến 428 tấn tro (nếu không có những cải tạo mang tính đột 

phá) mỗi năm thì tổng lượng tro xỉ than thải ra sẽ vượt qua con số hàng triệu tấn mỗi năm. Ngoài 

ra, nguồn cung cấp than nhiên liệu trong nước cho các nhà máy nhiệt điện thường là loại than chất 

lượng thấp, có độ tro lớn hơn 31÷32%, thậm chí đến 43÷45%. Do đó, các nhà máy nhiệt điện thải ra 

lượng tro xỉ khá lớn, có thể từ 20-30% lượng than sử dụng với suất tiêu hao than trung bình khoảng 

500 g/kWh, tổng lượng than sử dụng cho nhiệt điện và lượng tro xỉ tạo thành ghi trong Bảng sau. 

Bảng6: Tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2010  20308 

STT Năm 
Công suất,                   

MW 

Tiêu thụ than,                     

triệu tấn/năm 

Lượng tro xỉ,                          

triệu tấn/ năm 

1 2010 4.250 12,75 3,82 ÷ 4,46 

2 2020 36 000 80 16 

3 2030 75 000 176 35 

 

Sau năm 2010, các nhà máy nhiệt điện đốt thanở Việt Nam thường sử dụng công nghệ đốt than trong 

lò tầng sôi.Than nguyên khai được đập đến 5÷8 mm rồi cấp vào lò đốt, hiệu suất cháy của buồng đốt 

cao hơn 90%. Trong quá trình đốt cháy chất hữu cơ, khoảng 20% chất vô cơ không cháy bị dính 

vón thành các hạt lớn và rơi xuống đáy lò gọi là xỉ (hoặc tro đáy lò). Còn đến 80% chất vô cơ 

không cháy, bay theo khói lò và được thu hồi bằng nhiều phương pháp thu bụi (xiclon, lọc túi, 

lọc tĩnh điện) gọi là tro (tro bay). Thời gian nhiên liệu lưu trong buồng đốt không lâu nên dù sử 

dụng công nghệ đốt than nào, lò than phun hay lò tầng sôi, trong tro xỉ vẫn còn lẫn những hạt than 

chưa kịp cháy hoặc chưa cháy hết. Do đó lượng than thất thoát khi nung do lẫn trong tro xỉ còn khá 

cao, thường là 20÷30% (tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Uông Bí, …)9. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 201410 về 

một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón 

để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Theo đó, một số nội dung đáng chú ý tại Quyết 

                                                           
6JBIC, (2003), Environment improvement and Polution Prevention by Effective Recycling of Industrial and Domestic 
Waste in Vietnam, Draft Final Report 
7 JBIC, (2003), Environment improvement and Polution Prevention by Effective Recycling of Industrial and Domestic 
Waste in Vietnam, Draft Final Report; 
http://www.nsl.hcmuns.edu.vn/greenstone/collect/hnkhbk/archives/HASH015b/16fa54b7.dir/doc.pdf 
8Tái chế và sử dụng tro xỉ Nhiệt điện – Báo cáo 4(2011) 
9 Báo cáo 4 
10http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=176238 

http://www.nsl.hcmuns.edu.vn/greenstone/collect/hnkhbk/archives/HASH015b/16fa54b7.dir/doc.pdf
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định này là việc bắt buộc các chủ nhà máy nhiệt điện phải có phương án đầu tư dây chuyền, thiết 

bị xử lý tro xỉ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đưa 

vào vận hành trước năm 2020; đến năm 2020, mỗi nhà máy chỉ được cấp phép diện tích bãi thải 

với dung lượng chứa tối đa không quá hai năm để các chủ nhà máy nhanh chóng có phương án 

xử lý chất thải làm ra vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, cho đến nay, theo báo cáo của Vụ Vật liệu 

xây dựng (Bộ Xây dựng)11, hiện chỉ có Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đã tận dụng tro xỉ than để 

làm thành vật liệu xây không nung. Trước đây, tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện này được sử dụng để 

làm phụ gia cho bê tông đầm lăn xây dựng các công trình thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu 

và một số các công trình thủy điện khác. Ngoài nhiệt điện Phả Lại, nhiều nhà máy nhiệt điện 

khác vẫn chưa xử lý, tái sử dụng nguồn chất thải này khiến nguồn thải tro xỉ ngày càng ùn ứ, 

chất đống. 

- Tiếng ồn 

Các nhà máy nhiệt điện thường sử dụng các thiết bị điện như turbine, lò hơi, là nguyên nhân gây 

ra những tiếng ồn ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh, đặc biệt là khi khởi động lò hơi của 

các tổ máy. Bên cạnh đó, ô nhiễm tiềng ồn và ảnh hưởng bởi độ rung còn do việc vận chuyển 

nguyên vật liệu và nhiên liệu cho quá trình sản xuất của nhà máy nhiệt điện than. Trong quá trình 

vận hành nhà máy, việc vận chuyển tro xỉ bằng các xe contenair trọng tại lớn từ nhà máy ra 

ngoài cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn tại các khu vực xung quanh các nhà máy 

điện. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), tiếng ồn với cường 

độ cao có nguy hại lớn tới sức khỏe của người dân xung quanh nhà máy nhiệt điện như gây mất 

ngủ, rối loạn hệ thần kinh. Một nghiên cứu khác của Phòng Tài nguyên thiên nhiên của Ủy ban 

Dịch vụ Công (bang Wisconsin, Mỹ12) đã chỉ ra rằng tiếng ồn từ nhà máy nhiệt điện than và 

nhiệt điện sinh khối có ảnh hưởng tới người dân xung quanh ở mức độ lớn hơn các nhà máy 

năng lượng khác. Trong suốt quá trình xây dựng, độ ồn của khu vực dao động từ mức 70 dB tới 

85 dB, thậm chí có thể lên tới 125dB. Theo tiêu chuẩn Việt Nam về mức độ tiếng ồn tối đa khu 

vực công cộng và dân cư cho phép là 75dB (TCVN 5949:1998). 

- Sức khỏe 

Như những phân tích ở trên, việc khai thác và sử dụng than có nhiều ảnh hưởng tới môi trường 

như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm tiếng ồn đồng thời cũng chính là 

những nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của con người.  

Như kết quả quan trắc của BTNMT ở bảng2cho thấy hàm lượng bụi xung quanh các mỏ khai 

thác và chế biến than vượt tiêu chuẩn cho phép từ 30 – 100 lần.Bụi than, thành phần chủ yếu là 

hydrocacbon đa vòng, có độc tính cao, có khả năng gây ung thư, phần lớn bụi than có kích thước 

lớn hơn 5µm bị các dịch nhầy ở các tuyến phế quản giữ lại, chỉ những hạt bụi có kích thước nhỏ 

hơn 5µm vào được phế nang. Môi trường lao động bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất tại các vùng 

nhà sàng than, trạm nghiền đám trong cá lò chờ và các đường lò độc đạo, khu vực khoan, nổ 

mìn, xúc bốc, dọc đường vân tải than. Do vậy, tỉ lệ bệnh hô hấp của công nhân mỏ chiếm tỉ lệ 

khá cao so với toàn quốc. Theo một báo cáo về tác động đến môi trường của ông Lê Văn 

Thành13 (Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam) và Báo cáo Môi trường Quốc gia (BTNMT, 

                                                           
11http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30106&cn_id=710561 
12https://psc.wi.gov/thelibrary/publications/electric/electric15.pdf 
13http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2004/A281/a64.htm 



 

17 | P a g e  
 

2013), gần ½ số người mắc bệnh bụi phổi silic trong toàn quốc tập trung tại các vùng khai thác 

mỏ. Ngoài ra, các bệnh như viêm phế quản mãn tính chiếm tới 60%, lao 4-5%. Kết quả kiểm tra 

cho thấy, tiếng ồn ở nhiều khu mỏ lên cao tới 97-106 dBA (vượt ngưỡng cho phép 75dBA theo 

TCVN 5949:1998) nên làm nhiều công nhân mỏ bị bệnh điếc nghề nghiệp. Rung cục bộ do điều 

kiển búa khoan cầm tay cũng đã gây các tổn thương đến xương khớp và hệ thần kinh của người 

lao động. Qua kiểm tra hoạt động khai thác tại một số mỏ chì, kẽm đã phát hiện nhiều công nhân 

bị nhiễm độc chì nặng phải chuyển nghề, một số khác có biếu hiện nhiễm độc chì mãn tính. Có 

những khu vực khai thác, nhà sàng tuyển than, trạm xay nghiền đá phát ra nguồn bụi lớn, nằm 

gần khu dân cư và khu đô thị nên đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư. 

Báo cáo môi trường quốc gia (BTNMT, 2013) cho thấy, khi môi trường không khí bị ô nhiễm, 

sức khỏe của con người bị giảm sút, quá trình lão hóa bị đẩy nhanh và làm giảm tuổi thọ của con 

người. Các nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 15 tuổi, 

người đang mắc bệnh tim, phổi và người thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Mức độ ảnh 

hưởng đến sức khỏe của mỗi đối tượng tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nồng độ, chất gây ô 

nhiễm và thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.Khí thải từ các nhà máy nhiệt điện than chứa 

các thành phần bụi, CO2, SO2 và NO2; là những chất khí thải độc hại, khi hít phải có thể ảnh 

hưởng tới chức năng phổi, gây viêm phổi, viêm phế quản mãn tính. 

- Sinh kế 

Việc khai thác than khoáng sản là một trong những nguyên nhân làm giảm độ che phủ rừng do 

rừng cây bị chặt hạ, lớp phủ thực vật bị suy giảm, đất bị thoái hóa. Cụ thể, hoạt động khai thác 

than ở Quảng Ninh đã gây ảnh hưởng tới khoảng 750 ha rừng, làm cho đất nông nghiệp hiện nay 

so với năm 1985 giảm 79ha, trong đó đất trồng lúa giảm khoảng 30 ha14. Mất rừng cũng dẫn tới 

tăng tần suất và cường độ rửa trôi của dòng chảy lên đất, khiến bề mặt đất đại thổ nhưỡng bị biến 

dạng; lớp đất phủ bị phá hủy, diện tích đất canh tác bị thu hẹp. Bên cạnh đó, những mỏ khai thác 

từ lâu cũng chưa có biện pháp phục hồi đất hiệu quả dẫn tới ảnh hưởng đến đất canh tác nông 

nghiệp của nhân dân trong vùng và làm giảm năng suất mùa màng. Hoạt động khai thác mỏ cũng 

làm cho động, thực vật bị giảm số lượng do mất các điều kiện sống ở rừng cây, đồng cỏ và nước 

sông/biển. Do đó, sản lượng thủy sản và lâm sản bị giảm sút. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới 

sinh kế của người dân vùng lân cận. 

3.2. Thông tin chung về các nhà máy nhiệt điện than trong phạm vi hoạt động khảo sát 

3.2.1. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 

Dự án nhiệt điện Thái Bình bao gồm 2 nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1&2 được đặt tại địa phận 

xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo thiết kế, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 có 

công suất 600MW với 1 tổ máy, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 2x600 MW 

với 2 tổ máy. Theo đó, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được chủ đầu tư là Tổng công ty Dầu khí 

Việt Nam khởi công xây dựng tháng 12 năm 2009 có tổng vốn đầu tư là 31.500 tỷ đồng (tương 

đương 1,6 tỉ USD)15 và dự kiến vận hành thương mại và cuối năm 2015 với nguồn than sử dụng 

là than nội địa.Trong khi đó, chủ đầu tư của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 là Tổng công ty 

                                                           
14http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2004/A281/a64.htm 
15http://www.pecc1.com.vn/Nhiet-dien_34/Nhiet-dien-Thai-Binh-2_206.aspx 

http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/2004/A281/a64.htm
http://www.pecc1.com.vn/Nhiet-dien_34/Nhiet-dien-Thai-Binh-2_206.aspx
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Điện lực Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 26,5 tỷ đồng (tương đương với 1,27 tỷ USD), trong đó 

vốn vay ODA của JICA là 85% và 15% còn lại là vốn đối ứng của EVN16 

NNMĐ Thái Bình 1 được khởi công tháng 2 năm 2014 và dự kiến vận hành thương mại  vào 

năm 2017-2018. NMNĐ Thái Bình 1 sử dụng than cám 5 từ Hòn Gai – Cẩm Phả và Uông Bí 

(theo TCVN 1790:1999) với lượng than tiêu thụ tối đa hàng năm là 1,62 triệu tấn/năm và tổng 

lượng tro xỉ và thạch cái của nhà máy khoảng 577.140 tấn/năm. Nhà máy sử dụng công nghệ lò 

hơi tuần hoàn có bao hơi cùng hệ thống khử bụi, khử SOx, NOx để xử lý khí bụi thải trước khi 

đưa vào môi trường. Hệ thống nước làm mát cho hệ thống vận hành và những thiết bị phụ trợ 

cũng như nhu cầu nước ngọt dùng cho vận hành lò hơi của nhà máy được lấy từ sông Trà Lý và 

cũng được thải quay lại sông Trà Lý sau khi đã xử lý nước thải. 

Bãi thải xỉ có diện tích khoảng 80,411 ha đáp ứng cho Trung tâm Điện lực Thái Bình(cả NMNĐ 

Thái Bình 1&2) vận hành trong khoảng 3 năm (nếu không sử dụng tro xỉ), từ năm thứ 4 trở đi 

giải pháp là xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.Công nghệ 

thải xỉ của hai nhà máy trong Trung tâm Điện lực Thái Bình dự kiến là thải ướt để đảm bảo môi 

trường đáy bãi xỉ. 

3.2.2. Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 và 2 có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng 

Ninh được đặt tại địa phận phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy 

Nhiệt điện Quảng Ninh 1 có công suất 2x300 MW bao gồm 2 tổ máy được khởi công ngày 

02/04/2009. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 có công suất 2x300 MW bao gồm 2 tổ máy và 

được khởi công xây dựng vào ngày 28/05/200717. Việc đưa hai nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 

1 & 2 vào vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 7,2 tỷ kWh điện mỗi 

năm.Tổng vốn đầu tư của nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 gần 19.000 tỷ đồng18. 

Nguyên liệu chính sử dụng cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh là than cám loại 5, 6A và 6B, 

dầu FO N02B và nguồn nước từ sông Diễn Vọng. Nhà máy sử dụng lò hơi với công nghệ than 

phun đốt gián tiếp, tuần hoàn tự nhiên, có bao hơi, có quá nhiệt trung gian. Đồng thời nhà máy 

cũng có lắp đặt hệ thống khử bụi tĩnh điện, hệ thống khử SO2.Nhà máy có trang bị các kho chứa 

than kín và hở. 01 kho kín (có mái che) chứa được 68000 tấn than, tương đương với 10 ngày 

vận hành cho 2 lò hơi.  01 kho hở (không có mái che) có sức chứa 30000 tấn than tương đương 

với 4 ngày vận hành cho 2 lò hơi. Bãi thải xỉ nằm cách xa nhà máy khoảng 2km, được thiết kế 

chứa được tro xỉ trong vòng 10 năm nhà máy vận hành công suất 1200 MW. Sau 10 năm vận 

hành sẽ tận dụng thải xỉ vào các moong sau khai thác của các mỏ than gần khu vực nhà máy. 

Lưu lượng nước tuần hoàn  50 m3/s cho nhà máy 1200 MW, được xây dựng từ sông Diễn 

Vọng qua trạm bơm tuần hoàn đưa vào nhà máy để làm mát bình ngưng sau đó thải ra sông 

Diễn Vọng bằng kênh hở, gồm 5 máy bơm. Công suất mỗi máy bơm là 12,6 m3/s. Hệ thống 

đường ống: đặt thêm 1 tuyến đường ống song song với tuyến ống của nhà máy Nhiệt điện 

Quảng Ninh. Công suất xử lý hệ thống nước thải nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh là 2.520 

m3/ngày.Theo Quy hoạch Môi trường Vịnh Hạ Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 thì 

                                                           
16http://www.vietnamplus.vn/phat-lenh-khoi-cong-nha-may-nhiet-dien-thai-binh/245189.vnp 
17http://www.pecc1.com.vn/Nhiet-dien_34/Nhiet-dien-Quang-Ninh-12_49.aspx 
18http://quangninhtpc.com/tin-cong-ty/san-xuat-xay-dung/7-day-nhanh-tien-do-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-
quang-ninh 

http://www.vietnamplus.vn/phat-lenh-khoi-cong-nha-may-nhiet-dien-thai-binh/245189.vnp
http://www.pecc1.com.vn/Nhiet-dien_34/Nhiet-dien-Quang-Ninh-12_49.aspx
http://quangninhtpc.com/tin-cong-ty/san-xuat-xay-dung/7-day-nhanh-tien-do-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-quang-ninh
http://quangninhtpc.com/tin-cong-ty/san-xuat-xay-dung/7-day-nhanh-tien-do-xay-dung-nha-may-nhiet-dien-quang-ninh
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trạm xử lý nước thải của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh hiện nay không đủ năng lực đáp ứng 

như cầu xử lý nước thải của nhà máy. Công suất xử lý nước thải của nhà máy mới chỉ đáp ứng 

được 56,2% lượng nước thải trung bình của nhà máy và  8,1% lượng nước thải vào thời kỳ cao 

điểm.  

3.2.3. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 đặt tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 

Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000 tỷ 

đồng. Trong đó, nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 được khởi công tháng 11 năm 2005 và nhà máy 

nhiệt điện Hải Phòng 2 khởi công tháng 7 năm 2007. Hai nhà máy đều được xây dựng dưới hình 

thức hợp đồng EPC giữa công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng – chủ đầu tư dự án với 2 tập 

đoàn: tập đoàn Marubeni của Nhật Bản và tập đoàn Điện tử Dongfang của Trung Quốc19. Bốn tổ 

máy của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đã lần lượt đi vào vận hành vào tháng 7 năm 2011 (tổ 

máy thứ nhất), tháng 11 năm 2011 (tổ máy thứ 2), tháng 8 năm 2013 (tổ máy thứ 3) và tháng 2 

năm 2014 (tổ máy thứ 4). Từ khi bắt đầu vận hành, hai nhà máy nhiệt điện Hải Phòng trung bình 

có thể sản xuất ra 7,2 tỉ KWh điện mỗi năm.  

Chu trình sản xuất điện của Nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với 

hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 sân phân phối 220kV và 110 kV20. Nhà máy sử dụng công 

nghệ lò đốt than tới hạn cùng với hệ thống kiểm soát ô nhiễm khí thải từ vận hành nhà máy bao 

gồm thiết bị khử khí SOx (FGD), lọc bụi tĩnh điện (ESP) và thiết bị khử khí NOx. Nhà máy nhiệt 

điện sử dụng một lượng lớn nước từ khu vực xung quanh cho mục đích làm mát và dùng cho lò 

hơi. Nước làm mát được CTCP Nhiệt điện Hải Phòng sử dụng bơm để dẫn từ sông Giá về và 

nước thải đổ ra sông Bạch Đằng. Nước được sử dụng cho lò hơi là nước sạch và sau khi sử dụng 

cũng sẽ được thải ra sông Bạch Đằng như nước làm mát. Bên cạnh đó, diện tích của hồ thải xỉ 

cho nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đươc quy hoạch là 60 ha.Theo nguồn của Đánh giá tác động 

môi trường của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, cả nước thải và xỉ thải đều được quy hoạch để tái 

sử dụng. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy, một số sự cố đã xảy ra dẫn đến những 

tổn thất về người và vật chất. Cụ thể, vụ nổ khí gas vào tháng 7 năm 2010 tại nhà máy nhiệt điện 

Hải Phòng 1 đã khiến 2 người chết và 2 người bị thương21. Tiếp theo đó, tháng 8 năm 2010, cũng 

tại nhà máy nhiêt điện Hải Phòng 1 đã xảy ra vụ nổ hóa chất khiến 2 người bị chết và 5 người bị 

thương22. Đến tháng 7 năm 2013, hai công nhân nữ bị chết cháy khi đang tiến hành làm sạch lò 

hơi của tổ máy số 2 trong thời gian bảo trì. 

3.2.4. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 

Nằm trên địa bàn thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhà máy nhiệt điện 

than Vũng Áng 1 có quy mô tổng công suất là 1200 MW với 2 tổ máy. Nhà máy được khởi công 

xây dựng vào tháng 8 năm 2009 và đi vào vận hành từ tháng 10 năm 2014. Nhiệt điện Vũng Áng 

                                                           
19Vietnamnews, http://vietnamnews.vn/industries/159233/hai-phong-power-plant-deal-signed.html 
19http://www.marubeni-mpsc.com/english/news/index.cgi?cid=0003 

20http://ndhp.com.vn/?page=introduction&portal=ndhp 
21http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100718_haiphong_plant_accident.shtml 
22nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/no-lon-tai-nha-may-nhiet-dien-hai-phong--2-nguoi-chet--5-bi-thuong-20100803025554928.htm 

http://vietnamnews.vn/industries/159233/hai-phong-power-plant-deal-signed.html
http://ndhp.com.vn/?page=introduction&portal=ndhp
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1 có tổng số vốn đầu tư của nhà máy lên tới 1.17 tỷ USD do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là chủ 

đầu tư và Lilama là tổng thầu EPC. Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 có công suất 

là 2 x 660MW với 2 tổ máy được khởi công vào năm 2011. Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 

2 được xây dựng theo hình thức xây dựng – khai thác – chuyển giao (BOT), chủ đầu tư là công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO).  

Nhiên liệu đầu vào của nhà máy 1 là than cám 5 Hòn Gai (khoảng 10,000 tấn/ngày) và than cám 

6 Uông Bí (khoảng 12,000 tấn/ngày).Với lượng than tiêu thụ lớn, nhà máy đã xây dựng 2 kho 

chứa than với sức chứa 190,000 tấn than/kho. Nhà máy có hai hệ thống cung cấp nước: nước khu 

vực biển Mũi Dung phục vụ cho việc làm làm mát bình ngưng và các thiết bị phụ của nhà máy; 

đồng thời nhà máy lấy nước từ sông Quyền để sử dung cho lò hơi, sau đó toàn bộ nước thải sau 

khi làm mát và dùng cho lò hơi đã qua xử lý đổ ra biển khu vực Mũi Dung.  

Về công nghệ, nhà máy sử dụng công nghệ lò hơi than phun với các thiết bị xử lý khí thải bao 

gồmbộ khử NOx, lưu huỳnh, và khử bụi tĩnh điện.Với lợi thế gần biển, nhà máy nhiệt điện Vũng 

Áng sử dụng công nghệ hiện đại khử lưu huỳnh bằng nước biển (sea water – FGD) thay vì sử 

dụng đá vôi như các nhà máy nhiệt điện khác.Ngoài khí thải, trong quá trình hoạt động, nhà máy 

thải ra một lượng lớn xỉ than.Hiện tại nhà máy đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt 

bằng để xây dựng hồ thải xỉ. Hồ thải xỉ theo quy hoạch có diện tích 130 ha, nhưng cho tới nay 

nhà máy mới chỉ có hồ thải xỉ tạm rộng khoảng 2,5 ha. Sở dĩ như vậy là do nhà máy đang phải 

đối măt với khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng để lấy đất cho bãi thải xỉ.  

3.2.5. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 

Trung tâm điện lực Duyên hải được đặt tại địa phận xã Dân Thành huyện Duyên Hải tỉnh Trà 

Vinh bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện than và các công trình phụ trợ. Nhà máy nhiệt điện Duyên 

hải 1 có quy mô công suất là 622,5x2MW với 2 tổ máy sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn với 

nguồn nguyên liệu đầu vào là than cám 6A tại mỏ Hòn Gai và Cẩm Phả. Tiến độ phát điện của 

nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 lần lượt là 25/07/2015 (tổ máy 1) và ngày 25/09/2015 (tổ máy 

2). Nhà máy nhiệt điện 2 với công suất là 2x600 MW gồm 2 tổ máy đã kí kết hợp đồng BOT với 

chủ đầu tư Malaysia nhưng chưa khởi công. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 có quy mô công 

suất 622,5x2 MW với 2 tổ máy có chủ đầu tư là Tổng Công ty Phát điện 1. Nhà máy Duyên Hải 

3 sử dụng nguồn than nhập khẩu với công nghệ siêu tới hạn.Theo đó, tiến độ cấp điện của tổ máy 

1 là ngày 15/10/2016 và tổ máy 2 là ngày 15/02/2017. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng 

có quy mô công suất là 622,5 MW được quy hoạch sử dụng than trộn giữa Bitum và Subbitum 

được nhập khẩu từ Indonesia và Autralia theo cơ chế đặc thù. Công nghệ của nhà máy là công 

nghệ siêu tới hạn.Ngoài nhà máy nhiệt điện, khu trung tâm điện lực Duyên Hải còn có những 

công trình phụ trợ như cảng biển, sân phân phối và dự án cơ sở hạ tầng cho Trung tâm điện lực 

Duyên hải.  

Hàng năm, trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải tiêu thụ trung bình gần 12 triệu tấn than nhiên liệu 

để chạy 7 tổ máy phát điện. Hai kho than của trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải có sức chứa 

20.000 tấn than. Theo đó, bãi xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3 có diện tích lần 

lượt là 30 và 20 ha. Ngoài ra, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng được thiết kế sử dụng 

chung bãi xỉ thải với hai nhà máy Duyên Hải 1 và 3. Đáng lưu ý, trong quá trình xây dựng nhà 

máy nhiệt điện Duyên Hải 3, chủ đầu tư cũng như Chính phủ đã có thay đổi về một số tiêu chí kĩ 

thuật trong nhà máy, điều này dẫn tới phát sinh thêm chi phí đầu tư và gây khó khăn cho cả bên 

thi công nhà máy.  
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3.3. Kết quả khảo sát tác động của các nhà máy nhiệt điện than điển hình tại Việt Nam 

Nhóm khảo sát đã sử dụng công cụ phiếu hỏi điều tra các hộ gia đình để làm căn cứ ước tính tác 

động của các nhà máy nhiệt điện than tới khu vực xung quanh tại Thái Bình, Quảng Ninh, Hải 

Phòng, Hà Tĩnh và Trà Vinh. Theo đó, nhóm khảo sát tập trung vào tìm hiểu tác động tới môi 

trường (môi trường nước, môi trường không khí) và xã hội (sức khỏe và sinh kế) của người dân 

xung quanh khu vực nhà máy nhiệt điện đốt than.  

Qua quá trình rà soát tài liệu về các nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 

và trung tâm điện lực Duyên Hải (Trà Vinh) đang trong quá trình xây dựng. Nhà máy nhiệt điện 

Hải Phòng, Quảng Ninh và nhà máy nhiệt điện Vũng Áng đã đi vào vận hành.Để phân tích rõ 

hơn những tác động lên môi trường và xã hội của các nhà máy nhiệt điện than trong các giai 

đoạn khác nhau, phần này sẽ chia thành 2 nhóm: nhóm các nhà máy đang trong giai đoạn thi 

công và các nhà máy đã đi vào vận hành. Đối với các nhà máy nhiệt điện đang trong quá trình 

xây dựng, phạm vi ảnh hưởng của nhà máy còn hẹp nên nhóm khảo sát đã chọn phạm vi khảo sát 

tập trung ở xã nơi đặt nhà máy. Đối với các nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, nước thải và 

khí thải từ nhà máy có nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của cộng đồng . Do 

vậy, phạm vi khảo sát được xác định trong vòng bán kính 10km tính từ nhà máy. Sở dĩ chọn như 

vậy để có thể thu thập được đầy đủ những thông tin và phạm vi ảnh hưởng của NMNĐ tới người 

dân khu vực xung quanh. 

3.3.1. Giai đoạn thi công và chạy thử 

Nhóm khảo sát đã tiến hành khảo sát 98 phiếu hỏi ở hai địa điểm Thái Bình và Trà Vinh, bao 

gồm 54 phiếu khảo sát tại xã Mỹ Lộc (Thái Bình) và 44 phiếu hỏi hộ gia đình tại xã Dân Thành 

(huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).  

3.3.1.1. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 

Tại Thái Bình, nhà máy nhiệt điện Thái Bình đang trong quá trình xây dựng và chưa có nhiều tác 

động tới môi trường, xã hội và sức khỏe của người dân quanh vùng. Cụ thể, khi được hỏi về sự 

hiểu biết của người dân về những nhà máy nhiệt điện than và mỏ than xung quanh thì 80% câu 

trả lời cho thấy rằng họ biết về nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đang được xây dựng trong khu 

vực; trong số đó, 97% các hộ gia đình được hỏi đã nhận được thông tin thông báo về sự xuất hiện 

của nhà máy nhiệt điện Thái Bình trong khu vực thông qua kênh đài phát thanh hoặc cuộc họp 

dân ở địa phương.  
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Biểu đồ 4: Hiểu biết của người dân về 

NMNĐ Thái Bình 

Biểu đồ 5: Tham vấn ý kiến người dân khi 

xây dựng NMNĐ Thái Bình 

Theo đó, trong số các hộ được thông báo trước về sự xuất hiện của các nhà máy nhiệt điện than 

tại khu vực, 45% hộ được hỏi nói rằng họ được giải thích rõ về những ưu-nhược điểm của nhà 

máy nhiệt điện đốt than mang lại. Cụ thể như sau:  

Bảng 7: Ưu – nhược điểm của NMNĐ Thái Bình khi tham vấn người dân 

Ưu điểm Nhược điểm 

- Phát triển kinh tế khu vực 

- Tạo công ăn việc làm cho người dân 

- Thúc đẩy phát triển và đổi mới bộ mặt 

nông thôn trong khu vực 

- Ảnh hưởng tới môi trường nói chung và 

môi trường nước nói riêng nhưng nhà máy sẽ 

áp dụng công nghệ hiện đại nhất để hạn chế 

- Ảnh hưởng tới vấn đề an ninh, trật tự ở địa 

phương 

- Thu hồi đất nên ảnh hưởng tới sinh kế của 

người dân địa phương 

- Môi trường nước 

Khảo sát một số hộ gia đình tại xã Mỹ Lộc cho thấy, nước mưa, nước giếng và nước máy là ba 

nguồn nước chính phục vụ sinh hoạt của các hộ gia đình trong xã, chỉ có 5% các hộ gia đình vẫn 

còn sử dụng nước sông cho sinh hoạt hàng ngày. Đáng chú ý, có 95% các hộ được hỏi đều đã 

tiếp cận tới nguồn nước máy – là nguồn nước sạch tại địa phương và 100% các hộ được hỏi có 

đủ nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông  Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND 

xã Mỹ Lộc cho biết, công ty nước sạch 319 đã cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình trong xã 

từ năm 2013. Khi hỏi về chất lượng nguồn nước mà các hộ đang sử dụng, 59% các hộ gia đình 

được hỏi cho rằng nguồn nước mưa và nước giếng đang sử dụng bị ô nhiễm. Nguyên nhân cụ thể 

do: nhà máy nhiệt điện than (6,25%); khu công nghiệp (37,5%), nước thải sinh hoạt (25%) và 

nguyên nhân khác (71,875%). Tại xã Mỹ Lộc, mặc dù tỉ trọng sản phẩm nông nghiệp chỉ chiếm 

20,2% (Báo cáo kinh tế-xã hội xã Mỹ Lộc 3 tháng đầu năm 2015) tổng giá trị toàn xã, tuy nhiên 

việc sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cũng là một nguyên nhân gây ra 

ô nhiễm nguồn nước ngầm trên địa bàn xã. Theo bà con, việc ô nhiễm môi trường nước ngầm 

80%

20%

Biết có NMNĐT Không biết có NMNĐT

97%

3%

Được thông báo trước

Không được thông báo trước



 

23 | P a g e  
 

như vậy sẽ có những tác hại tiềm tàng tới sức khỏe của bà con. Điều này cũng cho thấy, trong 

quá trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình chưa gây ra nhiều tác động tới nguồn nước 

cũng như nguồn lợi thủy sản của người dân địa phương. 

 

Biểu đồ 6: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Mỹ Lộc 

- Môi trường không khí 

Khi được hỏi về chất lượng không khí xung quanh nơi ở của người dân, 40,7% các hộ được hỏi 

cho biết họ thấy môi trường không khí bị ô nhiễm do việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

nhà máy nhiệt điện; gia tăng lưu lượng xe di chuyển do tăng dân số và mức sống. Họ cũng cho 

rằng, hiện nay ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình chưa rõ rệt tới môi trường không khí 

của người dân do vẫn chưa đi vào vận hành chính thức.  

- Tác động tới sức khỏe  

Về vấn đề sức khỏe, các hộ gia đình được hỏi cho biết bệnh về hô hấp là bệnh phổ biến nhất mà 

mọi người gặp trong năm do yếu tố thời tiết thay đổi. Mức chi phi dành cho bệnh của họ hàng 

năm hầu như không thay đổi nhiều và dao động trung bình ở mức vài triệu đồng, ngoại trừ những 

hộ gia đình có người mắc các bệnh nan y, nguy kịch như tai biến, tàn tật và huyết áp.  

- Tác động tới xã hội và sinh kế của người dân 

Để phục vụ cho việc xây dựng dự án Trung tâm Nhiệt điện Thái Bình, Nhà nước đã thu hồi của 

xã Mỹ Lộc 254 ha đất nông nghiệp tại 6/7 thôn, trong đó 4 thôn bị thu hồi 100% đất hai lúa, 2 

thôn còn lại thu hồi từ 50- 70% diện tích đất hai lúa. Việc thu hồi đất đã ảnh hưởng đến 1.370 hộ 

dân với gần 5.200 nhân khẩu, chiếm 74,64% tổng số nhân khẩu của toàn xã23.Theo tính toán của 

                                                           
23http://www.vneco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1076%3Ad-an-trung-tam-in-lc-thai-
binh-tip-tc-thi-cong-tr-li&catid=19%3Axay-dng-a-c&lang=vi 
 

6.25

37.5

25

71.875

Nhà máy nhiệt điện 
than

Khu công nghiệp Nước thải sinh hoạt Khác (sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi…)

%

http://www.vneco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1076%3Ad-an-trung-tam-in-lc-thai-binh-tip-tc-thi-cong-tr-li&catid=19%3Axay-dng-a-c&lang=vi
http://www.vneco.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1076%3Ad-an-trung-tam-in-lc-thai-binh-tip-tc-thi-cong-tr-li&catid=19%3Axay-dng-a-c&lang=vi
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UBND xã Mỹ Lộc, tổng diện tích đất nông nghiệp của xã đã giảm 48%, mức bình quân chỉ đạt 

0,006 ha/người (Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội năm 2014).Ông Nguyễn Văn Đông cũng cho 

biết, người dân bị mất đất canh tác đã được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để đảm bảo cuộc 

sống. Cụ thể, các lớp dạy nghề: móc sợi, dóc quại, đan bẹ chuối, cói, may mặc đã được tổ chức 

và ưu tiên tận dụng nguồn lao động tại chỗ của địa phương. Ngoài ra, hiện nay xã có 80 thanh 

niên đã trúng tuyển và đi học tại trường Cao đẳng nghề (ngành điện) Hà Nam sau đó sẽ tiếp tục 

đào tạo liên thông tại trường đại học Tân Bình. Theo chính sách ưu tiên đối với con em của 

những gia đình trong khu vực bị thu hồi đất, những đối tượng đi học này, khi trở về sẽ được xem 

xét tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Điện lực Thái Bình. Ông Đông cũng cho biết, trong 

quá trình xây dựng nhà máy nhiệt điện, có khoảng 500-700 lao động phổ thông được thuê làm 

những công việc tại công trường. Hiện nay người dân của xã Mỹ Lộc chưa có hiện tượng thất 

nghiệp, đời sống của bà con được đảm bảo. 

Qua phân tích trên cho thấy, trong quá trình xây dựng Trung tâm Điện lực Thái Bình, các vấn đề 

về ô nhiễm môi trường nước, không khí cũng như những tác động về sức khỏe và sinh kế của 

người dân chưa rõ rệt. Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền và người dân địa phương cũng như các 

cơ quan ban ngành có liên quan cũng cần giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng và vận hành của 

nhà máy nhiệt điện than Thái Bình để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của nhà 

nước.  

3.3.1.2. Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) 

Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải được đặt tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã có nhà máy 

nhiệt điện Duyên Hải 1 và dự kiến sẽ chính thức phát điện thương mại vào tháng 9 năm 2015. 

Nhóm khảo sát đã có một chuyến khảo sát nhanh 44 hộ gia đình thuộc xã Dân Thành nằm xung 

quanh khu vực tái định cư và khu vực xung quanh của nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải.100% 

các hộ gia đình được hỏi cho biết họ đều biết về khu trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải đang được 

xây dựng trên địa bàn xã.Trong đó, 91% các hộ được hỏi đã được tham vấn ý kiến trước khi xây 

dựng nhà máy nhiệt điện.Tuy nhiên, chỉ có 36,3% các hộ được biết cụ thể về những ưu – nhược 

điểm khi xây dựng dự án Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải tại địa bàn xã. Cụ thể như sau:  

 

Bảng 8: Ưu – nhược điểm của NMNĐ Duyên Hải khi tham vấn người dân 

Ưu điểm Nhược điểm 

- Tạo thêm công ăn việc làm cho người 

dân 

- Đáp ứng đủ nhu cầu điện cho xã 

- Ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự của 

khu vực, nhất là vấn đề lao động người Trung 

Quốc 

- Ảnh hưởng tới môi trường (khói, bụi) 

- Môi trường nước 

Trao đổi với Ông Nguyễn Văn Giới – Chủ tịch xã Dân Thành, hiện nay trên địa bàn xã người 

dân sử dụng hai nguồn nước chính là nước máy (nước sạch) và nước giếng với tỉ lệ xấp xỉ 

50%:50%. Qua khảo sát, 43% các hộ được hỏi cho biết họ bị thiếu nguồn nước đáp ứng cho nhu 

cầu sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, 38,6% các hộ được hỏi cho biết nguồn nước họ đang sử dụng 
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bị ô nhiễm, chủ yếu là các hộ sử dụng nguồn nước giếng. Biểu hiện ô nhiễm của nước trong khu 

vực này là màu vàng, để lâu có váng ở trên và vị tanh.Theo ý kiến của bà con thì nguồn nước bị 

ô nhiễm là do nước ngầm nhiễm mặn và nhiễm sắt. Ngoài ra, việc nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 

lấy nước ngọt từ kênh 3/2 ở Đồng Châu để sử dụng cho lò hơi được bà con cho là một nguyên 

nhân góp phần làm khan hiếm nguồn nước ngọt tại khu vực xã Dân Thành.Tuy nhiên khi được 

hỏi về nơi và thời gian xả thải của nhà máy nhiệt điện than thì người dân lại không biết.Điều này 

là một hạn chế đối với người dân và chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát chất lượng 

nước thải của nhà máy nhiệt điện than ra môi trường nước của khu vực. 

- Môi trường không khí 

Khi được hỏi về chất lượng không khí, 100% các hộ gia đình được hỏi cho biết không khí có 

nhiều khói bụi hơn từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện 

Duyên Hải. Đồng thời, 100% các hộ được hỏi cũng cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự ô nhiễm 

không khí là do nhà xây dựng và chạy thử nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải. Hàng ngày các xe 

tải vận chuyển nguyên vật liệu tới khu nhà máy làm rơi cát xuống lòng đường. Mỗi khi có gió 

thổi là cát bụi bay vào các gia đình. Điều này khiến góp phần làm gia tăng tác hại tiêu cực tới đời 

sống của bà con – nơi đã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cát bay tự nhiên.  

Việc giảm chất lượng không khí khu vực xã Dân Thành đã ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất 

của người dân.Cụ thể, 76,76% các hộ gia đình được hỏi phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng 

ngày như đóng cửa thường xuyên, làm mái che chỗ phơi quần áo và quét nhà nhiều lần một 

ngày. Việc khói bụi nhiều cũng khiến ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của 77,27% người dân 

địa phương được hỏi như trẻ con hay ốm hơn và người lớn ít ra đường hoặc tổ chức những hoạt 

động ngoài trời vào ban ngày. Hơn thế, khói bụi còn làm ảnh hưởng tới thu nhập của người dân ở 

đây do giảm năng suất mùa vụ làm muối (68,18% các hộ được hỏi). Bụi cát và khói đen đang 

ảnh hưởng nhất định đến đời sống, sinh hoạt của người dân; có dấu hiệu ảnh hưởng đến cả hiệu 

quả canh tác của một số ngành nghề (như muối, thủy sản, hoa màu) và nguồn nước sinh hoạt. 

Nhiều hộ phản ảnh chất lượng muối giảm (do khói bụi), muối không bán được hoặc chỉ bán được 

với giá rất thấp; một số loại hoa màu cũng chịu tình trạng tương tự. Có 2 hộ gia đình (chiếm 

4,5% các hộ được hỏi) phải di chuyển chỗ ở do không thể thích nghi được với môi trường khói 

bụi tại nơi ở cũ.  
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Biểu đồ 7: Tác động của ô nhiễm môi trường không khí tới người dân xã Dân Thành 

Theo người dân cho biết, hầu hết các hộ gia đình phải gánh chịu tình trạng khói bụi do vận 

chuyển vật liệu tới nhà máy nhiệt điện đã phản ánh tới UBND xã Dân Thành nhưng tới nay vẫn 

chưa có biện pháp khắc phục và giải quyết triệt để.  

Ngoài ra, theo Quyết định 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư 

phải có phương án đầu tư (hoặc hợp tác đầu tư) dây chuyền, thiết bị xử lý tro xỉ đảm bảo tiêu 

chuẩn làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, và khi phê duyệt, phải bao gồm thiết kế đồng 

bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro xỉ... Tuy nhiên, hiện tại Nhà đầu tư NMNĐ Duyên Hải 1 hầu 

như chưa có phương án nào cả. Trong tương lai, nếu bãi thải xỉ của NMNĐ không được xử lý 

triệt để có thể là nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực này.  

- Tác động tới sức khỏe 

Một trong những ảnh hưởng tiêu cực của ô nhiễm môi trường không khí là gia tăng các bệnh về 

hô hấp và bệnh về mắt của người dân địa phương trong vùng, đặc biệt là trẻ em và người già. 

72,7% các hộ gia đình được hỏi cho biết chi phí khám chữa bệnh năm 2014 của họ tăng đáng kể 

so với các năm trước đó.13,6%  trong tổng số các hộ gia đình được hỏi cho biết tháng nào cũng 

có người mắc bệnh về hô hấp như viêm họng, ho, sổ mũi; đặc biệt, các hộ này đều có trẻ nhỏ 

dưới 6 tuổi. Việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng cũng được cho là nguyên nhân 

gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, đường ruột. Chính vì vậy, mong muốn của 

các hộ gia đình nơi đây là có các biện pháp cải thiện môi trường không khí cũng như môi trường 

nước để góp phần nâng cao sức khỏe của người dân.  

- Tác động tới xã hội và sinh kế của người dân 

Xã Dân Thành bao gồm 5 ấp với 8012 nhân khải thuộc 2011 hộ gia đình (Báo cáo Kinh tế-xã hội 

UBND xã Dân Thành, 2014). Nghề nghiệp chính của các hộ gia đình trong xã là trồng màu, làm 

muối và nuôi trồng thủy sản. Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Giới – Chủ tịch UBND xã Dân 

Thành, trên địa bàn xã có 419 hộ dân thuộc diện tái định cư (TĐC); trong đó 381 hộ (tương 

68.18

77.27 76.76

4.5

Giảm năng suất 
mùa màng

Ảnh hưởng tới 
sức khỏe và tinh 

thần

Phải thay đổi thói 
quen sinh hoạt

Phải thay đổi chỗ ở

%
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đương 2.000 nhân khẩu) thuộc diện tái định cư có đất nhà ở và 38 hộ thuộc diện tái định cư 

không có đất nền mà chỉ có hỗ trợ tiền mặt (trung bình khoảng 50 triệu đồng). Các hộ gia đình 

TĐC thuộc 3 ấp Mù U, Láng Cháo và Giồng Giếng. Đối với các hộ gia đình TĐC, chính quyền 

cũng như dự án có chính sách hỗ trợ nền nhà và nơi ở tạm cư trong thời gian chờ nhà mới được 

xây xong. Tuy nhiên, hiện nay trường THCS xã Dân Thành cũng như khu đất TĐC vẫn còn ở 

khá gần với khu sản xuất của Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải. Khi được đền bù đất ở khu TĐC, 

một số hộ đã bán đất đi ở chỗ khác, hoặc đi làm ăn buôn bán xa, tuy nhiên, con số cụ thể về số 

hộ này chưa được thống kê chính xác.  

Việc thu hồi đất và chuyển tới nơi ở mới đã ảnh hưởng trực tiếp tới tời đời sống sản xuất và thu 

nhập của người dân tại xã Dân Thành. Cụ thể, các hộ gia đình bị thu hồi đất nuôi trồng thủy hải 

sản không thể tiếp tục canh tác trên phần đất còn lại mà phải đi thuê đất ở nơi khác để tiếp tục 

sản xuất. Ngoài ra, các hộ gia đình trồng muối cũng bị giảm năng suất do khói bụi từ việc xây 

dựng và vận hành thử nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 vào tháng 7/2014. 

 

Bên cạnh đó, giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong tương lai cũng gặp những vấn đề 

khó khăn. Cụ thể, nhà đầu tư chưa ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động địa phương, chưa có 

kế hoạch và cam kết đào tạo, sử dụng nguồn lao động tại chỗ như đã hứa trước khi người dân địa 

phương giao đất cho nhà máy. Người dân cho biết, cả trong quá trình thi công và vận hành 

NMNĐ Duyên Hải 1 và quá trình thi công NMNĐ Duyên Hải 3, số lao động tại địa phương vào 

làm tại công trường và nhà máy rất ít - chủ yếu để làm các việc phổ thông, thời vụ, thu nhập rất 

thấp so với quy mô dự án; lao động chủ yếu từ các nơi khác đến. Trong khi đó, cán bộ tuyển 

dụng thường viện dẫn nhiều lý do để từ chối tiếp nhận lao động tại chỗ, trong đó có tình trạng 

“thiếu trình độ, tay nghề”. 

Bà Ngô Thị Mỏng (61 tuổi) – người dân làm muối thuộc ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, năng suất ruộng muối của gia đình bà bị giảm một nửa do 

khói bụi của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Bà cho biết, thông thường 1000 dạ muối thì cho 

thu hoạch là 30 tấn muối thành phẩm và người làm muối sẽ thu được khoản chi phí là 25 triệu 

đồng. Tại thời điểm vận hành thử NMNĐ Duyên Hải 1, khói bụi từ vận hành nhà máy đã khiến 

cho muối bị đen, làm giảm giá thành sản phẩm xuống còn 16-17 triệu đồng cho 1000 dạ muối. 

Thậm chí, có ruộng muối thành phẩm bị đen quá không bán đi được hoặc bán với giá bằng 1/3 

giá thị trường. 

Ông Nguyễn Phương Án (48 tuổi) – đại diện một hộ gia đình nuôi tôm cũng thuộc ấp Mù U, xã 

Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết gia đình ông bị lấy đi 2/3 diện tích đất 

nuôi tôm, 1/3 còn lại không được đền bù nhưng cũng không thể tiếp tục sản xuất. Gia đình ông 

phải đi thuê 30.000 m2 đất nơi khác để tiếp tục sản xuất. Việc phát sinh chi phí thuê đất khiến 

cho lợi nhuận thu được của gia đình ông sau mỗi vụ thu hoạch tôm không còn lại bao nhiêu, 

nhưng nếu đổi nghề thì không biết đổi nghề gì. 



 

28 | P a g e  
 

3.3.2. Giai đoạn vận hành nhà máy 

Bên cạnh việc xem xét tác động của NMNĐ trong quá trình xây dựng và thi công, nhóm khảo sát 

đánh giá tác động của các NMNĐ đã đi vào vận hành, cụ thể: NMNĐ Vũng Áng (Hà Tĩnh) (130 

phiếu hỏi), NMNĐ Hải Phòng (Hải Phòng) (213 phiếu hỏi) và NMNĐ Quảng Ninh (Quảng 

Ninh). Phần tiếp theo sẽ trình bày kết quả khảo sát về tác động môi trường, xã hội và sức khỏe 

của NMNĐ tới môi trường cũng như người dân xung quanh khu vực nhà máy.  

3.3.2.1. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đi vào vận hành thương mại tổ máy thứ nhất tháng 3 năm 

2015 và vận hành tổ máy thứ 2 vào tháng 5 năm 2015. Nhóm khảo sát đã thực hiện chuyến khảo 

sát tại 4 xã Kì Hải, Kì Hưng, Kì Thịnh nằm trong bán kính 3-10km từ nhà máy nhiệt điện Vũng 

Áng và xã Kì Lợi – nơi đặt nhà máy. Tổng số phiếu hỏi đã thu thập ở 4 xã là 130 phiếu với tỉ lệ 

cụ thể như biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ 8: Tỉ lệ số phiếu hỏi thu thập được tại 4 xã Kì Hải, Kì Hưng, Kì Thịnh và Kì Lợi 

Khi hỏi các hộ dân ở 4 xã trong khu vực ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, 90,7% 

các hộ có biết đến NMNĐ và 9,3% các hộ được hỏi không biết có NMNĐ xung quanh khu vực 

họ đang sinh sống. Trong số các hộ biết đến NMNĐ Vũng Áng, có 59,3% các hộ trả lời họ được 

thông báo trước khi bắt đầu xây dựng nhà máy và chỉ có 6 hộ gia đình được biết rõ về những ưu-

nhược điểm khi xây dựng NMNĐ. Theo đó, truyền thanh địa phương và họp dân là 2 kênh để 

người dân tiếp cận với những thông tin khi xây dựng NMNĐ Vũng Áng, cụ thể như sau: 

Bảng 9: Ưu – nhược điểm của NMNĐ Vũng Áng khi tham vấn người dân 

Ưu điểm Nhược điểm 

- Tạo công ăn việc làm 

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sinh 

hoạt và sản xuất 

- Ô nhiễm môi trường 

- Diệt hại nguồn lợi thủy hải sản  

 

35%

33%

20%

12%

Kì Thịnh Kì Hưng Kì Hải Kì Lợi
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- Môi trường nước 

Khảo sát về nguồn nước các hộ gia đình tại 4 xã đang sử dụng, 100% các hộ được hỏi sử dụng 

nước giếng đã qua bể lọc cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất hàng ngày; 20 % các hộ được hỏi 

sử dụng nước mưa để ăn, uống và nấu nướng thay cho nước giếng. Trong số các hộ được hỏi, chỉ 

có 6% trong tổng số mua bình lọc nước hoặc máy lọc RO để lọc nước dùng cho ăn, uống, nấu 

nướng hàng ngày thay cho nước giếng khoan.  

Khi hỏi về chất lượng nước các hộ gia đình đang sử dụng, 16,9% các hộ được hỏi cho rằng, 

nguồn nước họ đang sử dụng không bị ô nhiễm và 83,1% các hộ được hỏi cho là nguồn nước họ 

sử dụng đang bị ô nhiễm. Nguyên nhân gây ô nhiễm cho nguồn nước theo các hộ gia đình bao 

gồm nước thải sinh hoạt (9,23%); do nước thải từ các khu công nghiệp (18,46%); từ nhà máy 

nhiệt điện (25,38%) và các nguồn khác (46,93%). Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước khác ở 

đây được các hộ gia đình xác định bao gồm: nước thải từ các cơ sở sản xuất đông lạnh, do thổ 

nhưỡng đất của khu vực, do nước ngầm bị nhiễm mặn, và do việc sử dụng phân bón hóa học và 

thuốc trừ sâu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.  

 

Biểu đồ 9: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại các xã xung quanh NMNĐ Vũng Áng 

Việc nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm đã ảnh hưởng tới sức khỏe và hoạt động sản xuất của 

người dân khu vực xung quanh nhà máy. 50,77% các hộ được hỏi cho rằng nguồn nước ô nhiễm 

sẽ ảnh hưởng tới sức khở cũng như tinh thần của họ, 33,85% các hộ đã thay đổi thói quen sử 

dụng nước sinh hoạt bằng cách lọc nước giếng bằng cát, than; 13,07% các hộ cho rằng nguồn 

nước bị ô nhiễm là nguyên nhân dẫn tới giảm năng suất mùa màng và 2,31% số hộ được hỏi có 

kế hoạch chuyển đổi chỗ ở.  
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Biểu đồ 10: Tác động của ô nhiễm nguồn nước tới người dân gần NMNĐ Vũng Áng 

Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù NMNĐ Vũng Áng vận hành chưa lâu nhưng đã dấy lên 

những quan ngại về tác hại tiêu cực tới nguồn nước tại địa phương. Tuy nhiên, khi được hỏi các 

hộ gia đình có biết nơi NMNĐ xả nước thải, tần suất cũng như thời gian xả thải thì hầu hết các 

hộ gia đình đều không nắm rõ về thông tin này.Các hộ biết thì cũng chỉ biết nước xả thải của 

NMNĐ đổ ra biển Mũi Dung mà không nắm được thời gian và tần xuất xả thải của NMNĐ.Đồng 

thời, 50% các hộ gia đình được hỏi cho rằng việc xả thải ra biển Mũi Dung sẽ khiến cho nguồn 

lợi thủy sản của người dân trong vùng bị giảm thiểu đáng kể.Tuy nhiên, con số thống kê cụ thể 

và đầy đủ cho điều này thì vẫn chưa được thu thập.  

- Môi trường không khí 

Theo quan điểm của người dân được phỏng vấn, chất lượng không khí của địa bàn xung quanh 

NMNĐ Vũng Áng có dấu hiệu bị ô nhiễm, cụ thể: 76,15% các hộ gia đình được hỏi cho rằng 

môi trường không khí nơi họ đang sinh sống bị ô nhiễm.Ngoài ra, 23,85% các hộ được hỏi cho 

rằng môi trường không khí chưa bị ô nhiễm hoặc không có căn cứ để xác định có ô nhiễm hay 

không. 
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Biểu đồ 11: Nhận định của người dân về môi trường không khí gần NMNĐ Vũng Áng 

Theo nguồn thông tin của các hộ được hỏi, nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm không khí tại 

địa bàn bao gồm: nhà máy nhiệt điện than (60,6%), khu công nghiệp và làng nghề sản xuất 

(26,26%), nước thải sinh hoạt (6%) và nguyên nhân khác (25,25%). Điều này cho thấy, phần lớn 

người dân nhận định tình trạng gia tăng khói bụi trong môi trường không khí là do vận hành 

NMNĐ than và điều này cần có biện pháp khắc phục. 

 

Biểu đồ 12: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại các xã xung quanh NMNĐ Vũng Áng 

Cũng theo quan điểm của người dân được phỏng vấn, ô nhiễm môi trường không khí có ảnh 

hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của người dân trong vùng. 68,7 % các hộ được hỏi cho 

rằng ô nhiễm không khí tác động trực tiếp tới tình hình sức khỏe và tinh thần của các thành viên 

trong gia đình. 26,3% các hộ được hỏi phải thay đổi thói quen sinh hoạt như đóng cửa kín suốt 

ngày, quét nhà thường xuyên hơn và thường xuyên tra, rửa mắt do bụi. Không những vậy, theo 

họ, khói bụi còn là nguyên nhân dẫn tới giảm năng suất mùa màng do bụi bám trên hoa khiến 

hiệu quả thụ phấn giảm, bám trên lá khiến cây cối, hoa màu chậm phát triển. Điều này dẫn tới 
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năng suất mùa màng bị giảm đáng kể; tuy nhiên họ chưa có thống kê theo dõi cụ thể qua các 

năm. Nhận thức được tình hình ô nhiễm không khí do khói bụi, ảnh hưởng tới đời sống của 

người dân nhưng hiện nay có rất ít hộ đã phản ánh tới chính quyền địa phương để cùng tìm ra 

giải pháp khắc phục. Do đó, trong thời gian tới chính quyền địa phương và các hộ gia đình cần 

có sự phối hợp để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí.  

 

Biểu đồ 13: Tác động của ô nhiễm không khí tới người dân xung quanh NMNĐ Vũng Áng 

- Tác động tới sức khỏe 

Khi được hỏi những ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân do tình trạng ô nhiễm môi trường 

không khí và môi trường nước, các hộ đều cho biết bệnh hô hấp (69,2%), bệnh về mắt (31,5%), 

bệnh ngoài da(26,15%) và bệnh tiêu hóa (19,23%) là những bệnh phổ biến ở khu vực này.  

 

Biểu đồ 14: Tỉ lệ các bệnh ở người dân xung quanh NMNĐ Vũng Áng được phỏng vấn 

45% các hộ gia đình được phỏng vấn nhận định, trong năm 2014 chi phí khám chữa bệnh thông 

thường của các hộ gia đình tăng hơn so với các năm trước. Điều này được giải thích là do môi 
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trường không khí ô nhiễm hơn dẫn tới người dân, đặc biệt là trẻ em và người già dễ mắc bệnh 

hơn. 27% các hộ được phỏng vấn cho rằng chi phí khám chữa bệnh trung bình của họ năm 2014 

vẫn duy trì ở mức tương đương với các năm trước và 28% các hộ được phỏng vấn chưa ước 

lượng được chi phí khám chữa bệnh của gia đình năm 2014. Sở dĩ không ước lượng được là do 

họ không thống kê lại chi phí khám chữa bệnh (họ không ốm nặng, không cần đi tới bệnh viện 

mà chỉ tự mua thuốc ở các cửa hàng tư nhân).  

-Tác động tới xã hội và sinh kế 

Bên cạnh tác động tới môi trường và sức khỏe người dân, vận hành các NMNĐ còn tác động tới 

sinh kế của người dân.Cụ thể: 29,23% các hộ được hỏi bị mất hoặc giảm diện tích đất canh tác 

nông nghiệp, 17,7% các hộ được hỏi tìm kiếm được cho mình cơ hội công việc mới từ khi xuất 

hiện nhà máy nhiệt điện than (bán nước đá, làm công nhân trong công trường, mở hàng ăn, cho 

thuê nhà trọ) và 12,3% các hộ được hỏi rơi vào tình trạng thất nghiệp. Theo nhận định của người 

dân, việc xả thải của nhà máy nhiệt điện ra biển Mũi Dung là một trong những nguyên nhân 

khiến nguồn lợi thủy sản của người dân trong khu vực bị giảm đi đáng kể, tuy nhiên để có bằng 

chứng cụ thể hơn thì cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu khác trong tương lai.Đối với những hộ 

gia đình bị mất đất canh tác, chính quyền địa phương cũng có những hỗ trợ để bà con khôi phục 

lại sinh kế.Một số hộ thuộc diện TĐC thì đều đánh giá điều kiện cơ sở vật chất ở khu TĐC bước 

đầu đáp ứng được với nhu cầu cơ bản của các hộ gia đình. 

 

Biểu đồ 15: Tác động của việc phát triển NMNĐ Vũng Áng tới sinh kế người dân 

Tại thời điểm đi khảo sát, nhóm khảo sát đã có trao đổi với cán bộ huyện Kỳ Anh24 cũng như đại 

diện cán bộ kĩ thuật của NMNĐ Vũng Áng cho biết hiện nay nhà máy chưa có bãi xỉ thải như 

thiết kế trong ĐTM. Bải xỉ thải đang sử dụng chỉ là bãi xỉ thải tạm thời và sẽ không thể đủ sức 

chứa 1,01 triệu tấn xỉ thải/năm nếu nhà máy tiếp tục vận hành trong thời gian tới. Sở dĩ như vậy 

là do khâu giải phóng mặt bằng để thu hồi đất phục vụ cho bãi xỉ thải vấp phải những phản đổi 

của người dân thuộc xã Kì Trinh (toàn bộ diện tích 131,7 ha của bãi xỉ thải thuộc địa phận xã Kì 

Trinh). Theo như kế hoạch đền bù, bãi xỉ thải sẽ bao gồm 40,1 ha trồng lúa, 5 ha trồng hoa màu, 

3,4 ha đất nuôi trồng thủy sản, 2,7 ha đất trồng bạch đàn và còn lại là diện tích đồi hoang, đồi 

                                                           
24 Phó Chủ tịch huyện Kỳ Anh 
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trọc. Tuy nhiên, khi trao đổi với người dân xã Kì Trinh về phần đất thu hồi, thì chính quyền xã 

cũng như đại diện người dân lại không đồng ý phương án đền bù mà chủ đầu tư đưa ra. Người 

dân địa phương cho rằng, việc xây dựng bãi xỉ thải ngay cạnh khu dân cư của địa bàn xã Kì 

Trinh sẽ gây tác động tiềm tàng tới môi trường và sức khỏe của người dân trong tương lai. Do 

đó, họ yêu cầu nhà đầu tư muốn xây dựng bãi xỉ thải trên địa bàn xã Kì Trinh thì phải di dời toàn 

bộ các hộ gia đình xung quanh khu vực bãi xỉ thải đến nơi ở mới và chịu trách nhiệm đền bù toàn 

bộ cho họ. Điều này sẽ phát sinh chi phí lớn đối với nhà đầu tư, đặc biệt là chi phí đền bù cho 

khoảng diện tích không nằm trong thiết kế ban đầu của bãi xỉ thải.Vấn đề này vẫn đang được các 

bên liên quan tiếp tục thảo luận và giải quyết. 

Bãi xỉ thải luôn là một vấn đề gây bức xúc nếu không được xử lý một cách triệt để, chính vì vậy 

trong thời gian tới, chính quyền, người dân địa phương và các bên liên quan cùng giám sát và 

thảo luận để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện xây dựng bãi xỉ thải theo đúng tiêu chuẩn môi trường 

quy định. 

3.3.2.2. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 

Căn cứ vào thông tin có được trong quá trình rà soát tài liệu, nhóm khảo sát đã thực hiên chuyến 

khảo sát các hộ gia đình sinh sống tại 4 xã Tam Hưng, Ngũ Lão, Lập Lễ và Minh Đức với tổng 

số phiếu là 213 phiếu hỏi.  

 

Biểu đồ 16: Tỉ lệ số phiếu hỏi thu thập tại 4 xã Tam Hưng, Lập Lễ, Ngũ Lão, Minh Đức 

Trong số 213 phiếu hỏi đã thu thập ở 4 xã, 90,6% người dân được hỏi biết về sự vận hành 

NMNĐ Hải Phòng; trong số đó, chỉ có 17,1% các hộ được hỏi cho biết họ được tham vấn trước 

khi xây dựng nhà máy qua họp chị bộ xã, huyện. Điều này cho thấy phần lớn người dân ở 4 xã 

khảo sát không được tham vấn ý kiến về việc xây dựng NMNĐ Hải Phòng ở khu vực.  

- Môi trường nước 

Kết quả khảo sát cho thấy, nước máy là nguồn nước chính được người dân ở 4 xã sử dụng, ngoài 

ra một bộ phận người dân vẫn còn sử dụng nước mưa và nước giếng để phục vụ cho hoạt động 

giặt giũ và sinh hoạt hàng ngày. Theo quan điểm của người dân, 75,1% các hộ cho rằng nguồn 

nước họ đang sử dụng bị ô nhiễm.  
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Biểu đồ 17: Nhận định của người dân về nguồn nước xung quanh NMNĐ Hải Phòng 

Khi được hỏi về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước họ đang sử dụng, 74,6% các hộ gia 

đình cho rằng vận hành NMNĐ Hải Phòng gây ra ô nhiễm nguồn nước. 47,7% các hộ cho rằng 

nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước từ các nhà máy sản xuất xi măng và nhà máy đóng tàu 

trên địa bàn. Ngoài ra 14,5% câu trả lời cho rằng ô nhiễm nguồn nước là do nước thải sinh hoạt 

ngấm xuống nguồn nước ngầm (nước giếng) và thải ra sông Bạch Đằng (lấy nước cho nhà máy 

nước trên địa bàn). Tuy nhiên khi được hỏi về nơi, tần suất và thời gian xả thải của NMNĐ Hải 

Phòng thì chỉ nhận được 32,4% câu trả lời biết nhà máy NMNĐ Hải Phòng xảnước thải ra sông 

Bạch Đằng. 

 

Biểu đồ 18: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước các xã xung quanh NMNĐ Hải Phòng 

Nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới thói quen sinh hoạt cũng như vấn đề sức khỏe 

lẫn tinh thần của người dân các xã trong phạm vi của nhà máy. Kết quả khảo sát cho thấy: 

69,95% các hộ được hỏi bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần do nguồn nước bị ô nhiễm; 46% 

các hộ được hỏi phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày như mua bình nước lọc về uống 

hoặc mua bình lọc nước than hoạt tính hoặc thẩm thấu ngược. Ngoài ra, 25,8% các hộ gia đình 

được hỏi có quan ngại về ảnh hưởng tới năng suất mùa màng bị giảm do nguồn nước bị ô nhiễm; 

và 5,6% các hộ được hỏi phải thay đổi chỗ ở để giảm thiểu tác động của nguồn nước bị ô nhiễm. 

10,8% các hộ sử dụng các biện pháp khác để thích nghi với nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm.  

Có ô 
nhiễm
75%

Không ô nhiễm
25%

74.6

47.7

14.5

Nhà máy nhiệt điện than

Nhà máy xi măng, đóng tàu, khu sản xuất, làng 
nghề

Nước thải sinh hoạt

%
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Biểu đồ 19: Tác động ô nhiễm nguồn nước tới người dân xung quanh NMNĐ Hải Phòng 

- Môi trường không khí 

Theo kết quả khảo sát về tình hình ô nhiễm không khí của các hộ gia đình ở 4 xã khảo sát, 

91,07% các hộ được hỏi cho rằng môi trường không khí quanh họ đang bị ô nhiễm với những 

biểu hiện mà người dân quan sát được như: nhiều khói bụi hơn (95,3%); cảm giác khó chịu 

(66,67%), có mùi khó chịu (46,9%) và khiến cho tầm nhìn của người dân giảm (22,5%). Theo 

quan điểm của người dân, nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí là do: nhà máy nhiệt 

điện than (89.2%); khu công nghiệp trong vùng (31,4%); nước thải sinh hoạt (9,3%); làng nghề 

sản xuất (4,6%) và nguyên nhân khác (3,7%). Điều này chứng tỏ NMNĐ Hải Phòng hiện nay là 

quan ngại chính trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí cho các khu vực 

cần được sự quan tâm của các bên liên quan và chính quyền địa phương vào cuộc giám sát và 

kiểm tra.  

 

Biểu đồ 20: Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại các xã xung quanh NMNĐ Hải Phòng 

- Tác động tới sức khỏe 

69.95

46

25.8

5.6
10.8

Ảnh hưởng tới 
đời sống tinh 

thần và sức khỏe

Thay đổi thói quen 
sinh hoạt

Giảm năng suất 
mùa màng

Thay đổi chỗ ở Khác

%

89.2

31.4

9.3

4.6

3.7

Nhà máy nhiệt điện than

Khu công nghiệp

Nước thải sinh hoạt

Làng nghề sản xuất

Khác

%
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Ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước chính là một trong những nguyên nhân chính 

ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân khu vực.Khi được hỏi về những bệnh mà người dân ở đây 

hay mắc phải: 56,8 hộ gia đình có người mắc các bệnh về hô hấp thường xuyên trong năm, 30% 

các hộ gia đình được hỏi bị mắc các bệnh liên quan tới mắt ít nhất 2-3 lần /năm; 13,6% các hộ 

được hỏi có người mắc bệnh ngoài da; 11,73% các hộ có người mắc các bệnh về tiêu hóa và 

5,2% các hộ được hỏi có người mắc bệnh ung thư.  

 

Biểu đồ 21: Tỉ lệ các bệnh ở người dân xung quanh NMNĐ Hải Phòng được phỏng vấn 

Theo kết quả khảo sát phiếu hỏi của người dân, 48% các hộ gia đình được hỏi cho rằng chi phí 

khám chữa bệnh của họ năm 2014 tăng so với những năm trước, và tăng đáng kể từ khi có 

NMNĐ Hải Phòng. 9% các hộ được hỏi cho rằng chi phí khám chữa bệnh của gia đình họ so với 

trước khi vận hành NMNĐ Hải Phong không có gì thay đổi.Ngoài ra, 43% các hộ không có câu 

trả lời khi so sánh chi phí khám chữa bệnh của họ trong giai đoạn trước và sau khi NMNĐ Hải 

Phòng đi vào vận hành.Sở dĩ họ không có câu trả lời vì theo họ, mỗi khi ốm họ chỉ đi mua thuốc 

mà không có theo dõi hay ghi chép lại chi phí nên khi tổng hợp lại họ không có cơ sở để so sánh.  

Trao đổi với trạm trưởng trạm y tế xã Tam Hưng – ông Phạm Văn Dũng, vài năm trở lại đây các 

bệnh hô hấp mãn tính, bệnh về mắt, ung thư phổi và ung thư vòm họng xuất hiện nhiều hơn. Tuy 

nhiên đây chỉ là quan ngại phía người dân và cán bộ y tế địa phương chứ chưa có nghiên cứu cụ 

thể đây là do tác động của nhà máy nhiệt điện than Hải Phòng. Ông Bùi Ngọc Khang – Phó Chủ 

tịch thị trấn Minh Đức cho biết, hiện nay, xung quanh địa bàn 4 xã Tam Hưng, Lập Lễ, Ngũ Lão 

và thị trấn Minh Đức, ngoài NMNĐ Hải Phòng còn có các khu khai thác mỏ đá cho công ty xi 

măng Chin Fon và Hải Phòng; công ty đóng tàu Nam Triệu và Phà Rừng; nhà máy hóa chất 

Minh Đức, nhà máy nhựa đường Caltex và một công ty hóa chất đất đèn (đã ngưng hoạt động) 

cũng là nguồn gây tác động tới sức khỏe của người dân. Đặc biệt, công ty hóa chất và công ty 

nhựa đường thường xuyên gây mùi khó chịu cho khu vực dân cư, khiến cho người dân khi hít 

phải thấy đau đầu, choáng và buồn nôn.Điều này cho thấy hiện trạng môi trường và ảnh hưởng 

tới sức khỏe của người dân xung quanh khu vực nghiên cứu đang trong tình trạng báo động và 

cần phải được cải thiện nhanh chóng. 

- Tác động tới xã hội và sinh kế của người dân 

56.8

30

13.6 11.73

5.2

Bệnh hô hấp Bệnh về mắt Bệnhngoài da Bệnh về tiêu hóa Ung thư

%



 

38 | P a g e  
 

Theo đánh giá tác động môi trường của NMNĐ Hải Phòng 2, tổng diện tích đất bị thu hồi là 26 

ha trong đó bao gồm 20,29 ha diện tích đất nông nghiệp; 4,5 ha diện tích khu dân cư; 0,4 ha đất 

công và 0,81 ha đất kênh tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, dự án phải di dời 262 hộ gia đình thuộc 

khu bị lấy đất cho dự án sang nơi ở mới.  Qua khảo sát một số hộ thuộc khu TĐC, họ cho rằng, 

điều kiện cơ sở vật chất của nơi ở mới chưa thực sự tốt, đặc biệt là vần đều tiêu thoát nước. 

Trường hợp mưa lớn, lượng nước bị quá tải có thể xuất hiện hiện tượng ngập lụt cục bộ sau cơn 

mưa. 

Theo kết quả phỏng vấn của người dân vùng bị ảnh hưởng của NMNĐ Hải Phòng, 53 % các hộ 

được hỏi rơi vào tình trạng thất nghiệp sau khi bị thu hồi đất canh tác; chỉ có 19,7% các hộ được 

phỏng vấn tìm được cơ hôi việc làm mới hoặc có hướng chuyển đổi nghề nghiệp. Các công việc 

chủ yếu là phát triển các dịch vụ trong khu vực NMNĐ như mở quán nước, quán ăn hay dịch vụ 

giải trí. Chỉ có một bộ phận nhỏ con em, người dân ở địa phương được làm việc trong NMNĐ 

Hải Phòng. Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Phối – Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Lão, hiện nay 

xã Ngũ Lão có khoảng 120 công nhân đang làm các công việc trong NMNĐ (bao gồm cả thời vụ 

và toàn thời gian). Những công nhân chính thức luôn có mức lương ổn định, dao động trong 

khoảng 7-9 triệu đồng - Đây được coi là mức lương khá cao so với các ngành nghề khác trong 

khu vực. Đối với những công nhân mùa vụ, họ chỉ tham gia lao động khi cần và mức lương của 

họ cũng thấp hơn, ở mức trung bình 4-5 triệu/tháng.Ngoài ra, người dân ở xã Ngũ Lão bị mất đất 

canh tác cũng được UBND xã tạo điều kiện để học nghề và trở thành công nhân của nhà máy da 

giày trên địa bàn xã.Tuy nhiên, ông Phối cũng cho biết, một số trường hợp con em trên địa bàn 

xã sau khi đi học ngành điện trở về đã phải trả một khoản tiền không nhỏ để trở thành công nhân 

chính thức của NMND Hải Phòng.Mức chi phí phải bỏ ra ở đây khoảng 100-300 triệu đồng tùy 

thuộc vào vị trí công tác. Ông cũng cho biết đây là chi phí “ngoại giao” để con em các hộ gia 

đình có một công việc ổn định, gần nhà và lương khá. Đây cũng là một vấn đề cần xác minh, 

nghiên cứu làm rõ hơn. 

3.3.2.3. Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 

Thành phố Hạ Long là nơi tập trung rất nhiều mỏ than lớn như mỏ than Hà Tu, Hà Lầm, Cao 

Thắng, mỏ 917.... , nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh công suất 1200 MW và nhà máy sàng tuyển 

than Nam Cầu Trắng, chúng đang cùng tạo nên một áp lực tương đối lớn đến môi trường thành 

phố Hạ Long. Nhóm khảo sát đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp 103 hộ gia đình ở 6 phường thuộc 

thành phố Hạ Long là những vùng chịu tác động từ nhà máy nhiệt của nhiệt điện Quảng Ninh 

cũng như các hoạt động khai thác, chế biến than thuộc thành phố Hạ Long. Trong đó, nhóm khảo 

sát ưu tiên tham vấn các ý kiến của người dân sinh sống xung quanh nhà máy nhiệt điện Quảng 

Ninh thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Bảng dưới đây cho thấy số 

lượng các hộ gia đình được phỏng vấn ở 6 phường của thành phố Hạ Long. 

Bảng10: Số hộ gia đình được phỏng vấn 

Phường Hà 

Khánh 

Cao 

Xanh 

Bãi Cháy Hồng Hà Hà Tu  Hà 

Lầm 

Số hộ phỏng vấn 44 hộ 16 hộ 6 hộ 19 hộ 9 hộ 9 hộ 
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Kết quả phỏng vấn cho thấy, 78% số người tham gia phỏng vấn đều trả lời họ không nhận được 

bất cứ thông tin gì trước khi nhà máy nhiệt điện được xây dựng, 22% còn lại thì được biết thông 

tin về NMNĐ Quảng Ninh trước khi bắt đâu xây dựng. Điều này cho thấy, trước khi nhà máy 

nhiệt điện Quảng Ninh xây dựng và vận hành, thì người dân không được tham gia hoặc đóng góp 

ý kiến.  

 

Biểu đồ 22: Tham vấn ý kiến người dân khi xây dựng NMNĐ Quảng Ninh 

- Môi trường nước 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, 100% số hộ tham gia phỏng vấn đều đã có nước máy để sử dụng. 

Trong đó 79% số hộ chỉ sử dụng mình nguồn nước máy, 9% số hộ ngoài sử dụng nước máy còn 

sử dụng thêm nguồn nước mưa và 10% số hộ sử dụng thêm nguồn nước giếng và 2% còn lại sử 

dụng cả nước máy, nước giếng và nước sông.  Nước máy, nước mưa, nước giếng được sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt như ăn uống, giặt giũ, tắm rửa, phun đường để dập bụi trước nhà, tưới 

cây... Tuy nhiên, hiện nay họ không sử dụng nước mưa và nước giếng để ăn uống nữa vì khi sử 

dụng họ thấy bị ngứa hoặc mắc các bệnh về đường ruột như tiêu chảy. 75% người dânđược hỏi 

cho rằng nguồn nước này đã bị ô nhiễm và nguyên nhân gây ô nhiễm là do nhà máy nhiệt điện 

than (28%) và quá trình khai thác than(51,6%). Họ chỉ sử dụng nước mưa, nước giếng cho tắm 

giặt hoặc phun ẩm đường để dập bụi trước nhà. 

78%

22%

Được thông báo Không được thông báo



 

40 | P a g e  
 

 

Biểu đồ 23: Nhận định của người dân về 

nguồn nước xung quanh NMNĐ Quảng 

Ninh 

Biểu đồ 24: Nguyên nhân gây ô nhiễm 

nguồn nước tại thành phố Hạ Long 

Mặc dù, người dân đã được cấp nước sạch tuy nhiên chất lượng nước máy vẫn chưa thực sự tốt, 

người dân vẫn phàn nàn nước có mùi tanh và thi thoảng có màu vàng. Ở các hộ gia đình sống 

gần máy nhiệt điện Quảng Ninh hay nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng, các mỏ than Hà 

Tu, Hà Lầm thì việc chứa nước máy trong các bể nước đang bị ảnh hưởng bởi bụi than trong 

không khí, họ phải thường xuyên thau, rửa bể, trung bình 2-3 tháng/lần, nếu không nước sẽ 

không sử dụng được. Dưới đây là một số mô tả về chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu qua 

nhìn nhận của những người tham gia phỏng vấn. 
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Bảng11: Chất lượng nguồn nước tại khu vựcthành phố Hạ Long thông qua nhìn nhận của 

những người tham gia phỏng vấn 

Các hộ gia đình được phỏng vấn cho rằng chất lượng của con sông lớn và nước ven bờ vịnh Hạ 

Long chưa đến mức ô nhiễm quá nặng. Tuy nhiên ở các con suối, kênh, mương, đặc biệt là 

những con kênh, mương ở gần với các khu vực khai thác và chế biến than thì nước đen, sánh, 

mùi hôi thối, có váng, để khai thông dòng chảy phải móc bùn than lên bờ. Hiện nay, nước thải  từ 

các khu vực khai thác than không được thu gom xử lý triệt để, các loại nước thải này theo các 

kênh mương và đổ thẳng ra vịnh  Hạ Long. 

Khi được hỏi về sự ô nhiễm nguồn nước chịu tác động của nhà máy nhiệt điện có tác động xấu 

tới các động thực vật thuỷ sinh hay không  thì 12% hộ có câu trả lời là có, 38% hộ có câu trả là 

không và 50% hộ trả lời là không biết. Điều này cho thấy, những tác động của nhà máy nhiệt 

điện đến các loài động thực vật thủy sinh là rất khó quan sát hay nhận biết bằng mắt thường.Vì 

vậy cần có những nghiên cứu sâu hơn về mặt khoa học để đánh giá những tác động hay những 

nguy cơ tiềm ẩn của nhiệt điện than đối với các loài động thực vật trong môi trường nước.  

- Môi trường không khí 

Khi được hỏi về chất lượng không khí, 93% các hộ được phỏng vấn cho rằng môi trường không 

khí xung quanh họ đang bị ô nhiễm khói bụi từ quá trình khai thác, vận chuyển và đốt than của 

NMNĐ. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sinh hoạt của các hộ gia đình 

như cảm thấy ngột ngạt, có mùi khó chịu và tầm nhìn giảm khi di chuyển trên đường. Theo đánh 

giá của các hộ gia đình được hỏi, 93% người dân nơi đây phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng 

ngày để thích nghi với thay đổi của môi trường; 78% các hộ gia đình thấy bị ảnh hưởng tới tình 

hình sức khỏe và tinh thần của các thành viên; 13% các hộ cho rằng năng suất hoa màu bị giảm 

do khói bụi và 2% các hộ được hỏi phải chuyển đi nơi khác ở. Mặc dù các hộ thường xuyên đóng 

cửa, che chắn bể nước và quét dọn – lau nhà nhưng chỉ bụi than đen vẫn bám đen vào các đồ 

dùng trong gia đình. Bên cạnh đó, 56,6% các hộ được hỏi cho biết, việc các xe vận chuyển than 

không che đậy hoặc che đậy không kín đã làm rơi rất nhiều bụi than xuống lòng đường. Nếu trời 

Nguồn nước 
Tính chất 

Mùi Vị Màu sắc Khác 

Nước sông - - Đục 
Màu đen và có váng ở gần các bãi 

chứa than ven bờ 

Suối - - - 
Cạn kiệt, hầu như không còn con 

suối nào 

Kênh mương Hôi, tanh - Đen 

đục, váng, ngày càng cạn kiệt do 

đất đá từ quá trình khai thác than 

(rửa than) 

Nước ngầm 

(nước giếng) 
hôi, tanh  mặn vàng Phải lọc trước khi sử dụng 

Nước máy tanh - 
Thi thoảng có 

màu vàng 

váng, bụi than bay từ trong không 

khí vào các bể chứa nước sinh 

hoạt 

Nước mưa 
hôi, tanh 

 
- 

vàng, xanh 

rêu, đen 
đục, có bụi than 

Nước ven bờ - - xanh 
Váng dầu ở gần khu vực tàu bè, 

đục hơn trước đây 
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nắng, bụi trên đường bay mù mịt, ảnh hưởng tới người đi đường cũng như những hộ dân ven 

đường. Nếu trời mưa, những bụi than này quyện với đất bụi khác và nước mưa tạo thành loại bùn 

đen quánh gây cản trở giao thông cũng như ách tắc quá trình tiêu thoát nước của hệ thống cống, 

rãnh ven đường. Thậm chí, nếu trời mưa to trong thời gian khoảng 1 giờ còn có thể xuất hiện 

hiện tượng ngập úng cục bộ với dòng nước úng có màu đen sì từ các mỏ khai thác than đổ xuống 

chưa thoát đi được ngay. Điều này cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng của việc khai thác và sử 

dụng than trên địa bàn thành phố Hạ Long.  

 

Biểu đồ 25: Tác động của ô nhiễm nguồn nước tới người dân thành phố Hạ Long 

- Tác động tới sức khỏe  

Do môi trường nước và không khí bị ô nhiễm, diễn biến tình hình bệnh tật của người dân tại 

thành phố Hạ Long cũng có nhiều điểm đáng lưu ý. Theo nguồn thông tin tổng hợp từ phiếu 

phỏng vấn người dân, tỉ lệ mắc các bệnh về hô hấp và mắt ở khu vực này xuất hiện thường 

xuyên, thậm chí có người mắc quanh năm. Trong đó, 77% các hộ có thành viên trong gia đình 

mắc bệnh về hô hấp thì có 44% hộ có người nhà bị mắc bệnh triền miên quanh năm không khỏi 

hoặc đã trở thành mãn tính. Thậm chí, các hộ gia đình cho biết họ mua thuốc thường xuyên nên 

không có ghi lại hóa đơn tính xem một năm chi phí khám chữa bêệnh là bao nhiêu. Một số khác 

là công nhân trong các mỏ than thì có bảo hiểm y tế hoặc họ tự mua nên cũng không ước tính 

được chi phí y tế hàng năm của họ. 35% các hộ được hỏi cho biết tần suất đi khám chữa bệnh 

của họ năm 2014 nhiều hơn các năm trước đó, do đó theo họ chi phí khám chữa bệnh của ngày 

càng tăng. Điều này rung lên hồi chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe của các hộ gia đình ở 

thành phố Hạ Long do tác động của khu khai thác mỏ và nhà máy nhiệt điện than. 

Thay đổi thói quen 
sinh hoạt

Ảnh hưởng tới 
sức khỏe, tinh 

thần

Giảm năng suất lao 
mùa màng

Thay đổi chỗ ở
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Biểu đồ 26: Tỉ lệ các bệnh ở người dân ở thành phố Hạ Long được phỏng vấn 

- Sinh kế 

Quảng Ninh là vùng đất của than, người dân nơi đây sống bằng nghề khai thác than nên họ 

dường như chấp nhận “sống chung với lũ” mặc dù sức khỏe bị ảnh hưởng do môi trường ô 

nhiễm. Quá trình khai thác than ngày càng mạnh đồng nghĩa với việc gia tăng thêm nhiều cơ hội 

việc làm cho người dân nơi dây như làm công nhân trong mỏ than, các dịch vụ phụ trợ cho công 

nhân và lao động tại các khu mỏ và nhà máy nhiệt điện cũng phát triển. Điều này góp phần tăng 

thu nhập của người dân và đóng góp vào tổng thu nhu nhập của thành phố Hạ Long hàng năm. 

Bên cạnh những mỏ khai thác theo quy định của nhà nước, tại khu vực Quảng Ninh còn xuất 

hiện hiện tượng thổ phỉ (khai thác than trái phép). Ghi nhận của nhóm khảo sát tại phường Cao 

Xanh, việc khai thác than trái phép dưới lòng đất đã dẫn tới hiện tượng sụt lún nhà của các hộ 

dân nơi đây. Điều này dẫn tới 80 hộ gia đình trong vùng bị ảnh hưởng đã phải di dời sang nơi ở 

mới ở phường Hà Khánh. Khu đất TĐC này là đất của thành phố đồng thời cũng có hỗ trợ đền 

bù giá trị cho những tài sản của người dân ở nơi đất cũ. Theo ý kiến một số hộ dân tại nơi ở mới, 

điều kiện về cơ sở vật chất ở nơi đây được cải thiện hơn ở nơi ở cũ đồng thời những tác động của 

việc khai mỏ (khói bụi, ô nhiễm) cũng giảm đáng kể. Điều này cho thấy được thực trạng vi phạm 

pháp luật của người dân nơi đây trong khai thác than là một tồn tại cần được các chính quyền 

thành phố vào cuộc để giải quyết triệt để. Nó không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn cho các hộ gia 

đình xung quanh khu khai thác mỏ mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi khai 

mỏ. 

Qua những phân tích trên cho thấy, tại thành phố Hạ Long, ảnh hưởng của quá trình khai thác 

mỏ lên môi trường và xã hội hiện lên rõ rệt hơn ảnh hưởng từ NMNĐ Quảng Ninh. Việc ưu tiên 

phát triển kinh tế, khai thác khoáng sản phải đánh đổi với yếu tố môi trường bị ô nhiễm, đặc biệt 

có nguy cơ ảnh hưởng tới với vùng vịnh Hạ Long – một trong những danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng của nước ta cần phải được xem xét toàn diện hơn và cân bằng hơn. Đây là bài toán đòi hỏi 

các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để có những giải pháp phát triển bền 

vững cho khu vực. 
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23

8

Bệnh hô hấp Bệnh về mắt Bệnh ngoài da Bệnh về tiêu hóa
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CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Chương 4 sẽ tổng kết lại những phân tích mà báo cáo đã phân tích ở trên đồng thời cũng đưa ra 

những khuyến nghị nhằm khắc phục hiện trạng tác động của các nhà máy nhiệt điện than hiện 

nay ở Việt Nam. 

4.1. Kết luận 

Để đáp ứng nhu cầu năng lượng, đặc biệt là điện, ngày càng tăng, Việt Nam sẽ tập trung gia tăng 

công suất phát điện từ thuỷ điện, nhiệt điện than, và điện hạt nhân trong giai đoạn 2011-2020, 

với tầm nhìn đến năm 2030. Trong quy hoạch năng lượng quốc gia cho giai đoạn 2011 – 2020 có 

tầm nhìn tới năm 2030 (PDP VII), công suất phát điện của nhà máy nhiệt điện đốt than được 

chính phủ quy hoạch tăng đáng kể và đạt mức 36.000 MW (chiếm 48% tổng số) vào năm 2020 

và 75.000MW (tương ứng 52% tổng số) vào năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2011). Tuy nhiên, 

việc sản xuất điện nhiệt điện đốt than đang đối mặt với hàng loạt khó khăn và thách thức. Cụ thể, 

sử dụng nhiều nhiệt điện đốt than khiến cho Việt Nam đối mặt với những thách thức lớn về môi 

trường – xã hội như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí hay gia tăng tỉ lệ thất nghiệp và 

ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xung quanh khu vực xây dựng nhà máy.  

Qua kết quả khảo sát cho thấy, các NMNĐ than ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình xây 

dựng, vận hành tác động tới môi trường – xã hội khu vực xung quanh cũng khác nhau. Điều đáng 

nói là, vấn đề về sinh kế của người dân – người thuộc diện bị thu hồi đất canh tác hoặc TĐC luôn 

là vấn đề quan tâm của cả người dân và chính quyền. Cụ thể, các hộ gia đình bị thu hồi đất nuôi 

trồng thủy hải sản không thể tiếp tục canh tác trên phần đất còn lại mà phải đi thuê đất ở nơi khác 

để tiếp tục sản xuất. Ngoài ra, chỉ có một bộ phận nhỏ lao động địa phương được tuyển dụng vào 

làm việc tại nhà máy còn lại người dân chỉ có thể làm công việc mùa vù hoặc phải tìm kiếm công 

việc khác. Hiện nay, vấn đề sinh kế vẫn còn nhiều nan giải và cần được quan tâm giải quyết triệt 

để hơn.  

Đối với các nhà máy đang trong giai đoạn thi công và chạy thử như NMNĐ Thái Bình và Duyên 

Hải thì tác động tới môi trường – xã hội cũng như sinh kế và sức khỏe của người dân chưa rõ rệt. 

Tác động chủ yếu của giai đoạn này là khói bụi trong quá trình vận chuyển nguyên – nhiên vật 

liêu đáp ứng nhu cầu thi công của nhà máy. Đồng thời, đây là giai đoạn cần nhiều nhân công cho 

tại công trường nên người dân tại các địa phương cũng có nhiều cơ hội việc làm để có thu nhập. 

Trường hợp vận hành thử nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, các hộ gia đình trồng muối cũng bị 

giảm năng suất do khói bụi từ việc xây dựng và vận hành thử nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 

vào tháng 7/2014. 

Đối với các nhà máy mới đi vào vận hành như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh) dường 

như tác động tới người dân của các địa phương cũng chưa đáng kể. Các tác động chủ yếu ở đây 

là vấn đề đảm bảo sinh kế cho người dân khi mất đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy – hải 

sản. Một bộ phận nhỏ người dân bước đầu quan ngại tới việc giảm nguồn lợi thủy – hải sản khi 

nước xả thải của NMNĐ đổ trực tiếp ra biển Mũi Dung – nơi người dân đang tiến hành khai 

thác. Ngoài ra, nhận thức của người dân về những tác hại tới môi trường nước – không khí và 

sức khỏe chưa cao.  

Đối với các nhà máy đã có một thời gian vận hành như NMNĐ Hải Phòng và NMNĐ Quảng 

Ninh thì những tác động tới môi trường – xã hội và sức khỏe của người dân rõ rệt và đáng kể 
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hơn. Cụ thể, NMNĐ Quảng Ninh được đặt tại thành phố Hạ Long trong khu vực có nhiều mỏ 

khai thác thanvà chế biến than đã góp phần vào tác động tích lũy tiêu cực tới môi trường nước và 

không khí của người dân xung quanh. 75% người dân được hỏi cho rằng nguồn nước này đã bị ô 

nhiễm và nguyên nhân gây ô nhiễm là do nhà máy nhiệt điện than và quá trình khai thác than. Họ 

chỉ sử dụng nước mưa, nước giếng cho tắm giặt hoặc phun ẩm đường để dập bụi trước nhà. Ở 

các con suối, kênh, mương ở gần với các khu vực khai thác và chế biến than thì nước đen, sánh, 

mùi hôi thối, có váng, để khai thông dòng chảy phải móc bùn than lên bờ. Các hộ gia đình nơi 

đây phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để thích nghi với thay đổi của môi trường. Bên 

cạnh đó, việc các xe vận chuyển than không che đậy hoặc che đậy không kín đã làm rơi rất nhiều 

bụi than xuống lòng hoặc loại bùn đen quánh gây cản trở giao thông cũng như ách tắc quá trình 

tiêu thoát nước của hệ thống cống, rãnh ven đường. Tỉ lệ mắc các bệnh về hô hấp và mắt ở khu 

vực này xuất hiện thường xuyên, thậm chí có người mắc quanh năm không khỏi hoặc đã trở 

thành mãn tính. Tuy nhiên, Quảng Ninh là vùng đất của than, người dân nơi đây sống bằng nghề 

khai thác than nên họ dường như chấp nhận sống chung và cố gắng thích nghi với điều kiện môi 

trường nơi đây. 

Trường hợp của NMNĐ Hải Phòng, kết quả phỏng vấn cho thấy các hộ gia đình cho rằng môi 

trường không khí và môi trường nước của họ đang bị ô nhiễm từ việc vận hành NMNĐ Hải 

Phòng. Ngoài ra, nguyên nhân gây ô nhiễm còn từ còn có các khu khai thác mỏ đá cho công ty xi 

măng Chin Fon và Hải Phòng; công ty đóng tàu Nam Triệu và Phà Rừng; nhà máy hóa chất 

Minh Đức, và nhà máy nhựa đường Caltex trên địa bàn. Điều này khiến gia tăng những căn bệnh 

về hô hấp,mắt, ngoài da và tiêu hóa của người dân địa bàn xung quanh nhà máy.Trao đổi với 

trạm trưởng trạm y tế xã Tam Hưng, vài năm trở lại đây các bệnh hô hấp mãn tính, bệnh về mắt, 

ung thư phổi và ung thư vòm họng xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên đây chỉ là quan ngại phía 

người dân và cán bộ y tế địa phương chứ chưa có nghiên cứu cụ thể đây là do tác động của nhà 

máy nhiệt điện than Hải Phòng. 

4.2. Khuyến nghị 

Từ những phân tích ở trên, báo cáo đưa ra những khuyến nghị tới các cấp, ban ngành liên quan 

trong câu chuyện phát triển nhiệt điện than nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.  

- Đối với cơ quan quản lý 

Tăng cường công tác giám sát đối với công tác xử lý chất thải ra môi trường của các NMNĐ để 

đảm bảo các NMNĐ tuân thủ những tiêu chuẩn về môi trường trước khi xả thải. Đặc biệt, tăng 

cường công tác giám sát công tác xử lý bãi xỉ thải theo đúng quy định của chính phủ. Ngoài ra, 

các cơ quan có chức năng như Sở Tài Nguyên Môi trường các tỉnh cần tăng cường công tác kiểm 

tra tiêu chuẩn môi trường nước và khí thải của NMNĐ theo định kì và đột xuất để đảm bảo việc 

xả thải ra môi trường tuân thủ đúng những tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước 

Đối với các cơ quan Quy hoạch, cần xem xét tăng công suất phát điện của các nguồn năng lượng 

tái tạo, năng lượng sạch để giảm công suất của các NMNĐ trong tương lai. Từ đó có thể giảm 

thiểu tác động của NMNĐ than tới môi trường – xã hội nước ta.  



 

46 | P a g e  
 

Đối với cơ quan phê duyệt Đánh giá tác động môi trường của các NMNĐ, cần khuyến khích chủ 

đầu tư sử dụng những công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động của chất thải ra môi trường 

đồng thời cũng có những chính sách ưu tiên và hỗ trợ tốt hơn cho người dân những khu vực bị 

lấy mất đất canh tác hoặc bị ảnh hưởng tới sinh kế. Chỉ phê duyệt những Đánh giá tác động môi 

trường đủ các tiêu chuẩn đưa ra về giải pháp công nghệ, biện pháp xử lý xả thải, và biện pháp tái 

chế bãi tro xỉ trong quá trình vận hành. 

- Đối với các tổ chức xã hội 

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường nhận thức cho người dân cũng như chính quyền 

địa phương về tác động của việc phát triển nhiệt điện than. Bên cạnh đó, cùng các cơ quan chức 

năng và người dân tham gia vào quá trình giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn môi trường của 

các NMNĐ hiện nay.  

Thực hiện hoặc phối hợp với các bên liên quan thực hiện các nghiên cứu về tác động tích lũy của 

NMNĐ tới môi trường – xã hội để dấy lên tiếng nói tác động tới cơ quan quản lý. Đồng thời, 

thực hiện các nghiên cứu liên quan tới các giải pháp năng lượng thay thế nhiệt điện than để cung 

cấp thêm bằng chứng khoa học cho các cơ quan làm quy hoạch. Từ đó, góp phần làm giảm tỉ lệ 

nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn của Việt Nam trong tương lai mà vẫn đáp ứng được nhu cầu 

điện ngày càng tăng cao cho phát triển kinh tế. 

- Đối với người dân 

Chủ động tăng cường vốn kiến thức và thông tin về các công nghệ, quy trình của các NMNĐ 

cũng như các quy định và 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 các NMNĐ. Khi 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. Ngoài 

ra, người dân cũng 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,...)  
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Phụ lục1: Tóm tắt thông tin các NMNĐ trong phạm vi khảo sát 
 

STT 

Nhà 

máy 

nhiệt 

điên 

Phê duyệt Tình trạng 
Khởi 

công 

Tổng vốn 

đầu tư 

Chủ đầu 

tư 

Công ty 

phát điện 

Công 

suất 

Số tổ 

máy 

Công nghệ 

áp dụng 

Nguồn 

than 

Năm 

phát 

điện 

Vị trí 

1 

Hải 

Phòng 

1 
 

Đang vận 

hành 
2005 

650 triệu 

USD 
EVN 

CTCP Nhiệt 

điện Hải 

Phòng 

(GENCO2) 

600 2 
PC+ESP+F

GD+LNB 

than nội 

địa 
2011 

xã Tam 

Hưng, 

huyện 

Thủy 

Nguyên, 

Hải 

Phòng 

2 

Hải 

Phòng 

2 

Quyết 

định số 

1208/QĐ-

TTg ngày 

21/07/201

2 

Đang vận 

hành 
7/2007 

550 triệu 

USD 
EVN 

CTCP Nhiệt 

điện Hải 

Phòng 

(GENCO1) 

600 2 
PC+ESP+F

GD+LNB 

than nội 

địa 
2014 

3 

Hải 

Phòng 

3 
   

TKV 
 

2400 4 
 

than nội 

địa  

4 
Thái 

Bình 1 

Quyết 

định số 

1208/QĐ-

TTg ngày 

21/07/201

1 

đang xây 

dựng 
2/2014 

140 triệu 

USD (1,27 

Tỷ USD) 

EVN 
 

600 2 
PC+ESP+F

GD+SCR 

than nội 

địa 

2017-

2018 Mỹ 

Lộc, 

Thái 

Thụy, 

Thái 

Bình 

5 
Thái 

Bình2 

đang xây 

dựng 
12/2009 1,7 tỉ USD PVN 

 
1200 2 

PC+ESP+F

GD+SCR 

than nội 

địa 
2015 

6 
Quảng 

Ninh 1 

Quyết 

định số 

110/2007/

QĐ-

đang  hoạt 

động 
4/2006 

~ 600 triệu 

USD 

Công ty cổ 

phần Nhiệt 

điện Quảng 

Ninh 

CTCP Nhiệt 

điện Quảng 

Ninh 

(GENCO 1) 

600 2 
PC+ESP+F

GD+LNB 

than nội 

địa 
2010 

phường 

Hà 

Khánh- 

TP. Hạ 

http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
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7 
Quảng 

Ninh 2 

TTg ngày 

18/7/2008 

đang  hoạt 

động 
5/2007 

582,87 

triệu USD 

EVN 

(80%) - 

TKV 

(15%) - 

Vinaconex 

(5%) 

CTCP Nhiệt 

điện Quảng 

Ninh 

(GENCO 2) 

600 2 
PC+ESP+F

GD+LNB 

than nội 

địa 

2014-

2015 

Long - 

tỉnh 

Quảng 

Ninh 

8 
Vũng 

Áng 1 

Quyết 

định số 

1195/QĐ-

TTg ngày 

09/11/200

5 của 

TTgCP 

đang vận 

hành 
3/2011 

 
PVN PV Tower 1200 2 

PC+ESP+F

GD+LNB  
2014 

tại thôn 

Hải 

Phong, 

xã Kỳ 

Lợi, 

huyện 

Kỳ 

Anh, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

9 
Vũng 

Áng 2  

trong quy 

hoạch   

Công ty Cổ 

phần Nhiệt 

điện Vũng 

Áng 2 

VAPCO 

One 

Energy 

 
1320 2 

PC+ESP+F

GD+LNB  

2018-

2019 

10 
Vũng 

Áng 3  

trong quy 

hoạch   
chưa có 

 
2400 4 

PC+ESP+F

GD+LNB  

2026-

2029 

11 
Duyên 

Hải 1 

Quyết 

định số 

110/2007/

QĐ-

TTg ngày 

18/7/2008 

đang xây 

dựng 
9/2010 

1,397 tỷ 

USD 

EVN (ngân 

hàng 

thương mại 

xuất khẩu 

Trung 

Quốc - 

85% + 

EVN 15%) 

 
1200 2 

PC+ESP+F

GD+LNB 

than cám 

6A (Hòn 

Gai- 

Cẩm 

Phả) 

2014 

Xã Mù 

U, Dân 

Thành, 

Duyên 

Hải, Trà 

Vinh 

 

 

http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
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12 
Duyên 

Hải 2 

Quyết 

định số 

110/2007/

QĐ-

TTg ngày 

18/7/2009 

đang xây 

dựng 

2010-

2011 
2,2 tỷ USD 

Janakusa 

(Malaysia)  
1200 2 

PC+ESP+F

GD+LNB 

than 

nhập từ 

Indonesi

a 

2015 

13 
Duyên 

Hải 3 

Quyết 

định số 

1135/QĐ-

BCT25 

đang xây 

dựng 
12/2012 1,5 tỷ USD EVN 

Tổng công 

ty Phát điện 

1 

1200 2 
PC+ESP+F

GD+LNB 

than cám 

6A (Hòn 

Gai- 

Cẩm 

Phả) 

2016-

2017 

14 

Duyên 

Hải 3 

mở 

rộng 

Quyết 

định số 

110/2007/

QĐ-

TTg ngày 

18/7/2010 

đang xây 

dựng 
12/2014 

1.06 tỉ 

USD 
EVN 

Tổng công 

ty Phát điện 

1 

600 
 

PC(USC)+

ESP+FGD

+SCR 

than cám 

6A (Hòn 

Gai- 

Cẩm 

Phả) 

2016 

 

Chú thích: 

PC Công nghệ than phun 

USC Công nghệ lò đốt than siêu tới hạn 

ESP Công nghệ lọc bụi tĩnh điện 

FGD Công nghệ khử Sox 

SCR Công nghệ khử Nox (kiểm soát lượng Nox) 

LNB Công nghệ đốt giảm Nox 

                                                           
25http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/5005/nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-3--tien-hanh-cong-tac-nang-bao-hoi-to-may-so-2.aspx 

http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
http://www.business.gov.vn/assets/3004CEAE-D14F-4FE7-9537-3DE8CDB3904B.pdf
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Phụ lục 2: Mẫu phiếu hỏi Hộ gia đình 

 

BẢN CÂU HỎI 
Làng............................. Xã.................................. 

 

 

Rất chân thành cảm ơn Ông/Bà đã đồng ý tham gia trả lời bảng câu hỏi để phục vụ cho dự án 

nhằm điều tra đánh giá các tác động môi trường – xã hội của các nhà máy nhiệt điện than Vũng 

Áng. Mục tiêu dự án là tìm hiểu các tác động môi trường của các nhà máy nhiệt điện than  (ô 

nhiễm nước, không khí) và tác động xã hội (sinh kế, chất lượng sống sau khi tái định cư). 

Bản câu hỏi nhằm mục đích lấy ý kiến của Ông/Bà về tình hình chất lượng nguồn nước, không 

khí và các ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện than đến cuộc sống hàng ngày, và vai trò tham gia 

của Ông/Bà trong các quyết định phát triển nhà máy nhiệt điện than. Chúng tôi hy vọng Ông/Bà 

có thể dành thời gian quý báu để tham gia vào bản điều tra câu hỏi. Tất cả thông tin Ông/Bà cung 

cấp chúng tôi xin đảm bảo chỉ sử dụng cho mục đích của nghiên cứu và các thông tin cá nhân 

liên quan sẽ được giữ kín hoàn toàn. Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến trước khi điền 

các thông tin vào bản câu hỏi này, xin vui lòng hỏi chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà. 

Trong trường hợp Ông/Bà có bất kỳ thắc mắc nào sau khi cuộc điều tra kết thúc, xin vui lòng 

liên hệ với Chị Hà Thị Hồng Hải, Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh qua địa chỉ email: 

honghaigreenid@gmail.com hoặc số điện thoại: 0974.625.012 

A:Thông tin chung 

 

1. Họ tên .................................................................................................................. 

2. Giới tính ☐Nam                                     ☐Nữ 

3. Tuổi ................................................................................................................. 

4. Số điện thoại                 ................................................................................................................ 

5. Số thành viên trong gia đình:........................................................................................................ 

Độ tuổi của các thành viên trong gia đình: 

Độ tuổi Số người trong gia đình 

Từ 1 đến 6 tuổi  

Từ 7 đến 18 tuổi  

Từ 19 đến 60 tuổi  

Trên 60 tuổi  

Người tàn tật (nếu có)  
  

6. Nguồn thu nhập chính của gia đình Ông/Bà là gì? 

7. Thu nhập bình quân của hộ gia 

Số  

Huyện  

 

Người PV: 

 

 

Ngày 

 

______/______/______ 
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đình:..........................................................VNĐ/tháng 

8. Ông/bà có biết xung quanh nhà mình có những mỏ than hay nhà máy nhiệt điện 

nào không? 

☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng  nêu tên cụ thể: 

……………………………...………………………………………………………………… 

9. Ông/bà có được thông báo trước là sẽ có dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng 

Áng  không?                           ☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể: 

……………………………...………………………………………………………………… 

10. Trước khi xây dựng nhà máy nhiệt điện than, Ông/bà có được hỏi ý kiến gì về 

các tác động tích cực hay tiêu cực của nhà máy trong tương lai không?   

☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng ghi rõ: 

Tác động tích 

cực 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

Tác động tiêu 

cực 

 

...................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................... 

 

B: Tác động của nhà máy nhiệt điện than  

I. Tác động môi trường nước 

11. Nguồn nước mà gia đình Ông/bà đang sử dụng? 

Nguồn nước Mục đích sử dụng 

☐ Nước mưa ……………………………………………………….. 

☐ Nước giếng ……………………………………………………….. 

☐ Nước từ khe suối ……………………………………………………….. 

☐ Nước sông/hồ ……………………………………………………….. 

☐ Nước máy ……………………………………………………….. 
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☐ Khác: ……………………………………………………….. 
 

12. Nguồn nước cung cấp cho gia đình ông/bà luôn trong tình trạng? 

☐ Đủ  ☐ Dư thừa 

☐ Thiếu ☐ Khác 

 

13. Theo ông/bà, nguồn nước mà gia đình đang sử dụng có bị ô nhiễm hay không? 

☐ Có   (Sang câu 14)                 ☐ Không 

 

14.  Nguyên nhân của nguồn nước bị ô nhiễm là do: 

☐Nhà máy nhiệt điện than ☐ Nước thải sinh hoạt 

☐Khu công nghiệp 
☐Tất cả lý do trên 

☐Khu làng nghề sản xuất 
☐Khác (nêu rõ):……………………………. 

15. Nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của Ông/bà như thế nào? 

☐Ảnh hưởng đến năng suất mùa màng 

☐Ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần (nhiều bệnh tật hơn...) 

☐Thay đổi thói quen sinh hoạt của gia đình (phải mua bình nước uống sạch, phải mua máy 

lọc nước lắp đặt tại nhà...) 

☐Phải thay đổi chỗ ở  

☐Khác (nêu rõ):....................................................................................................................... 

16. Ông bà có biết đến tác động của nguồn nước tới các động thực vật thủy sinh (tôm, cá, 

cua, ốc, san hô….) sau khi nhà máy nhiệt điện than không?☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể: 

……………………………...………………………………………………………………… 

17. Ông/bà nhận thấy nguồn  nước có thay đổi gì sau khi nhà máy xây dựng và vận hành 

không? 

Nguồn nước Tính chất thay đổi 

Mùi 
Vị Màu sắc Nhiệt độ Độ đục Khác 

Nước sông/suối 
 

 

     

Nước hồ 
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Nước ngầm (nước giếng) 
      

Nước máy 
      

Nước mưa 
      

Nước ở vịnh 
      

18. Ông/bà có biết nước thải của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng thải ra đâu không? 

☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể: 

……………………………...………………………………………………………………… 

19. Ông/bà có biết thời gian xả nước thải của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng không?  

☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể (vd: một ngày mấy lần) 

……………………………...……………………………………………………………………… 

20. Khi phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm , Ông/bà có thông báo cho chính quyền địa 

phương/quản lý nhà máy biết không?               ☐Có                   ☐Không 

21. Chính quyền địa phương/cán bộ quản lý nhà máy có thực hiện các giải pháp nào để 

giảm thiểu ô nhiễm nước không?        ☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể (Chỉ rõ các giải pháp và hiệu quả của giải pháp như tình trạng ô 

nhiễm có cải thiện không) : 

……………………………...……………………………………………………………………... 

II. Tác động môi trường không khí 

22. Ông/bà nhận thấy chất lượng không khí có thay đổi gì sau khi có nhà máy nhiệt điện 

không? 

☐Nhiều khói buị ☐Gây cảm giác ngột ngaṭ 

☐Có mùi khó chịu 
☐Khác (nêu rõ) 

☐Tầm nhìn giảm  

23. Theo ông bà chất lượng không khí có bị ô nhiễm hay không?      

☐Có  (Sang câu 24)                ☐Không 

24. Theo ông/bà chất lượng không khí bị ô nhiễm là do: 
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☐Nhà máy nhiệt điện than ☐ Nước thải sinh hoạt 

☐Khu công nghiệp 
☐Tất cả lý do trên 

☐Khu làng nghề sản xuất 
☐Khác(nêu rõ):………….. 

25. Chất lượng không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của Ông/bà như thế nào? 

☐Ảnh hưởng đến năng suất mùa màng 

☐Ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần (nhiều bệnh tật hơn...) 

☐Thay đổi thói quen sinh hoạt của gia đình (ít ra ngoài, đóng kín nhà cửa để tránh bụi) 

☐Phải thay đổi chỗ ở  

☐Khác (nêu rõ):....................................................................................................................... 

 

26. Khi phát hiện không khí bị  ô nhiễm , Ông/bà có thông báo cho chính quyền địa 

phương/quản lý nhà máy biết không?                  ☐Có                   ☐Không 

 

27. Chính quyền địa phương/cán bộ quản lý nhà máy có thực hiện các giải pháp nào để 

giảm thiểu ô nhiễm không khí không?                         ☐Có                   ☐Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể (Chỉ rõ các giải pháp và hiệu quả của giải pháp như tình trạng ô 

nhiễm có cải thiện không) : 

……………………………...…………………………………………………………………… 

III. Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

28. Gia điǹh Ông/bà có người mắc bêṇh nào dưới đây không? 
 

Loaị bêṇh Số người mắc 

phải hằng năm 

Số lần mắc phải 

hằng năm 

☐ Bệnh về hô hấp (hen, suyễn, đau ngực, tức thở, 

viêm vùng họng,...) 

  

☐Bệnh ngoài da (ghẻ lở, mụn nhọt...)   

☐Bệnh về mắt (viêm kết mạc, đau mắt....)   

☐Bệnh về tiêu hoá (hội chứng lỵ, tiêu chảy...)   

☐Các bệnh ung thư (phổi, dạ dày....)   
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☐Bêṇh khác (nêu rõ)   

29. Ông/bà vui lòng cho biết tổng chi phí khám chữa bệnh (đã liệt kê trên) năm 2014 của 

gia đình?...................................................................................................................... 

30. Chi phí khám chữa bệnh của gia đình Ông/bàthay đổi như thế nào sau khi nhà máy 

nhiệt điện than xây dựng và vận hành? 

☐Tăng                       ☐ Giảm            ☐ Không thay đổi  

IV. Các tác động xã hội 

31. Các hoạt động sinh kế của gia đình ông/bà có những thay đổi gì sau khi nhà máy nhiệt 

điện Vũng Áng xây dựng? 

☐Diện tích đất nông nghiệp/nuôi trồng thuỷ hải sản bị thu hẹp 

☐Chuyển đổi sang ngành nghề mới 

☐Người dân thất nghiệp 

☐ Tạo thêm công việc mới 

☐ Khác (nêu rõ) 

32. Tình traṇg giao thông sau khi nhà máy nhiêṭ điêṇ than xây dựng và vận hành 

☐Lưu lượng tham gia giao thông tăng 

☐Nhiều bụi than rơi vaĩ trên đường 

☐Nhiều sư ̣cố giao thông xảy ra (tắc ngheñ, tai naṇ…) 

☐Đường xá xấu hơn (do lưu lượng xe tải nhiều hơn...) 

☐Đường xá đươc̣ mở rôṇg/cải thiện 

☐ Khác (nêu rõ) 

33. Nhà Ông/bà có thuộc diện tái định cư không?  ☐Có  ☐Không 

Nếu có: 

Chất lượng nhà ở ☐Tốt                  ☐Chấp nhận được              ☐  Không tốt 

Hệ thống điện nước ☐Tốt                  ☐Chấp nhận được              ☐  Không tốt 

Trường học, y tế, chợ ☐Tốt                  ☐Chấp nhận được              ☐  Không tốt 

Đường xá ☐Tốt                  ☐Chấp nhận được              ☐  Không tốt 

Môi trường xung quanh  ☐Tốt  hơn          ☐ Bình thường                   ☐ Xấu hơn 

Đời sống văn hóa, tinh thần ☐Tốt  hơn          ☐ Bình thường                   ☐ Xấu hơn 

An ninh ☐Tốt  hơn          ☐ Bình thường                   ☐ Xấu hơn 

34. Chính quyền địa phương và nhà máy nhiệt điện than có đưa ra hỗ trợ nào cho người 
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dân sau khi tái định cư không?             ☐Có                      ☐ Không 

Nếu có, vui lòng miêu tả cụ thể: 

............................................................................................................................................................ 

Nếu ông/ bà có ý kiến hoặc câu hỏi khác, vui lòng nêu rõ: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

 

CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG/BÀ! 
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Phụ lục 3: Mẫu phiếu hỏi phỏng vấn sâu Sở Tài nguyên môi trường 

 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

Cơ quan phỏng vấn: Sở Tài nguyên Môi Trường 

1. Những đóng góp của cơ quan trong việc quản lý môi trường tại địa phương?  

2. Các vấn đề môi trường – xã hội đang được quan tâm nhất hiện nay tại tỉnh? 

3. Sự đóng góp của cơ quan trong quá trình quyết định xây dựng nhà máy nhiệt điện than? 

4. Sự phối hợp giữa cơ quan và Ban quản lý/Công ty nhà máy nhiệt điện than và các cơ 

quan ban ngành khác ra sao trước và sau khi nhà máy nhiệt điện than được xây dựng và 

vận hành? 

5. Hiện trạng hệ thống cấp nước và nhu cầu sử dụng nước của địa phương? 

6. Hiện trạng quan trắc chất lượng nước mặt, nước ngầm của địa phương?  

7. Việc xây dựng nhà máy nhiệt điện than đem lại những lợi ích gì cho địa phương? 

8. Việc xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện than gây ra các tác động tiêu cực nào liên 

quan đến môi trường – xã hội tại địa phương?  Cụ thể? 

Tác động tiêu cực Trong quá trình xây dựng Khi vận hành 

Ô nhiễm không khí   

Ô nhiễm nước   

Hệ sinh thái (động thực vật 

thuỷ sinh…) 

  

Sức khoẻ    

Sinh kế người dân (đời 

sống kinh tế của người dân 

thay đổi ra sao?) 

  

Ảnh hưởng đến đời sống 

văn hoá và tinh thần của 

người dân 

  

Khác……………………..   

 

9. Các giải pháp nào cơ quan đã áp dụng để giải quyết các vấn đề môi trường như ô  nhiễm 
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không khí, nước…(nếu có) trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện 

than? Khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện các giải pháp đó? 

10. Người dân địa phương đồng tình hay phản đối khi nhận được thông tin về việc xây dựng 

nhà máy nhiệt điện than? 

11. Người dân có khiếu nại về chất lượng không khí hay nguồn nước bị ô nhiễm không? Nếu 

có, Cơ quan đã đưa ra các giải pháp xử lý nào để giải quyết? 

12. Theo quan điểm cá nhân của Ông/bà, việc phát triển nhiệt điện than có phải là giải pháp 

cần thiết để đảm bảo nhu cầu điện của quốc gia?của địa phương không?  

13. Theo ý Ông/bà, các giải pháp khác như phát triển năng lượng tái tạo (gió, mặt trời…) có 

khả năng thay thế các nhà máy nhiệt điện than không? 

14. Theo ý kiến của ông/bà tiềm năng năng lượng tái tạo tại địa phương nhiều hay ít và có 

đóng góp để thay thế một phần điện than hay không ? 

15. Nếu phát triển 1 dự án năng lượng tái tạo (như điện gió, mặt trời…) tại địa phương, 

Ông/bà có đồng ý không? Nếu có, Ông/bà nghĩ đâu là các yếu tố quan trọng để thực hiện 

dự án năng lượng tái tạo? 
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Phụ lục 4: Mẫu phiếu hỏi phỏng vấn sâu Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU 

Cơ quan phỏng vấn: Uỷ ban nhân dân xã, huyện 

1. Các vấn đề môi trường – xã hội nổi bật tại xã (huyện)? 

2. Sự đóng góp của UBND trong quá trình quyết định xây dựng nhà máy nhiệt điện than? 

3. Sự phối hợp giữa UBND và Ban quản lý/Công ty nhà máy nhiệt điện than và các cơ quan 

ban ngành khác ra sao trước và sau khi nhà máy nhiệt điện than được xây dựng và vận 

hành? 

4. Việc xây dựng nhà máy nhiệt điện than đem lại những lợi ích gì cho địa phương? 

5. Việc xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện than gây ra các tác động tiêu cực nào liên 

quan đến môi trường – xã hội tại địa phương?  Cụ thể, các tác động tiêu cực trong quá 

trình xây dựng? Trong quá trình vận hành? 

Tác động tiêu cực Trong quá trình xây dựng Khi vận hành 

Ô nhiễm không khí   

Ô nhiễm nước   

Hệ sinh thái (động thực vật 

thuỷ sinh…) 

  

Sức khoẻ    

Sinh kế người dân (đời 

sống kinh tế của người dân 

thay đổi ra sao?) 

  

Ảnh hưởng đến đời sống 

văn hoá và tinh thần của 

người dân 

  

Khác……………………..   

 

6. Số hộ dân tái định cư trong dự án nhiệt điện than? Ông/bà đánh giá như thế nào về chất 

lượng cuộc sống của người dân sau tái định cư? Khu vực tái định cư có đầy đủ hệ thống 

cơ sở hạ tầng (điện, nước…)? Chất lượng nhà tái định cư ra sao? Các vấn đề còn tồn tại 

tại khu tái định cư? 
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7. Người dân địa phương đồng tình hay phản đối khi nhận được thông tin về việc xây dựng 

nhà máy nhiệt điện than? 

8. UBND có nhận được khiếu nại nào từ người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường hay 

không? Nếu có, UBND đã giải quyết các trường hợp này ra sao? 

9. Trong trường hợp người dân khiếu nại về chất lượng không khí hay nguồn nước bị ô 

nhiễm, UBND xã có các giải pháp xử lý nào chưa? Khó khăn và thuận lợi của các giải 

pháp đó? 

10. Theo quan điểm cá nhân của Ông/bà, việc phát triển nhiệt điện than có phải là giải pháp 

cần thiết để đảm bảo nhu cầu điện của quốc gia?của địa phương không?  

11. Ông/bà đánh giá thế nào về tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương (nhiều hay ít..) 

12. Theo quan điểm của Ông/bà, các giải pháp khác như phát triển năng lượng tái tạo (gió, 

mặt trời…) có khả năng thay thế các nhà máy nhiệt điện than không? 

Nếu phát triển 1 dự án năng lượng tái tạo (như điện gió, mặt trời…) tại địa phương, Ông/bà có 

đồng ý không? Nếu có, Ông/bà nghĩ đâu là các yếu tố quan trọng để thực hiện dự án năng lượng 

tái tạo? 
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Phụ lục 5: Mẫu phiếu hỏi phỏng vấn sâu với Ban quản lý nhà máy 

CÂU HỎI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1. Giới thiệu chung về nhà máy nhiệt điện than (lưu ý: tuỳ vào giai đoạn hiện tại của 

nhà máy để đưa ra câu hỏi phù hợp) 

- Năm xây dựng (hoặc vận hành)? 

- Công suất nhà máy (tổ máy) 

- Chủ đầu tư, nhà thầu? 

- Số lượng công nhân của nhà máy? 

- Sơ đồ sản xuất? Ưu nhược điểm của công nghệ này? 

- Công nghệ lò hơi? 

☐Lò tầng sôi tuần hoàn CFB 

☐Lò than phun PC kiểu có bao hơi tuần hoàn tự nhiên 

☐Lò than phun PC kiểu trực lưu 

2. Nhu cầu về nguyên nhiên liệu và hóa chất 

Than  - Loại than? Nguồn than 

- Tính chất than? 

- Số lượng tiêu thụ than? 

- Phương thức vận chuyển 

Dầu - Loại dầu 

- Mục đích sử dụng 

- Khối lượng sử dụng? 

Hoá chất sử 

dụng 

- Hoá chất gì? 

- Mục đích sử dụng? 

Nước - Nguồn cấp 

- Nhu cầu sử dụng? 

- Nước thô được xử lý như thế nào? Hoá chất sử dụng 

 

3. Thông tin về loại nước thải 

Loại nước  

Nước thải của 

hệ thống xử lí 

khí thải của nhà 

máy 

 

- Chất hấp thụ khí lưu huỳnh là gì? 

- Lưu lượng? 

- Nước thải sau khi xử lý khí lưu huỳnh có tính chất gì (nhiệt 

độ, pH, độ đục, kim loại nặng….).  

- Nước thải này có được xử lý không? 

Nước làm mát 

 

- Nguồn cấp nước? lưu lượng?  Tính chất của nước làm mát 

(pH, nhiệt độ….) 

- Có được tái sử dụng không? Tái sử dụng cho mục đích gì? 

Nước thải vệ 

sinh thiết bị 

 

- Nguồn cung cấp?  

- Sử dụng nước để vệ sinh các thiết bị gì? 

- Sử dụng hóa chất gì cho việc về sinh thiết bị không? 

- Tính chất nước thải vệ sinh thiết bị? (nhiệt độ, pH, độ đục, 
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chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, kim loại nặng….) 

 

Nước thải sinh 

hoạt 

 

- Nguồn cấp nước 

- Đặc trưng nước thải sinh hoạt? (chất hữu cơ, coliform, chất 

rắn lơ lửng….) 

- Nước thải sinh hoạt có được thu gom để xử lí? 

 

Bãi thải xỉ - Diện tích 

- Địa điểm bãi xỉ (cách nhà máy bao xa) 

- Cấu tạo bãi xỉ 

- Ước tính số năm bãi xỉ đầy 

- Cấu tạo của bãi chứa xỉ 

- Tái sử dụng xỉ than 

- Hê thống thoát nước khu vực bãi xỉ 

 

Hệ thống xử lí 

nước thải của 

nhà máy? 

 

- Công nghệ xử lí 

- Công suất xử lí 

- Hiệu quả xử lí 

- Nơi xả thải nước thải sau xử lí 

4. Thộng tin về hệ thống kiểm soát không khí ô nhiễm 

- Công nghệ kiểm soát không khí ô nhiễm?  

STT Lò 

hơi 

Chức năng Công nghệ 

1 CFB Thiết bị khử bụi - Thiết bị khử bụi tĩnh điện ESP 

- Thiết bị khử bụi túi lọc Baghouse 

Filter 

  Khống chế phát thải SO2 - Hiệu suất khử SO2 

  Khống chế phát thải NOx - Giải pháp? 

- Hiệu suất khử? 

2 PC Thiết bị khử bụi - Tương tự với CFB 

  Thiết bị khử lưu huỳnh  - FGD?? Khác? 

  Giảm phát thải NOx - Giải pháp trong hoặc bên ngoài 

buồng đốt? 

- Các giải pháp giảm phát thải NOx 

trong buồng đốt? 

- Công nghệ khử NOx không xúc tác 

chọn lọc (SNCR) 

- Công nghệ khử NOx có xúc tác chọn 

lọc SCR 

- Công nghệ kết hợp SNCR và SCR 
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Phụ lục 6: Danh sách phỏng vấn sâu 
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Phụ lục 7: Dánh sách các nhà máy nhiệt điện than theo Quy hoạch điện 7 

Theo Quy hoạch điện 7, Việt Nam đã đưa vào quy hoạch 57 nhà máy nhiệt điện than với rất 

nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau. 

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 9 dự án 

 

STT Tên dự án Công suất (MW) Ghi chú 

1 Hai Phong 2 2* 300MW  

2 Quang Ninh 2 2* 300MW  

3 Mong Duong 1 2* 540MW  

4 Thai Binh 1 2* 300MW  

5 Nghi Son 1 2* 300MW  

6 Vinh Tan 2 2* 622MW  

7 Vinh Tan 4 2* 600MW  

8 Duyen Hai 1 2* 622MW  

9 Duyen Hai 3 & Expantion Duyen Hai 3 2* 622+1*600MW  

 

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 6 dự án 

STT Tên của dự án Công suất (MW) Ghi chú 

1 Thai Binh 2 2* 600MW  

2 Vung Ang 1 2* 600MW  

3 Quang Trach 1 2* 600MW  

4 Long Phu 1 2* 600MW  

5 Song Hau 1 2* 600MW  

6 Long Phu 3 2* 1000MW  

 

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 6 dự án, 3250 MW 

STT Tên của dự án Công suất (MW) Ghi chú 

1 Na Duong 2 1* 110MW  

2 Mao Khe 2* 220MW  

3 Cam Pha 2 2* 135MW  

4 Hai Phong 3 2* 600MW  

5 Quynh Lap 1 2* 600MW  

6 Nong Son 1* 30MW  

 

 

 

4. IPP & BOO: chủ đầu tư trong nước, 4 dự án 
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STT Tên của dự án Công suất (MW) Owner 

1 An Khanh 1 2* 50MW An Khanh Thermal Joint Stock Co. 

(Vietnam) 

2 Cong Thanh 2* 300MW Cong Thanh Thermal Joint Stock Co. 

(Vietnam) 

3 Thang Long 2* 300MW Thang Long Thermal Joint Stock Co. 

(Vietnam) 

4 Formosa Ha Tinh 1* 150MW Hung Nghiep Thermal Joint Stock Co. 

Formosa Vietnam 
 

5. BOT : chủ đầu tư nước ngoài, 14 dự án 

STT Tên của dự án Công suất (MW) Owner 

1 Mong Duong 2 2* 600MW AES,(US), Posco (South Korea), CIC 

(China)  

2 Hai Duong 2* 600MW Jacks Resources (Malaysia) 

3 Nam Dinh 1 2* 600MW Tai Kwang (South Korea) 

4 Nghi Son 2 2* 600MW Maruberi 

5 Vung Ang 2 2* 660MW VAPCO  

6 Dung Quat  2* 600MW Sembcorp (Singapore) 

7 Quang Tri 2* 600MW Egati (Thailand) 

8 Van Phong 1 4* 660MW Sumitomo (Japan), Hanoinco (Vietnam) 

9 Vinh Tan 1  2* 600MW CSG (China), CPIH (China) &TKV 

(Vietnam) 

10 Vinh Tan 3 3* 660MW VTEC (EVN (Vietnam), OneEnergy 

Ventures Ltd and Pacific Corporation 

(Vietnam)) 

11 Duyen Hai 2 2* 600MW Janakuasa (Malaysia) 

12 Long Phu 2 2* 600MW Tata (India) 

13 Song Hau 2 2*1000MW Toyo-Ink (Malaysia) 

14 Kien Luong 1 2* 600MW Tan Tao Investment & Industry 

Corporation ITACO (Vietnam) 

 

6. Chưa có chủ đầu tư, 18 dự án,  12660MW 

STT Tên của dự án Công suất Ghi chú 

1 Phu Tho 2*300MW  

2 Bac Giang 2*300MW  

3 Uong Bi 3 2*600MW  

4 Nam Dinh 2 2*600MW  

5 Mien Bac 2*1000MW  

6 Quynh Lap 2 2*600MW  
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7 Vung Ang 3 4*600MW  

8 Quang Trach 2 2*600MW  

9 Van Phong 2 2*660MW  

10 Binh Dinh 1 2*600MW  

11 Binh Dinh 2 2*1000MW  

12 Song Hau 2 2*1000MW  

13 Long An 2*600MW  

14 An Giang 2*1000MW  

15 Bac Lieu 2*600MW  

16 Kien Luong 2 2*600MW  

17 Kien Luong 3 2*1000MW  

18 Mien Nam 5*1000MW  

 

 

 

 


