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Tóm tắt
Báo cáo
Hiện tại Chính phủ Việt Nam đang xây dựng 
Quy hoạch Điện VIII và sửa đổi Luật Bảo vệ 
môi trường đi kèm các chính sách quản lý môi 
trường với mục tiêu vừa đảm bảo cung cấp đủ 
điện vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng 
đồng. Với mong muốn đóng góp vào quá trình 
xây dựng những chính sách và đạt được mục 
tiêu nêu trên, Trung tâm Phát triển Sáng tạo 
Xanh (GreenID) phối hợp với cơ quan nghiên 
cứu trong nước và quốc tế thực hiện nghiên 
cứu “Tác động của điện than tới chất lượng 
không khí và sức khỏe Việt Nam”. Nghiên cứu 
này được thực hiện từ tháng 10 năm 2018 tới 
tháng 6 năm 2020, bao gồm cả thời gian thu 
thập dữ liệu đầu vào. 

Nghiên cứu phân tích bốn kịch bản phát triển 
nhiệt điện than gồm: (i) Năm 2017 với các nhà 
máy đang vận hành, tổng công suất khoảng 
16.800 MW; (ii) Quy hoạch Điện VII điều chỉnh 
(QHĐ VII điều chỉnh) vào năm 2030, tổng công 
suất điện than khoảng 55.300 MW; (iii) Kịch bản 
kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả và năng lượng tái tạo (EE&RE) vào năm 
2030 do GreenID đề xuất, tổng công suất điện 
than khoảng 25.600 MW; và (iv) Kịch bản EE&RE 
(cùng công suất điện than là 25.600 MW) kết hợp 
thắt chặt hơn quy chuẩn quy chuẩn/tiêu chuẩn 
phát thải. Cụ thể, tất cả các nhà máy vận hành 
trước năm 2025 áp dụng mức: 200mg/Nm3 đối 
với SO2, 200mg/Nm3 đối với NOx, và 20mg/Nm3 

đối với bụi, tương đương với tiêu chuẩn cũ của 

châu Âu [5]. Các nhà máy vận hành sau năm 
2025 áp dụng tiêu chuẩn đối với SO2, NOx và 
bụi lần lượt là 100 mg/Nm3, 100 mg/Nm3 và 10 
mg/Nm3. Đây là tiêu chuẩn tham khảo từ một số 
nước như Trung Quốc, Ấn Độ [6].

Phát thải chất ô nhiễm không khí được tính cho 
từng kịch bản và từ đó đánh giá phân bố chất ô 
nhiễm và gánh nặng bệnh tật, tử vong sớm trên 
lãnh thổ Việt Nam. Các tính toán được nhóm 
các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard 
(Harvard University), Colorado (University of 
Colorado) Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu về Năng 
lượng và Không khí Sạch (CREA) thực hiện theo 
cùng phương pháp trong bài báo [4] mà họ là 
tác giả. Riêng về kiểm kê phát thải, trong nghiên 
cứu này, các tác giả đã kết hợp số liệu phát 
thải của các nhà máy điện than ở Việt Nam (tính 
toán dựa trên số liệu đầu vào do GreenID cung 
cấp) với số liệu kiểm kê phát thải của toàn cầu 
CEDS, đồng thời xem xét số liệu kiểm kê của 
vùng MEIC đối với Trung Quốc, và REAS 2.1 đối 
với phần còn lại của Châu Á. Phần phân tích kết 
quả nghiên cứu và viết báo cáo do chuyên gia 
trong nước và GreenID thực hiện.

Kết quả chính của nghiên cứu 

Sự tăng giảm công suất nhiệt điện than ở các 
kịch bản có mối quan hệ tỷ lệ thuận với mức 
phát thải và tác động tới sức khỏe của những 
kịch bản này. 
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Theo kịch bản QHĐ VII điều chỉnh tới năm 2030 
tổng công suất nhiệt điện than sẽ tăng thêm 
khoảng 38.500 MW so với năm 2017. Theo đó, 
lượng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí 
(SO2, NOx, bụi) cũng tăng lên khoảng 4 – 4,7 
lần. So với kịch bản QHĐ VII điều chỉnh, kịch bản 
EE&RE có tổng công suất nhiệt điện than tới 
năm 2030 thấp hơn khoảng 29.700 MW. Từ đó, 
lượng phát thải của kịch bản này cũng giảm từ 
40 – 45%. Khi kết hợp thêm biện pháp thắt chặt 
tiêu chuẩn/quy chuẩn, lượng phát thải giảm tới 
khoảng 78 – 95% so với kịch bản QHĐ VII điều 
chỉnh. Như vậy kịch bản giảm xây dựng các nhà 
máy nhiệt điện than mới kết hợp áp dụng tiêu 
chuẩn/quy chuẩn thắt chặt hơn đối với các nhà 
máy đang vận hành và đang xây dựng mang lại 
lợi ích giảm phát thải lớn nhất.

Dựa vào kết quả phát thải SO2 và NOx, nồng 
độ PM2.5 đã được mô phỏng và tính toán cho 
từng kịch bản. Kết quả mô phỏng với mô hình 
GEOS-Chem cho thấy nồng độ PM2.5 trung bình 
năm theo trọng số dân số của năm 2017 của 
cả nước do điện than gây nên ở mức 0,9 µg/

m3. Nồng độ này tăng lên khoảng 4 lần trong 
kịch bản QHĐ VII điều chỉnh (3,7 µg/m3). Ở kịch 
bản EE&RE, nồng độ PM2.5 thấp hơn 15% so 
với QHĐ VII điều chỉnh (còn 3,2 µg/m3). Và nếu 
kết hợp thêm biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/
quy chuẩn thì mức giảm lên tới 85%, nồng độ 
PM2.5 ở mức 0,6 µg/m3, thậm chí thấp hơn mức 
năm 2017.

Tác động sức khỏe của các kịch bản cũng 
được tính toán và cho kết luận tương tự với với 
tác động phát thải. Tổng số ca tử vong sớm do 
nhiệt điện than gây ra cho cả nước vào năm 
2017 ước tính khoảng 4.359 ca. Con số này 
tăng lên khoảng 6,5 lần (28.136 ca) vào năm 
2030 ở QHĐ VII điều chỉnh. Cũng vào năm 
2030 với kịch bản EE&RE, số ca tử vong sớm 
giảm khoảng 20% so với QHĐ VII điều chỉnh, 
còn khoảng 22.761 ca. Nếu áp dụng thêm biện 
pháp thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn phát thải, 
con số này giảm tới 80% so với QHĐ VII điều 
chỉnh, còn khoảng 4.404 ca, chỉ cao hơn một 
chút so với năm 2017.

Công suất nhiệt 
điện than (MW)

SO2 (tấn/năm) Nox (tấn/năm) Bụi (tấn/năm)

2017 16.800 101.617 172.011 38.132
QHĐ VII ĐC - 2030 55.300 449.858 670.376 177.155
EE&RE - 2030 25.600 251.897 406.199 97.452
EE&RE - 2030 + Thắt chặt 
tiêu chuẩn

25.600 97.452 97.452 9.745

 Bảng 1: Tổng hợp phát thải các chất gây ô nhiễm không khí của các kịch bản
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Bảng 2: Nồng độ PM2.5 trung bình năm theo trọng số dân số 
và tác động sức khỏe của các kịch bản

 Kịch bản
Công suất nhiệt điện 

than (MW)

PM2.5 trung bình năm 
theo trọng số dân số 

(µg/m3)
Số ca tử vong sớm

2017 16.800 0,9 4.359
QHĐ VII ĐC – 2030 55.300 3,7 28.136

EE&RE – 2030 25.600 3,2 22.761
EE&RE - 2030 + Thắt 

chặt tiêu chuẩn
25.600 0,6 4.404

So sánh giữa các vùng địa lý, Đồng bằng sông Hồng là khu vực có nồng độ PM2.5 do nhiệt điện than 
gây ra ở mức cao nhất và cũng là vùng có số ca tử vong sớm cao nhất. Tây Nguyên là khu vực có 
nồng độ ở mức thấp nhất. Sự thay đổi tăng/giảm công suất nhiệt điện than có tác động rõ rệt tới nồng 
độ PM2.5 và số ca tử vong sớm ở miền Trung và miền Nam.

Nghiên cứu cho thấy 10 tỉnh/ thành phố chịu tác động sức khỏe lớn nhất bởi các nhà nhiệt điện than 
đang vận hành và sẽ xây dựng trong tương lai gồm (được sắp xếp theo thứ tự mức tử vong sớm từ 
lớn nhất tới bé nhất): TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái 
Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, và Hưng Yên.

Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu đưa ra kiến nghị:

Đối với Bộ Công Thương:

1. Bổ sung đánh giá về tác động ô 
nhiễm không khí, đặc biệt là phát thải 
PM2.5 và các chất tiền thân của PM2.5, và 
tính toán gánh nặng bệnh tật, tử vong 
sớm gây nên để có thêm cơ sở đưa ra 
quyết định về lựa chọn các nguồn năng 
lượng trong tương lai (trước mắt là Quy 
hoạch điện VIII).

2. Ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả kết hợp với năng lượng tái 
tạo để thay thế gần 30.000 MW điện 
than chưa xây dựng. Điều này cũng 
phản ánh đúng tinh thần của Nghị quyết 
số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ 
Chính trị. 

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

3. Nâng cấp các quy chuẩn/tiêu chuẩn phát 
thải liên quan tới nhiệt điện than tiệm cận quốc 
tế (tham khảo kinh nghiệm của các nước như 
Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu). Đồng thời tham 
khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) về giới hạn cho phép các chất ô nhiễm 
không khí trong môi trường để bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. 

4. Công bố số liệu phát thải của các nhà máy 
từ hệ thống quan trắc tự động theo thời gian 
thực. Điều này sẽ hỗ trợ công tác đánh giá tác 
động tới môi trường và sức khỏe được chính 
xác hơn đồng thời cũng giúp tăng cường công 
tác quản lý của các cơ quan Nhà nước, tăng 
tính thực thi các quy định về bảo vệ môi trường 
của các nhà máy.
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Hình 13. 10 tỉnh/ thành phố chịu tác động sức khỏe lớn nhất bởi nhiệt điện than năm 2017 ...........52
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Danh mục Các từ
viết tắt & thuật ngữ

AAP Ô nhiễm không khí xung quanh
ALRI Bệnh hô hấp dưới cấp tính
API Chỉ số ô nhiễm không khí
AQI Chỉ số Chất lượng không khí
CEDS  Hệ thống dữ liệu phát thải toàn cầu (Community Emissions Data System) 
CFB Tầng sôi tuần hoàn
CLKK Chất  lượng không khí
COPD Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
CREA Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Không khí Sạch 
 (Centre for Research on Energy and Clean Air)
CTM Mô hình 3 chiều hóa-lan truyền
EE&RE Kịch bản kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và năng lượng tái tạo
GBD  Gánh nặng bệnh tật toàn cầu
GDP Tổng sản phẩm quốc nội 
GEOS-Chem Một mô hình hóa học toàn cầu 3-D sử dụng số liệu khí tượng đầu vào 
 từ Hệ thống quan sát trái đất Goddard (GEOS) của Cơ quan mô hình hóa 
 và đồng hóa toàn cầu của NASA
GreenID Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
IHD Bệnh tim thiếu máu cục bộ
MEIC  Kiểm kê phát thải đa độ phân giải vùng Trung Quốc
 (Multi-Resolution Emission Inventory of China)
Nm3 Mét khối khí thải chuẩn (Nm3) là mét khối khí thải ở nhiệt độ 250C 
 và áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân
ONKK Ô nhiễm không khí
PC Lò đốt than phun
PM10  Hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm
PM2.5  Hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm 
PPP Sức mua tương đương (purchasing power parity)
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
QHĐ Quy hoạch điện
QHĐ VII ĐC Quy hoạch điện VII điều chỉnh
SCR Hệ thống khử NOx có chất xúc tác
TSP Tổng bụi lơ lửng, là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn  
 hoặc bằng 100 µm 
UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
VSEA Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam
WB Ngân hàng Thế giới
WHO Tổ chức Y tế Thế giới
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Năm 2019, Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới (05/6) là “Ô nhiễm không khí”. 
Điều đó chứng tỏ nhân loại đã và đang phải 
đối mặt với một thực tế đáng buồn: những 
tác động được coi là đáng kể của các chất 
ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng, 
đến kinh tế và hệ sinh thái ngày một gia tăng. 
Trên bình diện quốc tế, các tổ chức lớn như 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế 
giới (WB), Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP),… đã đầu tư nhiều dự án nhằm 
đánh giá đúng hiện trạng chất lượng không 
khí (CLKK), ô nhiễm không khí (ONKK) và tính 
toán chi phí ngoại biên (external cost) do ô 
nhiễm không khí gây nên. Ở quy mô khu vực, 
quy mô quốc gia cũng đã có nhiều công trình 
công bố liên quan đến các lĩnh vực trên. Qua 
đó cho thấy, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm 
túc nghiên cứu kỹ hơn ở nhiều góc độ liên 

quan đến ô nhiễm không khí như nguồn gây ô 
nhiễm, mức ô nhiễm, mức thiệt hại do ô nhiễm 
gây ra để có giải pháp hạn chế ô nhiễm, hạn 
chế tác hại, cải thiện, nâng cao chất lượng 
không khí ở các quy mô khác nhau.

Ở Việt Nam, các cơ quan hữu quan, các tổ 
chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, cộng 
đồng các nhà khoa học trong và ngoài nước 
cũng đã có nhiều công bố liên quan đến CLKK 
và tác động, thiệt hại do suy giảm CLKK, ô 
nhiễm không khí gây ra. Các phương tiện 
thông tin đại chúng, dư luận cộng đồng dân 
cư cũng liên tục phản ánh những bức xúc, 
những dấu hiệu đáng lo ngại về ô nhiễm không 
khí xảy ra ở nhiều nơi. 

Chất lượng không khí được chia thành hai lĩnh 
vực khác nhau là CLKK xung quanh và CLKK 
trong nhà. Trong nghiên cứu này sẽ chỉ đề cập 
đến CLKK xung quanh.

Ô nhiễm không khí &
tác động đối với thế giới
và Việt Nam
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CLKK xung quanh có thể được đánh giá thông 
qua nhiều phương pháp trong đó bao gồm hệ 
thống quan trắc, kể cả quan trắc gần mặt đất 
với các trạm quan trắc tự động cố định hoặc 
di động, các đợt quan trắc định kỳ và quan 
trắc viễn thám từ số liệu vệ tinh.

Các chất/thông số đặc trưng cho CLKK xung 
quanh thường được quy định trong tiêu chuẩn, 
quy chuẩn môi trường không khí xung quanh. 
Ở Việt Nam, theo QCVN 05:2013/BTNMT 
ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2013 thì các 
thông số này bao gồm 7 loại với giới hạn cho 
phép được quy định rõ ràng. Ngoài ra còn có 
QCVN 06/2009-BTNMT về một số chất độc 
hại trong môi trường không khí xung quanh.

Nếu so sánh với khuyến nghị của WHO thì quy 
chuẩn của Việt Nam đối với bụi mịn PM2.5 thỏa 
mãn mục tiêu tạm thời IT-2. Với quy chuẩn này 
thì nguy cơ tử vong do phơi nhiễm PM2.5 ở 
mức khá cao.

Số liệu đo được tại một địa điểm sẽ được xử lý 
thống kê, tính các giá trị trung bình (giờ, ngày, 
năm) và so với giá trị trong quy chuẩn tương 
ứng nêu trên để biết CLKK. Vì có nhiều thông 
số với đơn vị đo khác nhau nên để đánh giá 
tổng hợp và thông báo đến người dân người 
ta phải dùng tới các chỉ số CLKK (AQI) hoặc 
chỉ số ô nhiễm không khí (API) theo quy định 
của các cơ quan quản lý môi trường. Hiện nay 
trên thế giới có nhiều cách tiếp cận tính và áp 
dụng các chỉ số này nên khi áp dụng chỉ số 
nào phải ghi rõ xuất xứ của chúng.

Số liệu đo chỉ cho biết nồng độ các thông số, 
chưa xác định được nguồn gây nên các thông 
số đến từ đâu, từ vùng nào, từ nguồn cụ thể 
nào. Vì vậy bên cạnh việc quan trắc, đo đạc 
còn dùng các mô hình đánh giá lan truyền chất 
ô nhiễm nhằm xác định rõ hơn mức độ tác 
động từ các loại nguồn khác nhau đến nồng 

độ thông số tại địa điểm, trong thời điểm nào 
đấy. Hiện nay hai mô hình chính vẫn được sử 
dụng rộng rãi đó là mô hình khuếch tán và mô 
hình nơi tiếp nhận. Với mô hình khuếch tán 
chúng ta phải biết rõ nguồn thải (mức thải, vị 
trí, loại nguồn, kích thước nguồn,…) và số liệu 
khí tượng làm đầu vào để từ đó giải bài toán 
lan truyền xác định nồng độ các chất trong 
không gian theo hệ lưới điểm định trước. Bài 
toán này thích hợp ứng dụng khi cần xác định 
nồng độ các thông số ô nhiễm do hoạt động 
của một hoặc nhiều nhà máy điện than gây 
nên. Một số mô hình đơn giản chỉ tính đến lan 
truyền (như các mô hình Gauxo) còn các mô 
hình phức tạp tính đến cả các phản ứng  hóa 
học (Mô hình hóa lan truyền) nên khi áp dụng 
các mô hình này có thể tính toán các chất ô 
nhiễm thứ cấp được hình thành do phản ứng 
hóa học giữa các chất tiền thân, như các sol 
khí vô cơ và hữu cơ, và ô nhiễm ô zôn (O3) 
tầng thấp. Mô hình nơi tiếp nhận có cách tiếp 
cận ngược lại, nghĩa là căn cứ vào đặc trưng 
của chất ô nhiễm đo được ở một điểm (PM2.5 

hay các chất hữu cơ bay hơi (VOC) chẳng hạn) 
và đặc trưng của các loại nguồn thải trong khu 
vực, giải bài toán thống kê để xác định mức 
đóng góp của các loại nguồn thải đến thông 
số ô nhiễm đo ở điểm tiếp nhận này. Hai loại 
mô hình này hỗ trợ cho nhau để cho chúng 
ta bức tranh đầy đủ hơn về mối tương quan 
giữa nguồn thải và mức ô nhiễm tại các điểm 
khác nhau.

Theo quy mô, các mô hình này có thể giải bài 
toán trên phạm vi toàn cầu (mô hình toàn cầu) 
hay phạm vi vùng (mô hình vùng) và cả quy mô 
địa phương. Mô hình 3 chiều hóa-lan truyền 
(CTM) có tính đến cả quá trình thay đổi lượng 
các thông số trong quá trình lan truyền (tăng, 
giảm khối lượng do các nguyên nhân lý học, 
hóa học, sinh học), chẳng hạn lắng đọng các 
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chất ô nhiễm hoặc phát sinh thêm ô nhiễm thứ cấp, đặc biệt là PM2.5 thứ cấp, như hạt amoni nitrat 
NH4NO3 hay hạt amoni sunfat (NH4)2SO4, các loại hạt hữu cơ, và ô zôn tầng đối lưu/bề mặt.

Khi đã xác định được nồng độ thông số chất ô nhiễm các nhà khoa học đã xem xét tác động của 
chúng đến sức khỏe qua tính toán gánh nặng bệnh tật của con người ứng với mức phơi nhiễm, 
thời gian phơi nhiễm. Khi tính đến lượng người phơi nhiễm người ta tính thêm tỷ lệ dân số chịu ô 
nhiễm vào mức nồng độ chất ô nhiễm để được nồng độ hoặc mức phơi nhiễm trọng số dân số 
(population-weighted) của chất ô nhiễm. Qua đó, ước tính lượng người chết yểu/chết sớm cho 
các khu vực và các nước khác nhau.

WHO, đã có báo cáo với tựa đề: Ô nhiễm không khí xung quanh: đánh giá toàn cầu về phơi nhiễm 
và gánh nặng bệnh tật xuất bản 2016 [7] trình bày kết quả nghiên cứu, chỉ ra mức ô nhiễm xung 
quanh và giá trị ước tính số ca tử vong liên quan đến ảnh hưởng của ô nhiễm không khí của các 
vùng lãnh thổ, các quốc gia khác nhau. Dưới đây sẽ trình bày một số kết quả có liên quan đến Việt 
Nam trong báo cáo của WHO.

Báo cáo này trình bày các kết quả cập nhật về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh do ô nhiễm không 
khí xung quanh (còn được gọi là “gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí”). Nó bao gồm thông 
tin về các nguồn dữ liệu về ô nhiễm không khí có sẵn của WHO, về phương pháp được sử dụng 
để ước tính mức độ phơi nhiễm của con người với ô nhiễm không khí và gánh nặng bệnh tật liên 
quan, cũng như các ước tính thực tế về sự phơi nhiễm của con người với bụi mịn có đường kính 
nhỏ hơn 2,5 micromet (PM2.5) cho các quốc gia và trên toàn cầu; và gánh nặng bệnh tật quốc gia 
do tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí xung quanh (ngoài trời) trong năm 2012.
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Dân số toàn cầu phơi nhiễm với PM2.5 đã được 
mô hình hóa cho các năm để ước tính chất 
lượng không khí trên phạm vi toàn cầu. Nồng 
độ trung bình hàng năm của PM2.5 rất phù 
hợp để ước tính tác động sức khỏe và được 
sử dụng như một chỉ thị phơi nhiễm để tính 
toán gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không 
khí xung quanh. Tuy nhiên, mô hình được sử 
dụng cho nghiên cứu này hiện có một số hạn 
chế đã được chỉ ra, đặc biệt là thiếu số liệu 
quan trắc ở một số khu vực, quốc gia.

Giá trị trung vị, các giá trị thấp hơn, cao hơn 
của PM2.5 tính cho Việt Nam và một số nước 
lân cận được chúng tôi trích từ bảng 1 tại phụ 
lục của báo cáo này (báo cáo Global Burden 
of WHO) và trình bày trên bảng 2. Qua đó cho 
thấy: Nhật Bản là quốc gia có giá trị trung vị 
của PM2.5 rất thấp, chỉ là 13 µg/m3 trong khi đó 
ở Ấn Độ giá trị này lên tới 62 µg/m3. Trong các 
nước Đông Nam Á thì Indonesia và Malaysia 
có giá trị trung vị của nồng độ PM2.5 thấp, ở 
mức 14, 15 µg/m3 còn của Thái Lan và Việt 
Nam cao hơn, ở mức 22, 23 µg/m3. Xét trên 
phạm vi toàn cầu, có một số nước có giá trị 
trung vị của nồng độ PM2.5 rất thấp dưới 10 
µg/m3 (Bruney Darussaram, Canada, Na Uy, 
Bồ Đào Nha,…) nhưng có nước có giá trị rất 
cao như Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) (108 µg/
m3), Bangladesh (84 µg/m3). Riêng ở vùng đô 
thị giá trị này ở mỗi quốc gia còn có giá trị cao 
hơn. Như vậy, chúng ta có thể coi đây là bức 
tranh chung về mức độ CLKK (được đánh giá 
qua PM2.5) toàn cầu mà ở đó Việt Nam cũng 
đã ở mức phải xem xét.

Đánh giá phơi nhiễm toàn cầu đối với ô nhiễm 
không khí bao gồm dữ liệu được mô hình hóa 
về nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm. Dữ liệu 
được mô hình hóa thông qua kết hợp dữ liệu 
viễn thám với cơ sở dữ liệu không khí xung 
quanh đo gần mặt đất năm 2016 của WHO 
nhằm phục vụ cho việc hiệu chuẩn các dữ liệu 
vệ tinh.

Cơ sở dữ liệu này xử lý, lưu trữ thông tin về 
PM2.5 và PM10 từ quan trắc tại khoảng 3.000 
thành phố và thị trấn trên toàn thế giới. Mô 
hình ước tính chỉ ra rằng trong năm 2014 chỉ 
có khoảng một trong số mười người trên thế 
giới được hít thở không khí sạch, theo giá trị 
hướng dẫn của WHO.

Gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí xung 
quanh được ước tính bằng phương pháp 
đánh giá rủi ro so sánh học. Phương pháp này 
dựa trên việc kết hợp các ước tính phơi nhiễm 
với ô nhiễm không khí và phân bố của nó theo 
dân số khu vực, rồi từ kết quả nghiên cứu 
dịch tễ học chỉ ra gánh nặng bệnh tật theo các 
mức độ phơi nhiễm ô nhiễm không khí khác 
nhau, có điều chỉnh theo các yếu tố rủi ro khác 
(ví dụ: khói thuốc lá).

Có một số chất gây ô nhiễm không khí liên 
quan đến tỷ lệ tử vong hoặc tỷ lệ mắc bệnh 
đáng kể, bao gồm NOx, O3, CO và lưu huỳnh 
dioxit (SO2), nhưng riêng PM2.5 là chất ô nhiễm 
không khí đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất 
và được sử dụng phổ biến nhất như là chỉ số 
đại diện cho phơi nhiễm với ô nhiễm không khí 
nói chung. 
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Bảng 1. Trung vị năm của PM2.5 năm 2012 với giá trị thấp hơn, cao hơn đã được 
chỉnh theo tỷ trọng dân số và mô hình. Nguồn: trích từ báo cáo của WHO [1].

 PM2.5 (µg/m3) nông thôn và đô thị PM2.5 (µg/m3) đô thị

Quốc gia Trung vị Mức thấp Mức cao Trung vị Mức thấp Mức cao

Campuchia 23 7 75 25 6 69

Trung Quốc 54 37 80 59 42 84

Ấn Độ 62 41 95 66 45 97

Indonesia 14 9 23 18 11 28

Nhật 13 8 19 13 9 19

Lào 27 9 76 34 10 106

Malaysia 15 9 24 17 10 26

Philipin 22 14 35 27 17 43

Thái Lan 25 16 37 27 19 38

Việt Nam 26 15 43 28 17 45

Trong báo cáo của WHO cũng đã trình bày ước tính về mức tử vong do ô nhiễm không khí xung quanh 
của các quốc gia năm 2012, chúng tôi trích rút một số giá trị cho Việt Nam và các nước lân cận và 
trình bày trên bảng 2. So với một số nước xung quanh, tỷ lệ chết trên 100.000 dân của Việt Nam thấp 
hơn nhiều so với Trung Quốc và Ấn Độ nhưng cao hơn hẳn so với Nhật Bản, Malaysia và Indonesia. 
Trong số lượng tử vong năm 2012 liên quan đến ô nhiễm không khí ở thì đột quỵ chiểm tỷ lệ cao nhất, 
tới 57,22%, tiếp đến là bệnh tim thiếu máu cục bộ và ung thư phổi (hình 1). Tỷ lệ này khác với tỷ lệ của 
các nước xung quanh, chẳng hạn như ở Thái Lan, với tỷ lệ tử vong cao nhất lại từ bệnh tim thiếu máu 
cục bộ (xem hình 2).
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Bảng 2. Tử vong do ô nhiễm không khí xung quanh (AAP) năm 2012 
ở cả hai giới do bệnh tật. Nguồn: trích từ báo cáo của WHO [1].

 Lượng tử vong
Tử vong 

trên 100.000 
người

Quốc 
gia

ALRI COPD
Ung 
thư 
phổi

IHD
Đột qụy 
(Stroke)

Tổng
Khoảng 
không 

chắc chắn

Tỷ 
lệ 

thô

Tỷ lệ 
tuổi 

chuẩn 
hóa

Campu-
chia

2.621 169 62 1.736 2.413 7.000
(5.755, 
8.463)

32 54

Trung 
Quốc

6.716 90.626 228.479 257.638 449.373 1.032.833
(869.033, 

1.212.034)
70 70

Ấn Độ 39.914 110.500 26.334 249.368 195.001 621.138
(515.242, 
744.416)

49 60

Indone-
sia

2.534 1.000 4.951 16.781 36.527 61.792
(32.783, 
81.876)

25 38

Nhật 18 281 9.742 10.286 10.463 30.790
(11.488, 
41.945)

24 9

Lào 399 48 122 668 620 1.857
(758, 

2.730)
29 52

Malaysia 29 148 670 3630 1773 6251
(3.548, 
8.036)

22 32

Philipine 1.666 599 2.240 14.067 10.124 28.696
(22.037, 
34.736)

30 47

Thái Lan 104 976 4323 9.669 7.302 22.375
(17.790, 
26.921)

33 28

Việt Nam 591 1.127 4897 5.081 15.644 27.340
(19.758, 
34.835)

30 23

Ghi chú: 
AAP: Ô nhiễm không khí xung quanh; ALRI: Bệnh hô hấp dưới cấp tính; COPD: Bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính; IHD: Bệnh tim thiếu máu cục bộ.
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Hình 1. Tỷ lệ tử vong (%) do các bệnh liên quan đến ONKK xung quanh ở Việt Nam 
năm 2012. Nguồn: trích từ báo cáo của WHO [1]

Hình 2. Tỷ lệ tử vong (%) do các bệnh liên quan đến ONKK xung quanh ở Thái Lan 
năm 2012. Nguồn: trích từ báo cáo của WHO [1]

Mức tử vong do phơi nhiễm ô nhiễm đối với nam và nữ cũng được xét đến trong báo cáo này. Trích 
rút kết quả đối với Việt Nam đã cho thấy lượng tử vong ở nam giới cao hơn hẳn (15.838 ca) so với nữ 
giới (11.502 ca), đặc biệt là đối với bệnh ung thư phổi và đột quỵ (hình 3).
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Hình 3. Số tử vong do phơi nhiễm ô nhiễm không khí phân theo giới ở Việt Nam năm 2012. 
Nguồn trích từ báo cáo của WHO [1]

Trong một bài báo khác [3], phơi nhiễm trọng số 
dân số của PM2.5 đã được ước tính cho lãnh thổ 
Trung Quốc. Đây là công trình công phu, đã tính 
được nồng độ phơi nhiễm trọng số dân số của 
PM2.5 cả đối với không khí trong nhà và không 
khí xung quanh. 

Theo kết quả tính chung cho toàn Trung Quốc, 
mức phơi nhiễm PM2.5 ở mức khá cao, lên tới 
151 µg/m3, đóng góp của ô nhiễm trong nhà cao 
hơn hẳn (93 µg/m3) so với không khí xung quanh 
(58 µg/m3). Nguồn sinh hoạt sử dụng nhiên liệu 
sinh khối (biomass) có mức đóng góp phơi 
nhiễm PM2.5 cao hơn hẳn (81µg/m3) so với dùng 
than (12 µg/m3).

Ở khu vực thành thị nguồn sinh hoạt (chủ yếu 
là đun nấu và sưởi) chiếm khoảng 50% mức 
đóng góp vào phơi nhiễm PM2.5, riêng việc sử 
dụng nguồn nhiên liệu sinh khối đóng góp tới 46 
µg/m3 trong tổng số 103 µg/m3 của tất cả các 
nguồn và 53 µg/m3 của tổng nguồn sinh hoạt. 

Nếu Việt Nam có được những nghiên cứu dạng 
này chúng ta sẽ thấy rõ hơn bức tranh phơi 

nhiễm trọng số dân số ở các vùng khác nhau 
và trên phạm vi cả nước. Chắc chắn kết quả sẽ 
khác với bức tranh ở Trung Quốc nên thời gian 
tới phải tiến hành triển khai nghiên cứu làm rõ.

Những kết quả ở trên giúp chúng ta hình dung 
rõ hơn khả năng tác động của ô nhiễm không 
khí xung quanh và không khí trong nhà đến gánh 
nặng bệnh tật ở đất nước đông dân nhất Thế 
giới, ở gần và có nhiều điểm tương đồng với 
Việt Nam. Sử dụng nhiên liệu rắn trong sinh hoạt 
ở Việt Nam chắc chắn có khác biệt rõ so với 
Trung Quốc, đặc biệt mức sử dụng nhiên liệu 
cho sưởi ấm sẽ thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, có thể 
hy vọng phơi nhiễm ô nhiễm không khí trong nhà 
của Việt Nam ở mức thấp hơn và mức độ bệnh 
tật và tử vong do đó cũng ít hơn. Tuy nhiên, có 
thể áp dụng các phương pháp trong nghiên cứu 
này để nghiên cứu cho Việt Nam và chỉ khi có 
kết quả mới so sánh cụ thể được.

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã tiến hành 
nhiều nghiên cứu làm rõ mức độ ô nhiễm không 
khí và ước tính tử vong, tổn hại kinh tế trên 
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phạm vi toàn cầu. WB cũng đã phát triển, sử dụng nhiều phương pháp, mô hình dùng để đánh giá, dự 
báo mức độ ô nhiễm không khí, xác định gánh nặng bệnh tật do phơi nhiễm chất ô nhiễm và ước tính 
tác hại của ô nhiễm không khí. Để thấy rõ hơn những gì WB đã làm được, dưới đây chúng tôi trích rút 
một số nội dung, kết quả trong báo cáo 2016: The Cost of Air Pollution - Strengthening the Economic 
Case for Action [2].  

Sử dụng dữ liệu gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) về tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí, WB 
đã ước tính được chi phí của tỷ lệ tử vong sớm cho hơn 180 quốc gia. Báo cáo của WB đưa ra hai 
cách tiếp cận để định giá các chi phí của tỷ lệ tử vong sớm: (1) cách tiếp cận dựa trên phúc lợi giúp 
tính tiền từ nguy cơ tử vong gia tăng do ô nhiễm không khí theo mức sẵn lòng trả tiền (WTP) của các 
cá nhân; và (2) một cách tiếp cận dựa trên thu nhập bằng với chi phí tài chính của tử vong sớm với giá 
trị hiện tại của thu nhập trọn đời. Hai cách tiếp cận này được cho trọng số như nhau, mặc dù chúng 
được điều chỉnh theo các mục đích khác nhau.

Các nghiên cứu cụ thể ở các nước đã phát triển, có thu nhập cao, có nền tài chính minh bạch đã được 
tiến hành cho kết quả khá tốt, độ tin cậy cao. Các kết quả này được sử dụng để ước tính cho các 
nước khác với độ tin cậy thấp hơn nhưng chấp nhận được.

WB đã ước tính mức tử vong sớm, mức giảm tuổi thọ, mức thiệt hại, mức tổn thất năng suất lao động 
cho từng quốc gia trong đó có Việt Nam. Dưới đây chúng tôi trích rút một số kết quả tính cho Việt Nam 
và một số nước lân cận để so sánh. 
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Bảng 3. Trung bình năm PM2.5, tổng tử vong từ ô nhiễm, tổng mức giảm phúc lợi, và 
tổng sản lượng lao động bị mất của Việt Nam và các nước lân cận. Nguồn WB 2016 [2].

Quốc gia

Tổng mức giảm 

phúc lợi

(Triệu đô la Mỹ 2011 
và tương đương % 

GDP theo PPP)

Tổng sản lượng 
lao động bị mất

(Triệu đô la Mỹ 
2011 và tương 
đương% GDP 

theo PPP)

PM2.5 trung 
bình năm (µg/

m3)

Tổng tử vong  do ô 
nhiễm không khí

Campuchia
10,18 19,74 9.935 19.597  3.637  294

     8,16%  0,66%

Trung Quốc
17,23 54,26 1.518.942 1.625.164 12.6592 1.589.767 12.558 44.567

    7,35% 9,92% 0,73% 0,28%

Ấn Độ
30,25 46,68 1.043.182 1.403.136 104.906 505.103 28.742 55.390

    6,80% 7,69% 1,86% 0,84%

Indonesia
21,02 14,77 140.373 162.410 42.900 125.119 7.715 11.899

    5,28% 5,15% 0,95% 0,49%

Nhật Bản
19,42 16,03 44.843 64.428 144.083 240.353 5.406 4.414

    3,95% 5,30% 0,15% 0,10%

Lào
14,64 27,48 5.211 7.251 471 2.409 87 235

    6,38% 7,63% 1,26% 0,74%

Malaysia
18,44 14,4 4.452 7.612 3.763 16.490 436 1.263

    1,98% 2,45% 0,23% 0,18%

Philippines
9,09 8,6 38.676 57.403 10.356 26.758 2.171 2.774

    4,17% 4,31% 0,87% 0,45%

Thái Lan
17,24 22,36 31.173 48.819 15.317 63.369 1.155 2.361

    4,07% 6,29% 0,31% 0,23%

Việt Nam
19,09 25,47 57.774 66.314 4.758 23.832 442 1.557

    4,80% 5,16% 0,45% 0,34%

Ghi chú:
* PPP: Purchasing Power Parity / Sức mua tương đương
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Từ hình 4 cho thấy giá trị trung vị năm của PM2.5  

năm 2012 do WHO tính cho Việt Nam (có tính 
trọng số dân số) và giá trị trung bình của PM2.5 

năm 2013 do WB tính không khác nhau nhiều 
nhưng tổng tử vong do ô nhiễm không khí ước 
tính theo WHO và WB có sai khác khá lớn. Nếu 
như năm 2012 WHO ước tính tử vong do ô 
nhiễm không khí ở Việt Nam chỉ là 27.340 thì 
ước tính của WB năm 2013 là 66.314 ca. Sự sai 
khác này chủ yếu là do số liệu WB bao gồm cả ô 
nhiễm không khí trong nhà còn số liệu WHO nêu 
trên chỉ tính cho không khí xung quanh. Ngoài 
ra sự sai khác này có thể do số liệu đầu vào và 
các giả định sử dụng khác nhau, đó cũng là điều 
thôi thúc chúng ta nên có nghiên cứu cụ thể 
cho Việt Nam. Mức giảm phúc lợi của Việt Nam 
năm 2013 được ước tính là 23.832 tỷ đô la Mỹ 
tương đương 5,16% GDP tính theo sức mua 

tương đương. Chưa bàn đến độ chính xác của 
các con số này cũng cho thấy tổn thất về người 
và của do ô nhiễm không khí của Việt Nam là 
đáng kể.

Để so sánh với các nước khác chúng tôi tính 
tương quan giữa mức ô nhiễm không khí và tỷ 
lệ giảm phúc lợi cúa các nước lân cận Việt Nam 
(bao gồm cả Việt Nam) và trình bày trên Hình 4. 
Qua đó cho thấy, nhìn chung khi mức ô nhiễm 
cao thì tỷ lệ giảm GDP cũng sẽ cao, tuy nhiên, 
với Campuchia và Malaysia là khác biệt, Cam-
puchia có tỷ lệ giảm phúc lợi rất cao (trên 8%) 
trong khi nồng độ PM2.5 nhỏ hơn một số nước, 
còn Malaysia có nồng độ cao hơn so với Nhật 
Bản nhưng lại có mức giảm phúc lợi thấp hơn. 
Điều đó cho chúng ta thấy, sử dụng các kết quả 
này cần thận trọng, cần tìm hiểu rõ ngọn ngành 
để có cái nhìn khách quan hơn.

Hình 4. Tương quan giữa mức % giảm GDP (PPP) trên trục tung (năm 2013) và trung bình 
năm của PM2.5 (µg/m3) trên trục hoành.
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1.2.1. Khí thải từ hoạt động nhà máy nhiệt 
điện than
Nhiệt điện than hiện là thành phần chính trong 
cơ cấu nguồn điện của Việt Nam và tiếp tục 
giữ vai trò này trong quy hoạch tới năm 2030 
với công suất dự kiến tăng từ khoảng 18.500 
MW (cuối năm 2018) lên khoảng 55.300 MW 
(vào năm 2030). Tuy nhiên điện than được coi là 
nguồn gây tác động môi trường ở mức đáng kể. 
Những nghiên cứu gần đây cho thấy điện than 
phát thải nhiều chất có tác động lớn tới BĐKH 
và gây ô nhiễm môi trường.

Trong than có nhiều thành phần vật chất, đáng 
chú ý là hàm lượng các bon (C), hàm lượng 
tro (A), hàm lượng lưu huỳnh (S), hàm lượng 
hydro,… tính bằng % khối lượng nên khi đốt 
cháy sẽ phát sinh các chất sau:
• CO2, chất gây hiệu ứng nhà kính, có thời gian 

tồn lưu lâu trong khí quyển, đã và đang được 
nhiều nước cắt giảm phát thải.

• Bụi (chủ yếu là tro bay), phát sinh từ vật chất 
không cháy (hàm lượng tro) nhưng do các 
nhà máy điện than có hệ thống lọc bụi hiệu 
quả rất cao (khi hoạt động tốt có thể lên tới 

trên 99%) nên bụi phát sinh chủ yếu là bụi 
PM10 và bụi mịn PM2.5. Hiện nay bụi PM2.5 

được coi là tác nhân gây tác động xấu tới 
sức khỏe con người (theo cảnh báo của 
nhiều tổ chức Quốc tế).

• SO2, chất phát sinh do đốt cháy lưu huỳnh 
có trong than. Đây không chỉ là chất ô nhiễm 
không khí xung quanh mà còn là tác nhân 
gây mưa axit và tạo bụi PM2.5 thứ sinh.

• NOx, chất phát sinh do đốt ở buồng đốt có 
nhiệt độ cao khi ni tơ trong không khí và ni 
tơ có trong than phản ứng với oxy. NOx mà 
đặc trưng là NO2 là chất ô nhiễm không khí 
xung quanh, đồng thời là tiền chất hình thành 
ô-zôn (O3) trong lớp khí quyển gần mặt đất - 
chất ô nhiễm không khí quan trọng đồng thời 
là khí nhà kính (KNK) - và bụi mịn thứ sinh 
PM2.5.

• CO, chất khí phát sinh khi các bon cháy không 
hoàn toàn. Trong lò đốt than, do nhiệt độ rất 
cao nên chỉ có một lượng nhỏ CO được tạo 
ra. Đây cũng là chất ô nhiễm xung quanh.

• Tro xỉ, bao gồm tro thu được từ thiết bị lọc 
bụi và xỉ đáy lò. Lượng tro xỉ này rất lớn nên 

Ô nhiễm không khí
và điện than
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Qua tham khảo các tài liệu chúng tôi nhận thấy 
hiện có rất ít nghiên cứu về tác động của điện 
than tới chất lượng không khí và sức khỏe cộng 
đồng ở Việt Nam. Mới đây, một bài báo đăng 
trên tạp chí quốc tế Khoa học và Công nghệ Môi 
trường (Environmental Science and Technology) 
có tiêu đề: Gánh nặng bệnh tật từ tăng phát thải 
các nhà máy nhiệt điện than ở vùng Đông Nam 
Á (Burden of Disease from Rising Coal-Fired 
Power Plant Emissions in Southeast Asia) của 
các tác giả thuộc các trường Đại học Harvard 
(Harvard University), Colorado (University of 
Colorado) Mỹ, tổ chức quốc tế Hòa bình Xanh 
(Greenpeace International), Hà Lan đã có nhiều 
nội dung liên quan đến phát triển nhiệt điện 
than vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam 
nói riêng [4]. Theo bài báo này, thiệt hại của ô 
nhiễm không khí đến sức khỏe do tăng cường 
phát triển điện than ở Việt Nam đến năm 2030 
là rất lớn. 

việc tìm bãi chứa rất khó khăn. Tro xỉ không 
được xử lý tốt có thể tác động nhiều mặt tới 
môi trường, nên nhiều nhà máy phải tạo hồ 
chứa, bãi chứa. Đã có những bức xúc của 
cư dân, cộng đồng về vấn đề này (trường 
hợp nhiệt điện Vĩnh Tân là ví dụ).

Trong các chất thải kể trên, bụi (Tổng bụi lơ lửng 
- TSP, PM10, PM2.5), SO2, NOx, CO được coi là 
chất ô nhiễm đối với không khí xung quanh và 
được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Riêng 
PM2.5 được coi là chất ô nhiễm không khí đặc 
trưng có tác động lớn đến sức khỏe con người 
[1-3], nên trong nghiên cứu này cũng sẽ được 
chọn để nghiên cứu chi tiết.

1.2.2. Nghiên cứu trước đây về tác động 
của nhiệt điện than tới chất lượng không 
khí và sức khỏe cộng đồng

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (Ống khói nhiệt điện bên kỳ quan thiên nhiên thế giới)
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Các tác giả bài báo đã thu thập được số liệu 
về hiện trạng và dự kiến phát triển điện than 
của một số nước Đông Á và Đông Nam Á 
(không tính Trung Quốc và Ấn Độ). Đối với Việt 
Nam, nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu phát triển 
nhiệt điện than theo Quy hoạch điện VII (ban 
hành năm 2011). Trong bài báo đã sử dụng 
nhiều phương pháp, trong đó mô hình hóa 
lan truyền 3D GEOS-Chem được chạy để tính 
toán mức ô nhiễm không khí (đặc trưng bằng 
PM2.5) năm 2011 và dự báo cho năm 2030, từ 
đó tính phơi nhiễm dân số ở các nước và ước 
tính mức tử vong sớm, mức tử vong vượt trội 
(so với mức cơ sở) ở các nước vào các năm 
2011 và 2030. Các phương pháp sử dụng 
trong bài báo thuộc loại hiện đại và phù hợp 
với nội dung nghiên cứu ở cấp khu vực với 
ô lưới 50-60 km mỗi chiều. Mặc dù kết quả 
thu được cho tới nay chưa có nghiên cứu/
phương pháp khác để kiểm chứng, nhưng 
đây vẫn là thông tin tham khảo hữu ích. Nghiên 
cứu này đánh giá tác động của nhiệt điện than 
theo Quy hoạch Điện VII. Có một điểm lưu ý là 
trong bài báo có đưa ra số nhà máy (number 

of plants) điện than năm 2011 của Việt Nam 
là 38 nhà máy, dự báo đến năm 2030 là 133 
nhà máy điện than, nhưng phải hiểu đơn vị ở 
đây là tổ máy (một nhà máy có thể có nhiều tổ 
máy). Ngoài ra tổng công suất vào năm 2030 
khoảng 76.000 MW vẫn tương đương công 
suất trong Quy hoạch điện VII. Kết quả đưa 
ra mức phát thải chất ô nhiễm không khí năm 
2030 như sau: 630.000 tấn SO2, 690.000 tấn 
NOx và 70.000 tấn PM2.5. Với mức phát thải 
như vậy, ước tính đến năm 2030, số ca tử 
vong sớm do ô nhiễm điện than Việt Nam là 
19.220 ca. Việt Nam cũng là nước đóng góp ô 
nhiễm xuyên biên giới lớn nhất trong khu vực, 
đặc biệt vào năm 2030 mức đóng góp đối 
với tử vong sớm ở Trung Quốc khá cao (gần 
9.000 ca), chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp của 
lan truyền PM2.5 từ nhiệt điện than đến miền 
Nam Trung Quốc [4]. Mặc dù nghiên cứu có 
đưa phát thải của Trung Quốc vào mô hình 
tính toán, tuy nhiên tác động của nó tới các 
nước láng giềng đã không được đánh giá 
và phân tích. Có lẽ đây là một hạn chế của 
nghiên cứu.
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Có thể nói, một trong những thành tựu nổi bật 
của phát triển ở Việt Nam qua đổi mới là xây 
dựng được hệ thống nhà máy điện và hệ thống 
truyền tải đáp ứng được về cơ bản nguồn điện 
phục vụ cuộc sống và phát triển kinh tế. Trong 
đó nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện luôn 
chiếm tỷ lệ cao. Theo báo cáo của Bộ Công 
thương, tính đến tháng 12 năm 2018 tổng công 
suất đặt hệ thống toàn Việt Nam là 48.563 MW, 
trong đó điện than: 18.516 MW chiếm 38,1%. 
Phần lớn các nhà máy điện than tập trung ở các 
tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải 
Dương,... Một điều đáng mừng là điện từ năng 
lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện 
gió nối lưới) có công suất lắp đặt đạt 3.466 MW 
chiếm 7,1% tổng công suất cả nước.

Kiểm soát phát thải của các nhà máy nhiệt 
điện than:

Phát thải của các nhà máy nhiệt điện than được 
kiểm soát bằng cách áp dụng các công nghệ 
khác nhau để đảm bảo quy chuẩn của Nhà 
nước đưa ra.

Công nghệ của các nhà máy nhiệt điện than 
gồm hai phần: lò hơi và các thiết bị kiểm soát 
phát thải. 

Về lò hơi của nhiệt điện than, có hai loại lò hơi 
chính phổ biến hiện nay là tầng sôi tuần hoàn 
(CFB) và đốt than phun (PC). Năm 2017, Việt 
Nam có 26 nhà máy nhiệt điện than đang vận 
hành (theo thống kê các nhà máy bán điện vào 
hệ thống điện quốc gia), trong đó có 8 nhà máy 
sử dụng lò CFB và 18 nhà máy sử dụng lò PC. 
Riêng đối với lò PC có các mức thông số hơi 
khác nhau. Bảng dưới đây trình bày về các 
thông số hơi, hiệu suất, và hiện trạng thông số 
hơi của các nhà máy điện than đang vận hành 
ở Việt Nam:

Hiện trạng hoạt động
của các nhà máy điện than
ở Việt Nam
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Như vậy có thể thấy, phần lớn các nhà máy 
nhiệt điện than đang vận hành ở Việt Nam 
sử dụng lò hơi PC – thông số hơi dưới tới 
hạn. Trong tương lai, các nhà máy mới sẽ chủ 
yếu lắp đặt lò hơi với thông số hơi siêu tới hạn. 
Hiệu suất đốt than được cải thiện chưa tới 10%, 
đồng nghĩa với mức giảm nhiên liệu chưa tới 
10% và có thể giảm phát thải khí nhà kính cũng 
như các chất gây ô nhiễm chưa tới 10%. 

Về thiết bị kiểm soát phát thải. Ba chất gây 
ONKK chính từ nhiệt điện than gồm bụi (tro 
bay), SO2 và NOx. Những chất này được xử 
lý bằng các thiết bị tương ứng được trình bày 
dưới đây.

Bụi được xử lý qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện 
(ESP), ngoài ra còn có lọc túi, lọc xyclon. Hiện 
nay phần lớn các nhà máy điện than ở Việt 
Nam đã lắp hệ thống ESP với hiệu suất lọc bụi 
cao (trên 99%) nên hạn chế được phát thải 
các loại bụi ra môi trường.

Đối với SO2, có thể giảm phát thải của khí 
thải điện than qua tháp xử lý SO2 (Flue Gas 
Desulfurization-FGD), ở Việt Nam phổ biến 
nhất là công nghệ ướt sử dụng nước vôi 
hoặc nước biển. 

Đối với NOx: NOx phát sinh từ quá trình đốt 
nhiên liệu, hiện có 2 công nghệ được sử dụng 

để giảm NOx là áp dụng hệ thống đốt kiểu phân 
cấp để giảm thiểu khả năng tạo thành NOx 
(nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Formosa Hà 
Tĩnh…) hoặc lắp đặt hệ thống SCR (Selective 
Catalytic Reduction) để xử lý NOx bằng NH3 

(Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vũng Áng 1, Duyên 
Hải 1 và 3), phương pháp này cũng kiểm soát 
được hàm lượng NOx đáp ứng yêu cầu trước 
khi thải ra môi trường. Đối với các nhà máy 
sử dụng công nghệ lò đốt tầng sôi (6 nhà máy 
nhiệt điện thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản 
Việt Nam - TKV) hiện không lắp hệ thống xử 
lý NOx do nhiệt độ buồng đốt thấp nên không 
phát sinh nhiều NOx và khí thải đạt Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi trường [9].

Trong số các nhà máy điện than đang vận 
hành, tất cả các nhà máy đều đã được lắp 
đặt hệ thống lọc bụi ESP, hầu hết các nhà máy 
đều đã lắp thiết bị khử SO2 và NOx (chỉ còn 2 
nhà máy Ninh Bình và Phả Lại 1 chưa lắp FGD, 
và 3 nhà máy Quảng Ninh, Uông Bí, và Uông 
Bí mở rộng chưa lắp thiết bị khử NOx). 

Nhà nước Việt Nam đã sớm nhận ra khả năng 
tác động xấu của hoạt động các nhà máy điện 
than đến sức khỏe, kinh tế và môi trường nên 
đã có chính sách nhằm giảm thiểu tối đa các 
tác động này.

Dưới tới hạn 
(Subcritical)

Siêu tới hạn
(Supercritical)

Trên siêu tới hạn
(Ultra-Supercritical)

Hiệu suất đốt than 33 – 37% 37 – 40% 44 – 46%

Số nhà máy 17 1 0

Bảng 4. Thông số hơi các nhà máy điện than đang vận hành ở Việt Nam 
sử dụng lò đốt than phun (2017)
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Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 

Trước hết, các nhà máy điện than không được xây dựng gần các thành phố đông dân như Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… và phải cách xa các khu dân cư. Đặc biệt, đã có quy 
chuẩn thải đối với điện than (QCVN 22: 2009/BTNMT), quy định lắp đặt hệ thống xử lý, hệ thống 
quan trắc liên tục khí thải được ban hành qua các Nghị định của Chính phủ (chẳng hạn, Nghị định 
38/2005-CP). 

Nếu thực hiện tốt quy định của các cơ quan quản lý nhà nước chắc chắn chúng ta sẽ quản lý 
được mức phát thải, đảm bảo giảm thiểu tác động đến môi trường. Tuy nhiên, nhiều quy định mới 
được ban hành nên việc giám sát thực thi còn hạn chế, chưa cho thấy hiệu quả tuân thủ.
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Ngày 18 tháng 3 năm 2016 Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số: 428/QĐ-TTg phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030 [7]. 
Theo bản Quy hoạch này, điện than có mức tăng 
trưởng ấn tượng, đến năm 2020 có công suất 
đạt khoảng 26.000 MW, sản xuất khoảng 131 
tỷ kWh điện, chiếm gần một nửa (49,3%) điện 
sản xuất, tiêu thụ khoảng 61 triệu tấn than. Đến 
năm 2025 điện than có công suất đạt khoảng 
47.600 MW, sản xuất khoảng 220 tỷ kWh điện, 
chiếm hơn một nửa (55,0%) điện sản xuất, tiêu 
thụ khoảng 95 triệu tấn than. Đến năm 2030 
điện than có công suất đạt khoảng 55.300 MW, 
sản xuất khoảng 304 tỷ kWh điện, chiếm 53,2% 
điện sản xuất, tiêu thụ khoảng 129 triệu tấn than. 
Như vậy để đạt được kế hoạch này, từ nay tới 
năm 2030 Việt Nam cần bổ sung thêm khoảng 
36.800 MW công suất điện than mới. 

Theo báo cáo của Bộ Công thương năm 2018, 
một loạt các nhà máy nhiệt điện than với tổng 
công suất khoảng 22.400 MW bị chậm tiến độ 
từ 1 tới 4 năm, thậm chí có dự án chậm 8 năm. 
Có nhiều nhà máy điện than với tổng công suất 
khoảng 7.400 MW đang gặp khó khăn như khó 
đáp ứng theo quy hoạch, chưa có chủ đầu tư, 
chưa rõ thời gian hoàn thành, chưa quy hoạch 
địa điểm. Như vậy, hơn 80% công suất điện 
than sẽ không vào đúng kế hoạch đề ra và mục 
tiêu 55.300 MW điện than vào năm 2030 rất khó 
thực hiện. 

Với quy hoạch điện hiện tại, nhiều bên liên quan 
bao gồm người dân, chính quyền địa phương, 
các chuyên gia, tổ chức khoa học, cơ quan phát 
triển trong và ngoài nước đều thể hiện lo ngại về 
an ninh năng lượng, tác động môi trường và xã 
hội của nhiệt điện than. Cùng lúc đó, năng lượng 
tái tạo có nhiều thay đổi tích cực về cải tiến công 

Dự báo phát triển
điện than Việt Nam theo Quy hoạch
và kịch bản đề xuất của GreenID
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nghệ và giảm giá thành. Vì vậy, nhiều cơ quan 
và tổ chức đã tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn 
về khả năng giảm tỷ lệ điện than trong tương 
lai. Đáng chú ý là những nghiên cứu của Trung 
tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), đơn vị 
điều phối Liên minh Năng lượng bền vững Việt 
Nam (VSEA) được xuất bản thành: “Báo cáo 
nghiên cứu các kịch bản phát triển nguồn điện 
tại Việt Nam” năm 2018. Để đưa ra được kịch 
bản phát triển nguồn điện có cơ sở khoa học 
và tính khả thi cao, nhóm tác giả đã sử dụng 
mô hình MARKAL để mô phỏng cơ cấu nguồn 
điện tương lai của Việt Nam. Ngoài ra, dự báo 
nhu cầu điện, phân tích nhiên liệu đầu vào, chi 
phí nhiên liệu, công nghệ cũng được đề cập làm 
rõ khả năng phát điện trong điều kiện Việt Nam. 
Đặc biệt, nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam 
(thủy điện nhỏ, gió, mặt trời, sinh khối, …) được 
phân tích chi tiết cả về tiềm năng phát triển điện, 
chi phí công nghệ theo vùng miền tính tới thời 
điểm năm 2017. Những kết quả thu được đã 
giúp cơ sở khoa học để đưa ra các kịch bản 
phát triển điện với 3 kịch bản phát điện sau:

• Kịch bản cơ sở

• Kịch bản năng lượng tái tạo

• Kịch bản kiểm soát phát thải các bon. 

Mô hình đã đưa ra lựa chọn các loại hình năng 
lượng cho các kịch bản dựa vào nguyên tắc 
cực tiểu chi phí. Chi phí sản xuất điện quy dẫn 
(xu Mỹ/kWh) được tính cho nhiều công nghệ 
phát điện: thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, 
điện than,… ở thời điểm năm 2017, 2020, 2025, 
2030 để phân tích. Kết quả phân tích chỉ ra rằng 
điện mặt trời quy mô trang trại sẽ cạnh tranh 
với nhiệt điện than vào năm 2020, và điện gió 

sẽ cạnh tranh vào năm 2025. Đặc biệt, khi tính 
thêm chi phí ngoại biên thì chi phí sản xuất điện 
quy dẫn đối với điện than tăng vọt lên, không 
đủ sức cạnh tranh so với các loại hình sản xuất 
khác như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối 
ngay tại thời điểm thực hiện nghiên cứu vào 
năm 2017. Hiện chi phí ngoại biên này chưa 
được tính vào giá thành sản xuất điện. Chi phí 
ngoại biên do gây suy giảm CLKK, tác động môi 
trường phần nào được tính đến trong thuế bảo 
vệ môi trường đối với sử dụng than nhưng mức 
thuế vẫn còn thấp chưa ảnh hưởng lớn đến giá 
thành điện than.

Kết hợp cả hai yếu tố cung và cầu, nhóm nghiên 
cứu đã đưa ra các kịch bản sau:

1. Kịch bản phát điện cơ sở (B&B)

2. Kịch bản năng lượng tái tạo (B&RE)

3. Kịch bản kiểm soát phát thải (B&CO2CAP)

4. Kịch bản phát điện cơ sở có tính đến sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (EE&B)

5. Kịch bản kết hợp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả và năng lượng tái tạo (EE&RE).

Trong số các kịch bản đưa ra, GreenID đề xuất 
lựa chọn kịch bản EE&RE (kết hợp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và năng lượng 
tái tạo) vì những lợi ích vượt trội về giảm phát 
thải khí nhà kính và đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia.

Bảng dưới đây so sánh các thông số về công 
suất điện than, điện gió, điện mặt trời và tổng 
công suất năm 2030 của kịch bản EE&RE 
với 2 kịch bản theo Quy hoạch điện VII (QHĐ 
VII) và Quy hoạch điện VII điều chỉnh (QHĐ 
VII điều chỉnh).
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QH VII QH VII điều chỉnh EE&RE
Điện than 75,0 55,3 25,64
Điện gió

13,8
6,0 8,14

Điện mặt trời 12,0 16,75
Loại khác 58 58,2 54,47

Tổng công suất 146,8 129,5 105,0

Từ bảng trên cho thấy có sự chênh lệch tổng công suất khá lớn giữa các kịch bản với tổng công suất 
của Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Đối với điện than, cả hai Quy hoạch đều đề 
xuất mức công suất năm 2030 khá lớn, ở Quy hoạch điện VII lên tới 75 GW giảm xuống còn 55,3 GW 
trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Công suất điện than trong kịch bản EE&RE là 25,64 GW, giảm gần 
30 GW so với QH VII điều chỉnh.

Bảng 5.  So sánh công suất (GW) giữa ba kịch bản phát điện
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Mục tiêu
nghiên cứu
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Hiện tại chính phủ đang bắt đầu xây dựng 
Quy hoạch Điện VIII, dự kiến ban hành vào 
năm 2021. Bên cạnh xem xét các khía cạnh 
về kỹ thuật và kinh tế, đánh giá tác động về 
môi trường, trong đó có môi trường không khí 
cũng như tác động sức khỏe là rất cần thiết. 
Nghiên cứu này mong muốn đưa ra phân tích 
và so sánh tác động ONKK và sức khỏe của 
các kịch bản phát triển điện khác nhau nhằm 
đóng góp cho quá trình ra quyết định của Quy 
hoạch điện VIII sắp tới. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, nhóm tác 
giả sẽ đánh giá tác động ONKK và sức khỏe 
của các nhà máy nhiệt điện than đang vận 
hành vào năm 2017 và 3 kịch bản phát triển 
điện than tới năm 2030 bao gồm kịch bản 
Quy hoạch VII điều chỉnh, kịch bản EE&RE 
theo tiêu chuẩn phát thải hiện tại như đã trình 
bày ở trên, và kịch bản EE&RE với tiêu chuẩn 
phát thải thắt chặt hơn. Cụ thể trong kịch bản 
thắt chặt tiêu chuẩn, tất cả các nhà máy vận 
hành trước năm 2025 áp dụng mức: 200mg/

Nm3 đối với SO2, 200mg/Nm3 đối với NOx, và 
20mg/Nm3 đối với bụi, tương đương với tiêu 
chuẩn cũ của châu Âu. Các nhà máy vận hành 
sau năm 2025 áp dụng tiêu chuẩn đối với SO2, 
NOx và bụi lần lượt là 100 mg/Nm3, 100 mg/
Nm3 và 10 mg/Nm3. Đây là tiêu chuẩn tham 
khảo từ một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ.

Trong báo cáo này, các vấn đề về đánh giá 
CLKK, ONKK, thiệt hại do ONKK gây ra, đặc 
biệt là tác động đến sức khỏe con người từ 
các tài liệu thu thập được và phân tích khả 
năng tác động của việc thực hiện các kịch 
bản phát triển nguồn điện của Việt Nam sẽ 
được nghiên cứu nhằm giúp hiểu đúng hơn 
về CLKK cũng như tính khả thi, hiệu quả kinh 
tế, môi trường khi thực hiện Quy hoạch và các 
kịch bản phát triển điện nêu trên.

Thông điệp của nghiên cứu này là: Gửi lời 
cảnh báo tới những người có quan tâm về 
khả năng tác động của hoạt động phát triển 
điện than ở Việt Nam đến CLKK và sức 
khỏe con người. 
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Phương pháp 
nghiên cứu và 
nguồn số liệu, tài liệu
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Trong nghiên cứu này, phương pháp thu thập, 
phân tích tài liệu thứ cấp được áp dụng xuyên 
suốt quá trình. Do mục tiêu thu thập, phân tích 
các tài liệu, kết quả nghiên cứu đa dạng nên 
các phương pháp nghiên cứu được đề cập cụ 
thể cho từng tài liệu thu thập được. Về mô 
hình, sử dụng kết quả chạy mô hình của nhóm 
chuyên gia của Đại học Harvard đồng thời là 
tác giả bài báo [4].

Về số liệu, sử dụng các số liệu đã được GreenID 
thu thập được trong thời gian qua. Các số liệu 
mà Việt Nam thiếu sẽ được bổ sung từ số liệu 
ước tính từ nhiều nguồn, và sẽ ghi chú các 
nguồn này để tiện theo dõi. Theo đánh giá sơ 
bộ, số liệu hiện có rất hạn chế, chưa được chỉnh 
lý nên phải qua nhiều công đoạn xử lý để có 
được kết quả có độ tin cậy cao.

Phương pháp nghiên cứu chính là các phương 
pháp đã được áp dụng trong tài liệu tham khảo 
[4]. Riêng về kiểm kê phát thải, trong nghiên cứu 
này, các tác giả đã kết hợp số liệu phát thải của 
các nhà máy điện than ở Việt Nam với số liệu 
kiểm kê phát thải của toàn cầu CEDS, đồng 
thời xem xét số liệu kiểm kê của vùng - MEIC 
đối với Trung Quốc, và REAS 2.1 đối với phần 
còn lại của Châu Á. Phát thải của các nhà máy 
điện than ở Việt Nam được tính toán dựa vào 
số liệu đầu vào và các kịch bản điện than do 
GreenID cung cấp (đã được đề cập trong tài liệu 
tham khảo) [8]. Phát thải các chất gây ô nhiễm 
của từng nhà máy được ước tính theo phương 
pháp sau:

Mức độ phát thải từ các nhà máy điện than rất 
khác nhau tùy thuộc vào (1) loại than đốt (than 
non, á bitum, bitum hoặc antraxit), (2) hàm lượng 
lưu huỳnh, hàm lượng tro của than (3) loại nồi 
hơi được sử dụng để đốt than, (4) công nghệ 
kiểm soát khí thải và (5) hồ sơ hoạt động của các 
cơ sở được xác định bởi công suất phát điện, 
hệ số công suất (tỷ lệ giữa sản lượng trung bình 

so với sản lượng tối đa có thể) và hiệu suất nhiệt 
(lượng điện năng trên một đơn vị hàm lượng 
nhiệt than tiêu thụ). Các yếu tố (1) - (4) xác định 
nồng độ khí tại ống khói của một cơ sở nhất 
định tính theo đơn vị mgNm− 3 (“N” chỉ điều kiện 
chuẩn hóa ở điều kiện khô, 1 atm, oxy dư 6%, 
25°C). Yếu tố (5) xác định mức tiêu thụ nhiên liệu 
H (GJ a-1) tại cơ sở i:

Trong đó λ (GJ a-1) là công suất điện, γ là hệ số 
tải phân đoạn và η là hiệu suất nhiệt. Nhân mức 
tiêu thụ nhiên liệu với nồng độ khí của chất ô 
nhiễm j tại ống khói (Ω) và thể tích khí thải riêng 
của nhiên liệu được sử dụng σ (Nmm-3 GJa-1) sẽ 
ước tính được phát thải hàng năm Ei, j (Tg a-1) 
của chất ô nhiễm j từ cơ sở i :

Giá trị giới hạn phát thải Ω của từng nhà máy 
nhiệt điện được xác định dựa trên trên vị trí và 
nhiên liệu của nó, theo quy định quốc gia của 
Việt Nam. Giá trị này cùng với  số liệu do GreenID 
cung cấp đã được sử dụng để tính mức phát 
thải các chất bụi (TSP, PM10, PM2.5), SO2, NOx 
cho từng tổ máy nhiệt điện than của Việt Nam. 
Kết quả tính toán được sử dụng làm đầu vào 
cho mô hình GEOS-Chem để mô phỏng sự 
tương tác hóa học giữa sol khí và các chất ô xy 
hóa theo dữ liệu khí tượng đồng hóa năm 2017 
từ Hệ thống quan sát trái đất Goddard (GEOS-5) 
của Văn phòng đồng hóa và mô hình hóa toàn 
cầu của NASA (GMAO). Sử dụng dữ liệu khí 
tượng học năm 2017 để thống nhất với dữ liệu 
phát thải của nhà máy than được cập nhật. Kết 
quả chạy mô hình cho biết phân bố nồng độ 
chất ô nhiễm trên lãnh thổ Việt Nam (qua bản 
đồ, tệp số liệu cụ thể cho một số điểm).
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Phát thải bụi (PM) từ các nhà máy điện thường 
là tổng bụi TSP. Để có được ước tính cụ thể 
PM2.5, tỷ lệ PM2.5 được ước tính sử dụng phân 
bố kích thước bụi từ cơ sở dữ liệu của Cơ 
quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ AP-42 đối 
với công nghệ kiểm soát khác nhau (khi có 
thông tin công nghệ kiểm soát khí thải đặc thù 
của nhà máy). Kiểm kê phát thải năm 2030 
bao gồm các ước tính năm 2017 cũng như 
lượng khí thải dự kiến từ các nhà máy hiện 
đang xây dựng hoặc đã được lên kế hoạch 
xây dựng trên bản đồ các dự án nhà máy điện 
mới từ kịch bản do GreenID cung cấp. Các 
nhà máy hiện đang hoạt động năm 2017 cũng 
được tính vào các nhà máy tương lai vì tuổi 
thọ trung bình của một nhà máy than là 30 - 
40 năm và hầu hết các nhà máy hiện tại được 
xây dựng sau năm 1990.

Ngoài ra, thông tin về cấu hình hệ thống kiểm 
soát khí thải của một số cơ sở đã có theo kế 
hoạch hoặc đang xây dựng, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hiệu suất trong việc kiểm soát khí thải 
(lượng khí thải trên mỗi đơn vị mức tiêu thụ 
nhiên liệu) được tính đến theo tài liệu GreenID 
cung cấp hoặc theo quy định đưa ra trong 
công trình [4]. Các thành phần cấu hình như 
vậy bao gồm nồi hơi NOx thấp, tháp khử lưu 
huỳnh (FGD), các thiết bị khử xúc tác chọn 
lọc, và túi lọc. Tất cả các nhà máy điện trong 
tương lai không có thông tin nào về công nghệ 
được giả định có thông số hơi siêu tới hạn và 
lắp đặt ESP, FGD, SCR (mô tả ở trên).

Tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho điện than 
của Việt Nam được quy định trong QCVN 22: 
2009/BTNMT có tính đến hệ số khu vực Kv 
và hệ số công suất Kp cũng đã được GreenID 
cung cấp để tính toán phát thải. 

Để tính toán gánh nặng bệnh tật do hoạt động 
điện than gây ra đã áp dụng các phương 
pháp nghiên cứu trong công trình [4]. Tỷ lệ tử 
vong sớm ở người trưởng thành (từ 30 tuổi 
trở lên) do ô nhiễm PM2.5 và Ô zôn (O3) liên 
quan đến than và ô nhiễm được ước tính theo 
các phương pháp thông dụng gần đây. Phân 
bố dân số cho năm 2017 được lấy từ Trung 
tâm Mạng thông tin khoa học trái đất quốc 
tế (CIESIN) (http://beta.sedac.ciesin. olumbia.
edu/data/collection/gpw-v4), được chia tỷ lệ 
để phù hợp với tổng dân số quốc gia năm 
2017. Dữ liệu dân số CIESIN được nội suy từ 
ô lưới có 0,5° x 0,5° sang độ phân giải của mô 
hình GEOS-Chem 0,5° x 0,666°.

Tử vong sớm do một yếu tố rủi ro cụ thể, trong 
trường hợp này là PM2.5 và O3 liên quan đến đốt 
than đá, là những trường hợp xảy ra vượt quá 
tỷ lệ tử vong cơ bản (tỷ lệ tử vong được ghi 
nhận trong trường hợp không có yếu tố rủi ro, 
về số ca tử vong trên 1.000 người mỗi năm). 
Tỷ lệ tử vong có thể được tính cho tất cả các 
nguyên nhân tử vong hoặc cho các nguyên 
nhân riêng lẻ. Tỷ lệ tử vong do nguyên nhân cụ 
thể được sử dụng vì phương pháp này được 
cho là phát sinh ít lỗi hơn khi áp dụng các yếu 
tố đáp ứng nhân tố nồng độ đối với dân số với 
khác biệt tử vong cơ sở do các nguyên nhân 
khác nhau. Các bệnh như đột quỵ, bệnh tim 
thiếu máu cục bộ (IHD), bệnh tim mạch khác, 
bệnh ung thư phổi và ung thư vòm họng, bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhiễm trùng 
đường hô hấp dưới (LRI) và các bệnh hô hấp 
khác là nguyên nhân độc lập gây tử vong sớm 
do ô nhiễm PM2.5. Các ca tử vong sớm do 
Ozon chỉ liên quan tới các bệnh hô hấp. Để 
tính toán tỷ lệ tử vong năm 2017, nghiên cứu 
đã sử dụng tỷ lệ tử vong nền của quốc gia 
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theo nguyên nhân cụ thể từ Tổ chức Y tế Thế 
Giới. Do có liên quan của sự thay đổi nồng độ 
chất ô nhiễm đến tỷ lệ tử vong sớm nên các 
yếu tố đáp ứng nồng độ phải có nguồn gốc 
thực nghiệm từ các nghiên cứu theo nhóm hệ 
dài hạn. Nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm là 
số liệu tiêu chuẩn để đánh giá ảnh hưởng sức 
khỏe từ phơi nhiễm PM2.5 mãn tính. Với Ozon, 
chúng tôi sử dụng nồng độ giờ cao nhất trong 
ngày, trung bình trong 6 tháng có nồng độ 
Ozon cao nhất.

Để định lượng gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm 
không khí từ nhiệt điện than cho Việt Nam, 
trước tiên tính toán phơi nhiễm theo trọng 
số dân số (population-weighted exposure). 
Sau đó, lấy tỷ lệ tử vong theo nguyên nhân 
cụ thể theo quốc gia để tính toán sự thay 
đổi tỷ lệ tử vong sớm hàng năm ΔM [tử vong 
mỗi năm] do ô nhiễm từ nhiệt điện than đối với 
mỗi nguyên nhân gây tử vong của quốc gia k 
(Công thức 3):

Trong đó y0 là tỷ lệ tử vong cơ bản theo nguyên 
nhân cụ thể (% mỗi năm), Δx là sự thay đổi 
nồng độ trọng số dân số của chất ô nhiễm 
tính bằng μg m3 (đối với PM2.5), và ppb (đối với 
Ozon), β đặc trưng cho nguyên nhân liên quan 
đến thay đổi một đơn vị trong mỗi chất gây ô 
nhiễm được dự đoán về tỷ lệ tử vong sớm cho 
các giá trị rủi ro tương đối (RR) được giả định 
cho từng nguyên nhân chết theo các nghiên 
cứu nhóm hệ của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ 
(ACS), và P là tổng dân số của cả nước. Tỷ 
lệ tử vong sớm được ước tính theo quốc gia 
chứ không phải theo mô hình ô lưới vì dữ liệu 
dịch tễ học (tức là tỷ lệ tử vong) cũng như 
phần lớn dữ liệu dự báo dân số cho năm 
2030 chỉ có sẵn ở cấp quốc gia. Khoảng 
không chắc chắn được chỉ ra theo nguồn 
gốc bằng cách sử dụng ước tính cho từng 
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giá trị RR thấp, trung bình và cao. Độ nhạy 
của các tính toán cũng đã được kiểm tra đối 
với ngưỡng trên và dưới nồng độ PM2.5 cao 
(HCT) và thấp (LCT). Mức áp dụng HCT là 50 
µg/m3 và LCT là 5,8 µg/m3. PM2.5 trên từng 
ô lưới được tính bằng mô hình GEOS-Chem 
trước khi tính PM2.5 trọng số dân số trung bình 
toàn quốc để ước tính tỷ lệ tử vong. Tác dụng 
kết hợp sử dụng cả hai ngưỡng trên tổng tỷ lệ 
tử vong ước tính là ít hơn 7%. Trong nghiên 
cứu này chủ yếu sử dụng mức giá trị RR 
trung bình. Chúng tôi không áp dụng ngưỡng 
trên và dưới đối với Ozon.

Tỷ lệ tử vong sớm do ô nhiễm do điện than 
trong tương lai được thực hiện theo phương 
pháp đã nêu ở trên nhưng cũng tính đến 
những thay đổi giữa năm 2017 và 2030 về 
quy mô dân số, phân bố địa lý và hồ sơ dịch tễ 

học. Bên cạnh sự gia tăng dân số nói chung, 
Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa 
nhanh chóng, dẫn đến mật độ dân số cao hơn 
ở các khu vực bị ô nhiễm. Dân số cũng đang 
trải qua những thay đổi trong cấu trúc tuổi 
tác và lối sống (chế độ ăn uống, mức độ hoạt 
động, thu nhập, v.v…) có thể ảnh hưởng đến 
tính dễ bị tổn thương, dẫn đến thay đổi tỷ lệ 
tử vong cơ bản. Trước khi đưa các yếu tố này 
vào ước tính tỷ lệ tử vong, trước tiên phải tính 
toán tổng ô nhiễm trọng số dân số quốc gia 
cho năm 2030 từ sự gia tăng ô nhiễm than từ 
GEOS-Chem, được coi là sự khác biệt giữa 
các mô phỏng năm 2030 và 2017, và phân bố 
địa lý của dân số năm 2017. Các dự báo dân 
số trong tương lai được sử dụng để sửa đổi 
các ước tính phơi nhiễm ban đầu để phản ánh 
các ảnh hưởng bổ sung của tăng dân số, đô 

37



thị hóa và thay đổi tình trạng sức khỏe cơ bản 
đối với phơi nhiễm ô nhiễm và tỷ lệ tử vong 
liên quan vào năm 2030.

Để tính dân số vào năm 2030, nghiên cứu đã 
sử dụng dự báo tăng trưởng dân số cho năm 
2030 của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, có 
tính đến ảnh hưởng của đô thị hóa theo các 
dự báo của Ngân hàng Thế giới về tỷ lệ dân 
số sống ở khu vực thành thị vào năm 2030, 
thống kê về Dinh dưỡng và Dân số Sức khỏe. 
Những dự báo này chỉ được đưa ra ở cấp 
quốc gia. 

Để ước tính những thay đổi dự kiến trong 
đường cơ sở cụ thể về tỷ lệ tử vong do thay 
đổi đặc điểm tình trạng sức khỏe trong năm 
2030, đã sử dụng mức tỷ lệ tử vong từ Gánh 
nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) cho năm 2030 
được cập nhật dựa vào ước tính Sức khỏe 
Toàn cầu 2013. Các dự báo GBD cho năm 
2030 không theo quốc gia mà dựa theo các 
nhóm khác nhau của Ngân hàng Thế giới: 
thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp, thu 
nhập trung bình cao và thu nhập cao. Mỗi 
quốc gia được xếp vào một trong những 
nhóm thu nhập này dựa trên tổng thu nhập 

quốc dân trên đầu người. Tỷ lệ tử vong cơ 
sở cụ thể được ước tính theo nguyên nhân 
cho Việt Nam vào năm 2030 bằng cách điều 
chỉnh tỷ lệ tử vong cơ sở cụ thể năm 2012 
(mô tả ở trên) dựa trên sự thay đổi tương 
đối của dự báo tỷ lệ tử vong GBD giữa năm 
2012 và 2030 cho loại thu nhập có liên quan 
của mỗi quốc gia.

Bằng phương pháp trên, nhóm nghiên 
cứu thuộc Khoa Kỹ thuật và Khoa học ứng 
dụng, các trường đại học Harvard (Harvard 
University), Colorado (University of Colorado) 
Mỹ, chuyên gia nghiên cứu ô nhiễm không 
khí, Trung tâm nghiên cứu về Năng lượng 
và Không khí sạch (CREA) đã tính được 
mức tử vong sớm cho Việt Nam năm 2017 
và ước tính cho năm 2030 theo các kịch 
bản phát triển điện than khác nhau. Nhóm 
nghiên cứu thuộc GreenID và Trung tâm 
Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi 
trường – Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQG Hà Nội (CEMM) sử dụng kết 
quả để phân tích và biên soạn báo cáo.
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Tham vấn và
hoàn thiện
nghiên cứu
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Dữ liệu phát thải của các công trình nhiệt điện 
than theo các kịch bản đề xuất đã được sử 
dụng là đầu vào cho nhóm chuyên gia quốc tế 
chạy mô hình GEOS-Chem. Kết quả chạy mô 
hình lần một được nhóm chuyên gia Việt Nam 
tổng hợp và phân tích để xây dựng bản thảo 
số 1. Bản thảo số 1 đã được nhóm nghiên cứu 
trình bày và lấy ý kiến góp ý của các chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu về 
ô nhiễm không khí và đánh giá tác động của 
ONKK tới sức khỏe tại hội thảo tham vấn 
tháng 12/2019. Các chuyên gia phản biện và 
các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng kết 
quả ban đầu từ nghiên cứu có sự chênh lệch 
lớn và quá khác biệt so với kết quả nghiên cứu 
[4] của nhóm tác giả Havard áp dụng cùng 
phương pháp đã công bố. Các chuyên gia 
góp ý cần rà soát lại kết quả chạy mô hình 
hóa. Tiếp thu góp ý của các chuyên gia Việt 
Nam tại Hội thảo tham vấn trên, nhóm chuyên 
gia Harvard đã kiểm tra lại các mô phỏng và 
tìm thấy lỗi trong khi chạy mô hình lần một, cụ 
thể như sau:

(i) Phát thải SO2 và NOx từ các nhà máy điện 
than ở Việt Nam không được đưa vào mô 
hình một cách chính xác. Số liệu kiểm kê phát 
thải nhân tạo khu vực châu Á MIX đã được 
tính đến trong các mô phỏng ban đầu. Do 
cách xử lý kiểm kê khu vực trong thành phần 
phát thải HEMCO của GEOS-Chem, MIX đã 
ghi đè lên lượng phát thải NOx và SO2 cho 

cả phát thải nhân tạo toàn cầu CEDS và phát 
thải than Việt Nam được thêm vào trong công 
trình này. Kiểm kê MIX (có sẵn cho năm 2008 
và 2010) đã bị loại ra vì CEDS có sẵn trong 
những năm gần đây (đến năm 2014) và kết 
hợp kiểm kê khu vực MEIC với kiểm kê của 
Trung Quốc và REAS 2.1 so với phần còn lại 
của châu Á. Trong các mô phỏng cuối cùng, 
MIX đã bị loại ra để chúng tôi thu được khí thải 
NOx và SO2 từ CEDS trên toàn cầu và từ các 
kịch bản phát thải của nhà máy nhiệt điện than 
Việt Nam.  

(ii) Cũng có những vấn đề trong các điều kiện 
biên được sử dụng trong nguyên bản độ phân 
giải cao chạy qua Việt Nam. Các điều kiện biên 
không hoàn toàn bao gồm toàn bộ khu vực. 
Các tệp điều kiện biên đã được xử lý lại cho 
các lần chạy sau để bao phủ đúng vùng. Các 
mô phỏng mô hình được thực hiện một cách 
không chính xác; điều này hoàn toàn không 
liên quan đến các yếu tố đầu vào phát thải mà 
là cách mà miền toàn cầu và miền Việt Nam 
được liên kết trong mô hình. Những lỗi này 
làm mất hiệu lực các kết quả đầu tiên và đồng 
nghĩa là những kết quả đó không làm cơ sở ý 
nghĩa để phân tích.

Kết quả chạy mô hình sau khi cập nhật và 
chỉnh sửa các lỗi trên đã được nhóm nghiên 
cứu trong nước sử dụng phân tích và cho ra 
kết quả cuối cùng của nghiên cứu được trình 
bày kỹ trong phần 4 của báo cáo này. 

40



Kết quả nghiên cứu gồm hai phần chính: 
tác động tới chất lượng không khí và tác 
động sức khỏe, được trình bày dưới đây.

Kết quả
nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu gồm hai phần chính: 
tác động tới chất lượng không khí và tác 
động sức khỏe, được trình bày dưới đây.

Kết quả
nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu gồm hai phần chính: 
tác động tới chất lượng không khí và tác 
động sức khỏe, được trình bày dưới đây.

Kết quả
nghiên cứu
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5.1
Tác động tới
chất lượng không khí
SO2, NOx và bụi là ba chất phát thải chính của nhiệt điện than được tính toán trong nghiên cứu này. 
Lượng phát thải 3 chất này ở các kịch bản được thể hiện trong hình dưới đây:

Hình 5. Phát thải của nhiệt điện than theo các kịch bản

42



Về SO2:
Năm 2017, lượng phát thải SO2 của nhiệt điện 
than vào khoảng 101.617 tấn/năm. Tới năm 
2030, theo kịch bản QHĐ VII điều chỉnh, con 
số này tăng lên khoảng 449.858 tấn/năm, gấp 
khoảng 4,5 lần so với năm 2017. Với kịch bản 
EE&RE, lượng phát thải SO2 giảm đi khoảng 45% 
so với QHĐ VII điều chỉnh, còn khoảng 251.897 
tấn/năm. Khi kịch bản này kết hợp với biện pháp 
thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn thì lượng SO2 

thậm chí giảm xuống còn 97.452 tấn/năm, thấp 
hơn khoảng 78% so với QHĐ VII điều chỉnh.

Về NOx:

Năm 2017, lượng phát thải NOx của nhiệt điện 
than vào khoảng 172.011 tấn/năm. Tới năm 
2030, theo kịch bản QHĐ VII điều chỉnh, con số 
này tăng lên khoảng 4 lần (670.376 tấn/năm). 
Với kịch bản EE&RE, lượng phát thải NOx giảm 
đi khoảng 40% so với QHĐ VII điều chỉnh, còn 
406.199 tấn/năm. Khi kịch bản này kết hợp với 
biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn thì 
lượng NOx thậm chí giảm xuống còn 97.452 
tấn/năm, thấp hơn tới khoảng 85% so với QHĐ 
VII điều chỉnh.

Về bụi:

Năm 2017, lượng phát thải bụi của nhiệt điện 
than vào khoảng 38.132 tấn/năm. Tới năm 
2030, theo kịch bản QHĐ VII điều chỉnh, con 
số này tăng lên khoảng 4,7 lần (177.155 tấn/
năm). Với kịch bản EE&RE, lượng phát thải bụi 
giảm đi khoảng 45% so với QHĐ VII điều chỉnh 
(còn 97.452 tấn/năm). Khi kịch bản này kết hợp 
với biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn 
thì lượng bụi thậm chí giảm còn 9.745 tấn/năm, 
thấp hơn khoảng 95% so với QHĐ VII điều chỉnh.

Tổng hợp lại, có thể thấy lượng phát thải các 
chất gây ô nhiễm không khí từ nhiệt điện than 
năm 2030 ứng với kịch bản QHĐ VII điều chỉnh 
tăng khoảng 4 – 4,7 lần so với lượng phát thải 
năm 2017. Trong khi đó, lượng phát thải ở kịch 
bản EE&RE giảm từ 40 – 45%, và kịch bản 

EE&RE kết hợp thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn 
giảm khoảng 78 – 95% so với QHĐ VII điều 
chỉnh.

Dựa trên kết quả phát thải các chất trên, mô 
hình đã tính toán nồng độ PM2.5 và Ozon. Nồng 
độ PM2.5 được tính cho trung bình năm, và Ozon 
được tính giờ cao nhất trong ngày trung bình 
trong 6 tháng có nồng độ Ozon cao nhất. Cả 
hai nồng độ này đều được tính theo trọng số 
dân số.

Nồng độ Ozon giờ cao nhất tính trung bình cho 
cả nước vào năm 2017 là khoảng 0,63 ppb. 
Nồng độ này vào năm 2030 tăng lên khoảng 5 
lần ở kịch bản QHĐ VII điều chỉnh (3,2 ppb). Đối 
với kịch bản EE&RE, nồng độ này ở khoảng 1,4 
ppb (giảm khoảng 56% so với kịch bản QHĐ VII 
điều chỉnh). Ở kịch bản EE&RE kết hợp thắt chặt 
tiêu chuẩn/quy chuẩn phát thải, nồng độ này là 
0,4 ppb, thậm chí giảm khoảng 87% so với kịch 
bản QHĐ VII điều chỉnh.

Nồng độ PM2.5 trung bình năm theo trọng số dân 
số được trình bày ở phần dưới đây.

a. Các nhà máy đang vận hành năm 2017

Nồng độ PM2.5 trung bình năm theo trọng số dân 
số do hoạt động của nhiệt điện than gây nên tính 
cho năm 2017 được trình bày trên hình 5. Tính 
chung cho cả nước, nồng độ này là khoảng 0,9 
µg/m3. 

Theo Niên giám thống kê, lãnh thổ Việt Nam 
thường được chia thành 6 vùng, bao gồm:

1. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

2. Vùng Đồng bằng sông Hồng

3. Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

4. Tây Nguyên

5. Đông Nam bộ

6. Đồng bằng sông Cửu Long.

Xét từng khu vực, nồng độ trung bình năm của 
PM2.5 do nhiệt điện than gây nên có giá trị cao 
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nhất ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, giá trị cao nhất đạt 2,75 µg/m3 ở Hải Dương; 2,63 µg/m3 
ở Vĩnh Phúc và Hà Nội cũng có nồng độ 2,1 µg/m3. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng có nồng độ khá cao, 
1,55 µg/m3 ở Thanh Hóa, 1,78 µg/m3 ở Nghệ An và 1,46 µg/m3 ở Hà Tĩnh. Nồng độ các vùng khác 
đều ở mức thấp, dưới 1,0 µg/m3. Số liệu chi tiết cho từng tỉnh được trình bày tại phụ lục. Nồng độ 
PM2.5 trung bình năm cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng có thể lý giải do đây là khu vực tập trung 
nhiều nhất các nhà máy nhiệt điện than đang vận hành của Việt Nam. 

Hình 6. Phân bố nồng độ trung bình năm của PM2.5 do hoạt động điện than 
gây ra năm 2017

Để có thể phần nào kiểm chứng kết quả mô mình, nhóm nghiên cứu đã thực hiện so sánh nồng độ 
PM2.5 trung bình ngày của mô hình mô phỏng tất cả các nguồn thải ở Việt Nam với số liệu quan trắc 
tự động theo thời gian thực của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ cho hai thành phố Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh trong năm 2017. So sánh cho thấy sự tương đồng trong xu hướng biến thiên nồng 
độ PM2.5 giữa mô hình và thực tế.
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Hình 7. Nồng độ PM2.5 trung bình ngày theo mô hình và thực tế

b. Dự báo phát thải tới năm 2030 theo QHĐ VII điều chỉnh
Nồng độ trung bình năm tính cho cả nước là khoảng 3,7 µg/m3, gấp khoảng 4 lần so với nồng độ 
năm 2017.

Phân bố nồng độ trung bình năm của PM2.5 do hoạt động của nhiệt điện than gây nên tính cho năm 
2030 theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh được trình bày trên hình 6. 
Với kịch bản này, công suất nhiệt điện than khoảng 55 GW nên nồng độ PM2.5 của tất cả các vùng trên 
cả nước đều tăng cao. Nồng độ tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng lên tới 9,44 µg/m3 ở Bắc Ninh, 
9,39 µg/m3 ở Hưng Yên và 8,46 µg/m3 ở Hà Nội. 

Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc nằm cận kề khu vực Đồng bằng sông Hồng như Thái 
Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ cũng có nồng độ PM2.5 rất cao, từ 5,35 µg/m3 đến 7,77 µg/m3. 

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thì chỉ có các tỉnh phía Bắc có nồng độ rất cao tương 
đương với nồng độ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, 8,21 µg/m3 ở Thanh Hóa, 9,01 µg/m3 ở Nghệ An, 
6,82 µg/m3 ở Hà Tĩnh. Các tỉnh phía Nam của khu vực này cũng có nồng độ khá cao, 2,83 µg/m3 ở 
Khánh Hòa, 2,58 µg/m3 ở Ninh Thuận, 2,24 µg/m3 ở Bình Thuận.
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Các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều có nồng độ trên 1,0 µg/m3 và 
có một số tỉnh cao hơn như Hậu Giang (3,3 µg/m3), Tiền Giang (3,22 µg/m3), Sóc Trăng (3,01 µg/m3). 

Điều này có thể được lý giải bởi theo QHĐ VII điều chỉnh tới năm 2030 một loạt các dự án điện than 
mới sẽ được xây dựng ở khu vực miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chi tiết nồng độ PM2.5 trung bình năm của các tỉnh vào năm 2030 theo kịch bản phát triển điện than 
của QHĐ VII điều chỉnh được trình bày tại phụ lục.

Hình 8. Phân bố nồng độ trung bình năm của PM2.5 do hoạt động điện than 
năm 2030 theo kịch bản Quy hoạch điện VII điều chỉnh.
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Hình 9. Phân bố nồng độ trung bình năm của PM2.5 do hoạt động điện than 
năm 2030 theo kịch bản EE&RE

Nồng độ PM2.5 trung bình năm tính cho cả nước là khoảng 3,1 µg/m3, gấp khoảng 1,2 lần so với kịch 
bản QHĐ VII điều chỉnh.

c. Dự báo phát thải tới năm 2030 theo kịch bản EE&RE
Hình 9 cho thấy, khi tổng công suất điện than theo kịch bản EE&RE giảm xuống còn 25,64 GW thì nồng 
độ PM2.5 các vùng giảm đi khá nhiều, tuy nhiên mức giảm ở miền Bắc không nhiều, nồng độ PM2.5 vẫn 
ở mức cao vì phần lớn các nhà máy nhiệt điện ở phía Bắc vẫn giữ nguyên, trong khi nhiều nhà máy 
mới sẽ được xây dựng theo quy hoạch ở miền Trung và miền Nam bị cắt giảm theo kịch bản EE&RE.
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Hình 10. Phân bố nồng độ trung bình năm của PM2.5 do hoạt động điện than năm 2030 theo 
kịch bản EE&RE kết hợp với tiêu chuẩn phát thải chặt hơn.

d. Dự báo phát thải tới năm 2030 theo kịch bản EE&RE kết hợp thắt chặt tiêu chuẩn phát thải

Một kịch bản khác có công suất điện than năm 2030 bằng với kịch bản EE&RE (25,64 GW) kết hợp 
với áp dụng tiêu chuẩn phát thải chặt chẽ hơn, kiểm soát tốt việc lắp đặt, vận hành các thiết bị xử lý thì 
nồng độ giảm hẳn so với các kịch bản trên (hình 10).
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Với kịch bản này, nồng độ PM2.5 nhỏ đi rất 
nhiều, thậm chí nhỏ hơn mức nồng độ tính 
cho năm 2017. Kể cả ở miền Bắc không có 
địa phương nào có nồng độ trọng số dân số 
trung bình năm của PM2.5 lớn hơn mức 1,5 
µg/m3. Hầu hết các tỉnh từ Quảng Trị trở vào 
Nam đều có nồng độ ở mức thấp hơn 0,5 
µg/m3. Tính trung bình cho cả nước, nồng 
độ này rơi vào khoảng 0,6 µg/m3.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của công 
tác quản lý phát thải khi thắt chặt tiêu chuẩn 
phát thải. Điều này có thể đạt được khi áp 
dụng công nghệ phát điện tiên tiến (đối với 
nhà máy đang vận hành và xây dựng), lắp 
đặt và vận hành nghiêm túc hệ thống xử lý 
bụi, khí thải, hệ thống kiểm soát phát thải 
hiện đại. Nếu có quyết tâm Việt Nam có thể 
thực hiện được trong tương lai và khi đó, 
nếu không đạt được mức độ nồng độ trọng 
số dân số trung bình năm của PM2.5 thấp 
như tính toán ở trên thì chắc chắn nồng độ 
cũng sẽ giảm đáng kể.

Tóm lại sự thay đổi công suất nhiệt điện than 
trong các kịch bản có ảnh hưởng rất lớn tới 
nồng độ PM2.5. Năm 2017 với khoảng 16.800 
MW điện than đang vận hành, nồng độ PM2.5 
trung bình năm theo trọng số dân số ở mức 
0.9 µg/m3. Nồng độ này tăng lên khoảng 4 
lần trong kịch bản QHĐ VII điều chỉnh khi 
công suất nhiệt điện than tăng thêm khoảng 
38.700 MW. Ở kịch bản EE&RE, công suất 
nhiệt điện than giảm đi khoảng 27.800 MW, 
nồng độ PM2.5 giảm đi khoảng 15% so với 
QHĐ VII điều chỉnh (còn 3,2 µg/m3). Và nếu 
kết hợp thêm biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/
quy chuẩn thì mức giảm lên tới 85%, nồng 
độ PM2.5 thậm chí thấp hơn mức năm 2017.

So sánh giữa các vùng địa lý, Đồng bằng 
sông Hồng là khu vực có nồng độ PM2.5 do 
nhiệt điện than gây ra ở mức cao nhất. Tây 
Nguyên là khu vực có nồng độ ở mức thấp 
nhất. Sự thay đổi tăng/giảm công suất nhiệt 
điện than có tác động rõ rệt tới nồng độ 
PM2.5 ở miền Trung và miền Nam.
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Dựa vào kết quả nồng độ phát thải từ nhiệt điện than, nhóm nghiên cứu đã tính toán tác động sức 
khỏe, cụ thể là số ca tử vong sớm cho từng kịch bản với khoảng tin cậy là 95%. 

Theo các kịch bản

Tổng số ca tử vong sớm do nhiệt điện than gây ra vào năm 2017 ước tính khoảng 4.359 ca. Ở 
kịch bản QHĐ VII điều chỉnh, khi công suất nhiệt điện than tăng thêm khoảng 38.600 MW, số ca 
tử vong sớm tăng lên khoảng 6,5 lần (28.136 ca) vào năm 2030. Với kịch bản EE&RE (nhiệt điện 
than giảm đi khoảng 27.800 MW), số ca tử vong sớm giảm 20% so với QHĐ VII điều chỉnh, còn 
khoảng 22.761 ca ở mốc 2030. Nếu áp dụng thêm biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn phát 
thải, con số này giảm tới 80% so với QHĐ VII điều chỉnh, còn khoảng 4.404 ca vào năm 2030, chỉ 
cao hơn một chút so với năm 2017. Tác động sức khỏe của nhiệt điện than ở các kịch bản được 
thể hiện ở hình dưới đây:

Tác động tới
sức khỏe
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Hình 12. Tác động sức khỏe của nhiệt điện than theo vùng

Hình 11. Số ca tử vong sớm do nhiệt điện than theo các kịch bản

Hình 12 cho thấy vùng Đồng bằng sông Hồng có mức tử vong sớm cao nhất so với các vùng khác ở 
tất cả kịch bản phát triển điện than. Nghiên cứu cũng cho thấy kịch bản giảm nhiệt điện than mang lại 
lợi ích sức khỏe to lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ 
thể, số ca tử vong sớm của kịch bản EE&RE giảm khoảng 65% - 70% so với QHĐ VII điều chỉnh ở cả 
3 khu vực này vào năm 2030.

Nếu phân tích cụ thể hơn theo các tỉnh, nghiên cứu cho thấy 10 tỉnh/ thành phố chịu tác động sức 
khỏe lớn nhất bởi các nhà nhiệt điện than đang vận hành gồm (tính theo lượng ca tử vong): TP. Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, và 
Hưng Yên (hình 13). 

Kết quả này gần như tương đồng với kết quả của 3 kịch bản còn lại, mặc dù thứ tự của các tỉnh có 
thay đổi. 

Theo khu vực địa lý
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Theo các loại bệnh
Nghiên cứu chỉ ra 6 loại bệnh có liên quan tới phát thải của nhiệt điện than gồm: đột quỵ, bệnh hô hấp, 
bệnh tim thiếu máu cục bộ, các bệnh tim mạch khác, ung thư phổi và nhiễm trùng đường hô hấp dưới 
(trẻ em). 
Trong đó, tỷ lệ tử vong sớm do bệnh đột quỵ chiếm tỷ lệ cao nhất (46%), bệnh hô hấp (20%), và bệnh 
tim thiếu máu cục bộ (20%), còn lại là các bệnh khác. Sự phân chia tỷ lệ của những bệnh này trong 
năm 2017 cũng như trong 3 kịch bản của năm 2030 là tương tự nhau.

Tỷ lệ tử vong sớm tính cho cả nước do nhiệt điện than gây ra theo các loại bệnh khác nhau được trình 
bày ở hình 14. 

Hình 14. Tỷ lệ tử vong sớm (%) do hoạt động điện than ở Việt Nam năm 2017 theo loại bệnh

Hình 13. 10 tỉnh/ thành phố chịu tác động sức khỏe lớn nhất bởi nhiệt điện than năm 2017
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Theo chất gây ô nhiễm
So sánh tác động sức khỏe của các chất gây ô nhiễm, phần lớn số ca tử vong là do các bệnh có liên 
quan tới PM2.5, chiếm khoảng 94% - 98% trong các kịch bản, số ca tử vong liên quan tới Ozon chiếm 
tỷ lệ còn lại không đáng kể (xem hình 15 dưới đây).  Ngoài ra nghiên cứu cũng cho thấy Ozon chủ yếu 
gây ra các bệnh hô hấp, trong khi đó PM2.5 là tác nhân gây ra tất cả 6 bệnh nêu trên. 

Hình 15. Số ca tử vong sớm do nhiệt điện than theo chất gây ô nhiễm
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Kết luận 
và kiến nghị

54



Từ kết quả phân tích trên, nghiên cứu đưa ra 
các kết luận và kiến nghị như sau:

Kết luận:
1. Sự thay đổi công suất nhiệt điện than có tác 
động lớn tới lượng phát thải và nồng độ các 
chất gây ô nhiễm không khí. Với kế hoạch phát 
triển nhiệt điện than tới năm 2030 theo QHĐ 
VII điều chỉnh, lượng phát thải các chất gây ô 
nhiễm không khí (SO2, NOx, bụi) sẽ tăng lên 
khoảng 4 – 4,7 lần so với các nhà máy đang 
vận hành năm 2017. Nồng độ PM2.5 trung bình 
năm theo trọng số dân số cũng tăng khoảng 
4 lần. 

2. Việc áp dụng các biện pháp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả kết hợp với năng 
lượng tái tạo để giảm nhiệt điện than giúp cải 
thiện chất lượng không khí. Điều này được thể 
hiện ở kịch bản EE&RE (giảm khoảng 27.800 
MW điện than vào năm 2030). Lượng phát 
thải SO2, NOx, bụi của kịch bản này giảm đi 
40 – 45% so với kịch bản QHĐ VII điều chỉnh. 
Nồng độ PM2.5 trung bình năm theo trọng số 
dân số của kịch bản này cũng thấp hơn 15% 
so với QHĐ VII điều chỉnh. 

3. Thắt chặt tiêu chuẩn/quy chuẩn phát thải là 
giải pháp căn cơ mang lại hiệu quả cải thiện 
chất lượng không khí đáng kể, giúp giảm 78 
– 95% lượng phát thải SO2, NOx, bụi, và 85% 
nồng độ PM2.5 trung bình năm theo trọng số 
dân số vào năm 2030 so với QHĐ VII điều 
chỉnh.  

4. Những kết luận trên cũng đúng với đánh giá 
tác động sức khỏe. Tổng số ca tử vong sớm 
do nhiệt điện than gây ra vào năm 2017 ước 
tính khoảng 4.359 ca. Ở kịch bản QHĐ VII điều 
chỉnh, số ca tử vong sớm tăng lên khoảng 6,5 
lần (28.136 ca). Với kịch bản EE&RE, số ca 
tử vong sớm giảm 20% so với QHĐ VII điều 

chỉnh, còn khoảng 22.761 ca. Nếu áp dụng 
thêm biện pháp thắt chặt tiêu chuẩn/quy 
chuẩn phát thải, con số này giảm tới 80% so 
với QHĐ VII điều chỉnh, còn khoảng 4.404 ca, 
chỉ cao hơn một chút so với năm 2017.

Kiến nghị:
Đối với Bộ Công Thương:

1. Bổ sung đánh giá về tác động ô nhiễm 
không khí, đặc biệt là phát thải PM2.5 và các 
chất tiền thân của PM2.5, và tính toán gánh 
nặng bệnh tật, tử vong sớm gây nên để có 
thêm cơ sở đưa ra quyết định về lựa chọn các 
nguồn năng lượng trong tương lai (trước mắt 
là Quy hoạch điện VIII).
2. Ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả kết hợp với năng lượng tái tạo để thay 
thế gần 30.000 MW điện than chưa xây dựng. 
Điều này cũng phản ánh đúng tinh thần của 
Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 
của Bộ Chính trị. 

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

3. Nâng cấp các quy chuẩn/tiêu chuẩn phát 
thải liên quan tới nhiệt điện than tiệm cận quốc 
tế (tham khảo kinh nghiệm của các nước như 
Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu). Đồng thời tham 
khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) về giới hạn cho phép các chất ô nhiễm 
không khí trong môi trường để bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. 

4. Công bố số liệu phát thải của các nhà máy 
theo thời gian thực và hàng năm. Điều này 
sẽ hỗ trợ công tác đánh giá tác động tới môi 
trường và sức khỏe được chính xác hơn đồng 
thời cũng giúp tăng cường công tác quản lý 
của các cơ quan Nhà nước, tăng tính thực thi 
các quy định về bảo vệ môi trường của các 
nhà máy.
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Đề xuất các nghiên cứu và hoạt động trong tương lai:
1. Cần những nghiên cứu sâu hơn về mô hình đánh giá phân bố nồng độ chất ô nhiễm không khí 
(có thể lấy PM2.5 làm đại diện) do điện than gây ra, chẳng hạn mô hình cần chạy ở độ phân giải tốt 
hơn, kiểm định với các số liệu đo đạc của Việt Nam, kiểm kê phát thải từ các nhà máy nhiệt điện 
phải được thực hiện và sử dụng trong mô hình. Từ đó tính nồng độ phơi nhiễm trọng số dân số. 
Mức tác động gây tử vong sớm, gây thiệt hại, suy giảm GDP cũng cần được nghiên cứu cụ thể 
cho Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Cần có chuyển giao về mô hình tính toán giữa nhóm chuyên gia quốc tế và Việt Nam để Việt 
Nam có thể làm chủ mô hình và có thể vận dụng để thực hiện các nghiên cứu sau này.

3. Sẽ là thiếu nếu chỉ nghiên cứu đánh giá riêng rẽ tác động của nhiệt điện than đến chất lượng không 
khí và sức khỏe. Để có bức tranh tổng thể, cần có nghiên cứu đánh giá cho các nguồn khác. 
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Phụ lục
Bảng 1: Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2017 phát thải 

từ các nhà máy nhiệt điện than, theo tỉnh

Vùng Đồng bằng sông Hồng  
Tỉnh/Thành 

phố
Hà Nội

Vĩnh 
Phúc

Bắc Ninh
Quảng 
Ninh

Hải 
Dương

Hải Phòng

PM2.5  (µg/m3) 2,10 2,63 2,49 1,38 2,75 2,43
Tỉnh/Thành 

phố
Hưng 
Yên

Thái 
Bình

Hà Nam Nam Định Ninh Bình

PM2.5  (µg/m3) 2,36 1,82 1,81 1,42
 Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tỉnh/Thành 
phố

Hà 
Giang

Cao 
Bằng

Bắc Kạn
Tuyên 
Quang

Lào Cai Yên Bái
Thái 

Nguyên
PM2.5  (µg/m3) 0,77 0,90 1,42 1,97 0,62 1,36 2,45
Tỉnh/Thành 

phố
Lạng 
Sơn

Bắc 
Giang

Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Hòa Bình

PM2.5  (µg/m3) 1,00 1,94 1,96 0,19 0,21 0,55 1,41
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Tỉnh/Thành 
phố

Thanh 
Hóa

Nghệ 
An

Hà Tĩnh
Quảng 
Bình

Quảng Trị
Thừa Thiên 

- Huế
Đà Nẵng

PM2.5  (µg/m3) 1,55 1,78 1,46 0,78 0,10 0,06 0,07
Tỉnh/Thành 

phố
Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình Định Phú Yên
Khánh 
Hòa

Ninh Thuận Bình Thuận

PM2.5  (µg/m3) 0,07 0,08 0,11 0,22 0,58 0,69 0,59
Vùng Tây Nguyên

Tỉnh/Thành 
phố

Kon 
Tum

Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông
Lâm 
Đồng

  

PM2.5  (µg/m3) 0,03 0,06 0,19 0,17 0,36   
Vùng Đông Nam Bộ

Tỉnh/Thành 
phố

Bình 
Phước

Tây 
Ninh

Bình 
Dương

Đồng Nai
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
TP. Hồ Chí 

Minh
 

PM2.5  (µg/m3) 0,29 0,41 0,56 0,60 0,56 0,66  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tỉnh/Thành 
phố

Long An
Tiền 

Giang
Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang

PM2.5  (µg/m3) 0,74 0,67 0,48 0,45 0,44 0,41 0,36
Tỉnh/Thành 

phố
Kiên 

Giang
Cần 
Thơ

Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau

PM2.5  (µg/m3)  0,39 0,34 0,59 0,32 0,27  
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Bảng 2: Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2030 theo kịch bản
phát triển điện than của Quy hoạch Điện VII điều chỉnh

Vùng Đồng bằng sông Hồng  
Tỉnh/Thành 

phố
Hà Nội

Vĩnh 
Phúc

Bắc Ninh
Quảng 
Ninh

Hải 
Dương

Hải Phòng

PM2.5  (µg/m3) 8,46 8,06 9,44 4,08 8,70 6,08
Tỉnh/Thành 

phố
Hưng 
Yên

Thái 
Bình

Hà Nam Nam Định Ninh Bình

PM2.5  (µg/m3) 9,39 6,96 8,58 7,40
 Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tỉnh/Thành 
phố

Hà 
Giang

Cao 
Bằng

Bắc Cạn
Tuyên 
Quang

Lào Cai Yên Bái
Thái 

Nguyên
PM2.5  (µg/m3) 3,00 3,64 5,35 6,17 2,24 4,53 7,77
Tỉnh/Thành 

phố
Lạng 
Sơn

Bắc 
Giang

Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Hòa Bình

PM2.5  (µg/m3) 4,19 7,34 6,40 0,78 0,79 2,06 6,75
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Tỉnh/Thành 
phố

Thanh 
Hóa

Nghệ 
An

Hà Tĩnh
Quảng 
Bình

Quảng Trị
Thừa Thiên 

- Huế
Đà Nẵng

PM2.5  (µg/m3) 8,21 9,01 6,82 3,35 0,45 0,29 0,31
Tỉnh/Thành 

phố
Quảng 
Nam

Quảng 
Ngãi

Bình Định Phú Yên
Khánh 
Hòa

Ninh Thuận Bình Thuận

PM2.5  (µg/m3) 0,30 0,34 0,51 1,03 2,83 2,58 2,24
Vùng Tây Nguyên

Tỉnh/Thành 
phố

Kon 
Tum

Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông
Lâm 
Đồng

  

PM2.5  (µg/m3) 0,17 0,27 1,03 0,77 1,43   
Vùng Đông Nam Bộ

Tỉnh/Thành 
phố

Bình 
Phước

Tây 
Ninh

Bình 
Dương

Đồng Nai
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
TP. Hồ Chí 

Minh
 

PM2.5  (µg/m3) 1,17 1,69 2,21 2,25 2,13 2,80  
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tỉnh/Thành 
phố

Long An
Tiền 

Giang
Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang

PM2.5  (µg/m3) 3,30 3,22 2,56 2,12 2,52 2,15 1,74
Tỉnh/Thành 

phố
Kiên 

Giang
Cần 
Thơ

Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau

PM2.5  (µg/m3) 2,48 3,30 3,01 1,81 1,38
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