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Tài liӋu 6: Thông tѭ vӅ quan trҳc khí thҧi công nghiӋp (Thông tѭ sӕ 40/2015/TT-BTNMT)

%Ӝ7¬,1*8<Ç19¬0Ð,75ѬӠ1*
6ӕ40/2015/TT-BTNMT

&Ӝ1*+2¬;+Ӝ,&+Ӫ1*+Ƭ$9,ӊ71$0
ĈӝFOұS- 7ӵGR- +ҥQKSK~F
+j1͡LQJj\ 17 tháng 8 QăP15

7+Ð1*7Ѭ
9ӅTX\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL
&ăQFͱ/X̵WB̫RY͏P{LWU˱ͥQJngày 23 tháng 6 QăP;
&ăQ Fͱ 1JK͓ ÿ͓QK V͙ 21/20131Ĉ-&3 QJj\  WKiQJ  QăP 2013 FͯD
&KtQKSKͯTX\ÿ͓QKFKͱFQăQJ, QKL͏PYͭ, TX\͉QK̩QYjF˯F̭XW͝FKͱFFͯD%͡
Tài nguyên và Môi WU˱ͥQJ;
Theo ÿ͉QJK͓FͯD7͝QJFͭFWU˱ͧQJ7͝QJFͭF 0{LWU˱ͥQJ, 9ͭWU˱ͧQJ9ͭ
3KiSFK͇Yj9ͭWU˱ͧQJ9ͭ.KRDK͕FYj&{QJQJK͏;
%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJEDQKjQK7K{QJW˱TX\ÿ͓QKquy
WUuQKNͿWKX̵WTXDQWU̷FNKtWK̫L
ĈLӅX13KҥPYLÿLӅXFKӍQK
1. 7K{QJWѭ Qj\TX\ÿӏQK YӅ quy trình NӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL WӯӕQJ
NKyLӕQJWKҧLFӫDFiFQKjPi\FѫVӣVҧQ[XҩWFKӃELӃQNLQKGRDQKGӏFKYө
F{QJQJKLӋSYjFiFOzÿӕWFKҩWWKҧL VDXÿk\JӑLFKXQJOjFѫVӣ).
+RҥWÿӝQJTXDQWUҳFNKtWKҧL EҵQJFiFWKLӃWEӏTXDQWUҳFWӵÿӝQJOLrQ
WөFNK{QJWKXӝFSKҥPYLÿLӅXFKӍQKFӫD7K{QJWѭQj\
ĈLӅX 2. ĈӕLWѭӧQJiSGөQJ
7K{QJWѭQj\ iSGөQJÿӕLYӟLFѫTXDQTXҧQOêYӅP{LWUѭӡQJ và các Wә
FKӭFFiQKkQcó liên quan ÿӃQKRҥWÿӝQJTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ.
ĈLӅX*LҧLWKtFKWӯ QJӳ và FKӳYLӃWWҳW
1. 3KѭѫQJ SKiS Oҩ\ PүX ÿLӅX NLӋQ ÿҷQJ ÿӝQJ OӵF (isokinetic Oj SKѭѫQJ
SKiSOҩ\PүX EҧR ÿҧP ÿLӅXNLӋQ YұQ WӕF K~WFӫDEѫPOҩ\PүX WҥLÿҫXK~WPүX
EҵQJYұQWӕFNKtWKҧLWҥLÿLӇPK~WPүX.
27KLӃWEӏÿRWUӵFWLӃSOjWKLӃWEӏÿѭӧFÿѭDYjRP{LWUѭӡQJFҫQÿRvà KLӇQ
WKӏWӭFWKӡLJLiWUӏFӫDWK{QJVӕFҫQÿR.
3. &iFFKӳYLӃWWҳWWURQJ7K{QJWѭQj\ÿѭӧFKLӇXQKѭVDX:
- US EPA method: pKѭѫQJSKiSFӫD &ѫTXDQ%ҧRYӋP{LWUѭӡQJ0ӻ.
- $6WLrXFKXҭQTXӕFJLDFӫDÚc.
- ISO: WLrXFKXҭQFӫD7әFKӭFWLrXFKXҭQTXӕFWӃ.
- -,6WLrXFKXҭQF{QJQJKLӋSFӫD1KұW%ҧQ
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ĈLӅX1JX\rQWҳFiSGөQJFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSYLӋQGүQ
9LӋFiSGөQJFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSYLӋQGүQSKҧLWXkQWKӫWKHR
FiF WLrX FKXҭQ SKѭѫQJ SKiS TXDQ WUҳF KLӋQ WUѭӡQJ và phân tích P{L WUѭӡQJ
ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL .KRҧQYj.KRҧQ ĈLӅX 7K{QJWѭnày.
7UѭӡQJKӧSFiFWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJvà phân
tích P{LWUѭӡQJTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQYj.KRҧQĈLӅX 7K{QJWѭQj\VӱDÿәL
EәVXQJKRһFWKD\WKӃWKuiSGөQJWKHRWLrXFKXҭQSKѭѫQJSKiSPӟL
ĈLӅX5.4X\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧL
4X\WUuQKNӻWKXұWTXDQWUҳFNKtWKҧLTX\ÿӏQKFKLWLӃWWҥLĈLӅX ĈLӅX7
và ĈLӅX8 7K{QJWѭQj\.
ĈLӅX6.;iFÿӏQKPөFtiêu FӫDFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
1. &XQJFҩSVӕOLӋXSKөFYөF{QJWiF NLӇP VRiW{QKLӉP không khíTXҧQ
OêP{LWUѭӡQJNK{QJNKtFӫDTUXQJѭѫQJYjÿӏDSKѭѫQJ.
7KӵFKLӋQFiFTX\ÿӏQK\rXFҫXTXDQWUҳFJLiPViWP{LWUѭӡQJFӫD Fѫ
TXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ
3.ĈiQKJLiVӵWXkQWKӫcác TX\FKXҭQNӻWKXұWP{LWUѭӡQJOLrQTXDQÿӃQ
NKtWKҧL.
4ĈiQKJLiKLӋXVXҩWOjPYLӋF FӫDcác KӋWKӕQJ, WKLӃW Eӏ[ӱOêNKtWKҧL
ĈLӅX7. 7KLӃWNӃFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
1.;iFÿӏQKYӏWUtYjVӕOѭӧQJÿLӇP TXDQWUҳF: tKӵFKLӋQ theo TX\ÿӏQKWҥL
3KөOөF01 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\.
2;iFÿӏQKWK{QJVӕTXDQ WUҳF
&ăQFӭFiFTX\ÿӏQK\rXFҫXFӫDFѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ; các
TX\FKXҭQNӻWKXұWP{LWUѭӡQJÿӕLYӟLNKtWKҧLFiFQJjQKF{QJQJKLӋSOzÿӕW
FKҩWWKҧL; PөFWLrXFӫDFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF; ORҥLKuQKVҧQ[XҩWTX\P{ÿһF
ÿLӇP QJXӗQWKҧL ÿӇ[iFÿӏQKFiFWK{QJVӕTXDQWUҳF:
a  7K{QJ Vӕ EҳW EXӝF TXDQ WUҳF WUӵF WLӃS WҥL KLӋQ WUѭӡQJ JӗP: QKLӋW ÿӝ
YұQWӕFOѭXOѭӧQJKjP ҭPNKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtNK{iSVXҩWNKtWKҧL.
QX\ ÿӏQK Nӻ WKXұW ÿӕL YӟL FiF WK{QJ Vӕ EҳW EXӝF ÿR WUӵF WLӃS WҥL KLӋQ WUѭӡQJ
ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL3KөOөF 02, 03 và 04 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\;
b) 7K{QJVӕOҩ\PүXWҥLKLӋQWUѭӡQJÿӇ SKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
JӗP %өL WәQJ PM, %өLPM 10 , SO 2 , NO x (NO và NO 2 ), H 2 SO 4 , ÿӝ NKyL CO,
H 2 S, COS, CS 2 , Pb, F-KӧSFKҩWKӳXFѫdioxin/furan (PCDD/PCDF), WәQJFiF
FKҩWKӳXFѫNK{QJEDRJӗPPrWDQ TGNMO), HBr, Cl 2 , Br 2 , HF, HCl, Sb, As,
Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, P, Se, Ag, TI, Zn, Hg, KӧSFKҩWKLGURFDFERQÿD
YzQJWKѫP PAHs);
c) &iFWK{QJVӕ: SO 2 , NO x (NO và NO 2 ), CO, O 2 QJRjLYLӋFOҩ\PүXKLӋQ
WUѭӡQJYjSKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋPQKѭÿmTX\ÿӏQKWҥLĈLӇPEKKRҧQ
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này, FyWKӇVӱGөQJSKѭѫQJSKiSÿRÿҥFWUӵFWLӃSWҥLKLӋQWUѭӡQJkhi ÿiSӭQJ
ÿҫ\ÿӫFiF ÿLӅXNLӋQTX\ÿӏQKWҥL3KөOөF06 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\
;iFÿӏQKWKӡLJLDQWҫQVXҩWYjVӕOѭӧQJPүXTXDQWUҳF
D 7KӡLJLDQTXDQWUҳFPүXÿѭӧFOҩ\YjRWKӡLÿLӇPKRҥWÿӝQJVҧQ[XҩW
FӫDFѫVӣÿҥWWӕLWKLӇXF{QJVXҩWWKLӃWNӃ&ѫVӣSKҧLYұQKjQKKRҥWÿӝQJәQ
ÿӏQKWURQJVXӕWWKӡLJLDQ Oҩ\PүX;
b)7ҫQVXҩWTXDQWUҳF: WӕLWKLӇXOj01 OҫQ/03 tháng;
c) 6ӕOѭӧQJPүXWURQJ0OҫQTXDQWUҳF: WӕLWKLӇXOj3 PүX0OҫQ
4. /ұSNӃKRҥFKTXDQWUҳF
KӃKRҥFKTXDQWUҳF NKtWKҧLEҧRÿҧPEDRJӗPQKӳQJQӝLGXQJVDX:
D  'DQK ViFK QKkQ OӵF WKӵF KLӋQ TXDQ WUҳF Yj SKkQ F{QJ QKLӋP Yө FKR
WӯQJFiQEӝWKDPJLD
E 'DQKViFKFiFWәFKӭFFiQKkQWKDPJLDSKӕLKӧSWKӵFKLӋQTXDQWUҳF
P{LWUѭӡQJ QӃXFy 
F 'DQKPөFWUDQJWKLӃWEӏGөQJFөKyDFKҩWTXDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJYj
SKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
G 3KѭѫQJWLӋQWKLӃWEӏEҧRKӝEҧRÿҧPDQWRjQODRÿӝQJFKRKRҥWÿӝQJ
TXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
ÿ 7K{QJVӕSKѭѫQJSKiSTXDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJ, ciFORҥLPүXFҫQOҩ\
WKӇWtFKPүXSKѭѫQJSKiSEҧRTXҧQYұQFKX\ӇQ YjWKӡLJLDQOѭXPүX
e) 7K{QJVӕSKѭѫQJSKiSSKkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
J .LQKSKtWKӵFKLӋQTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
K .ӃKRҥFKWKӵFKLӋQEҧR ÿҧPFKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJWURQJ
TXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ
ĈLӅX7KӵFKLӋQFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳF
&{QJWiFFKXҭQEӏWUѭӟFNKLWLӃQKjQKTXDQWUҳF
D &KXҭQEӏWKLӃWEӏTXDQWUҳFFiFWKLӃWEӏTXDQWUҳFSKҧLÿѭӧFNLӇPÿӏQK
KLӋXFKXҭQEҧRGѭӥQJYjNLӇPWUDYӋVLQKWKHRTX\ÿӏQKFӫDFѫTXDQQKjQѭӟF
FyWKҭPTX\ӅQKRһFWKHRKѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩW
E &KXҭQEӏF{QJFөGөQJFөKyDFKҩWYjYұWOLӋXOӑFFăQFӭYjRSKѭѫQJ
SKiSTXDQWUҳFWK{QJVӕTXDQWUҳF ÿӇFKXҭQEӏFiFӕQJLPSLQJHUFKҩWKҩSWKө
FKҩWKҩSSKөGөQJFөFKӭDPүXNKtSKKӧS9ұWOLӋXOӑFSKҧLFyJLӟLKҥQQKLӋW
ÿӝOӟQKѫQQKLӋWÿӝNKtWKҧLYjSKKӧSYӟLWK{QJVӕTXDQWUҳF
F &KXҭQEӏFiFWKLӃWEӏSKөWUӧJӗPWKLӃWEӏÿӏQKYӏYӋWLQK(GPS), máy
ҧQKPi\EӝÿjP, máy tính;
G &KXҭQEӏGөQJFөEҧRKӝODRÿӝQJFKXҭQEӏÿҫ\ÿӫFiFGөQJFөEҧRKӝ
ODRÿӝQJQKѭTXҫQiRJLҫ\JăQJWD\FKX\rQGөQJ ÿѭӧFOjPEҵQJYұWOLӋXFKӏX
QKLӋWYjFKӕQJD[LW PһWQҥKRһFNKҭXWUDQJSKzQJÿӝFÿDLEҧRKLӇPPǊFӭQJ
GөQJFөVѫFӭX
3
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ÿ ;iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳFFҫQWLӃQKjQKNKҧRViWWKӵFÿӏDWҥLӕQJNKyL
Yj[iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳFFKXҭQEӏOӛOҩ\PүXVjQF{QJWiFFiFSKѭѫQJiQ
QkQJ Kҥ WKLӃW Eӏ DQ WRjQ ODR ÿӝQJ QJXӗQ ÿLӋQ WUѭӟF NKL WLӃQ KjQK quaQ WUҳF.
9LӋFFKXҭQEӏOӛOҩ\PүXSKҧLEҧRÿҧPNtFKWKѭӟFOӛYӏWUtSKKӧSFKRKRҥW
ÿӝQJOҩ\PүX
H .LӇPWUDYjOҳSUiSWKLӃWEӏNLӇPWUDÿҫXOҩ\PүXNLӇPWUDFiFÿҫXFӫD
ӕQJSLWRWÿӇEҧR ÿҧPFiFOӛNK{QJEӏEөLEiPEҭQJk\VDLVӕNLӇPWUDYұWOLӋX
OӑFJKLNêKLӋX JӗPYӓKӝSEDREuEҧRTXҧQPүX WUѭӟFNKLOҳSYjRWKLӃWEӏ
OҳSUiSWKLӃWEӏOҩ\PүXWKHRKѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩWYjNLӇPWUDÿӝNtQFӫD
WKLӃW Eӏ &ҫQ EӏW NtQ ÿҫX Oҩ\ PүX ÿӇ EҧR ÿҧP NK{QJ QKLӉP EҭQ EөL NKL YұQ
FKX\ӇQFiFWKLӃWEӏÿӃQYӏ WUtOҩ\PүX
4XDQWUҳFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
9LӋFTXDQWUҳFNKtWKҧLWҥLKLӋQWUѭӡQJWXkQWKӫFiFSKѭѫQJSKiSTX\ÿӏQK
WҥL%ҧQJGѭӟLÿk\
%ҧQJ13KѭѫQJSKiSTXDQWUҳF NKtWKҧLWҥLKLӋQWUѭӡQJ
TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS
x US EPA method 1

7K{QJVӕ

1.

;iFÿӏQKYӏWUtTXDQWUҳF

2.

9ұQWӕF YjOѭXOѭӧQJ

x US EPA method 2
x ISO 10780

3.

.KӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtNK{

x US EPA method 3

4.

+jPҭP

x US EPA method 4

5.

O 2 QKLӋWÿӝiSVXҩW

x 6ӱGөQJWKLӃWEӏÿRWUӵF
WLӃS

%өLWәQJ 30

x
x
x
x
x
x

US EPA method 5
US EPA method 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

x
x
x
x
x
x
x

US EPA method 6
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011
Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc
tiӃp

x
x
x
x
x

US EPA method 7
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011
Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc tiӃp

6.

7.

8.

/ѭXKXǤQKÿLR[LW 62 2 )

1LWѫR[LW 12 x )

4
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TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

9.

Axit sunfuric (H 2 SO 4 )

10.

ĈӝNKyL

x US EPA method 8
x US EPA method 8A
x US EPA method 9
x US EPA method 10
x TCVN 7242:2003
x Sӱ dөng thiӃt bӏ ÿRWUӵc
tiӃp

11.

Cacbon oxit (CO)

12.

Hidro sunfua (H 2 S), cacbonyl sunfua x US EPA method 15
(COS), cacbon disunfua (CS 2 )
x US EPA method 15A

13.

Chì (Pb)

x
x
x
x

14.

7әQJIORUXD )-)

x US EPA method 13A
x US EPA method 13B

15.

+ӧSFKҩWKӳXFѫ

x US EPA 18
x US EPA 0030

16.

Dioxin, furan (PCDD/PCDF)

x
x
x
x

17.

7әQJ FiF FKҩW KӳX Fѫ NK{QJ EDR JӗP x US EPA method 25
metan (TGNMO)
x US EPA method 0031

18.

Hidro bromua (HBr), clo (Cl 2 ), brom (Br 2 )

x US EPA method 26
x US EPA method 26A

19.

Hidro florua (HF)

x US EPA method 26
x US EPA method 26A
x TCVN 7243:2003

20.

Hidro clorua (HCl)

x
x
x
x

21.

.LPORҥLJӗPDQWLPRQ 6E DVHQ $V EDUL
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom (Cr), x US EPA method 29
FREDQ &R ÿӗQJ &X PDQJDQ 0Q QLNHQ
1L SKRWSKR 3 VHOHQ 6H EҥF $J WDOL x TCVN 7557:2005
(TI) YjNӁP =Q

US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

US EPA method 26
US EPA method 26A
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

22.

7Kӫ\QJkQ +J

x US EPA method 29
x US EPA method 30B
x US EPA method 101A

23.

%өL30 10

x US EPA method 201
x US EPA method 201A
5
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TT
24.

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

+ӧS FKҩW KLGURFDFERQ ÿD YzQJ WKѫP x US EPA method 23
(PAHs)
x US EPA method 0010

3KkQWtFKWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
9LӋF phân tích PүX NKt WKҧL WURQJ SKzQJ WKt QJKLӋP SKҧL WXkQ WKӫ các
SKѭѫQJSKiSTX\ÿӏQKWҥL%ҧQJGѭӟLÿk\
%ҧQJ2: 3KѭѫQJphápphân tích NKtWKҧLWURQJSKzQJWKtQJKLӋP
TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

%өL WәQJ (PM)

x
x
x
x
x
x

US EPAmethod 5
US EPAmethod 17
ISO 10155
AS 4323.2:1995
JIS Z 8808:2013
TCVN 5977:2005

/ѭXKXǤQKÿLR[LW 62 2 )

x
x
x
x
x
x

US EPA method 6
US EPA method 8
US EPA method 8A
TCVN 6750:2005
TCVN 7246:2003
JIS K 0103:2011

3.

1LWѫR[LW 12 x )

x
x
x
x

US EPA method 7
TCVN 7172:2002
TCVN 7245:2003
JIS K 0104:2011

4.

Axit sunfuric (H 2 SO 4 )

x US EPA method 8
x US EPA method 8A

5.

ĈӝNKyL

x US EPA method 9

6.

Cacbon oxit (CO)

x US EPA method 10
x TCVN 7242:2003

7.

Hidro sunfua (H 2 S), cacbonyl sunfua x US EPA method 15
(COS), cacbon disunfua (CS 2 )
x US EPA method 15A

1.

2.

6
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TT

6ӕKLӋXWLrXFKXҭQ
SKѭѫQJSKiS

7K{QJVӕ

8.

Chì (Pb)

x
x
x
x

9.

7әQJIORUXD )-)

x US EPA method 13A
x US EPA method 13B

10.

+ӧSFKҩWKӳXFѫ

x US EPA method 18
x US EPA method 5040

11.

Dioxin, furan (PCDD/PCDF)

x
x
x
x

12.

7әQJcác FKҩWKӳXFѫNK{QJEDRJӗPPHWDQ x US EPAmethod 25
(TGNMO)
x US EPA method 0031

13.

Hidro bromua (HBr), clo (Cl 2 ), brom (Br 2 )

x US EPAmethod 26
x US EPAmethod 26A

Hidro florua (HF)

x US EPAmethod 26
x US EPAmethod 26A
x TCVN 7243:2003

15.

Hidro clorua (HCl)

x
x
x
x

16.

.LPORҥLJӗPantimon (Sb), asen (As), bari
(Ba), berili (Be), cadimi (Cd), crom(Cr),
x US EPAmethod 29
FREDQ &R ÿӗQJ &X PDQJDQ 0Q QLNHQ
1L SKRWSKR 3 VHOHQ 6H EҥF $J WDOL x TCVN 7557:2005
7, YjNӁP =Q

14.

US EPA method 12
US EPA method 29
TCVN 7557-1:2005
TCVN 7557-3:2005

US EPA method 23
TCVN 7556-1:2005
TCVN 7556-2:2005
TCVN 7556-3:2005

US EPAmethod 26
US EPAmethod 26A
TCVN 7244:2003
JIS K 0107:2012

17.

7Kӫ\QJkQ +J

x US EPAmethod 29
x US EPAmethod 30B
x US EPAmethod 101A

18.

%өL30 10

x US EPAmethod 201
x US EPAmethod 201A

19.

+ӧSFKҩWKLGURFDFERQÿDYzQJWKѫP 3$+V

x US EPAmethod 23
x US EPAmethod 0010

a) 4X\ÿӏQKNӻWKXұWTXDQWUҳFEөLWәQJ 30 ÿѭӧFTX\ÿӏQKWҥL 3KөOөF
05 ban hành NqPWKHR7K{QJWѭQj\;
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b) ĈӕL YӟL FiF WK{QJ Vӕ FKѭD Fy SKѭѫQJ SKiS WLrX FKXҭQ TX\ ÿӏQK WҥL
.KRҧQYj.KRҧQĈLӅXQj\, FKҩSQKұQiSGөQJFiFSKѭѫQJSKiSWLrXFKXҭQ
TXӕFWӃNKiFFyÿӝFKtQK[iFWѭѫQJÿѭѫQJKRһFFDRKѫQ
c) Công tác EҧRÿҧP FKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJWURQJTXDQWUҳF
P{LWUѭӡQJÿѭӧF WKӵFKLӋQWKHRquy ÿӏQKFӫDSKiSOXұW.
4;ӱOêVӕOLӋXYjEiRFiR
a) ;ӱOêVӕOLӋX TXDQWUҳFEDRJӗPYLӋFNLӇPWUDVӕOLӋXTXDQWUҳFYjWtQK
toán NӃWTXҧTXDQWUҳF
- SӕOLӋX quDQWUҳF P{LWUѭӡQJÿѭӧFNLӇPWUDFăQFӭvào các ORҥLKӗVѫ sau:
+ +ӗVѫTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJEDRJӗPbLrQEҧQQKұWNêOҩ\PүXÿRÿҥF
WҥLKLӋQWUѭӡQJELrQEҧQJLDRQKұQPүXELӇXJKLNӃWTXҧÿRWҥLKLӋQWUѭӡQJNӃW
TXҧWtQKWRiQTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJ;
+ +ӗ Vѫ SKkQ WtFK SKzQJ WKtQJKLӋPEDR JӗP ELrQEҧQ WKӱ QJKLӋP NӃW
TXҧ tính toán, SKkQ WtFK SKzQJ WKt QJKLӋP, Gӳ OLӋX JӕF OѭX WURQJ FiF WKLӃW Eӏ
phân tích;
+ +ӗVѫ WKӵFKLӋQF{QJWiFEҧRÿҧP FKҩWOѭӧQJYjNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ
KLӋQWUѭӡQJYjSKzQJWKtQJKLӋPWӕLWKLӇXEDRJӗPELrQEҧQQKұWNêOҩ\PүXYj
NӃWTXҧPүXNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ KLӋQWUѭӡQJNӃWTXҧNLӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJ khí
FKXҭQKLӋQWUѭӡQJNӃWTXҧPүXNLӇPVRiWFKҩWOѭӧQJ SKzQJWKtQJKLӋP
+ӗVѫ NLӇPÿӏQKKLӋXFKXҭQ WKLӃWEӏ EDRJӗPtem và gLҩ\FKӭQJQKұQ
SKҧLÿѭӧFTXҧQOêFyKӋWKӕQJÿѭӧFOѭXYjVҹQVjQJFXQJFҩSNKLFy\rXFҫXFӫD
FѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ.
- Tính toán NӃWTXҧTXDQWUҳF:
+ KӃWTXҧ ÿѭӧFEiRFiROjNӃWTXҧ WUXQJEuQKFӫDtWQKҩW03 PүXWURQJ 01
OҫQTXDQWUҳF;
+ 7UѭӡQJKӧSTXDQWUҳF FiFWK{QJVӕWҥLKLӋQWUѭӡQJnêu WҥLĈLӇPc .KRҧQ
ĈLӅXYLӋF WtQKWRiQNӃWTXҧTXDQWUҳFSKҧLWKӵFKLӋQWKHRTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQ
3KөOөF EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\.
b) /ұSEiRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF
%iRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF NKtWKҧLÿѭӧFWKӵFKLӋQWKHRTX\ÿӏQKFӫDpháp
OXұW YӅTXҧQOêVӕOLӋXTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ và WӕLWKLӇXSKҧL EDRJӗPFiFQӝL
dung chính sau: 0өFWLrX FKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳFÿѫQYӏ WKӵFKLӋQTXDQWUҳF (tên,
ÿӏDFKӍQJѭӡLOҩ\PүX);tên FѫVӣÿһFtính QJXӗQWKҧLÿһFÿLӇPKRҥWÿӝQJFӫD
FѫVӣ WҥLWKӡLÿLӇP TXDQWUҳF; tK{QJWLQYӅFKѭѫQJWUuQKTXDQWUҳFYӏWUtYjVӕ
OѭӧQJ ÿLӇP TXDQ WUҳF, Vӕ OѭӧQJ PүX TXDQ WUҳF WK{QJ Vӕ TXDQ WUҳF tKӡL JLDQ
TXDQWUҳFSKѭѫQJSKiSYjWKLӃWEӏTXDQWUҳF; qXiWUuQKWKӵFKLӋQYjNӃWTXҧTXDQ
WUҳF NӃWTXҧ TXDQWUҳFFӫD PӛLPүX KRһFPӛLSKpSÿRNӃWTXҧWUXQJEuQKvà các
ELrQ EҧQ Oҩ\ PүX KLӋQ WUѭӡQJ, NӃW TXҧ NLӇP WUD WKLӃW Eӏ EҵQJ NKt FKXҭQ WҥL KLӋQ
WUѭӡQJ); bình OXұQÿiQKJLiNӃWTXҧ
ĈLӅX9. +LӋXOӵFWKLKjQK
7K{QJWѭQj\FyKLӋXOӵFWKLKjQKNӇWӯQJj\ 05 tháng 10 QăP5.
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ĈLӅX10. ĈLӅXNKRҧQWKLKjQK
1. %ӝWUѭӣQJ7KӫWUѭӣQJFѫTXDQQJDQJ%ӝ7KӫWUѭӣQJ FѫTXDQWKXӝF
Chính SKӫ&KӫWӏFKӫ\ EDQ QKkQGkQ FiF FҩSYj FiFWә FKӭF Fi QKkQ FyOLrQ
TXDQFKӏXWUiFKQKLӋPWKLKjQK7K{QJWѭQj\.
27әQJFөF0{LWUѭӡQJFyWUiFKQKLӋPKѭӟQJGүQNLӇPWUDWKHRG}LYLӋF
WKӵFKLӋQ7K{QJWѭ này.
3. 7URQJTXiWUuQKWKӵFKLӋQ7K{QJWѭQj\QӃXFyNKy NKăQYѭӟQJPҳF
ÿӅQJKӏFiFFѫTXDQWәFKӭFFiQKkQ FyêNLӃQ SKҧQiQKEҵQJYăQEҧQJӱL%ӝ
7jLQJX\rQYj0{LWUѭӡQJÿӇ[HP[pWJLҧLTX\ӃW
1˯LQK̵Q
- 7KӫWѭӟQJ&KtQKSKӫYjFiF3Ky7KӫWѭӟQJ&KtQKSKӫ
- 9ăQSKzQJ4XӕFKӝL
- 9ăQSKzQJ&KӫWӏch QѭӟF
- 9ăQSKzQJ&KtQKSKӫ
- &iF%ӝFѫTXDQQJDQJ%ӝFѫTXDQWKXӝF&KtQKSKӫ
- 7zDiQQKkQGkQWӕLFDR
- 9LӋQ.LӇPViWQKkQGkQWӕLFDR
- .LӇPWRiQ1KjQѭӟF
- &ѫTXDQ7UXQJѭѫQJFӫDFiFÿRjQWKӇ
- +Ĉ1'8%1'FiFWӍQKWKjQKSKӕWUӵFWKXӝF7UXQJѭѫng;
- &өFKLӇPWUDYăQEҧQ433/ %ӝ7ѭSKiS 
- &iF7KӭWUѭӣQJ%ӝ71 07
- &iFÿѫQYӏWUӵFWKXӝF%ӝ71 07:HEVLWHFӫD%ӝ
- 6ӣ71 07FiFWӍQKWKjQKSKӕWUӵFWKXӝF7UXQJѭѫQJ
- &{QJEiR&әQJ7K{QJWLQÿLӋQWӱ&KtQKSKӫ
- /ѭX97.+&13&7&07 4707 300

BӜ75ѬӢ1*
7+Ӭ75ѬӢ1*

ĈmNê
1JX\ӉQ0LQK4XDQJ
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3+Ө/Ө& 01
;È&Ĉӎ1+9ӎ75Ë6Ӕ Ĉ,ӆ0 48$175Ҳ&.+Ë7+Ҧ,
(Ban hành kqPWKHR7K{QJW˱V͙…../2015/TT-BTNMT ngày …WKiQJ«QăP5
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
a) PKөOөFQj\KѭӟQJGүQWyPWҳWSKѭѫQJSKiSFӫD86(3$ method 0QKҵP
hѭӟQJGүQ[iFÿӏQKYӏWUtYjVӕÿLӇPTXDQWUҳFÿӕLYӟLNKtWKҧL
b) 3KѭѫQJSKiSQj\không iSGөQJWURQJcác WUѭӡQJKӧSVDX
- Dòng NKtӣFKӃÿӝFKҧ\[Ri\KD\FKҧ\UӕL;
- ӔQJNKyLFyÿѭӡQJNtQKQKӓKѫQm;
- KKRҧQJFiFKWӯYӏWUt Oҩ\PүXÿӃQYӏWUtWKD\ÿәLGzQJ FRQJQӣWKҳW 
QKӓKѫQOҫQÿѭӡQJNtQKWKHRFKLӅX[X{LGzQJNKt và QKӓKѫQOҫQÿѭӡQJ
NtQKӕQJNKyL KRһFӕQJSKyQJNK{QJ WKHRFKLӅXQJѭӧFGòng khí;
c) KK{QJOҩ\PүXEөLYjÿRYұQWӕFNKt WKҧLӣÿLӇPJLӳD(hay tâm) FӫDWLӃW
GLӋQӕQJNKyL
27KLӃWEӏYjGөQJFө
- 7KѭӟFGk\VәJKLFKpSE~WFKӏXQKLӋW;
- &iFORҥLÿӗQJKӗÿRFKrQKiSiSNӃGҥQJQJKLrQJKuQKFKӳ8.
3. 4X\WUuQKWKӵFKLӋQ
9ӏWUtOӛOҩ\PүXYjVӕÿLӇPK~WPүX SKөWKXӝFYjRPөFWLrXxác ÿӏQK YұQ
WӕFNKtWKҧLFiFFKҩW{QKLӉPGҥQJNKt hay EөL
a) ;iFÿӏQK YӏWUt OӛOҩ\PүX
1JX\rQWҳF: YӏWUtOӛOҩ\ PүXSKҧLQҵP trên PһWSKҷQJWLӃWGLӋQFӫDÿRҥQ
ӕQJkhói WKҷQJ.
&iFK[iFÿӏQKYӏWUtOӛOҩ\PүXQҵPWUrQӕQJNKyLGӵDYjRYLӋF[iFÿӏQK
ÿRҥQ$ÿRҥQ%ÿѭӡQJNtQKtrong 'YjWKӓDPmQÿLӅXNLӋQ%'Yj$
'7URQJWUѭӡQJKӧSOêWѭӣQJYӏWUtOӛOҩ\PүXWKӓDPmQÿLӅXNLӋQ% '
và A = 2D (Hình 1);
0LQKKӑD$%Yj'WUrQHình 1:
- ĈRҥQ$OjNKRҧQJFiFKQJѭӧFFKLӅXGzQJNKtWtQKWӯYӏWUtFyVӵWKD\ÿәL
GzQJÿӃQYӏWUtOҩ\PүX
- ĈRҥQ%OjNKRҧQJFiFK[X{LFKLӅXGzQJNKtWtQKWӯYӏWUtFyVӵWKD\ÿәL
GzQJÿӃQYӏWUtOҩ\PүX
- ' ÿѭӡQJ NtQK WURQJ FӫD ӕQJ NKyL WҥL Yӏ WUt Oҩ\ PүX ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL
KuQKFKӳQKұWÿѭӡQJNtQKWURQJ'ÿѭӧFWtQKWKHRF{QJWKӭF' [ GLӋQWtFK
WLӃWGLӋQFKXYL .
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Hình 1: 9ӏWUt OӛOҩ\PүX
b) <rXFҫX lӛOҩ\PүXOӛOҩ\ PүXEҧR ÿҧPÿѭӡQJNtQKWӯ90 PPÿӃQ0
mm;
ĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKWUzQ\rXFҫXtWQKҩWOӛOҩ\PүXtheo 0SKѭѫQJ
YX{QJJyFYӟLQKDX;
ĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW FăQFӭ YjRWӍOӋJLӳDFKLӅXGjLFKLӅXUӝQJ
YjVӕÿLӇP hút PүXFӫDӕQJNKyLÿӇFKӑQVӕOӛOҩ\PүXSKKӧSWKHR SKѭѫQJ
YX{QJJyFYӟLQKDX
ĈӕLYӟLQKӳQJӕQJNKyLFyÿѭӡQJNtQKWURQJOӟQFҫQWăQJWKrPOӛOҩ\PүX
ÿӕL[ӭQJQKDXÿӇJLҧP\rXFҫXFӫDÿӝGjLFҫQOҩ\PүX
c ;iFÿӏQKVӕÿLӇPhút PүX
ĈLӇP hút PүXQҵPWUrQWLӃWGLӋQQJDQJFӫDӕQJNKyL WҥL YӏWUtOӛOҩ\PүX.
7LӃW GLӋQ QJDQJ FӫDӕQJ NKyLÿѭӧF FKLD WKjQKQKӳQJSKҫQ EҵQJQKDX theo 02
SKѭѫQJYX{QJJyFYӟLQKDX
3KѭѫQJSKiS[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX trên WLӃWGLӋQngang FӫDӕQJNKyL:
GӵDWUrQWӍOӋJLӳDÿRҥQ$YjÿѭӡQJNtQKWURQJ' $' KRһc WӍOӋJLӳDÿRҥQ%
YjÿѭӡQJNtQKWURQJ' %' , FKLDWKjQKWUѭӡQJKӧS
- 7UѭӡQJKӧS 1 - [iFÿӏQKYұQWӕF NKtWKҧL NK{QJEDRJӗPYLӋFOҩ\PүXEөL :
VӱGөQJ Hình 2 ÿӇ[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇX
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a

6ӕÿLӇPOӟQQKҩWÿӕLYӟLӕQJ
FyWLӃWGLӋQKuQKFKӳQKұW

8 KRһF9a

Hình 2: ĈӗWKӏOӵDFKӑQVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇXWKHRSKѭѫQJQJDQJ FKӍ[iF
ÿӏQKYұQWӕF
+ ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL KuQK WUzQ FKLD PһW SKҷQJ Oҩ\ PүX WKjQK QKӳQJ
ÿѭӡQJWUzQ ÿӗQJ WkP FiFÿLӇPhút PүXÿѭӧF FKLD ÿӅXWUrQ ÿѭӡQJ
kính. KKRҧQJFiFKWӯPӛLÿLӇPK~WPүX ÿӃQWKjQKWURQJFӫDӕQJNKyL
ÿѭӧF[iFÿӏQK WҥL%ҧQJ1.
%ҧQJ1: .KRҧQJFiFKWӯPӛLÿLӇPK~WPүXÿӃQWKjQKWURQJFӫDӕQJNKyLtròn
ÿ˱ͫFWtQKE̹QJFͯDÿ˱ͥQJNtQKWURQJFͯD͙QJNKyL '
Kí hiӋu
ÿLӇm hút
mүu dӑc
WKHRÿѭӡng
kính ӕng
khói
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sӕ ÿLӇm hút mүu trên mӝWÿѭӡng kính ӕng khói
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

14,6
85,4

6,7
25,0
75,0
93,3

4,4
14,6
29,6
70,4
85,4
95,6

3,2
10,5
19,4
32,3
67,7
80,6
89,5
96,8

2,6
8,2
14,6
22,6
34,2
65,8
77,4
85,4
91,8
97,4

2,1
6,7
11,8
17,7
25,0
35,6
64,4
75,0
82,3
88,2
93,3
97,9

1,8
5,7
9,9
14,6
20,1
26,9
36,6
63,4
73,1
79,9
85,4
90,1
94,3
98,2

1,6
4,9
8,5
12,5
16,9
22,0
28,3
37,5
62,5
71,7
78,0
83,1
87,5
91,5
95,1
98,4

1,4
4,4
7,5
10,9
14,6
18,8
23,6
29,6
38,2
61,8
70,4
76,4
81,2
85,4
89,1
92,5
95,6

1,3
3,9
6,7
9,7
12,9
16,5
20,4
25,0
30,6
38,8
61,2
69,4
75,0
79,6
83,5
87,1
90,3

1,1
3,5
6,0
8,7
11,6
14,6
18,0
21,8
26,2
31,5
39,3
60,7
68,5
73,8
78,2
82,0
85,4

1,1
3,2
5,5
7,9
10,5
13,2
16,1
19,4
23,0
27,2
32,3
39,8
60,2
67,7
72,8
77,0
80,6
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Kí hiӋu
ÿLӇm hút
mүu dӑc
WKHRÿѭӡng
kính ӕng
khói
18
19
20
21
22
23
24

Sӕ ÿLӇm hút mүu trên mӝWÿѭӡng kính ӕng khói
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

98,6

93,3
96,1
98,7

88,4
91,3
94,0
96,5
98,9

83,9
86,8
89,5
92,1
94,5
96,8
99,9

Hình 3: Phân bӕ ÿLӇm hút mүXÿӕi vӟi ӕng khói hình tròn
+ĈӕLYӟLӕQJNKyLhình FKӳQKұW: VӕÿLӇPK~WPүXÿѭӧFTX\ÿӏQK WҥL
%ҧQJ 2. 6DX NKL [iF ÿӏQK ÿѭӧF Vӕ ÿLӇP K~W PүX WLӃQ KjQK FKLD WLӃW
GLӋQ QJDQJ ӕQJ NKyL WKjQK FiF { EҵQJ QKDX YjÿLӇP K~W PүX QҵP ӣ
WkPFiF{ÿy
%ҧQJ20DWUұQVӕÿLӇPK~WPүXÿӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW
6ӕÿLӇPK~WPүX
9
12
16
20
25
30
36
42
49

0DWUұQ
3x3
4x3
4x4
5x4
5x5
6x5
6x6
7x6
7x7
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Hình 4: Phân bӕ 12 ÿLӇm hút mүu ÿӕi vӟi ӕng khói hình chӳ nhұt
-7UѭӡQJKӧS 2 - [iFÿӏQKYұQWӕF NKtWKҧL(EDRJӗPYLӋFOҩ\PүXEөL): Vӱ
GөQJHình 5 ÿӇ[iFÿӏQKVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇX

Hình 5: ĈӗWKӏOӵDFKӑQVӕÿLӇPK~WPүX WӕLWKLӇXWKHRSKѭѫQJQJDQJ EDRJӗP
Oҩ\PүXEөL
.KLYӏWUtOҩ\PүXWKӓDPmQ WUѭӡQJ KӧS OêWѭӣQJ (QҵPWURQJÿRҥQ8D ÿӃQ
2D)VӕÿLӇPK~WPүX ÿѭӧFFKӑQQKѭVDX
- 1ӃX'!PÿLӇPÿӕLYӟL ӕQJNKyLKuQKFKӳQKұWKRһFKuQKWUzQ;
- 1ӃXP'PÿLӇPÿӕLYӟL ӕQJNKyLKuQKWUzQ KRһFÿLӇPÿӕL
YӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұW
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ĈӇEҧR ÿҧP WtQKәQÿӏQKFӫDGzQJkhí WURQJӕQJNKyL, ÿLӇPK~WPүX JҫQ
QKҩWWtQKWӯWKjQKӕQJNKyLWKHRSKѭѫQJQJDQJSKҧLEҧR ÿҧP PӝWNKRҧQJFiFK
QKҩWÿӏQK
- ĈӕLYӟLӕQJNKyLFy'PNKRҧQJFiFKWӕLWKLӇXOjFP
- ĈӕLYӟLӕQJNKyLFy'P NKRҧQJFiFKWӕLWKLӇXOjFP
d ;iFÿӏQK FKӃÿӝFKҧ\FӫDdòng khí
7UѭӟF NKL ÿR SKҧL [iF ÿӏQK FKӃ ÿӝ FKҧ\ FӫD GzQJ NKt WҥL Yӏ WUt Oҩ\ PүX
3KѭѫQJSKiS[iFÿӏQKQӕL ӕQJ Pitot KuQKFKӳ6YjRiSNӃKѭӟQJÿҫXFӫD
3LWRWYX{QJJyFYӟLWLӃWGLӋQQJDQJFӫDӕQJNKyLNLӇPWUDÿӗQJKӗÿRiSNӃQӃX
ÿӗQJKӗÿRFKrQKiSKLӇQWKӏJLiWUӏ thì KӋWKӕQJÿѭӧF[iFÿӏQKOjNtQ7LӃQKjQK
TXD\ӕQJ3LWRWPӝWJyFo QӃXÿӗQJKӗÿRFKrQKiSKLӇQWKӏJLiWUӏthì ӣYӏWUt
này dòng khí ӣ FKӃ ÿӝ FKҧ\ [Ri\ ÿLӅX NLӋQ Oҩ\ PүX WҥL Yӏ WUt ÿy NK{QJ EҧR
ÿҧPvà FҫQ[iFÿӏQKYӏWUtNKiF
ÿ *KLFKpSELrQEҧQ[iFÿӏQKÿLӇPK~WPүXWKHR%LӇX3KөOөFQj\
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%LӇX
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKÿLӇPK~WPүX
&ѫVӣ……………………………………………..………..Ngày:………………...……...……
ĈӏDFKӍ««««««««««««««««««…………..«1JѭӡLOҩ\PүX««……
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX««««««««««««««…………………………………………
.KRҧQJ FiFK Wӯ Oӛ Oҩ\ PүX ÿӃQ
WKjQKWURQJӕQJ
.KRҧQJ FiFKWӯWѭӡQJ ÿӃQOӛOҩ\
PүXÿӝGj\WKjQKӕQJ
ĈѭӡQJNtQKӕQJ !P
&KLӅXUӝQJ ӕQJKuQKFKӳQKұW
7LӃWGLӋQQJDQJӕQJ
A= SD2KRһF': !P2)
.KRҧQJFiFK
WtQKWӯYӏWUt
Oҩ\PүX(L)

ĈLӇP

.KRҧQJFiFK
ÿѭӡQJ
.KRҧQJFiFK
WӯWKjQKӕQJ
NtQKӕQJ
WӯErQQJRjL
khói ÿӃQÿLӇP
khói
OӛOҩ\PүX
K~WPүX

1
2
3
4

7ӍOӋ 6ӕÿLӇP
FҫQOҩ\
L/D
PүX

5
6
7
8
9
10
11
12

7KѭӧQJ
QJXӗQ '
+ҥQJXӗQ
'

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)
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3+Ө/Ө&02
;È&Ĉӎ1+9Ұ17Ӕ&9¬/Ѭ8/ѬӦ1*KHÍ 7+Ҧ,
Ӕ1*3,727+Î1+&+Ӳ6 
(Ban hành kqPWKHR7K{QJW˱V͙….../2015/TT-BTNMT ngày …..tháng.....QăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөFQj\KѭӟQJGүQ WyPWҳW SKѭѫQJSKiSOҩ\PүX FӫD86(3$method
QKҵP[iFÿӏQKYұQWӕFWUXQJEuQKYjOѭXOѭӧQJNKtWKҧL
3KѭѫQJ SKiS Qj\ NK{QJ iS GөQJ WURQJ FiF WUѭӡQJ KӧS ÿm QrX WҥL ĈLӇP
bKKRҧQ3KөOөF0EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
2. 1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
9ұQWӕF WUXQJEuQKFӫDNKtWKҧLWURQJӕQJNKyLÿѭӧF[iFÿӏQKGӵDWUrQ NKӕL
OѭӧQJULrQJFӫDNKtWKҧLYjJLiWUӏWUXQJEuQKFӫDÿӝFKrQKiSÿRÿѭӧF.
37KLӃWEӏYjGөQJFө
- ӔQJ3LWRWKuQKFKӳ6 KRһFӕQJ3LWRWWLrXFKXҭQ FKӳ/ ;
- &iFORҥLÿӗQJKӗÿRFKrQKiSiSNӃGҥQJQJKLrQJKuQKFKӳ8 KRһFWKLӃW
EӏÿRFKrQKiS;
- 1KLӋW NӃ WKѭӡQJVӱGөQJFһSQKLӋWÿLӋQ ;
- 7KLӃWEӏ[iFÿӏQKNKӕL OѭӧQJSKkQWӱNK{FӫD khí.
44X\WUuQKWKӵFKLӋQ
a) /ҳSUiSFiFWKLӃWEӏYjGөQJFө
/ҳSUiSFiFWKLӃWEӏYjGөQJFөQKѭWURQJHình 6.

Hình 6: 7әKӧSӕQJ3LWRWKuQKFKӳ6YjiSNӃ
17
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b) .LӇPWUDÿӝNtQFӫDWKLӃWEӏ
- .LӇPtra ÿӝNtQFӫDӕQJ3LWRW ÿѭӧFWLӃQKjQKQKѭVDXWKәLTXDÿҫXGѭӟL
FӫDӕQJPitot (ÿҫXÿӇÿRiSVXҩWÿӝQJ FKRÿӃQNKLF{QJWѫFӫDiSNӃÿRÿѭӧFtW
QKҩWFPH 2 2VDXÿyEӏWNtQOӛGѭӟLiSOӵFVӁәQÿӏQKtWQKҩWtrong 15 giây.
7KӵFKLӋQWѭѫQJWӵÿӕLYӟL OӛWUrQ ÿҫXÿRiSVXҩWWƭQK VӱGөQJOӵFK~WÿӇFy
ÿѭӧFiSVXҩWWӕLWKLӇXlà 7,6 cmH 2 O;
c) .LӇPWUDiSNӃiSNӃFyWKӇEӏOӋFK VRYӟLJLiWUӏ³´ GRUXQJÿӝQJYj
WKD\ÿәLQKLӋWÿӝGRÿyNLӇPWUDiSNӃÿӏQKNǤWURQJWKӡLJLDQtWQKҩW01 OҫQJLӡ
d ĈRQKLӋWÿӝiSVXҩWWƭQKYjiSVXҩWÿӝQJWURQJӕQJNKyL: ÿRWҥLWҩWFҧcác
ÿLӇP K~WPүX ÿm[iFÿӏQK WҥL 3KөOөF01 EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\, ghi
OҥLNӃWTXҧWURQJELrQEҧQKLӋQWUѭӡQJ.
ÿ ĈRiSVXҩWNKtTX\ӇQ: ÿRWҥLYӏWUtOҩ\PүXYjJKLOҥLNӃWTXҧtrong biên
EҧQKLӋQWUѭӡQJ.
e ;iFÿӏQKNKӕLOѭӧQJmol SKkQWӱNKtNK{WURQJӕQJNKyL
ĈӕLYӟLFiFTXiWUuQKÿӕWFKi\KRһFTXiWUuQKSKiWUDFiFNKtFѫEҧQQKѭ
CO 2 , O 2 , CO, và N2 Vӱ GөQJ KѭӟQJ GүQ WҥL 3Kө OөF 03 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\;
g) ;iF ÿӏQK hàm ҭP:ÿѭӧF TX\ ÿӏQK WҥL 3Kө OөF 04 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\;
h ;iFÿӏQKWLӃWGLӋQ ӕQJNKyLWҥLYӏWUtOҩ\PүX. ĈRÿѭӡQJNtQK ӕQJNKyL
WҥLYӏWUtOҩ\PүXFҫQ ÿo JLiWUӏWKӵFWӃÿѭӡQJNtQKWURQJFӫDӕQJNKyL WҥLYӏWUt
Oҩ\PүX.K{QJGQJVӕOLӋXÿѭӡQJNtQKWURQJWURQJFiFEҧQYӁWKLӃWNӃ.
5. Tính toán YjSKkQWtFKVӕOLӋX
- 9ұQWӕFNKtWUXQJEuQK
்ೞ(ೌ್ೞ)

ݒ௦ = ܭ ܥ ඥ௩ ට

ೞ ெೞ

(2.1)

- /ѭXOѭӧQJNKtNK{WUXQJEuQK
(2.2)

ܳ௦ = 3.600ݒ௦ ܣ௦
ܳ௦௧ௗ = 3.600(1 െ ܤ௪௦ )ݒ௦ ܣ

ܶ௦௧ௗ ܲ௦
ܶ௦(௩) ܲ௦௧ௗ

7URQJÿy
A s : tLӃWGLӋQӕQJNKyL, m2
B ws : hàm ҭPNKtWKҧLWKHRWӹOӋWKӇWtFK WtQKWRiQWKHR3KөOөF ban hành
NqPWKHR7K{QJWѭQj\)
C p : hӋ Vӕ 3LWRW NK{QJ WKӭ QJX\rQ 3LWRW KuQK FKӳ 6    3LWRW WLrX
FKXҭQ FKӳ/ = 1,0)
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K p : hҵQJVӕ3LWRWܭ = 34,97

 (/)(ு) ଵ/ଶ
௦

ቂ

()(ுమ ை)

ቃ

M s : kKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱNKtWKҧLNKtҭPJPRO
P s : áSVXҩWWiFÿӝQJFӫDNKtWKҧLPP+J
P std : áSVXҩWWҥLÿLӅXNLӋQFKXҭQPP+J
Q std : lѭXOѭӧQJNKt WKҧLNK{YjӣÿLӅXNLӋQFKXҭQ1P3/h
ts

: nKLӋWÿӝNKtWKҧLoC

T s : QKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕLNKtWKҧLoK, T s = 273 + t s
T std : nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕL WҥLÿLӅXNLӋQ FKXҭQoK
v s : YұQWӕF khí WKҧLtrung bình, m/s
pୟ୴ : iSVXҩWWUXQJEuQKFӫDGzQJNKtPP+ 2 O
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%LӇX
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKÿӝFKrQKiS
&ѫVӣ:……………………………………………Ngày:……………………..................
ĈӏDFKӍ«««««««««««««««««««1JѭӡLOҩ\PүX«««……
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX«««««««««««««««««««««««««……
.tQKWKѭӟFӕQJ3LWRW
/RҥLӕQJ3LWRW
+ӋVӕӕQJ3LWRW & p )
ÈSVXҩWNKtTX\ӇQ
ÈSVXҩWWƭQK Pg), mmH 2 0
.LӇPWUDUzUӍ ӕQJ3LWRW
Chênh áp (mmH 2 O)
ĈӝәQÿӏQK
ĈLӅXNLӋQKRҥWÿӝQJӕQJ3LWRW

7KӡLJLDQ
%ҳWÿҫX.ӃWWK~F:
ĈLӇP

'p
'p
1KLӋW
ĈLӇP
mmH 2 O
mmH 2 O ÿӝoC

1KLӋW
ÿӝoC

Trung bình

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)
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3+Ө/Ө&03
;È&Ĉӎ1+.+Ӕ,/ѬӦ1*02/3+Æ17ӰKHÍ KHÔ
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөF Qj\ KѭӟQJ GүQ WyP WҳW SKѭѫQJSKiS Oҩ\ PүXUS EPA method 3
ÿӕLYӟLFiFWK{QJVӕoxy (O 2 ), cacbon dioxit (CO 2 ), cacbon monoxit (CO), nLWѫ
(N 2 ) ÿӇ[iFÿӏQK NKӕLOѭӧQJ mol pKkQWӱkhí NK{FӫDPӝWPүXNKtWKҧL
1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
'ӵD YjRQӗQJÿӝ O 2 , CO 2 , CO ÿR ÿѭӧFvà các phép WtQKWRiQOѭXOѭӧQJ
khí WKҧLÿӇ WtQKNKӕLOѭӧQJSKkQWӱNKtNK{
3. ThiӃt bӏ và dөng cө
- &ҫQhút PүX: VӱGөQJFҫQK~WPүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLFyEӝSKұQOӑFEөLÿѭӧFÿһWphía WURQJKRһFQJRjLӕQJ
khóiFyWKӇVӱGөQJ Q~WEҵQJE{QJWKӫ\WLQK;
- %ѫP K~WKRһF TXҧ EySFDRVXPӝWFKLӅX;
- %uQKQJѭQJWө;
- Van;
- %ѫPEҧR ÿҧP kín dùng ÿӇWKXPүXNKtYjRW~LFKӭDPүX /ҳSÿһWPӝW
WKLӃW Eӏ ÿLӅX iS JLӳD EѫP Yj ÿӗQJ Kӗ ÿR OѭX OѭӧQJ ÿӇ ORҥL Eӓ [XQJ ÿӝQJ FӫD
EѫPÿӃQÿӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJ;
- ĈӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJÿӗng KӗÿR NLӇXSKDRFyNKҧQăQJÿROѭXOѭӧQJ
NKtWKҧLWURQJNKRҧQJOѭXOѭӧQJNKtWKҧL7K{QJWKѭӡQJÿӗQJKӗÿROѭX
OѭӧQJWKѭӡQJÿѭӧFOӵDFKӑQWURQJNKRҧQJ-1.000 ml/phút;
- 7~LFKӭDNKt VӱGөQJWúi Tedlar, Teflon KRһFW~LQKӵDFySKӫOӟSQK{P
có dung tích SKKӧSYӟLOѭXOѭӧQJNKtWKҧL trRQJVXӕWWKӡLJLDQOҩ\ PүX
KLӇP WUD ÿӝ NtQ FӫDW~L FKӭDNKt: QӕLtúi YӟL iSNӃ iSVXҩW FӫD W~L WURQJ
NKRҧQJ WӯÿӃQ FP+ 2 O ÿӇ WURQJ SK~W QӃX FӝW iS NӃGLFKX\ӇQ WKuW~L
không EҧRÿҧPÿӝNtQÿӇOҩ\PүX
- ĈӗQJKӗÿRiS iSNӃ ;
- ĈӗQJKӗÿRFKkQNK{QJiSNӃWKӫ\QJkQFyJLiWUӏtWQKҩWPP+J.
4. /ҩ\PүX
a) Lҩ\PүXÿѫQPӝWÿLӇP
- 0үX ÿѭӧF Oҩ\ WҥL PӝW ÿLӇP K~W PүX QҵP giӳa tiӃt diӋn ngang cӫa ӕng
khói hoһc tҥi mӝWÿLӇm cách thành ӕng khói không nhӓ KѫQP, trong thӡi gian
liên tөFÿӃQNKLÿӫ mүXÿӇ phân tích;
- 7KӇWtFKOҩ\PүXWӕLWKLӇXOjOít.
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- /ҳSÿһWWKLӃWEӏQKѭHình 7;
- ĈһWÿҫXGzYjRWURQJӕQJNKyLÿӍQK FӫDÿҫXGz ÿһWWҥLYӏWUtÿLӇP K~W
PүX, ÿѭӡQJӕQJOҩ\ PүXSKҧLÿѭӧFOjPVҥFKWUѭӟFNKLOҩ\PүX6ӱGөQJTXҧ
bóp cDRVXPӝWFKLӅXEѫPNKtYjRW~LKRһFEӝSKkQWtFKPүXÿӇ[iFÿӏQKnӗng
ÿӝ O 2 , CO 2 và CO.

Hình 7%ӝWKXPүXÿѫQ
b) Lҩ\PүXWә KӧSPӝWÿLӇP
- 7ѭѫQJWӵ TX\WUuQKOҩ\PүXÿѫQ ÿmQrXWҥLĈLӇPD.KRҧQnày lҳSÿһWWKLӃW
EӏQKѭHình 8;
- /ҩ\ PүXPүXÿѭӧFOҩ\YӟLYұQWӕFәQÿӏQK  0үXSKҧLOҩ\OLrQ
WөFWURQJVXӕWWKӡLJLDQOҩ\PүX.
- 0үXVDXNKLOҩ\SKҧLÿѭӧFSKkQWtFKQJD\WURQJYzQJJLӡÿӇ[iFÿӏQK
QӗQJÿӝ CO 2 , O 2 .

Hình 8%ӝWKXPүXWәKӧS
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c) Lҩ\PүXWәKӧSQKLӅXÿLӇP
- 0үXÿѭӧFOҩ\WҥLQKLӅXÿLӇPK~WPүXÿmÿѭӧF[iFÿӏQKWҥL3KөOөF01 ban
KjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\.
- ĈӕL YӟL ӕQJ NKyL Kunh tròn có D <0,P VӁ Oҩ\ WӕL WKLӇX  ÿLӇP WKHR
SKѭѫQJQJDQJĈӕLYӟLӕQJNKyLKuQKFKӳQKұWFyD < 0,PVӁOҩ\WӕLWKLӇX
ÿLӇPWKHRSKѭѫQJQJDQJYjWӕLWKLӇXÿLӇPFKRFiFWUѭӡQJKӧSNKiF'ӳOLӋX
WKXPүXÿѭӧFWUuQKEj\WURQJ%ҧQJ.
7KӡLJLDQ

%ҧQJ3'ӳOLӋXOҩ\PүX
ĈLӇPK~WPүX
/ѭXOѭӧQJ
(lít/phút)

OӋFKFKXҭQ

*LiWUӏWUXQJEuQK
OӋFKFKXҭQ > 4- Q avg ) / Q avg ] ×100% (FKҩSQKұQOӋFKFKXҭQ ±10%)
5. 7tQKWRiQYjSKkQWtFKVӕOLӋX
a) .KӕLOѭӧQJSKkQWӱkhí khô
M d = 0,440(%CO 2 ) + 0,320(%O 2 ) + 0,280(%N 2 + %CO)
7URQJÿy
: NKӕLOѭӧQJSKkQWӱNK{JJPRO
Md
%CO 2 : pKҫQWUăP&2 2 WKHRWKӇWtFK khí khô
%O 2 : pKҫQWUăP2 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
%CO : pKҫQWUăP&2WKHRWKӇWtFKNKtNK{
%N 2 : pKҫQWUăP1 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
;iFÿӏQKNKt1 2 và CO QKѭVDX:
%N 2 + % CO = 100 - %CO 2 - %O 2
7X\QKLrQGRQӗQJÿӝ&2WURQJNKtWKҧLUҩWEp NKRҧQJSSP QrQFyWKӇ
Eӓ TXD WURQJ TXi WUuQK WtQK WRiQ GR ÿyNKӕL OѭӧQJ PRO SKkQ WӱNKt ÿѭӧF WtQK
theo cônJWKӭFVDX
M d = 0,440(%CO 2 ) + 0,320(%O 2 ) + 0,280(100 - %CO 2 - %O 2 ) (3.1)
E +ӋVӕQKLrQOLӋX ) o )
F o = (20,9 - %O 2 )/(%CO 2 )
(3.2)
7URQJÿy
%O 2 : SKҫQWUăP2 2 theo WKӇWtFKNKtNK{
%CO 2 : SKҫQWUăP&2 2 theo WKӇWtFKNKtkhô
1ӃXWURQJNKtWKҧLFy&2WKuFҫQKLӋXFKӍQKJLiWUӏ2 2 và CO 2 WUѭӟFNKLWtQK
WRiQKӋVӕQKLrQOLӋX) o :
%CO 2 KLӋXFKӍQK = %CO 2 + %CO
%O 2 KLӋXFKӍQK  = %O 2 – 0,5 %CO
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6R ViQK KӋVӕQKLrQ OLӋX ) o WtQK WRiQ ÿѭӧF Wӯ NӃWTXҧ ÿR ÿҥF Yj KӋVӕ
nhiên OLӋX) o %ҧQJ . 1ӃXJLiWUӏ ) o WtQK WRiQ ÿѭӧFNK{QJ QҵP WURQJ NKRҧQJ
FKRSKpSÿѭӧFWUuQKEj\WURQJ%ҧQJWKuFҫQSKҧLNLӇPWUDOҥLWUѭӟFNKLFKҩS
QKұQNӃWTXҧÿR
%ҧQJ4+ӋVӕQKLrQOLӋXFӫDPӝWVӕORҥLQKLrQOLӋXÿӕW
TT
1

2

3

/RҥLQKLrQOLӋX

.KRҧQJ) o

Than
Than Anthracite và than non

1,016 - 1,130

%LWXP QKDÿ˱ͥQJ

1,083 - 1,230

'ҫX
3K̯QF̭W

1,260 - 1,413

3K̯QNK{QJF̭Wÿ˱ͫF

1,210 - 1,370

Khí
Khí thiên nhiên

1,600 - 1,838

Propan

1,434 - 1,586

Butan

1,405 - 1,553

4

*ӛ

1,000 - 1,120

5

9ӓFk\

1,003 - 1,130
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3+Ө/Ө&04
;È&Ĉӎ1+HÀM Ҭ07521*.+Ë7+Ҧ,
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ

<rXFҫXFKXQJ
PKөOөFQj\KѭӟQJGүQWyPWҳWSKѭѫQJSKiSOҩ\PүXFӫDUS EPA method
QKҵP[iFÿӏQKhàm ҭP FӫDNKtWURQJӕQJNKyL.
2. 1JX\rQOêSKѭѫQJSKiS
MүXNKtÿѭӧFOҩ\WҥLÿLӇP K~WPүX YӟLYұQWӕF NK{QJÿәLWURQJVXӕWTXi
trình Oҩ\PүX+ѫLQѭӟFÿѭӧFWiFKUDNKӓLPүX YjÿѭӧF[iFÿӏQK theo SKѭѫQJ
pháp WKӇWtFKKRһF SKѭѫQJSKiS WUӑQJOѭӧQJ.
3. ThiӃt bӏ và dөng cө
- &ҫQOҩ\ PүX: VӱGөQJFҫQOҩ\ PүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLÿѭӧFJLDQKLӋW ÿӇQJăQQJӯDVӵQJѭQJWө FӫDQѭӟF;
- 7KLӃWEӏ ÿRNKtiSYjӕQJÿRQg;
- +ӋWKӕQJLPSLQJHUJӗPӕQJimpinger WKӫ\WLQK;
- +ӋWKӕQJOjPPiWEDRJӗPtKQJUӛQJÿiOҥQK YjQѭӟF;
- Van;
- %ѫPEѫPPjQJKRһFEѫPFKkQNK{QJ;
- ĈӗQJKӗÿRWKӇWtFK;
- ĈӗQJKӗÿROѭXOѭӧQJ ÿR SKҥPYLÿR Wӯ 0 ÷ 3 L/phút;
- ĈӗQJKӗÿRFKkQkhông: \rXFҫXGҧLÿRWKҩSQKҩWEҵQJ 760mmHg.
4X\WUuQKWKӵFKLӋQ
- /ҳS ÿһW KӋ WKӕQJ ÿR hàm ҭP KӋ WKӕQJ ÿR hàm ҭP EDR JӗP FiF ӕQJ
impinger ÿѭӧFOҳSQKѭHình 9và Hình 107URQJÿyӕQJYjFKӭDQѭӟFӕQJ
ÿӇUӛQJYjӕQJFKӭDVLOLFDJHO KRһFFKҩWK~WҭPNKiFWѭѫQJÿѭѫQJ ÿӇOjP
NK{PүXNKtYjÿӇEҧRYӋÿӗQJKӗEѫP
- %ұWEѫPYjWLӃQKjQKK~WPүX;
- ;iFÿӏQKhàm ҭPFӫDNK{QJNKt[XQJTXDQKWURQJYzQJSK~WYӟLOѭX
OѭӧQJL/phút;
- ĈӗQJKӗÿRWKӇWtFKVDLVӕYjNLӇPWUDFӥWUѭӟFNKLFKLDÿӝWUrQPӛL
EұFFӫDYұQWӕFNKtWKҧLYjQKӳQJÿLӅXNLӋQWKӵFWӃFyWKӇ[ҧ\UDWURQJVXӕWTXi
WUuQKOҩ\PүX
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Hình 9:+ӋWKӕQJOҩ\PүX[iFÿӏQKhàm ҭP

Hình 10:+ӋWKӕQJFiFLPSLQJHUWURQJӕQJNKyL
5. Tính toán và phân tích NӃWTXҧ
D 7KӇWtFKKѫLQѭӟFQJѭQJWө
V wc(std) = (V f - V i ) U w R T std / ( P std M w )

(4.1)

= K 1 (V f - V i )
7URQJÿy. 1 = 0,001356 m3/ml
E 7KӇWtFKKѫLQѭӟFÿѭӧFJLӳWURQJsilica gel
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V wsg(std) = (W f - Wi ) R T std / ( P std M w )

(4.2)

= K 3 (W f - Wi )
7URQJÿy. 3 = 0,001358 m3/g
F 7KӇWtFKPүXNKt
ܸ(௦௧ௗ) = ܸ ܻ

ಹ
ቁ
భయ,ల

்ೞ ቀ್ೌೝ ା
் ೞ

= ܭଵ ܸ ܻ

್ೌೝ ା
்

ಹ
భయ,ల

(4.3)

d) Hàm ҭP

Bws =

V wc(std) + V wsg(std)
V wc(std) + V wsg(std) + V m(std)

(4.4)

7URQJÿy
B wb
: tӹOӋKѫLQѭӟFWKHRWKӇWtFKWURQJNKtWKҧL
: kKӕLOѭӧQJPROSKkQWӱFӫDQѭӟFJJPRO
Mw
Pm
: áSVXҩWWX\ӋWÿӕL WURQJSKѭѫQJSKiSQj\WKuP m WѭѫQJÿѭѫQJiS
VXҩWNKtTX\ӇQ ӣWKLӃWEӏÿRNKtNK{, mmHg
: áSVXҩWWX\ӋWÿӕLWҥLÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQPP+J
P std
R
: hҵQJVӕNKtOêWѭӣQJ PP+J  P3)/(g-mole).(oK)
Tm
: nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕLÿRÿѭӧFWUrQÿӗQJKӗ
: nKLӋWÿӝWLrXFKXҭQWX\ӋWÿӕLoK
T std
Vf
: tKӇWtFKFXӕLFQJFӫDKѫLQѭӟFQJѭQJWөPO
Vi
: tKӇWtFKEDQÿҫXQӃXFyFӫD QѭӟFQJѭQJPO
: tKӇWtFKNKtNK{ÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRP3
Vm
V wc(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFQJѭQJWөTX\ÿәLUDÿLӅXNLӋQFKXҭQ Nm3
V m(std) : tKӇWtFKNKtNK{ÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRTX\ÿәLUDÿLӅX
NLӋQFKXҭQ,m3
Vwsg(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFWKXÿѭӧFWURQJVLOLFDJHOTX\ÿәLUDÿLӅXNLӋQFKXҭQ,m3
Wf
: kKӕLOѭӧQJFXӕLFӫDVLOLFDJHOYjӕQJLPSLQJHUJ
: kKӕLOѭӧQJEDQÿҫXFӫDVLOLFDJHOYjӕQJLPSLQJHUJ
Wi
Y
: hӋVӕKLӋXFKӍQKFӫDÿӗQJKӗÿRNKt
¨9P : gLD WăQJ WKӇ WtFK NKt ÿѭӧF [iF ÿӏQK EҵQJ FKӍ Vӕ FӫD ÿӗQJ Kӗ WҥL
PӛLÿLӇPQJKLrQFӭXm3
Uw
: kKӕLOѭӧQJULrQJ FӫDQѭӟF, 0,9982 g/ml
H
:iSVXҩWWUXQJEuQKNKiFQKDXÿREҵQJ ÿӗQJKӗWҥLPӛLOӛPP+ 2 O
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%LӇX3
7Ç1&Ѫ48$1 WKӵc hiӋn quan trҳc):
…………………………………………………......……………………………
Ĉ7«««)D[««(-PDLOĈ͓a ch͑: …………

%,Ç1%Ҧ1
;iFÿӏQKhàm ҭPNKtWKҧL
&ѫVӣ:………………………………………………..………..Ngày:………………....
ĈӏDFKӍ«««««««««««««««««««««««1JѭӡLOҩ\PүX«««…
ĈӏDÿLӇPOҩ\PүX«««««««««««««««««««««««««««««…

7K{QJWLQYӅhàm ҭP

Impinger

Dung tích

Impinger 1
Impinger 2
Impinger 3
Impinger 4

.KӕLOѭӧQJ
ÿҫX J

.KӕLOѭӧQJ .KӕLOѭӧQJҭP
sau (g)
(g)

H 2 O (……ml)
H 2 O (…...ml)
7UӕQJ
Silica gel

(1)
(2)
(3)
(4)

7әQJ
V f - V i = (1) + (2) + (3) =
………….
V wc(std) =

W f - W i = (4) =
…………...

0,001356 (V f

- V i ) = V wsg(std) = 0,001358

(W f

- Wi) =

……………

………….
2. 7K{QJWLQYӅTXiWUuQKOҩ\PүX
7KӡLJLDQEҳWÿҫXOҩ\PүX
7KӡLJLDQNӃWWK~FOҩ\PүX
/ѭXOѭӧQJK~W
L/phút
7KӡLJLDQ
Phút
o
+ӋVӕKLӋXFKXҭQ7 và P
7әQJOѭXOѭӧQJOҩ\PүX
L
Nm3
V m(std)
3. Tính hàm ҭP
B୵ୱ =

V୵ୡ(ୱ୲ୢ) + V୵ୱ(ୱ୲ୢ)
V୵ୡ(ୱ୲ୢ) + V୵ୱ(ୱ୲ୢ) + V୫(ୱ୲ୢ)

B୵ୱ =

( )+ ( )
× 100% =
( )+( )+ ( )

%

««QJj\««WKiQJ««QăP«
ĈҥLGLӋQ&ѫVӣ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

3KөWUiFKQKyPTXDQWUҳF
(Ký và ghi rõ h͕ tên)

4XDQWUҳFYLrQ
(Ký và ghi rõ h͕ tên)
28

378

29
379

3+Ө/Ө&05
;È&Ĉӎ1+1Ӗ1*ĈӜ %Ө,7Ӯ.+Ë7+Ҧ,
%DQKjQKNqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ
1. 4X\ÿӏQK chung
PKөOөFQj\hѭӟQJGүQ WyPWҳW SKѭѫQJSKiSOҩ\PүX FӫDUS EPA method
ÿӕLYӟLWK{QJVӕEөLWәQJ(PM) WURQJNKtWKҧL.
3KѭѫQJ SKiS Qj\ NK{QJ iS GөQJ WURQJ FiF WUѭӡQJ KӧS ÿm QrX WҥL ĈLӇP
bKKRҧQ3KөOөF0EDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
<rXFҫXGX\WUuÿLӅXNLӋQOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJOӵF SKҫQWUăPLVRNLQHWLF , Oj
90% d I d WURQJVXӕWTXiWUuQKOҩ\PүX
2. Nguyên lý SKѭѫQJSKiS
0үXÿѭӧFOҩ\WҥLYӏWUt EҧRÿҧPÿLӅXNLӋQOҩ\ PүXÿҷQJÿӝQJ OӵF WӯӕQJ
NKyL %өL ÿѭӧF JLӳ OҥL WUrQ JLҩ\ OӑF EөL và ÿѭӧF [iF ÿӏQK theo SKѭѫQJ SKiS
WUӑQJ OѭӧQJVDXNKLORҥLEӓ ҭP Vҩ\ 
7KLӃWEӏYjGөQJFөOҩ\PүX
- ĈҫXhút PүXOjPEҵQJYұWOLӋXQKҹQ, ÿѭӧFEҧRTXҧQKӝSFKX\rQGөQJ ÿӇ
EҧR ÿҧP ÿѭӡQJ NtQK ÿҫX Oҩ\ PүX NK{QJ Eӏ ҧQK KѭӣQJ WURQJ TXi WUuQK YұQ
FKX\ӇQ.ĈҫX hút PүX thtFK KӧS FKR Oҩ\ PүX LVRNLQHWLF FyÿѭӡQJNtQK WURQJ Wӯ
0,32cm ÿӃQ27cm;
- &ҫQOҩ\ PүXVӱGөQJFҫQOҩ\ PүXEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiF
WKjQKSKҫQFӫDNKtWKҧLQKѭӕng WKpSNK{QJJӍWKӫ\WLQKERURVLOLFDWKRһFWKҥFK
DQKYӟLKӋWKӕQJJLDQKLӋWFyNKҧQăQJJLӳQKLӋWÿӝNKtӣoC. ĈӕLYӟLNKt
WKҧL Fy QKLӋW ÿӝ FDR ÿӃQ o&WKu Vӱ GөQJ FҫQ Oҩ\ PүX EҵQJ WKӫ\ tinh
borosilicateĈӕLYӟLNKtWKҧLFyQKLӋWÿӝWӯ-900oC WKuVӱGөQJFҫQOҩ\PүX
EҵQJWKҥFKDQK
- ӔQJpitot: KuQKFKӳ6ÿѭӧFP{Wҧӣ3KөOөF 2 ban hành kèm theo Thông
WѭQj\. ӔQJSLWRWÿѭӧFJҳQOLӅQYӟLÿҫXÿRHình 11 FKRSKpSÿRYұQWӕF khí WKҧL;
- 7KLӃWEӏÿo chênh áp: áSNӃ;
- &һSJLӳJLҩ\OӑF: cһSÿӥEҵQJWKӫ\WLQKERURVLOLFDWYjPӝWPLӃQJÿӋPFDR
su silicone. CyWKӇVӱGөQJFһSÿӥEҵQJWKpSNK{QJJӍ7HIORQKRһF9LWRQEҧR
ÿҧPÿӝNtQ trong NKLOҩ\PүX;
- +ӋWKӕQJVҩ\: FyNKҧQăQJGX\WUuӣQKLӋWÿӝoC WURQJVXӕWTXiWUuQK
Oҩ\PүX;
- ĈLӋQFӵFÿRQKLӋWÿӝ;
- +ӋWKӕQJQJѭQJWө &yӕQJLPSLQJHUVQӕLYӟLQKDXWK{QJTXDFiFӕQJ
QӕL tKjQK PӝW KӋ WKӕQJ NtQ ӕQJ LPSLQJHU Vӕ  Yj  FKӭD QѭӟF ӕQJ WKӭ  ÿӇ
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UӛQJYjӕQJWKӭFKӭDPӝWOѭӧQJ[iFÿӏQKVLOLFDJHOKRһFFKҩWFyNKҧQăQJK~W
ҭPWѭѫQJÿѭѫQJ;
- ĈӗQJKӗÿRÿӗQJKӗÿRFKkQNK{QJEѫPNLӇPWUDÿӝUzUӍÿҫXÿRQKLӋt
ÿӝFyWKӇÿRÿӃQ±3oCÿӗQJKӗÿRNKtNK{ '*0 FyWKӇÿROѭXOѭӧQJWURQJ
SKҥPYL Hình 11);
- ÈSNӃGQJÿӇÿRiSVXҩWNKtTX\ӇQFyWKӇÿRWURQJGҧLPP+J;
- DөQJ Fө YӋ VLQK WKLӃW Eӏ: JӗP FiF ORҥL EjQ FKҧL Fy KuQK GҥQJ Yj NtFK
WKѭӟF SK KӧS,Fy WKӇ FR JLmQ ÿӝ GjL tW QKҩW EҵQJ ÿӝ GjL FҫQ Oҩ\ PүX Yj OjP
EҵQJYұWOLӋXWUѫQKѭWHIORQWKpSNK{QJUӍKRһFYұWOLӋXNKiF
- &KDL ÿӵQJ axeton: là chai WKӫ\ WLQK SRO\HW\OHQ, axeton NK{QJ ÿѭӧF OѭX
JLӳWURQJFKDLSRO\HW\OHQquá PӝWWKiQJ;
- ĈƭDSHWUL;
- ӔQJÿRQJ có dung tích250ml;
- Cân FKX\rQGөQJWҥLKLӋQWUѭӡQJÿӝFKtQK[iFWӕLWKLӇXlà0,001g;
- &KDLQKӵD FyQҳSEӏWNtQYjSKӉu.

Hình 11: 6ѫÿӗWKLӃWEӏOҩ\PүXEөLNKtWKҧL
+yDFKҩWYұWOLӋX
- *Lҩ\OӑFGQJÿӇOѭXJLӳEөLWURQJVXӕWTXiWUuQKOҩ\PүXVӱGөQJJLҩ\
OӑFEҵQJYұWOLӋXFKӏXQKLӋWWUѫYӟLFiFWKjQKSKҫQFyWURQJNKtWKҧL3KөWKXӝF
YjRWK{QJVӕ FҫQTXDQWUҳFPjOӵDFKӑQJLҩ\OӑFEҵQJYұWOLӋXSKKӧSQKѭWKӫ\
WLQKWKҥFKDQK, xelulo.
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- Silica JHOFyÿѭӡQJ NtQKOӛKҥWWӯ - 3,36 mm. &y WKӇVӱ GөQJYұW
OLӋXNKiFFyNKҧQăQJK~WҭPWѭѫQJÿѭѫQJKRһFFDRKѫQ;
- 1ѭӟFÿi;
- Axeton WLQK NKLӃW WҥS FKҩW  ÿѭӧF ÿӵQJ WURQJ FKDL WKӫ\ WLQK
Polyetylen.
5. &{QJWiFFKXҭQEӏ
a) Công tác cKXҭQEӏWUѭӟFNKLUDKLӋQWUѭӡQJ
- Cho 200 - 300JVLOLFDJHOYjRPӛLӕQJLPpinger và cân WӯQJ ӕQJ JKLOҥL
NӃWTXҧÿREDQÿҫX.
- .LӇPWUD JLҩ\OӑFEҵQJFiFKNLӇPWUD QJѭӧFViQJQKӳQJFKӛNK{QJÿӅX
YӃWUҥQQӭWKD\QKӳQJOӛWKӫQJQKӓ'iQQKmQ KRһF ÿiQKVӕciFJLҩ\OӑFWҥLPһW
VDX JҫQ PpS hRһF Fy WKӇ GiQ QKmQ YjR FiF KӝSWKQJ FKӭD FiF ÿƭD SHWUL EҵQJ
WKӫ\WLQKKRһFSRO\HWK\OHQH YjJLӳPӛL PӝWJLҩ\OӑFULrQJWURQJWӯQJKӝSWKQJ;
- 6ҩ\JLҩ\ OӑFÿӃQNKӕLOѭӧQJNK{QJÿәLYjWLӃQKjQKFkQ. CKrQKOӋFKWӕL
ÿD JLӳDFiFOҫQFkQkhông quá 0,5 mg. *KLOҥLJLiWUӏәQÿӏQKQKҩW7URQJPӛL
OҫQ FkQ NKRҧQJ WKӡL JLDQ JLҩ\ OӑF WLӃS [~F YӟL NK{QJ NKt WURQJ phòng thí
QJKLӋP WӕLÿDOj 2 phút;
-;iFÿӏQKYӏWUtOҩ\PүXVӕOѭӧQJÿLӇPK~WPүXiSVXҩWӕQJNKyLQKLӋWÿӝ
YjiSVXҩWÿӝQJhàm ҭP theo TX\ÿӏQKWҥL3KөOөF01, 02, 03 và 04 ban hành
NqPWKHR7K{QJWѭQj\1JRjLUDNLӇPWUDUzUӍFӫDӕQJSLWRWYj[iF ÿӏQKWӹOӋ
Oҩ\PүXLVRNLQHWLF;
- /ӵD FKӑQ NtFK WKѭӟF ÿҫX K~W: FăQ Fӭ vào YұQ WӕF FӫD GzQJ NKt ÿӇ OӵD
FKӑQÿҫXK~WPүXWKtFKKӧS
- &ҫQOҩ\PүXSKҧLFyÿӝGjLSKKӧSFyWKӇhút PүXWҥLWҩWFҧFiFÿLӇP
K~W PүX ÿm ÿѭӧF [iF ÿӏQK WKHR TX\ ÿӏQK WҥL 3Kө OөF 01 ban hành kèm theo
7K{QJWѭQj\
b) Công tác cKXҭQEӏ WҥLKLӋQWUѭӡQJ
- &KR PO QѭӟF YjR  ӕQJ LPSLQJHUWKӭ  Yj  ӕQJ LPSLQJHU WKӭ ÿӇ
UӛQJYjFKRNKRҧQJ- JVLOLFDJHOYjRӕQJLPSLQJHUWKӭ7UӑQJOѭӧQJFӫD
VLOLFDJHOWURQJӕQJLPSLQJHU FyWKӇÿѭӧFFkQYӟLFKrQKOӋFKNK{QJTXi5g;
- 6ӱGөQJpanh KRһFJăQJWD\VҥFK ÿһW JLҩ\OӑFYjRFһSJLҩ\OӑF.LӇPWUD
FiFYӃWUiFKKӣFӫDJLҩ\OӑFVDXNKLOҳSÿһW[RQJ;
- ĈiQKGҩXYӏWUtFӫDWӯQJÿLӇPK~WPүXWURQJӕQJNKyLÿmÿѭӧF[iFÿӏQK
WUrQFҫQOҩ\PүXEҵQJPӵFFKӏXQKLӋWKRһFEăQJGtQKFKӏXQKLӋW;
- /ҳSUiSKӋWKӕQJOҩ\PүXQKѭHình 11 YjNLӇPWUDÿӝNtQFӫDKӋWKӕQJVDX
NKLOҳSUiS QKѭKѭӟQJGүQWҥL3KөOөF 02 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\;
-Cho ÿiOҥQK YjQѭӟFxung quanh bình KӋWKӕQJLPSLQJHU;
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- 6DXNKLOҳS[RQJKӋWKӕQJOҩ\PүXEұWKӋWKӕQJJLDQKLӋWFҫQOҩ\PүXYj
JLҩ\OӑF, cKӡFKRQKLӋWÿӝәQÿӏQK1ӃXYzQJÿӋP9LWRQÿѭӧFVӱGөQJÿӇOҳS
UiSÿҫXOҩ\PүXYjRFҫQOҩ\PүXNLӇPWUDÿӝNtQ WҥLYӏWUtQj\YjiSVXҩW chân
NK{QJNKRҧQJPPHg.
6. Lҩ\PүX
- 7URQJ VXӕW TXi WUuQK Oҩ\ PүX GX\ WUu ÿLӅX NLӋQ Oҩ\ PүX ÿҷQJ ÿӝQJ OӵF
WURQJNKRҧQJFӫDYұQWӕFÿҷQJÿӝQJ OӵF YjQKLӋWÿӝ[XQJTXDQKJLҩ\ OӑF
YjRNKRҧQJoC;
- /jPVҥFKFiFOӛ K~WPүX WUѭӟFNKLFKҥ\WKӱÿӇOjPJLҧPWӕLÿDҧQKKѭӣQJ
FӫD YұWOLӋXEөLEҭQÿӃQÿҫXK~WPүX. 7UѭӟFNKLEҳWÿҫXOҩ\PүXNLӇPWUDOҥL
WRjQEӝWKLӃWEӏOҩ\PүXĈѭDÿҫXhút PүXYjRGzQJNKtWKHRSKѭѫQJYX{QJJyF
YӟLGzQJNKt%ұWEѫPYjÿLӅXFKӍQKOѭXOѭӧQJFKRÿLӅXNLӋQOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJ
OӵF (WtQKWRiQSKҫQWUăPOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJOӵF 90% d I d 110%);
- 7LӃQ KjQK YӟL WҩW Fҧ FiF ÿLӇP K~W PүX ÿm WtQK WRiQ WKHR KѭӟQJ GүQ WҥL
3KөOөF01 ban hành kèm theo 7K{QJWѭQj\
- .ӃWWK~FTXiWUuQKOҩ\PүXÿѭDÿҫXOҩ\PүXUDNKӓLGzQJNKtÿӇPӝWWKӡL
JLDQFKRÿҫXOҩ\PүXQJXӝL YjEҳWÿҫXWKXPүX7UѭӟFNKLWKiRUӡLFiFWKLӃWEӏ
FҫQVӱGөQJJLҩ\EҥFEӏWNtQÿҫXOҩ\PүXQKҵPWUiQKYLӋFPҩWKRһFWKrPEөL
LDXVҥFK WҩWFҧEөL bên ngoài FҫQOҩ\PүXvà EӝSKұQxung quanh. 7KiREӝSKұQ
FKӭDJLҩ\ OӑFOҩ\JLҩ\OӑFFKRYjRKӝSEҧRTXҧQ KRһFÿƭDSHWULFyEӏWNtQEҵQJ
EăQJSDUDSKLQPӛLPүXÿѭӧFNtKLӋXULrQJ;
- 7KXWRjQEӝEөLFKҩWUҳQÿӑQJӣPһWWURQJFӫDFiFEӝSKұQFӫDWKLӃWEӏ
QKѭÿҫXOҩ\PүXFҫQOҩ\PүXEӝSKұQFKӭDJLҩ\OӑF EҵQJFiFSKѭѫQJSKiS
QKѭ VLrX kP dung môi KӳX Fѫ (aceton) và GQJ FKәL FKX\rQ GөQJ FKҧL VҥFK
&KX\ӇQFKҩWOӓQJÿmUӱDYjRFӕFÿmcân NKӕLOѭӧQJ7RjQEӝOѭӧQJFKҩWOӓQJ
Qj\VӁÿѭӧFEҧRTXҧQPӛLPүXÿѭӧFNtKLӋXULrQJ
%ҧRTXҧQYjYұQFKX\ӇQPүX
*Lҩ\OӑF YjOѭӧQJFKҩWOӓQJWKXÿѭӧFVDXNKLUӱDFiFEӝSKұQFӫDWKLӃWEӏ
ÿR ÿѭӧFYұQFKX\ӇQYӅSKzQJWKtQJKLӋPWLӃQKjQKFkQWURQJÿLӅXNLӋQWѭѫQJ
WӵQKDX
87tQKWRiQNӃWTXҧ
D 7KӇWtFKNKtNK{TX\ÿәLWKӇWtFKPүXÿRÿѭӧFEҵQJÿӗQJKӗÿRNKtYӅ
ÿLӅXNLӋQFKXҭQ (25oC, 760mmHg).
ܸ(௦௧ௗ) = ܸ ܻ

ܶ௦௧ௗ ቀܲ +

ு

ቁ
ଵଷ,

ܶ ܲ௦௧ௗ

= ܭଵ ܸ ܻ

ܲ +

ு
ଵଷ,

ܶ

(5.1)

E 1ӗQJÿӝaxeton:
ܥ =

ೌ

(5.2)

ೌ οೌ
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F /ѭӧQJaxeton ÿmUӱD:
ܹ = ܥ ܸ௪ ο

(5.3)

G 7әQJNKӕLOѭӧQJEөLEDRJӗPWUrQJLҩ\OӑFYjWURQJGXQJGӏFKDFHWRQ
GQJÿӇUӱDWKLӃWEӏ:
ܥ௦ =

య 

(5.4)

(ೞ)

ÿ *LiWUӏ,VRNLQHWLF:
- 7tQKWӯJLiWUӏWK{:
=ܫ

ଵ ்ೞ ቂర  ା

ೇ ೊ


ಹ
ቁቃ
భయ,ల

ቀ್ೌೝ ା

 ଶ ௩ೞ ೞ 

(5.5)

- 7tQKWӯJLiWUӏWUXQJJLDQ:
=ܫ

ܶ௦ ܸ(௦௧ௗ)
ܶ௦ ܸ(௦௧ௗ) ܲ௦௧ௗ 100
= ܭହ
(5.6)
ܶ௦௧ௗ ݒ௦ 2 ܣ ܲ௦ 60(1 െ ܤ௪௦ )
ܲ௦ ݒ௦ ܣ 2(1 െ ܤ௪௦ )

- .ӃWTXҧd I d NӃWTXҧÿѭӧFFKҩSQKұQ
7URQJÿó
An

: tLӃWGLӋQQJDQJFӫDYzLOҩ\PүX, m2

B ws

: hѫLQѭӟFWURQJNKt WKҧL, % WKӇWtFK

Ca

: lѭӧQJ DFHWRQFzQOҥL(mg/mg)

CS
(g/Nm3)

: QӗQJÿӝ EөLWURQJ ӕQJNKyLtheo khí khôӣÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQ

I

: SKҫQWUăPOҩ\PүXÿҷQJÿӝQJ OӵF

ma

NKӕLOѭӧQJEөLWURQJQѭӟFUӱDaceton sau khi làm khô (mg)

mn

WәQJEөLWKXÿѭӧF, mg

P bar

iSVXҩWNKtTX\ӇQWҥLÿLӇPK~WPүX, mmHg

Ps

iSVXҩWWX\ӋWÿӕLFӫDNKtӕQJNKyL, mmHg

P std

iSVXҩWWҥLÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQoC, 760mmHg

R

KҵQJVӕNKtOêWѭӣQJ06236 [(mmHg) (m3)/(K)(g.mol)]

Tm

: nKLӋWÿӝ WUXQJEuQKWX\ӋWÿӕL'*0oK

T std

: nKLӋWÿӝWX\ӋWÿӕL WҥLÿLӅXNLӋQFKXҭQoC+273 = 298oK

Va

: WKӇWtFKDFHWRQPO

V aw

: WKӇWtFKDFHWRQVӱGөQJÿӇUӱD, ml

Vlc

: tәQJWKӇWtFKQѭӟc WKXÿѭӧFWURQJEuQKQJѭQJYjWURQJVLOLFDJHO, ml

Vm

: tKӇWtFKPүXNKtÿѭӧF[iFÿӏQKEӣL ÿӗQJKӗÿRNKtNK{P3
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V m(std) : tKӇWtFKPүXNKt[iFÿӏQKEҵQJÿӗQJKӗÿRNKtNK{ӣ ÿLӅXNLӋQ
FKXҭQm3
V w(std) : tKӇWtFKKѫLQѭӟFWURQJPүXNKtӣÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQm3
: vұQWӕF NKtӕQJNKyLWtQKWRiQWKHR3KөOөF 2 ban hành kèm theo
Vs
7K{QJWѭQj\, F{QJWKӭF(2.4), m/s
Wa

WUӑQJOѭӧQJFӫDSKҫQWKӇWtFKFzQOҥLPJ

Y

: KӋ VӕKLӋXFKXҭQ FӫDÿӗQJKӗÿRNKtNK{

'a

: tӹWUӑQJFӫDDFHWRQ, mg/ml

'w

WӹWUӑQJFӫDQѭӟF, 0,9982 g/ml

K 1 = 0,3858 oK/mmHg
K 3 = 0,001 g/mg
K 4 = 0,003454 [ (mm Hg) (m3)] /[ (ml) (oK)]
K 5 = 4,320

35
385

3+Ө/Ө&
<Ç8&Ҫ8.Ӻ7+8Ұ79¬48<75Î1+Ĉ2&È&&+Ҩ7
Ð1+,ӈ0'Ҥ1*.+Ë7521*.+Ë7+Ҧ,%Ҵ1*7+,ӂ7 %ӎĈ2 75Ӵ&7,ӂ3
(Ban hành NqPWKHR7K{QJW˱V͙«77-%7107QJj\«WKiQJQăP 2015
FͯD%͡WU˱ͧQJ%͡7jLQJX\rQYj0{LWU˱ͥQJ

4X\ÿӏQKFKXQJ
3KөOөFnày TX\ÿӏQK\rXFҫXNӻWKXұWFѫEҧQYjTX\WUuQKÿRFiFWK{QJVӕ
JӗPNO x (NO và NO 2 ), SO 2 , CO, O 2 WURQJNKtWKҧLEҵQJWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS.
<rXFҫXNӻWKXұWÿӕLYӟLWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
a)<rXFҫXNӻWKXұWFӫDWKLӃWEӏ
TKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃSFiFFKҩW{QKLӉPGҥQJNKtWURQJNKtWKҧLWӕLWKLӇXSKҧL
ÿiSӭQJFiF\rXFҫXYӅÿһFWtQKNӻWKXұWWKHRTX\ÿӏQKWҥL%ҧQJ4.
%ҧQJ<rXFҫXNӻWKXұWÿӕLYӟLWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
Stt

7K{QJVӕÿR

ĈӝFKtQK[iF

ĈӝSKkQJLҧL

7KӡLJLDQÿiSӭQJ

1.

NO

FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<30s

2.

NO 2

FӫDJLiWUӏÿӑF

0,1 ppm

<40s

3.

SO2

FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<30s

4.

CO

± 5% FӫDJLiWUӏÿӑF

1 ppm

<40s

5.

O2

WRjQGҧLÿR

0,1%

<60s

.KX\ӃQNKtFKVӱGөQJFiFWKLӃWEӏ ÿRÿm ÿѭӧFFҩSFKӭQJFKӍ NLӇPÿӏQK EӣL
PӝWWURQJFiFWәFKӭF sau: &ѫTXDQBҧRYӋP{LWUѭӡQJ0ӻ 86(3$ 7әFKӭF
FKӭQJQKұQ$QK MCERT &ѫTXDQNLӇPÿӏQKNӻ WKXұWĈӭF TÜV)&ѫTXDQ
0{LWUѭӡQJ+jQ4XӕF .(&2 Yj&ѫTXDQ0{LWUѭӡQJ1KұW%ҧQ 02( ;
E .LӇPÿӏQK và NLӇPWUDWKLӃWEӏ
- .LӇPÿӏQK WKLӃWEӏWKLӃWEӏSKҧLÿѭӧFNLӇPÿӏQKWKHRTX\ÿӏQKWҥL7K{QJ
WѭVӕ77-%.+&1QJj\WKiQJQăPFӫD%ӝ WUѭӣQJ%ӝ.KRD
KӑFYj&{QJQJKӋTX\ÿӏQKYӅÿROѭӡQJÿӕLYӟLSKѭѫQJWLӋQÿRQKyP+ӗVѫ
NLӇPÿӏQKEDRJӗPJLҩ\FKӭQJQKұQNLӇPÿӏQKYjWHPNLӇPÿӏQKSKҧLÿѭӧFOѭX
YjVҹQVjQJFXQJFҩSNKLFy\rXFҫXFӫDFѫTXDQQKjQѭӟFFyWKҭPTX\ӅQ
- .LӇPWUDWKLӃW EӏEҵQJNKtFKXҭQWҥLKLӋQWUѭӡQJtUѭӟFNKLÿRQӗQJÿӝFiF
FKҩW{QKLӉP WURQJNKtWKҧL, FҫQWKӵFKLӋQNLӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKt “không”và
khíFKXҭn WҥLKLӋQWUѭӡQJYӟLWҫQVXҩWWӕLWKLӇXOjOҫQWUѭӟFPӛLQJj\TXDQWUҳF
- 7ҩW Fҧ WjL OLӋX OLrQ TXDQ ÿӃQ TXi WUuQK NLӇP WUD EҵQJ NKt FKXҭQWҥL KLӋQ
WUѭӡQJSKҧLÿѭӧFJKLFKpSOѭXOҥLKӗVѫJӗPELrQEҧQQKұWNêKLӋQWUѭӡQJGӳ
OLӋXJӕFÿѭӧFLQKRһFVDROѭXWURQJEӝQKӟWKLӃWEӏÿӕLYӟLWҩWFҧFiFJLiWUӏJLҩ\
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FKӭQJQKұQFӫDNKtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJvà VҹQVjQJ FXQJFҩSFKRFѫTXDQFy
WKҭPTX\ӅQNKLÿѭӧF\rXFҫX
- .KtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJWҥLKLӋQWUѭӡQJSKҧLFzQKҥQVӱGөQJEҧRÿҧP
ÿӝFKtQK[iFWӕLWKLӇXOjYjSKҧLÿѭӧFOLrQNӃWFKXҭQÿӃQPӝWWURQJFiFWә
FKӭFVDX9LӋQĈROѭӡQJ9LӋW1DP9LӋQ7LrXFKXҭQYj.ӻWKXұWTXӕFJLD0ӻ
1,67  KRһF FiF 1Kj VҧQ [XҩW NKt FKXҭQ ÿҥW WLrX FKXҭQ ,62,(&  .Kt
FKXҭQÿѭӧFVӱGөQJcó WKӇOjNKtÿѫQKRһFNKtKӛQKӧS
c) .LӇPWUDEҧRWUuEҧRGѭӥQJWKLӃWEӏ
7KLӃWEӏSKҧLÿѭӧFNLӇPWUDWKD\WKӃOLQKSKөNLӋQEҧRWUuEҧRGѭӥQJÿӏQK
NǤYjWUѭӟFNKLÿLTXDQWUҳFKLӋQWUѭӡQJWKHRTX\ÿӏQKFӫDSKiSOXұWYjKѭӟQJ
GүQFӫDQKjVҧQ[XҩW7ҩWFҧWjLOLӋXOLHQTXDQÿӃQYLӋFNLӇPWUDWKD\WKӃOLQK
SKө NLӋQ EҧR WUu EҧR GѭӥQJ WKLӃW Eӏ SKҧL ÿѭӧF JKL FKpS OѭX OҥL Kӗ Vѫ Yj VҹQ
sang FXQJFҩSFKRFѫTXDQFyWKҭPTX\ӅQNKLÿѭӧF\rXFҫX
9ӏWUtÿR
D 9ӏWUtÿRPүXNKtÿѭӧF[iFÿӏQKFQJYӟLYӏWUtOҩ\PүXEөLWKHRSKѭѫQJ
SKiS[iFÿӏQKTX\ÿӏQKWҥL3KөOөFEDQKjQKNqPWKHR7K{QJWѭQj\
E 7UѭӡQJKӧSFKӍWKӵFKLӋQÿRFiFFKҩW{ QKLӉPGҥQJNKt PjNK{QJOҩ\
PүXEөLWKuYӏWUtÿRPүXNKtSKҧLWKӓDPmQÿLӅXNLӋQNK{QJӣPLӋQJӕQJNKyL
YjѭXWLrQFKӑQQѫLFy GzQJNKtFKX\ӇQÿӝQJәQÿӏQK
4X\WUuQKÿRWҥLKLӋQWUѭӡQJ
D .LӇPWUDWKLӃWEӏWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- .LӇP WUD ÿҫX ÿR WҩW Fҧ ÿҫX ÿR FӫD WKLӃW Eӏ SKҧL ÿѭӧF OjP VҥFK ÿ~QJ
KѭӟQJGүQFӫDQKjVҧQ[XҩWVҥFKYjNK{UiRWUѭӟFNKLVӱGөQJ
- .LӇPWUDSLQ
- .KӣLÿӝQJWKLӃWEӏÿR.
b) .LӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKtFKXҭQWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- .LӇPWUDÿLӇP ³NK{QJ´ ]HURFKHFN NLӇPWUDÿLӇP ³NK{QJ´ÿѭӧFWKӵF
KLӋQWKHRFKӃÿӝWӵNLӇPWUDÿLӇP³NK{QJ´FӫDWKLӃWEӏKRһFVӱGөQJNKtNK{QJ
.ӃWTXҧNLӇPWUDÿLӇPNK{QJSKҧLQKӓKѫQÿӝSKkQJLҧLFӫDWKLӃWEӏWѭѫQJӭQJ
YӟL WӯQJ WK{QJ Vӕ 7UѭӡQJ KӧS NӃW TXҧ NLӇP WUD ÿLӇP NK{QJ OӟQ KѫQÿӝSKkQ
JLҧLFӫDWKLӃWEӏSKҧLWLӃQKjQKNLӇPWUDOһSOҥLFKRÿӃQNKLÿҥW\rXFҫXTX\ÿӏQK
- .LӇPWUDWKLӃWEӏEҵQJNKtFKXҭQ VSDQFKHFN NLӇPWUDWҥLÿLӇPQӗQJÿӝ
NKtFKXҭQWURQJNKRҧQJWӯÿӃQJLiWUӏFӫDWRjQGҧLÿRFӫDWKLӃWEӏÿӕL
YӟL FiF WK{QJVӕ 62 2 , NO x (NO và NO 2 ) ÿӕLYӟLWK{QJ Vӕ &2 ÿLӇP QӗQJ ÿӝ
NKtFKXҭQVӱGөQJÿӇNLӇPWUDÿѭӧF[iFÿӏQKEҵQJVRYӟLJLiWUӏTX\ÿӏQK
YӅQJѭӥQJWӕLÿDFKRSKpSWURQJFiFTX\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJ
WѭѫQJ ӭQJ +RҥWÿӝQJ ÿRNKt WKҧL FKӍÿѭӧF WKӵF KLӋQ NKL VӵVDLNKiFJLӳDNӃW
TXҧÿRNKtFKXҭQKLӇQWKӏWUrQWKLӃWEӏYjQӗQJÿӝNKtFKXҭQÿѭӧFVӱGөQJÿӇ
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NLӇPWUDNK{QJTXi7UѭӡQJKӧSVӵVDLNKiFOӟQKѫQSKҧLWLӃQKjQK
NLӇPWUDOһSOҥLEҵQJNKtFKXҭQFKRÿӃQNKLÿҥW\rXFҫXTX\ÿӏQK
c) ĈRÿҥFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
- 6DXNKLNKӣLÿӝQJWKLӃWEӏÿRÿӧLFKRFiFJLiWUӏKLӇQWKӏÿѭӧFәQÿӏQKWKu
EҳWÿҫXWLӃQKjQKÿӑFYjJKLJLiWUӏÿR
- 7ҥLPӛLYӏWUtTXDQWUҳFSKҧLWKӵFKLӋQtWQKҩWSKpSÿR PүX WURQJ
OҫQTXDQWUҳF
- 7KӡLJLDQÿRWӕLWKLӇX FKRSKpSÿR PүX Oj5 phút YӟLWҫQVXҩWÿӑF
và JKLJLiWUӏÿROLrQWөFOj phútJLiWUӏ
7tQKWRiQNӃWTXҧNKLVӱGөQJWKLӃWEӏÿRWUӵFWLӃS
D &ăQFӭYjRFiFTX\ÿӏQKKLӋQKjQKYӅÿѫQYӏÿRYjÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQ
WURQJFiFTX\FKXҭQNӻWKXұW TXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJWѭѫQJӭQJSKҧLtính toán
FKX\ӇQ ÿәL ÿѫQ Yӏ ÿR VDQJ ÿѫQ Yӏ mg/m3WҥL ÿLӅX NLӋQ WLrX FKXҭQ WѭѫQJ ӭQJ
7UѭӡQJKӧS NӃWTXҧÿRFӫDWKLӃWEӏOjSSPYjÿLӅXNLӋQWLrXFKXҭQTX\ÿӏQKlà
25oCPP+JQӗQJÿӝFiFFKҩW{QKLӉPÿѭӧFWtQKWKHRF{QJWKӭFVDX
CO: ppm x 1,14 = mg/Nm3
SO 2 : ppm x 2,62 = mg/Nm3
NO 2 :
ppm x 1,88 = mg/Nm3
NO: ppm x 1,23 = mg/Nm3
b) 7UѭӡQJKӧSFiFTX\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLDYӅP{LWUѭӡQJ KLӋQKjQK
FyTX\ÿӏQKYӅQӗQJÿӝR[\WKDPFKLӃXSKҧLWtQKWRiQNӃWTXҧTXDQWUҳFtheo
F{QJWKӭFVDX
20,9% െ %ܱଶ(௦௧ௗ)
ܥ௦௧ௗ = ܥ ቆ
ቇ
20,9% െ %ܱଶ()
7URQJÿy
C std QӗQJÿӝFKҩW{QKLӉPWҥLJLiWUӏQӗQJÿӝ{[\WKDPFKLӃXPJ1P3
C m QӗQJÿӝFKҩW{QKLӉPWҥLJLiWUӏQӗQJÿӝ{[\ÿRÿѭӧFPJ1P3
%O 2(std) QӗQJÿӝ{[\WKDPFKLӃXFKRSKpS WKHRTX\ÿӏQKFӫDSKiSOXұW
%O 2(m) QӗQJÿӝ{[\ÿRÿѭӧFWҥLKLӋQWUѭӡQJ
%iRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳF
- %LrQEҧQKLӋQWUѭӡQJÿѭӧFOұSWKHRPүXTX\ÿӏQKWҥL%LӇX3KөOөFQj\
- ;ӱOêVӕOLӋXYjEiRFiRNӃWTXҧTXDQWUҳFTX\ÿӏQKWҥL.KRҧQĈLӅX
7K{QJWѭQj\
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Không Ƒ

Ƒ
Ƒ

CO

&yKӋWKӕQJNKӱҭP&yƑ.K{QJƑ

7ҫQVӕJKLGӳOLӋX………………………………………………………….

5zUӍ&yƑ

ĈLӅXFKӍQKVDXNKLJKLGӳOLӋX&yƑ.K{QJƑ

1JѭӡLÿR

ӔQJNKyL

NO 2
NO Ƒ
7K{QJVӕNKiFBBBBBBBBBBBBBB

O2

&iFWK{QJVӕFӫDWKLӃWEӏÿR
Ƒ
SO 2 Ƒ

1Jj\FӫDJLҩ\FKӭQJQKұQKLӋXFKXҭQ

7KjQKSKӕ

/RҥLKuQKVҧQ[XҩW
JKLU}Gk\FKX\ӅQ
VҧQ[XҩWÿѭӧFOҩ\
PүX

0RGHOWKLӃWEӏ

Thông tin WKLӃWEӏ (tên, hãng, model)
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Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN MINH QUANG

Hy vọng rằng, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2013 – Môi trường không khí sẽ là
một trong những nguồn thông tin, dữ liệu hữu ích giúp đưa ra những hành động tích cực,
kịp thời phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong
tình hình mới.

Với mục tiêu cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng môi trường không
khí, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở nước ta trong thời gian
qua, cũng như đưa ra những khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới,
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chọn “Môi trường không khí” là chủ đề của Báo cáo môi
trường quốc gia năm 2013. Báo cáo được hoàn thiện với sự tham gia đóng góp ý kiến của
các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước, các cán bộ quản lý, các nhà khoa học và các
chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Tại Việt Nam, vấn đề ô nhiễm bụi tại các thành phố lớn vẫn tiếp tục tồn tại ở mức
cao. Các khu vực đô thị là nơi tập trung các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đông dân
cư, là khu vực có môi trường chịu tác động nhiều nhất từ các hoạt động phát triển. Vấn đề
ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm khói mù
do đốt rơm rạ ở khu vực nông thôn… cũng đang gióng lên những hồi chuông báo động.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới đã xuất hiện
một số biểu hiện nhất định.

Việt Nam là quốc gia có địa hình đa dạng, điều kiện khí hậu và thời tiết thay đổi từ
Bắc vào Nam, tỷ lệ che phủ rừng hơn 40% diện tích lãnh thổ. Các yếu tố tự nhiên này cùng
với quá trình phát triển kinh tế, xã hội chi phối rất lớn đến chất lượng môi trường không
khí. Công nghiệp hóa, đô thị hoá phát triển với quy mô dân số đô thị ngày càng cao, tốc
độ gia tăng các phương tiện cá nhân ngày càng lớn, cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, các
hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề được đẩy
mạnh nhưng thiếu bền vững, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường là những mối đe doạ
đối với môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng.

hông khí là một thành phần môi trường quan trọng, có ý nghĩa sống còn để duy
trì sự sống trên Trái đất. Sự thay đổi môi trường không khí sẽ tác động đến con
người, các sinh vật và phát triển kinh tế xã hội.
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Tại Việt Nam, các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí gồm: nguồn di
động (hoạt động giao thông), nguồn cố định (hoạt động sản xuất công nghiệp: khai thác và
chế biến than, nhiệt điện, sản xuất thép, sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng…; các làng
nghề và lò đốt chất thải nguy hại) và các nguồn khác (hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt
động dân sinh…). Các nguồn thải hiện nay đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và quy

Chương 2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Giai đoạn từ 2008 - 2013, nền kinh tế Việt Nam chững lại, nguyên nhân chính là do
khủng hoảng tài chính từ cuối 2007 – 2010. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp song
tại Việt Nam, sức ép môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế vẫn không hề nhỏ. Nguyên
nhân do công nghệ sản xuất của nước ta còn chưa hiện đại, hiệu suất sử dụng năng lượng,
tài nguyên chưa cao, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chưa
được chú trọng.

Những hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm quá trình đô thị hóa, hoạt động sản xuất
công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng và dân sinh, hoạt động sản
xuất nông nghiệp và làng nghề,... đã và đang tạo ra sức ép lớn đối với môi trường không khí.

Các yếu tố khí hậu và thời tiết như chế độ bức xạ, chế độ hoàn lưu gió mùa, nhiệt
độ, lượng mưa và độ ẩm,… có ảnh hưởng quan trọng đến môi trường không khí. Diện tích
che phủ thực vật cũng là một trong những điều kiện tác động đến chất lượng không khí.

Chương 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí

Báo cáo gồm 6 chương.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực - Áp lực - Hiện trạng
- Tác động - Đáp ứng). Động lực là sự gia tăng dân số, phát triển đô thị, phát triển các ngành
kinh tế và giao thông vận tải…, các vấn đề này đã và đang gây ảnh hưởng đến chất lượng
không khí; tạo ra áp lực rất lớn làm thay đổi hiện trạng môi trường theo chiều hướng xấu
đi. Hiện trạng môi trường không khí được đánh giá thông qua một số thông số đặc trưng
như bụi (bụi lơ lửng tổng số TSP và bụi mịn PM10), lưu huỳnh đioxit (SO2) oxit nitơ (NOx),
ozôn, tiếng ồn,…đo được tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Ô nhiễm không
khí gây các tác động đến sức khoẻ người dân, kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu. Đáp ứng
là các giải pháp được đề ra và thực hiện nhằm quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường không khí bao gồm các chính sách, pháp luật, thể chế, các công cụ quản
lý kinh tế, thông tin cộng đồng.

áo cáo môi trường quốc gia 2013 – Môi trường không khí phân tích các vấn đề
liên quan đến môi trường không khí của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013:
điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường không
khí; kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp
quản lý môi trường không khí hiệu quả cho những năm sắp tới.
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Chất lượng không khí tại khu vực làng nghề và nông thôn: Tình trạng ô nhiễm
không khí tại các làng nghề tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các làng nghề tái chế kim loại,
nhựa, vật liệu xây dựng... Ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề tùy thuộc vào
tính chất, quy mô và sản phẩm của từng loại ngành nghề. Lượng bụi và khí CO, CO2, SO2
và NOx thải ra trong quá trình sản xuất khá cao. Nồng độ SO2, NO2 tại các làng nghề tái
chế nhựa, đúc đồng rất cao, vượt nhiều lần giới hạn cho phép. Trong đó, nồng độ bụi và ô
nhiễm tiếng ồn thường xảy ra ở các làng nghề cơ khí và sản xuất đồ gỗ. Đối với nhiều khu
vực nông thôn, chất lượng môi trường không khí hiện nay còn khá tốt, rất nhiều vùng chưa
có dấu hiệu ô nhiễm. Các chất ô nhiễm hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép.

Chất lượng không khí xung quanh các khu sản xuất công nghiệp: vấn đề nổi cộm
hiện nay là vấn đề ô nhiễm bụi. Nồng độ bụi lơ lửng tổng số tại rất nhiều điểm quan trắc
xung quanh các khu công nghiệp vượt giới hạn quy định, thậm chí vượt nhiều lần giới hạn
cho phép đối với trung bình 24 giờ và trung bình năm. Năm 2011 là năm ghi nhận xung
quanh các khu công nghiệp, khu sản xuất bị ô nhiễm bụi nặng hơn cả, trong khi năm 2012,
bức tranh môi trường không khí lại được cải thiện đáng kể ở những nơi tập trung hoạt
động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do hoạt động kiểm soát ô
nhiễm hiệu quả mà do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhiều nhà máy công nghiệp
ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng. Bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp đang
hoạt động vẫn tiếp tục phát thải vào môi trường không khí một lượng bụi thải lớn, đó là
các ngành khai khoáng, nhiệt điện, xi măng. Trong những năm qua, ô nhiễm tiếng ồn xung
quanh các khu công nghiệp cũng duy trì ở ngưỡng cao. Các thông số khác (NO2, SO2) nhìn
chung vẫn thấp hơn ngưỡng quy chuẩn cho phép.

Chất lượng không khí tại các đô thị: Ô nhiễm do bụi vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất
và chưa được cải thiện so với giai đoạn từ 2003 - 2007. Nồng độ các thông số bụi (bụi mịn
và bụi lơ lửng tổng số) có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt ở các trục giao thông và
tuyến đường chính ở các đô thị lớn. Các khu công trường xây dựng cũng đóng góp phần
đáng kể gây ô nhiễm bụi với quy mô ô nhiễm cục bộ. Phần lớn các thông số ô nhiễm khác
(NO2, SO2, CO và chì) vẫn nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013. Các thông số
NO2, SO2, CO vượt quy chuẩn cho phép chỉ xảy ra có tính cục bộ. Riêng thông số ôzôn ở
tầng mặt đất đã có một số trường hợp tăng cao xấp xỉ ngưỡng QCVN 05:2013 trung bình
1 giờ.

Chất lượng môi trường được đánh giá dựa trên chuỗi số liệu quan trắc từ năm 2008
đến 2013 và có so sánh với kết quả quan trắc giai đoạn trước. Phân tích và đánh giá diễn
biến chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam dựa vào so sánh các kết quả với các Quy
chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia hiện hành.

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam được xem xét tại ba khu
vực chính (1) đô thị, (2) các khu sản xuất công nghiệp, (3) làng nghề và nông thôn. Một số
vấn đề ô nhiễm không khí mang tính xuyên biên giới và liên quốc gia được trình bày trong
phần cuối của chương.

Chương 3. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

mô. Tuy nhiên, theo đặc thù phát triển của từng vùng miền và quy mô tính chất của từng
nguồn thải nên áp lực lên môi trường không khí cũng khác nhau.
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Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý tồn tại từ
nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để. Hệ thống thể chế về môi trường không
khí chưa đáp ứng yêu cầu (thiếu các quy định đặc thù cho môi trường không khí; hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; tính
hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật chưa cao); hoạt động quan trắc và kiểm
soát nguồn thải còn yếu hay các hoạt động hỗ trợ (đầu tư, nghiên cứu KHCN, sự tham gia

Trên cơ sở những thành công đã đạt được từ giai đoạn trước, giai đoạn 2008 – 2013,
công tác quản lý môi trường không khí từ các ngành, lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh và
thu được những kết quả khả quan. Hành lang pháp lý và cơ cấu tổ chức về BVMT không
khí tiếp tục hoàn thiện; kết quả kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận
tải (thắt chặt tiêu chuẩn khí thải từ các phương tiện giao thông đường bộ; tăng cường chất
lượng phương tiện giao thông công cộng, thử nghiệm nhiên liệu sạch cho phương tiện giao
thông tại một số đô thị, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; tăng
cường kiểm tra, giám sát nhằm loại bỏ các phương tiện cơ giới không đủ điều kiện lưu
hành…); kiểm soát các nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp (chú trọng đầu
tư công nghệ xử lý khí thải, sử dụng công nghệ phù hợp với từng loại hình sản xuất; ưu đãi,
hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh; thực hiện kiểm toán năng
lượng trong các ngành công nghiệp và xây dựng góp phần tiết kiệm năng lượng và giảm
phát thải các loại khí nhà kính); đẩy mạnh triển khai nhóm giải pháp xanh (tăng trưởng
xanh, phát triển phát thải carbon thấp, chi trả dịch vụ môi trường rừng…); đẩy mạnh các
chương trình quan trắc môi trường không khí, tăng cường quan trắc không khí tự động
liên tục...

Chương 5. Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí

Ô nhiễm môi trường còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái tự nhiên và đẩy nhanh biến
đổi khí hậu. Khi không khí bị ô nhiễm, cây cối chậm phát triển, chết, có khi tuyệt chủng.
Sự gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm như: CO2, CH4, NOx,… trong môi trường không
khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ trên bề mặt trái đất nóng dần lên
và gây ra biến đổi khí hậu.

Ô nhiễm môi trường không khí có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, đẩy
nhanh quá trình lão hóa, suy giảm chức năng hô hấp, gây các bệnh như: hen suyễn, ho,
viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí gây ung thư phổi; suy nhược
thần kinh, tim mạch và làm giảm tuổi thọ con người. Bên cạnh đó, các chất gây ô nhiễm
không khí chính là thủ phạm gây ra hiện tượng lắng đọng và mưa axit, gây hủy hoại các hệ
sinh thái, làm giảm tính bền vững của các công trình xây dựng và các dạng vật liệu.

Chương 4. Tác động của ô nhiễm môi trường không khí

Hiện nay, các nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề ô nhiễm không khí liên quốc gia và
ảnh hưởng của chúng đến chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam còn hạn chế. Trong
đó, lắng đọng axit và suy giảm tầng ozon là hai vấn đề ô nhiễm toàn cầu được đánh giá là có
tác động nhất định đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đối với một số vấn
đề khác như sương mù quang hóa hay ô nhiễm không khí xuyên biên giới hiện vẫn chưa rõ
ràng nhưng đã xuất hiện những biểu hiện nhất định.
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Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, cần xây dựng các giải pháp, lựa chọn các ưu
tiên và thực hiện có lộ trình chặt chẽ. Dựa trên những phân tích, đánh giá của các chương
trước, Chương 6 tập trung đề cập đến các giải pháp ưu tiên để bảo vệ môi trường không
khí nước ta trong thời gian tới. Đó là việc hoàn thiện các thể chế về môi trường không khí
(hệ thống chính sách pháp luật, kế hoạch quản lý môi trường không khí, tiêu chuẩn, quy
chuẩn, tổ chức quản lý môi trường nhà nước…); đẩy mạnh hoạt động quan trắc và kiểm
soát nguồn thải. Các giải pháp tăng cường, kiểm soát và giảm phát thải bao gồm nhóm giải
pháp nhằm kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bụi; tăng cường áp dụng các biện
pháp nhằm kiểm soát, giảm phát thải khí từ hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công
nghiệp và dân sinh; tiếp tục đẩy mạnh nhóm giải pháp xanh và các giải pháp hỗ trợ khác
(công cụ kinh tế, đầu tư tài chính, nghiên cứu khoa học và công nghệ, sự tham gia của cộng
đồng và hợp tác quốc tế).

Chương 6. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí

của cộng đồng) chưa phát huy hiệu quả; ý thức tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
của các chủ nguồn thải còn kém.
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Nhìn chung, khí hậu Việt Nam có
thể được chia ra làm hai đới khí hậu lớn:
(1) Miền Bắc (từ đèo Hải Vân trở ra) là khí
hậu nhiệt đới gió mùa biến tính với 4 mùa
rõ rệt (xuân - hạ - thu - đông), chịu ảnh
hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa
Đông Nam, có mùa đông lạnh; (2) Miền
Nam (từ đèo Hải Vân trở vào) do ít chịu
ảnh hưởng của gió mùa lạnh nên khí hậu
nhiệt đới khá điều hòa, nóng quanh năm
và chia thành hai mùa rõ rệt (mùa khô và
mùa mưa). Bên cạnh đó, do cấu tạo của
địa hình, Việt Nam còn có những vùng
tiểu khí hậu (hay còn gọi là khí hậu địa
phương), có nơi có khí hậu ôn đới như
Sa Pa (Lào Cai); Đà Lạt (Lâm Đồng); có
nơi thuộc khí hậu lục địa như Lai Châu,
Sơn La.

hướng chảy của các dòng sông lớn. Phân
bố khí hậu gắn với sự hình thành 7 khu
vực địa lý: Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do vậy,
nền tảng nhiệt - ẩm thay đổi nhanh từ nơi
này đến nơi khác.

&KҩWOѭӧQJNK{QJNKtSKөWKXӝFUҩWQKLӅXYjRNKtKұXYjWKӡLWLӃW&iF\ӃXWӕWӵQKLrQQKѭWӕFÿӝ
JLyKѭӟQJJLyQKLӋWÿӝEӭF[ҥPһWWUӡLÿӝҭPOѭӧQJPѭDÿӝPk\KѫLQѭӟFWURQJNKtTX\ӇQYj
VӵWѭѫQJWiFJLӳDQKӳQJ\ӃXWӕQj\FyҧQKKѭӣQJÿiQJNӇÿӃQP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWUrQFҧSKҥPYL
YQJYjWRjQFҫX

.KXQJҦQKKѭӣQJFӫDNKtKұXYjWKӡLWLӃWÿӃQP{LWUѭӡQJNK{QJNKt

Điều kiện địa hình của Việt Nam
khá đa dạng, gồm: đồi núi, đồng bằng,
đường bờ biển dài phản ánh lịch sử phát
triển địa chất, địa hình lâu dài trong môi
trường gió mùa, nóng ẩm, phong hóa
mạnh mẽ. Địa hình thấp dần theo hướng
Tây Bắc - Đông Nam, được thể hiện rõ qua

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có chế
độ mặt trời nội chí tuyến. Hàng ngày thời
gian chiếu sáng trên 12 giờ trong các ngày
từ giữa mùa xuân đến giữa mùa thu và
dưới 12 giờ vào các ngày còn lại. Tổng số
giờ chiếu sáng hàng năm là 4.300 – 4.500
giờ và khá đồng đều trên các vĩ độ, nhưng
số giờ nắng không phân phối đều cho các
tháng. Do ảnh hưởng của mây, tổng lượng
bức xạ mặt trời tương đối thấp ở miền Bắc
và tương đối cao ở miền Nam.

Lãnh thổ Việt Nam hẹp ngang và
trải dài trên 15 vĩ độ, có vị trí địa lý nằm
hoàn toàn trong đới nội chí tuyến của Bắc
bán cầu, phía Đông Nam đại lục Âu - Á,
gần chí tuyến Bắc hơn Xích đạo và chịu
ảnh hưởng khí hậu của Biển Đông.

.KtKұXYjWKӡLWLӃW

Ĉ,ӄ8.,ӊ1.+Ë+Ұ87+Ӡ,7,ӂ79¬',ӈ1%,ӂ15Ӯ1*&Æ<;$1+ĈÐ7+ӎ
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Nhiệt độ và lượng mưa của nước
ta tương đối ổn định qua các năm. Lượng
mưa trung bình năm vào khoảng 700 5.000 mm; giá trị phổ biến trong khoảng
1.400 - 2.400 mm. Nhìn chung, lượng mưa
năm ở miền Bắc lớn hơn miền Nam cả về

/˱ͫQJP˱DYjÿ̱͡P

Nhiệt độ trung bình năm tại Việt
Nam dao động từ 210C đến 270C và tăng
dần từ Bắc vào Nam. Mùa hè, nhiệt độ
trung bình trên cả nước là 250C, cụ thể:
Hà Nội 230C, Huế 250C, thành phố Hồ Chí
Minh 260C. Mùa đông ở miền Bắc, nhiệt
độ xuống thấp nhất vào các tháng 12 và
tháng 1. Do chịu sự tác động mạnh của gió
mùa Đông Bắc nên nhiệt độ trung bình
năm ở miền Bắc nước ta thấp hơn nhiệt
độ trung bình năm ở nhiều quốc gia khác
có cùng vĩ độ ở châu Á. So với các quốc gia
này, nước ta có nhiệt độ về mùa đông lạnh
hơn và mùa hè ít nóng hơn.

1KL͏Wÿ͡

Vào mùa đông, trong khi ở miền
Bắc chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa
Đông Bắc thì miền Nam chịu ảnh hưởng
của gió thổi từ miền cận xích đạo gây ra
hiện tượng nắng nóng ở Nam Bộ, Tây
Nguyên và hiện tượng mưa ở vùng duyên
hải Nam Trung Bộ. Đầu mùa hè, do chịu
ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khí
hậu miền Bắc khô và nóng, tuy nhiên từ
giữa đến cuối mùa hè, gió mùa Tây Nam di
chuyển qua vùng biển xích đạo, cùng với
dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn cho cả 2
miền Nam, Bắc. Nhìn chung, chế độ hoàn
lưu gió mùa nước ta rất không đồng nhất
theo không gian và thời gian, chịu ảnh
hưởng mạnh mẽ của vùng biển xích đạo
Thái Bình Dương.
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%LӇXÿӗ1KLӋWÿӝNK{QJNKt
WUXQJ EuQK FiF WKiQJ WURQJ QăP 
WҥLPӝWVӕWӍQKWKjQKSKӕ

0C

giá trị phổ biến cũng như giá trị tại các
trung tâm. Do sự chia cắt địa hình của các
hệ thống núi lớn. Số ngày mưa lớn (lớn
hơn 50 mm/ngày), phổ biến là 5 – 15 ngày/
năm, nơi nhiều nhất không quá 30 ngày và
nơi ít nhất không dưới 2 ngày. Lượng mưa
cũng có sự biến động đáng kể giữa các
tháng trong năm và sự chênh lệch giữa các
tỉnh, thành phố (Biểu đồ 1.2). Độ ẩm tương
đối trung bình năm phổ biến trong khoảng
80 – 85%; diễn biến của độ ẩm tương đối
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2012, độ che phủ rừng bình quân tăng
0,4%/năm. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2008
- 2012, tổng diện tích rừng toàn quốc có xu
hướng tăng dần (Bảng 1.1.). Mục tiêu quốc
gia đến năm 2020 là nâng độ che phủ rừng
lên 47% (Chiến lược phát triển lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020).



















































Đơn vị tính: ha

Nguồn: Quyết định về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ĈӝFKHSKӫUӯQJ
(%)

5ӯQJWUӗQJ

5ӯQJWӵQKLrQ

7әQJGLӋQWtFK
UӯQJ

1ăP
/RҥLUӯQJ

%ҧQJ'LӉQELӃQGLӋQWtFKUӯQJWRjQTXӕFTXDFiFQăP

Diện tích rừng tại Việt Nam trong
giai đoạn đầu thập niên 90 của thế kỷ
trước liên tục bị suy giảm, chỉ còn 9,1 triệu
ha. Từ năm 1995 - 2009, diện tích rừng đã
tăng liên tục nhờ trồng rừng và phục hồi
rừng tự nhiên, bình quân mỗi năm tăng
khoảng 282.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng từ
27,2% trong những năm đầu thập kỷ 90
của thế kỷ XX đã tăng lên 40,7% vào năm

'LӉQELӃQUӯQJYjFk\[DQKÿ{WKӏ

Với đặc điểm địa hình có bờ biển dài
và hai vùng đồng bằng châu thổ có cao độ
thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong
những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Những
phân tích liên quan đến mối liên hệ giữa
ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu sẽ
được trình bày trong phần sau của báo cáo.

chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ mưa.
Thêm vào đó, do ảnh hưởng của gió mùa
và sự phức tạp về địa hình nên Việt Nam
thường gặp bất lợi về thời tiết như bão, áp
thấp nhiệt đới (trung bình một năm có
10 - 11 cơn bão đổ vào nước ta) và chịu
ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực
đoan như lũ lụt, hạn hán, triều cường,...
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Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2011

0өF WLrX FӫD 1ăP TXӕF WӃ YӅ UӯQJ 
OjWK~Fÿҭ\YLӋFTXҧQOêEҧRWӗQYjSKiWWULӇQ
EӅQ YӳQJ WҩW Fҧ FiF ORҥL UӯQJ ÿӗQJ WKӡL
WăQJ FѭӡQJ FDP NӃW FKtQK WUӏ OkX GjL JLӳD
FiFTXӕFJLDGӵDWUrQ³7X\rQEӕ5LR´  
FiF QJX\rQ WҳF WURQJ &KѭѫQJ WUuQK QJKӏ Vӵ
 YӅ F{QJ WiF FKӕQJ SKi UӯQJ 7K{QJ TXD
FiF KRҥW ÿӝQJ WURQJ 1ăP TXӕF WӃ YӅ UӯQJ
WҥL FiF TXӕF JLD Yj NKX YӵF /LrQ KӧS TXӕF
PRQJ PXӕQ PұW ÿӝ FKH SKӫ UӯQJ WUrQ WRjQ
WKӃJLӟLVӁJLDWăQJÿiQJNӇWK{QJTXDTXҧQOê
UӯQJEӅQYӳQJ 6)0 EDRJӗPEҧRYӋSKөF
KӗLWUӗQJUӯQJYjWiLWUӗQJUӯQJFQJQKӳQJ
QӛOӵFQJăQFKһQVX\WKRiLUӯQJĈӗQJWKӡL
JLҧPQKӳQJWiFÿӝQJNLQKWӃ[mKӝLYjP{L
WUѭӡQJÿӃQUӯQJEҵQJFiFKFҧLWKLӋQVLQKNӃ
FӫDQJѭӡLGkQVӕQJSKөWKXӝFYjRUӯQJ

1KҵPEҧRWӗQYjQkQJFDRQKұQWKӭFFӫD
FӝQJ ÿӗQJ FǊQJ QKѭ WăQJ FѭӡQJ TXҧQ Oê Yj
SKiWWULӇQUӯQJEӅQYӳQJYuOӧLtFKFӫDFѭGkQ
WUrQ WRjQ WKӃ JLӟL KLӋQ WҥL Yj WѭѫQJ ODL /LrQ
KӧSTXӕFÿmFKӑQQăPOj1ăPTXӕFWӃ
YӅ UӯQJ Yj Oҩ\ FKӫ ÿӅ ³5ӯQJ ± *Li WUӏ FXӝF
VӕQJWӯWKLrQQKLrQ´FKRQJj\0{LWUѭӡQJWKӃ
JLӟL QJj\ 

.KXQJ1ăPTXӕFWӃYӅUӯQJ

Theo thống kê, cây xanh đô thị nước
ta chưa đạt tiêu chuẩn về độ che phủ cũng
như cân bằng hệ sinh thái. Tại các vùng
đô thị hóa nhanh, chưa có vành đai xanh
để bảo vệ môi trường. Hệ thống cây xanh
mới hình thành và tập trung tại các đô thị
lớn và trung bình, còn tại các đô thị nhỏ,

Theo các kết quả nghiên cứu của
các nhà khoa học trên thế giới, cây xanh có
khả năng hấp thụ 50% bụi phóng xạ; hấp
thụ hơi, bụi độc được thải ra từ hoạt động
sản xuất công nghiệp và dân sinh. Chính
vì vậy, cây xanh mang rất nhiều ý nghĩa
trong việc điều hòa không khí đô thị. Ở
nước ta, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh,
mở rộng cả về không gian và quy mô dân
số, tuy nhiên, diện tích cây xanh phát triển
không tỷ lệ thuận với tốc độ đô thị hóa.

Mặc dù tổng diện tích rừng tăng
nhưng chất lượng rừng có chiều hướng
suy thoái. Phần lớn rừng hiện nay thuộc
nhóm rừng nghèo, rừng trồng kinh tế,
gồm cây công nghiệp và nguyên liệu giấy,...
vốn không mang lại nhiều giá trị sinh thái.
Nhóm rừng có đóng góp cho môi trường
như rừng già, rừng nguyên sinh chỉ còn
phân bố rải rác ở một số khu vực như Tây
Nguyên, Tây Bắc do hiện tượng chặt phá
rừng trái phép, do dân di cư lấy đất trồng
cà phê, làm rẫy,… Chính vì vậy, rừng vẫn
chưa phát huy vai trò nhiều trong điều hòa
khí hậu nói chung cũng như trong giảm
thiểu các tác hại của tự nhiên như lũ lụt,
trượt lở,... và hấp thụ các khí nhà kính có
khả năng gây biến đổi khí hậu và ô nhiễm
môi trường nói riêng. Tuy nhiên, đến năm
2012, diện tích rừng tự nhiên đã tăng thêm
138.461 ha, đạt 10.423.844 ha mang lại tín
hiệu đáng mừng cho ngành lâm nghiệp và
phần nào góp phần giảm bớt áp lực đối
với môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.
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7ӹOӋÿҩW
Fk\[DQK

Ghi chú: (*): TCXDVN 362:2005 - “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị
- Tiêu chuẩn thiết kế”
Nguồn: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Tạp chí BVMT, tháng 4/2009
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7LrXFKXҭQÿҩW
Fk\[DQKVӱGөQJ
F{QJFӝQJ

+j1ӝL

Ĉ{WKӏ
WURQJQѭӟF

Đơn vị: m2/người

không quá 4m2/người (Hà Nội: 2m2/
người; Tp. Hồ Chí Minh: 3,3m2/người),
chỉ mới bằng 1/5, 1/10 chỉ tiêu cây xanh
của các thành phố hiện đại trên thế giới
(Bảng 1.2). Thực trạng này là một trong
những nguyên nhân khiến cho chất
lượng môi trường không khí của các đô
thị chưa được đảm bảo.

%ҧQJ+LӋQWUҥQJGLӋQWtFKÿҩWFk\[DQKF{QJFӝQJ
FӫDPӝWVӕÿ{WKӏQѭӟFWDYjWUrQWKӃJLӟL

cây xanh chiếm diện tích không đáng kể.
So với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì tỷ
lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất
thấp. Theo tiêu chuẩn đô thị xanh, mỗi
người phải có 10m2 cây xanh để hấp thu
lượng khí do họ thải ra. Hiện nay, diện
tích đất để trồng cây xanh trong các đô
thị mới chỉ đạt 0,5m2/người. Tại Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh, chỉ tiêu này cũng
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Đầu năm 2007, Việt Nam gia nhập
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây
là một dấu mốc quan trọng giúp mở rộng
thị trường và thu hút nguồn đầu tư nước
ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho
những năm tiếp theo. Cụ thể, năm 2007
tăng trưởng kinh tế nước ta đạt 8,46%, cao
nhất kể từ năm 1997. Tuy nhiên, giai đoạn
từ 2008 - 2012, cùng với nền kinh tế thế
giới, nền kinh tế nước ta chững lại. Từ năm
2012 đến nay, kinh tế Việt Nam gặp nhiều
khó khăn. Tăng trưởng GDP đến cuối năm
2013 đạt 5,42%, trong đó khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,67%, khu
vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%,
dịch vụ tăng 6,56%.
Mặc dù kinh tế tăng trưởng thấp,
song tại Việt Nam, sức ép môi trường có
nguyên nhân từ hoạt động phát triển kinh

7ăQJWUѭӣQJNLQKWӃ

9

0

1

2

3

4

5

6

7

%8

2007

8.46

2008

6.31

2009

5.32

2010

6.78

2011

5.89

2012

5.03

2013

5.42

Nguồn: TCTK, 2013
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Nguồn: TCMT, 2013
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7KHRÿyFKѭѫQJWUuQKKѭӟQJÿӃQPөFWLrXWUӗQJÿѭӧFPӝWWULӋXFk\[DQKWҥLFiFWKjQKSKӕOӟQ
WUrQFҧQѭӟF1ăPÿҫXWLrQWULӇQNKDLGӵNLӃQVӁWәFKӭFWUӗQJFk\WҥLWKjQKSKӕOӟQOj+j1ӝL+ӗ
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WӕQăQJVXҩWWәQJKӧS 7)3 FKLӃP7URQJNKL
\ӃXWӕQj\ӣPӝWVӕQѭӟFWURQJNKXYӵFFKLӃPWӟL
 1JXӗQ%iRFiRWKҭPWUDFӫDӪ\EDQ.LQKWӃFӫD
4XӕFKӝLVӕ%&8%.7QJj\ 

Năm 2012 - 2013, tại một số khu
vực sản xuất, chất lượng không khí được
cải thiện, nguyên nhân xuất phát từ việc
một loạt cơ sở sản xuất ngừng hoạt động
hoặc giảm năng suất do suy thoái kinh tế.

Theo các số liệu của Tổng cục Thống
kê, có thể thấy công nghiệp và xây dựng là
hai ngành có đóng góp lớn cho tăng trưởng
kinh tế của nước ta, song lại là ngành gây
ra không ít vấn đề ô nhiễm không khí.
Hoạt động xây dựng luôn là nguồn gây ô
nhiễm không khí, đặc biệt là gây ô nhiễm
bụi rất lớn. Hoạt động xây dựng phát triển
kéo theo các ngành sản xuất vật liệu xây
dựng cũng mở rộng và đây cũng là nguồn
gây ô nhiễm không khí. Sự tăng trưởng của
ngành công nghiệp dựa trên sự gia tăng
các hoạt động sản xuất công nghiệp làm
tăng nhu cầu sử dụng năng lượng và dẫn
đến tăng tổng phát thải các chất ô nhiễm
vào không khí. Năm 2010, tỷ trọng tiêu thụ
năng lượng của ngành công nghiệp là lớn
nhất, chiếm 40% tổng tiêu thụ năng lượng
của các ngành (Biểu đồ 1.4).

tế vẫn không hề nhỏ. Nhiều nghiên cứu
đã chỉ ra, kinh tế tăng trưởng thấp là do
nước ta chủ yếu dựa vào vốn (bao gồm cả
điều kiện tự nhiên) và lao động, trong khi
tỷ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng
trưởng lại thấp hơn nhiều nước1. Bên cạnh
đó, nhiều ngành kinh tế đang phụ thuộc
vào hoạt động khai thác khoáng sản. Điều
này cho thấy công nghệ sản xuất của nước
ta còn chưa hiện đại, hiệu suất sử dụng
năng lượng, tài nguyên chưa cao. Tăng
trưởng kinh tế có tác động không nhỏ đối
với môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.
EƀŶŐ
ŶŐŚŝҵƉ
1%
ąŶĚӅŶŐ
33%

'ӏFKYө
WKѭѫQJ
PҥL
4%
ƀŶŐŶŐŚŝҵƉ
40%

Nguồn: Viện năng lượng, Bộ Công thương, 2010
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Trong 20 năm gần đây, số lượng
đô thị ở nước ta tăng nhanh, nhất là ở các
thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 1990, cả
nước có 500 đô thị, đến năm 2007 là 729
đô thị và đến năm 2012 cả nước đã có 765
đô thị. Trong đó, có 2 đô thị loại đặc biệt
(thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh), 13 đô
thị loại I gồm 03 thành phố trực thuộc
Trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần
Thơ) và 10 thành phố trực thuộc tỉnh, 10
đô thị loại II, còn lại là các đô thị loại III,
IV và V. Hai đô thị đặc biệt và các đô thị
loại I, II đang phải đối mặt với ô nhiễm
môi trường không khí nghiêm trọng.

hạ tầng đô thị mà còn phát sinh các vấn đề
môi trường.

Nguồn:
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+ӋWKӕQJSKkQORҥLÿ{WKӏOjPӝWFѫFKӃWK~Fÿҭ\FiFWKjQKSKӕQӛOӵFÿӇÿѭӧFQkQJORҥL&iFWKjQK
SKӕWKѭӡQJÿҫXWѭ[k\GӵQJFѫVӣKҥWҫQJÿӇÿiSӭQJWLrXFKtFӫDORҥLÿ{WKӏFDRKѫQWKD\YuÿҫXWѭ
ÿӇWUӵFWLӃSÿiSӭQJQKXFҫXWUѭӟFPҳWFӫDQJѭӡLGkQ9tGөQKѭPӝWWKjQKSKӕKRһFWKӏ[mFyWKӇÿҫX
WѭPӣUӝQJÿѭӡQJ[iPһFGQKXFҫXJLDRWK{QJNKiKҥQFKӃWKD\YuÿҫXWѭPӣUӝQJKӋWKӕQJFҩS
QѭӟFWұSWUXQJOjOƭQKYӵFPjQJѭӡLGkQFyQKXFҫXU}UӋW´

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\YLӋFSKҩQÿҩXÿӇQkQJORҥLÿ{WKӏÿmWUӣWKjQKPӝWPӕLEұQWkPOӟQFӫD
FiFFKtQKTX\ӅQÿӏDSKѭѫQJYuFiFÿ{WKӏWKXӝFORҥLFDRKѫQVӁÿѭӧFTXDQWkPYjSKkQEәQJkQViFK
QKLӅXKѫQ

.KXQJ3KkQORҥLÿ{WKӏӣ9LӋW1DP

Ở nước ta, tốc độ đô thị hóa gắn
liền với công cuộc đẩy mạnh tiến trình
công nghiệp hóa đất nước. Tuy nhiên, do
quy hoạch không đồng bộ cùng với tốc
độ phát triển nhanh nên quá trình đô thị
hóa đang bộc lộ nhiều bất cập đáng lo
ngại, không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu

7ӕFÿӝÿ{WKӏKyD

Trong khi đó, đầu tư công nghệ, hướng
đến dây chuyền sản xuất sạch hơn mới
chính là giải pháp lâu dài giúp giảm thiểu
phát sinh ô nhiễm, đồng thời thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế bền vững. Thực tế này đòi hỏi
nước ta cần phải có những chính sách và cơ
chế phù hợp.
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Khi các đô thị của Việt Nam ngày
càng phát triển và mở rộng thì dân số đô
thị càng tăng, số lượng dân chuyển từ khu
vực nông thôn ra đô thị càng lớn (nhóm di
dân có 80% thời gian sống ở đô thị cũng
đang tăng nhanh tại các thành phố lớn)

Quy mô dân số đô thị ở nước ta liên
tục tăng, đặc biệt là từ sau năm 2000. Số
liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê cho
thấy, tính đến hết năm 2012, dân số đô thị
tại Việt Nam khoảng 28 triệu người, chiếm
31,9% dân số cả nước. Theo dự báo của
Liên hợp quốc, đến năm 2040, dân số đô
thị tại Việt Nam sẽ vượt quá dân số nông
thôn (Báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt
Nam, Ngân hàng Thế giới, 2011).

Hiện nay, 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh không có các thành
phố vệ tinh, đồng thời, tất cả các hoạt động
phát triển kinh tế - xã hội đều tập trung
vào 2 thành phố này đã gây áp lực rất lớn
lên môi trường nói chung và môi trường
không khí nói riêng.

Trong những năm 2007-2012, các
đô thị trên cả nước đã bùng nổ sự phát
triển của các dự án bất động sản. Hàng loạt
các khu đô thị mới được xây dựng, nhiều
nhất là ở thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh. Các công trường xây dựng khu đô
thị xuất hiện khắp nơi và là các nguồn gây
ô nhiễm không khí, chủ yếu là bụi, cho các
đô thị và vùng lân cận. Tuy nhiên, trong
hai năm gần đây, 2012-2013, do thị trường
bất động sản đang đóng băng, nhiều công
trình xây dựng các khu đô thị mới không
được tiếp tục triển khai, một số công trình
thi công cầm chừng, do đó nồng độ bụi
trong không khí tại các khu vực này có
giảm hơn các năm trước.
dŚăŶŚƚŚҷ
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Trong giai đoạn 2005-2012, số lượt
hành khách vận chuyển phân theo ngành
vận tải có xu hướng tăng với tốc độ trung

Trong những năm qua, hoạt động
giao thông vận tải đã có những đóng góp
quan trọng vào sự phát triển KT-XH của
đất nước. Đóng góp của giao thông vận
tải trong tổng sản phẩm GDP của lĩnh vực
vận tải, kho bãi giai đoạn 2005 – 2012 liên
tục tăng. Tuy nhiên, hoạt động giao thông
vận tải cũng phát sinh không ít các vấn đề
ảnh hưởng đến môi trường không khí.

+RҥWÿӝQJJLDRWK{QJYұQWҧL

Dân số đô thị tăng nhanh (Biểu đồ
1.5) kéo theo nhu cầu sinh hoạt, sử dụng
các dịch vụ gia tăng. Theo đó hoạt động
xây dựng, cải tạo hạ tầng cơ sở cũng mở
rộng là một trong những nguyên nhân gây
ô nhiễm bụi đối với môi trường không khí
của các khu vực xung quanh.

gây quá tải cho hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn
có, gia tăng mật độ giao thông.

Nguồn: TCTK, 2013
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9ұQWҧLKjQJNK{QJFKӫ\ӃXYұQFKX\ӇQKjQKNKiFKYӟLNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQÿҥWWULӋX
OѭӧWKjQKNKiFKQăPFKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQKjQKNKiFKFӫDFҧQѭӟF*LDL
ÿRҥQWӕFÿӝWăQJWUѭӣQJKjQKNKiFKEuQKTXkQÿҥWQăP

1ăPYұQWҧLKjQKNKiFKÿѭӡQJWKӫ\ѭӟFÿҥWWULӋXOѭӧWKjQKNKiFKWăQJYj
WӹOѭӧW+..PWăQJ9ұQWҧLKjQJKyDѭӟFÿҥWWULӋXWҩQWăQJYjWӹ7.P
WăQJ

9ұQ WҧL ÿѭӡQJ WKӫ\ QӝL ÿӏD FǊQJ Oj PӝW WKӃ PҥQK FӫD QJjQK JLDR WK{QJ YұQ WҧL 9LӋW 1DP
1ăPYұQWҧLWKӫ\QӝLÿӏDÿyQJJySOѭӧQJKjQKNKiFKYұQFKX\ӇQYjOѭӧQJKjQK
NKiFKOXkQFKX\ӇQYұQFKX\ӇQÿѭӧFWULӋXWҩQKjQJKyDFKLӃPNKӕLOѭӧQJKjQJKyD
YұQFKX\ӇQYjNKӕLOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQ7әQJVӕOѭӧQJSKѭѫQJWLӋQWKDPJLDJLDR
WK{QJÿѭӡQJWKXӹQӝLÿӏDWtQKÿӃQWKiQJQăPOjWjXWKX\ӅQFiFORҥLQKѭQJWXәLWjX
WUXQJEuQKFDR

9ұQWҧLKjQJKҧLFKLӃPPӝWYӏWUtTXDQWUӑQJWURQJQJjQKJLDRWK{QJYұQWҧL7KHRWKӕQJNrFӫD
&өF+jQJKҧL9LӋW1DPQăPFyOѭӧWWjXELӇQ WURQJÿyFyOѭӧWWjXQѭӟFQJRjL 
UDYjRFiFFҧQJELӇQQѭӟFWDYӟLWәQJWUӑQJWҧLWULӋX*7WăQJVRYӟLQăP6ҧQ
OѭӧQJYұQFKX\ӇQQăPÿҥWWULӋXWҩQKjQJKyDFKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJKjQJKyDYұQ
FKX\ӇQQKѭQJOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQFKLӃPWӟLWәQJNKӕLOѭӧQJKjQJKyDOXkQFKX\ӇQ
FҧQѭӟF/ѭӧQJKjQJKRiWK{QJTXDFiFFҧQJELӇQQăPOjWULӋXWҩQKjQJQăPWăQJEuQK
TXkQWӯÿӃQ

9ұQWҧLÿѭӡQJVҳWFKӍFKLӃPWӹWUӑQJQKӓWURQJWRjQEӝNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQK1ăP
YұQWҧLÿѭӡQJVҳWFKX\rQFKӣWULӋXOѭӧWKjQKNKiFKYjWӹ+..PFKLӃPWәQJNKӕL
OѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQK.KӕLOѭӧQJKjQJKyDYұQFKX\ӇQÿҥWWULӋXWҩQYjWӹ7.P
FKLӃPWәQJNKӕLOѭӧQJYұQFKX\ӇQWRjQQJjQKĈѭӡQJVҳW9LӋW1DPKLӋQFyÿҫXPi\YӟL
WәQJVӭFNpR&9WRD[HNKiFKYjWRD[HKjQJ

9ұQ WҧL ÿѭӡQJ Eӝ FKLӃP Wӹ WUӑQJ OӟQ WURQJ WәQJ NKӕL OѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ 6ҧQ OѭӧQJ YұQ WҧL
ÿѭӡQJEӝFyPӭFWăQJWUѭӣQJUҩWFDR*LiWUӏYұQOѭӧQJNKiFKÿӃQQăPWăQJVRYӟL
QăPOXkQFKX\ӇQNKiFKÿҥWPӭFWăQJFQJNǤYұQOѭӧQJKjQJWăQJYjOXkQ
FKX\ӇQKjQJWăQJFQJNǤ7ӕFÿӝWăQJWUѭӣQJEuQKTXkQPӛLQăPÿҥWÿӕLYӟLYұQ
OѭӧQJNKiFKÿӕLYӟLOXkQFKX\ӇQNKiFKÿӕLYӟLYұQOѭӧQJKjQJÿӕLYӟLOXkQ
FKX\ӇQKjQJ7ӕFÿӝWăQJWUѭӣQJSKѭѫQJWLӋQYұQWҧLÿѭӡQJEӝEuQKTXkQJLDLÿRҥQOj
WURQJÿy[HPi\WăQJNKRҧQJ{W{WăQJNKRҧQJ

.KXQJ0ӝWVӕFKӍWLrXYӅSKiWWULӇQJLDRWK{QJ

Nguồn: TCTK, 2013

%LӇXÿӗ;XKѭӟQJYұQWҧLKjQKNKiFK
WRjQTXӕFTXDFiFQăP
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Trong thời gian qua, hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông
đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp
và xây dựng mới, góp phần giảm
ùn tắc giao thông, tạo ra những
thay đổi đáng kể về cảnh quan và
đang dần hình thành mạng lưới
giao thông theo quy hoạch. Tuy
nhiên, quá trình cải tạo, nâng
cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông,… lại phát sinh ô nhiễm môi
trường không khí.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ
tầng giao thông

Ngành giao thông vận
tải, kể cả cấp trung ương và địa
phương, đều đang chú trọng cho
các dự án phát triển giao thông
đường bộ. Rất nhiều dự án xây
dựng đường quốc lộ, đường cao
tốc, được triển khai trên cả nước.
Trong khi đó, các loại hình vận tải
khác lại chưa được đầu tư đúng
mức, như đường sắt, đường thủy.
Do vậy, các hoạt động giao thông
vận tải vẫn tập trung chủ yếu vào
đường bộ và dẫn đến tình trạng
quá tải trên các tuyến quốc lộ, cao
tốc. Đây cũng chính là loại hình
vận tải gây nhiều sức ép nhất đối
với môi trường không khí.

bình khoảng 11%; khối lượng
hàng hóa vận chuyển phân theo
khu vực tăng 11,4%. Năm 2012, số
lượt hành khách vận chuyển ước
đạt 2.775,9 triệu lượt người; khối
lượng vận tải hàng hoá vận chuyển
đạt 959.307,7 nghìn tấn (Biểu đồ
1.6 và 1.7).

Nguồn: TCTK, 2012

+jQJNK{QJWtQKÿӃQQD\FҧQѭӟFÿm
TXҧQOêYjNKDLWKiFFҧQJKjQJNK{QJ*LDL
ÿRҥQQăQJOӵFNKDLWKiFWҥLFiF
FҧQJKjQJNK{QJÿmWăQJJҩSOҫQVRYӟLNӃ
KRҥFKQăPWUѭӟF

 Ĉ́͵QJ WKͿ\ QͱL ÿͣD WRjQ TXӕF Fy 
V{QJSKkQEӕWURQJFҧQѭӟFYӟLWәQJFKLӅXGjL
NKRҧQJNPWURQJÿyFiFWX\ӃQV{QJFy
NKҧ QăQJ NKDL WKiF YұQ WҧL Oj  NP +LӋQ
FyNPÿѭӡQJWKӫ\QӝLÿӏDÿѭӧFWәFKӭF
TXҧQOêEҧRWUuYӟLFҧQJEӃQ*LDLÿRҥQ
QҥRYpWOXӗQJÿѭӡQJWKӫ\QӝLÿӏDÿҥW
WULӋXP

 +jQJ K̻L KӋ WKӕQJ FҧQJ ELӇQ 9LӋW 1DP
JӗP  FҧQJ WURQJ ÿy Fy  FҧQJ ELӇQ ORҥL 
 FҧQJ ELӇQ ORҥL   FҧQJ ELӇQ ORҥL  Yj WUrQ
FҫXEӃQYӟLWәQJFKLӅXGjLWX\ӃQPpSJҫQ
NPKѫQEӃQSKjYjNKRҧQJWULӋXP
EmL FKӭD *LDL ÿRҥQ  ÿӃQ  ÿm Fy JҫQ
 P FҫX FҧQJ ELӇQ ÿѭӧF KRjQ WKjQK ÿѭD
YjRVӱGөQJ

 Ĉ́͵QJ V͇W PҥQJ OѭӟL ÿѭӡQJ VҳW Fy
WәQJ FKLӅX GjL NKRҧQJ  NP ÿѭӧF SKkQ
Eӕ WKHR  WUөF FKtQK Yj JӗP  NKә ÿѭӡQJ
PP PP Yj KӋ WKӕQJ ÿѭӡQJ WtFK
KӧS PP Yj PP  *LDL ÿRҥQ 
  ÿm Fy  NP ÿѭӡQJ Yj P FҫX
ÿѭӡQJVҳWÿѭӧFQkQJFҩSFҧLWҥRNK{LSKөF

- Ĉ́͵QJ Eͱ PҥQJ OѭӟL ÿѭӡQJ Eӝ Fy WәQJ
FKLӅXGjLNPWURQJÿyTXӕFOӝOj
NP FKLӃP ÿѭӡQJFҩSWӍQKOjNP
FKLӃP FzQOҥLOjKӋWKӕQJÿѭӡQJKX\ӋQ
ÿѭӡQJ[mÿѭӡQJÿ{WKӏYjÿѭӡQJFKX\rQGөQJ
0ұW ÿӝ ÿѭӡQJ WUrQ WRjQ TXӕF Oj  NPNP
YjNPGkQ&KҩWOѭӧQJÿѭӡQJFKѭD
ÿӗQJÿӅXJLӳDFiFKӋWKӕQJ7ӹOӋÿѭӡQJÿѭӧF
WUҧLQKӵDWUrQWRjQTXӕFOjÿѭӡQJWӍQK
ÿҥW4XӕFOӝFyOjQ[HFKLӃPWUrQ
ÿѭӡQJ Fy WLrX FKXҭQ Nӻ WKXұW FDR FKLӃP 
.LQK SKt FKR F{QJ WiF EҧR WUu TXӕF Oӝ FKӍ ÿiS
ӭQJ NKRҧQJ  QKX FҫX 7ӯ  ÿӃQ 
ÿmFyNPÿѭӡQJEӝÿѭӧF[k\GӵQJPӟL
QkQJ FҩS FҧL WҥR [k\ PӟL  P FҫX Yj
KѫQPKҫPÿѭӡQJEӝ

.KXQJ0ӝWVӕFKӍWLrXYӅSKiWWULӇQNӃWFҩX
KҥWҫQJJLDRWK{QJ
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Trong giai đoạn 2009 – 2011, số
lượng các phương tiện cơ giới đường
bộ không ngừng gia tăng. Tốc độ tăng
trưởng các loại xe ô tô đạt 12%, trong
đó xe ô tô con có tốc độ tăng cao nhất
là 17%/năm, xe tải khoảng 13%, xe
khách tăng không đáng kể; xe máy
tăng khoảng 15%, số lượng xe máy
năm 2011 xấp xỉ 34 triệu chiếc (Bảng
1.3). Tốc độ gia tăng cao chủ yếu tập
trung ở phương tiện cơ giới cá nhân.
Trong khi đó, trong các đô thị, giao
thông công cộng chưa được đầu tư
thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu đi
lại của người dân và góp phần giảm số
lượng phương tiện giao thông cá nhân.
Ở nước ta, đại đa số các phương tiện
giao thông cá nhân vẫn sử dụng nhiên
liệu chính là xăng, dầu diezen. Có rất
ít phương tiện giao thông cá nhân sử
dụng nhiên liệu sạch. Thêm vào đó, xe
đạp không phải là phương tiện được
sử dụng phổ biến trong đi lại ở đô thị.

Phát triển các phương tiện cơ giới
đường bộ

Tại các đô thị lớn nhiều công
trình hạ tầng giao thông và đường
trọng điểm đã được đầu tư triển
khai. Tại Hà Nội: vành đai III Hà Nội,
tuyến đường sắt đô thị Hà Nội – Hà
Đông, Nhổn – Ga Hà Nội. Tại Tp. Hồ
Chí Minh: đại lộ Đông Tây, hầm Thủ
Thiêm, tuyến đường sắt Bến Thành –
Suối Tiên,… Đặc biệt, hiện nay, nhiều
dự án xây dựng đường cao tốc, đường
cao tốc trên không trong thành phố,
đang được triển khai trên các tuyến
phố của Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
làm phát sinh khói, bụi, khí thải và
tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường
không khí đô thị.
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Đơn vị: Chiếc

Thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh là hai thành phố có tốc độ gia tăng
phương tiện giao thông đường bộ lớn nhất

Bên cạnh đó, chất lượng phương
tiện cơ giới đường bộ cũng được cải thiện
đáng kể đặc biệt là ô tô chở khách; tỷ lệ
phương tiện giao thông có tuổi thọ dưới
12 năm đối với chủng loại ô tô chở khách
tính đến hết năm 2011 chiếm 78%. Số
lượng phương tiện cũ, nát giảm hẳn, nhiều
phương tiện mới, hiện đại đã được thay
thế, trong đó một số lượng không nhỏ là
loại xe hạng trung và cao cấp.

Nhìn chung, chất lượng các phương
tiện cơ giới đã được cải thiện, song việc gia
tăng không ngừng số lượng phương tiện cơ
giới cá nhân (ô tô, xe máy) trong điều kiện
hệ thống giao thông chật hẹp, thiếu quy
hoạch đồng bộ,… đã gây không ít áp lực cho
các nhà quản lý môi trường trong việc giải
quyết vấn đề ô nhiễm không khí nói chung
và ô nhiễm không khí đô thị nói riêng.

cả nước. Số lượng phương tiện giao thông
tại Tp. Hồ Chí Minh chiếm đến 1/3 số
phương tiện giao thông của cả nước. (Biểu
đồ 1.8 và 1.9).

Nguồn: Bộ GTVT, 2012

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2011













Nguồn: Bộ GTVT, 2013
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Nguyên (vàng gốc, vàng sa khoáng và
các loại quặng khác). Các hoạt động khai
khoáng đã gây ra rất nhiều tác động đến
môi trường và xã hội, làm thay đổi môi
trường xung quanh. Bụi và khí độc hại,
nước thải,... từ các khai trường của các mỏ
khoáng sản, bãi thải,... là nguyên nhân phá
vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm đối với
môi trường nói chung và môi trường không
khí nói riêng.

Việc gia tăng mức độ sử dụng năng
rừng. Ngoài tác hại phá hủy hệ sinh thái tự
lượng luôn kèm theo nguy cơ gây ô nhiễm
nhiên, việc phá rừng xây thủy điện cũng là
môi trường không khí, làm suy giảm sự
nguyên nhân làm giảm hấp thụ CO2, gây
biến đổi khí hậu. Theo đánh giá của ngành
trong lành của môi trường toàn cầu và
điện, thủy điện sẽ sớm được khai thác hết
gia tăng biến đổi khí hậu. Theo đánh giá,
tiềm năng. Để giải quyết tình trạng thiếu
hơn 90% nguồn năng lượng sử dụng của
điện, trong khi lượng khí đốt cho sản xuất
nước ta là nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu
điện khó tăng cao, giai đoạn tới sẽ cần phát
có nguồn gốc hữu cơ. Quá trình đốt cháy
triển các nhà máy nhiệt
một lượng lớn nhiên liệu
.KXQJ7uQKWUҥQJF{QJQJKӋ
điện chạy than. Theo
sẽ phát thải ra các khí gây
FӫDFiFQKjPi\QKLӋWÿLӋQ
quy hoạch phát triển
ô nhiễm môi trường và
điện lực quốc gia giai
&iFQKjPi\QKLӋWÿLӋQFKҥ\WKDQFǊQKѭ
khí nhà kính.
đoạn 2011-2020 có
8{QJ%t1LQK%uQK3Kҧ/ҥLFKӫ\ӃXOjQKLӋW
Ngành năng ÿLӋQQJѭQJKѫLVӱGөQJOzKѫLWXҫQKRjQWӵQKLrQ xét đến năm 2030
F{QJVXҩWWKҩSNK{QJÿiSӭQJÿѭӧF\rXFҫXYӅP{L
lượng của Việt
(Quy hoạch điện
WUѭӡQJ&iFWKLӃWEӏOӑFEөLFKӫ\ӃXOjFiFWKLӃWEӏFәÿLӇQ
Nam đang phát
VII), dự kiến
FyKLӋXVXҩWWKҩSWUӯQKLӋWÿLӋQ3Kҧ/ҥLFiFQKjPi\QKLӋW
triển nhanh.
52 nhà máy
ÿLӋQFKҥ\WKDQFǊFKѭDFyQKjPi\QjRiSGөQJF{QJQJKӋ[ӱ
Trong
15 OêNKyLWKҧLQKѭF{QJQJKӋNKӱ62 12 YjJLҧPWKLӇXVӵWҥRWKjQK nhiệt điện

[
năm qua,
12[WURQJTXiWUuQKFKi\'RFiFWKLӃWEӏÿmOҥFKұXYjWKLӃXYұWWѭWKD\
chạy than,
hàng loạt WKӃQrQKҫXKӃWFiFWәPi\FӫDQKjPi\QKLӋWÿLӋQOӟQFӫDPLӅQ%ҳF 2
nhà
các nhà máy Oj3Kҧ/ҥL8{QJ%tYj1LQK%uQKNK{QJÿҥWFiFWK{QJVӕKѫLEDQ máy điện
ÿҫXWKHRWKLӃWNӃ
thủy điện vừa
nguyên tử và
1Kj Pi\ QKLӋW ÿLӋQ 3Kҧ /ҥL  Fy FiF FKӍ WLrX WLrQ
và nhỏ đã được
một số dự án
WLӃQKѫQVXҩWWLrXKDRWKDQWLrXFKXҭQNKRҧQJJ
xây dựng ở khắp
thủy điện sẽ được
N:KÿDVӕFiFNKkXWӵÿӝQJNKӱNKt62[WURQJ
nơi. Việc xây dựng
NKyLWKҧLWӹOӋNKyLÿѭӧF[ӱOêFKLӃPWәQJ
xây dựng. Định
các nhà máy thủy
OѭӧQJNKyLWKҧLÿҥWKLӋXVXҩWYjQӗQJ
hướng phát triển
ÿӝ62UDNKӓLӕQJNKyLPJP
điện trong thời gian
của ngành năng lượng
vừa qua đã dẫn đến phá
sẽ giải quyết tình trạng
Nguồn: Bộ Công thương, 2013
hủy hàng loạt diện tích

+R̹WÿͱQJSKiWWUL͛QQăQJÓͻQJ

Việt Nam được đánh giá là quốc
gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản,
trong đó có nhiều loại trữ lượng lớn như
bô xít, titan, đất hiếm… với giá trị kinh tế
lớn, đóng góp của ngành công nghiệp khai
khoáng vào GDP ngày càng tăng. Theo số
liệu thống kê, nước ta có trên 5.000 mỏ và
điểm khai thác khoáng sản. Công nghiệp
khai thác khoáng sản tập trung nhiều tại
khu vực miền Bắc (khai thác than, quặng
sắt, kim loại màu...), miền Trung và Tây

+R̹WÿͱQJNKDLWKiFNKRiQJV̻Q

+RҥWÿӝQJF{QJQJKLӋS
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Theo quy hoạch đến năm 2020, công
suất ngành sản xuất vật liệu xây dựng tăng
nhưng không nhiều. Tuy nhiên, sức ép của
ngành này đối với môi trường không khí
vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

*ҥFKJӕPӕSOiW WULӋXP
ĈiӕSOiW WULӋXP

6ӭYӋVLQK WULӋXVҧQSKҭP
Ĉi[k\GӵQJ WULӋXP























6ҧQOѭӧQJ
VҧQ[XҩW
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1KXFҫXQӝLÿӏD













7KӵFWӃ

Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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+R̹WÿͱQJQJjQKV̻Q[X̽WYͅW
OL͟X[k\GΉQJ

Trong giai đoạn 2006 – 2009, trung
bình hàng năm điện sản xuất của nguồn
nhiệt điện khí và diesel chiếm tỷ trọng 44
– 46% trong tổng điện sản xuất, thủy điện
chiếm khoảng 32 – 36%; còn lại 19 – 24%
là tỷ trọng của nhiệt điện chạy than, dầu và
mua điện từ Trung Quốc.
Nhiệt điện than, dầu: với số lượng
nhà máy không nhiều, nhưng lại là
những nhà máy công suất lớn, với nhiều
loại công nghệ, có thời gian vận hành và
nguồn gốc khác nhau, các nhà máy nhiệt
điện chạy than và chạy dầu đã gây ra một
số vấn đề ô nhiễm không khí trên địa bàn
hoạt động. Trong số các nhà máy này, một
số còn sử dụng các công nghệ lạc hậu của
những năm 60 của thế kỷ trước nên đã gây
ô nhiễm môi trường không khí nghiêm

Giai đoạn 2008 – 2012, các nhà máy
sản xuất vật liệu xây dựng như xi măng,
đá, gạch ngói nung, gốm sứ,... phát triển
mạnh. Các loại hình này đều được đầu tư,
sản xuất vượt quá nhu cầu tiêu thụ thực tế
trong nước. Việc sản xuất cung vượt quá
cầu đã gây những ảnh hưởng đáng kể đến
với môi trường không khí.

trọng. Các nhà máy mới xây dựng đã áp
dụng công nghệ mới và đã có quan tâm
đến vấn đề BVMT ngay từ giai đoạn thiết
kế, tuy nhiên, vẫn cần chú trọng vào vấn
đề xử lý khí thải trong quá trình vận hành.

thiếu điện, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh
doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế
trong nước. Nhưng việc phát triển các nhà
máy nhiệt điện chạy than cũng sẽ gây áp
lực không nhỏ đến môi trường không khí.
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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Theo quy hoạch
phát triển ngành sản
xuất xi măng đến năm
2020, các khu vực tập
trung chủ yếu các nhà
máy sản xuất xi măng:
Đồng bằng sông Hồng
(Quảng Ninh, Hải
Phòng, Hà Nội, Hải
Dương, Hà Nam, Ninh
Bình) và Bắc Trung bộ
(Thanh Hóa, Nghệ An,
Quảng Bình).
Tại Việt Nam,
công nghệ sản xuất vật
liệu xây dựng như: sản
xuất gạch đất sét nung,
đá, cát xây dựng, tấm
lợp, vôi công nghiệp,...
hầu hết cũ, lạc hậu,
công suất thấp, chi phí
vật tư, năng lượng và
nhân công cao, môi
trường sản xuất không
đảm bảo gây tác động
xấu đến môi trường
không khí xung quanh.
Tuy nhiên, cũng có
một số ngành sản xuất
vật liệu xây dựng được
đầu tư bằng công nghệ
hiện đại, nhập khẩu
từ các nước tiên tiến,
ít gây ảnh hưởng đến
chất lượng môi trường
không khí như: gạch
ốp lát, sứ vệ sinh, kính
xây dựng.

Sự phân bố không đồng đều các khu vực
sản xuất đã làm gia tăng sức ép môi trường
tại một số khu vực và phát sinh các vấn đề
môi trường khi phải vận chuyển vật liệu
xây dựng để phân phối trong cả nước.

%ҧQJ7әQJKӧSTX\KRҥFKSKiWWULӇQVҧQ[XҩWYұWOLӋX[k\
GӵQJÿӃQQăP

Tính đến năm 2011, hầu hết các
nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng được
phân bố tại Đồng bằng sông Hồng, Trung
du và miền núi phía Bắc: sản xuất xi măng
chiếm 35% - 40%, sản xuất gạch chiếm
33% – 36% tổng số cơ sở trên toàn quốc.
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Trong những năm gần đây, ngành
thép đã phát triển khá nhanh với nhiều
doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn. Theo số
liệu điều tra của Tổng cục Thống kê, năm
2000, toàn ngành có 76 doanh nghiệp, đến
năm 2009 số doanh nghiệp tăng 6 lần, lên
462 doanh nghiệp (Bảng 1.7).

1JjQKV̻Q[X̽WWKpS

chuyền đầu tư thiếu đồng bộ, chất lượng
thiết bị không cao.

Nguồn: Bộ Công thương, 2011

1ăPVҧQOѭӧQJ[LPăQJQѭӟFWDÿҥWWULӋXWҩQ WURQJÿy[LPăQJOzTXD\ѭӟFNKRҧQJ
WULӋXWҩQOzÿӭQJNKRҧQJWULӋXWҩQ 
7әQJVӕFiFGk\FKX\ӅQVҧQ[XҩW[LPăQJOzTXD\ÿmÿѭӧFÿҫXWѭYjNKDLWKiFÿӃQKӃWQăP
OjGk\FKX\ӅQYӟLWәQJF{QJVXҩWWKLӃWNӃOjWULӋXWҩQ
0ӝWVӕNKXYӵFFyPұWÿӝFiFQKjPi\GӵiQÿҫXWѭOӟQ
7ҥL+j1DPFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7ҥL1LQK%uQKFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7ҥL+ҧL'ѭѫQJFyGӵiQYӟLWәQJF{QJVXҩWWULӋXWҩQQăP
7KӵFWUҥQJSKkQEӕFiFQKjPi\QKѭWUrQ WұSWUXQJӣ0LӅQ%ҳFYjPұWÿӝOӟQӣNKXYӵF+j
1DP1LQK%uQK OjPQҧ\VLQKFiFNKyNKăQYӅKҥWҫQJJLDRWK{QJP{LWUѭӡQJWURQJYLӋFYұQWҧL[L
PăQJWӯFiFNKXYӵFWұSWUXQJQKjPi\ÿӃQFiFWKӏWUѭӡQJOӟQ
9LӋF NLӇP VRiW { QKLӉP P{L WUѭӡQJ FӫD FiF QKj Pi\ [L PăQJ WKѭӡQJ FKѭD ÿѭӧF WKӵF KLӋQ
WKѭӡQJ[X\rQ QKҩWOjFiFFѫVӣ[LPăQJOzTXD\FǊÿҫXWѭWUѭӟFQăPYjFiFFѫVӣ[LPăQJ
OzÿӭQJ 1KLӅXQKjPi\VӱGөQJFiFWKLӃWEӏ[ӱOêP{LWUѭӡQJYӟLKLӋXTXҧWKҩSWKұPFKtFyQKj
Pi\NK{QJYұQKjQKFiFWKLӃWEӏOӑFEөLYjREDQÿrP&iFFѫTXDQFKӭFQăQJFKѭDWKӵFKLӋQJLiP
ViWWKѭӡQJ[X\rQYj[ӱOêNӏSWKӡLFiFYLSKҥPYӅP{LWUѭӡQJ7URQJNKDLWKiFQJX\rQOLӋXÿiY{L
ÿҩWVpWFzQJk\UDQKLӅXWiFÿӝQJWLrXFӵFWӟLP{LWUѭӡQJ9LӋFWKD\ÿәLWKyLTXHQNKDLWKiFÿiVӱ
GөQJSKӃWKҧLNӃWKӧSJLӳDNKDLWKiFYjKRjQQJX\rQOjYҩQÿӅKӃWVӭFTXDQWUӑQJQKѭQJFKѭD
ÿѭӧFTXDQWkPÿ~QJPӭF

.KXQJ7uQKKuQKVҧQ[XҩW[LPăQJ

(ban hành theo Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011)

Nguồn: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030

7LӃSWөFÿҫXWѭSKiWKX\F{QJVXҩWFiFFѫVӣ[LPăQJOzTXD\ÿmÿѭӧFTX\KRҥFKWURQJJLDLÿRҥQ
WUѭӟFQăP
3KiWKX\WӕLÿDQăQJOӵFFiFFѫVӣQJKLӅQ[LPăQJKLӋQFyÿӗQJWKӡLÿҫXWѭFKLӅXVkXF{QJQJKӋ
JLҧLTX\ӃW{QKLӉPP{LWUѭӡQJ
1JӯQJVҧQ[XҩW[LPăQJF{QJQJKӋOzÿӭQJYjRQăPYjFiFWUҥPQJKLӅQ[LPăQJF{QJVXҩW
QKӓYjRQăPÿӇÿҧPEҧRP{LWUѭӡQJPDQJOҥLKLӋXTXҧVҧQ[XҩW
ĈӃQQăPQăQJOӵFVҧQ[XҩW[LPăQJFӫDWKjQKSKӕÿҥWQJjQWҩQQăPQăPOj
QJjQWҩQQăP

.KXQJ3KѭѫQJiQTX\KRҥFKVҧQ[XҩW[LPăQJÿӃQQăPFӫD+j1ӝL

Trong các ngành sản xuất vật liệu
xây dựng, sản xuất xi măng là ngành chủ
lực và cũng là ngành gây sức ép lớn đối với
môi trường không khí. Sản xuất xi măng
sử dụng hai công nghệ chính là xi măng
lò đứng và lò quay. Tại thời điểm hiện nay,
công nghệ sản xuất xi măng chủ yếu theo
phương pháp khô, lò quay. Công nghệ này
được chia làm hai nhóm: nhóm công suất
lớn hơn 2.500 tấn clanhke/ngày được đầu
tư đồng bộ, thiết bị tiên tiến; nhóm công
suất thấp hơn 2.500 tấn clanhke/ngày dây
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Nguồn: Bộ Công thương, 2013

'ѭѫQJĈӗQJ1DL+ҧL3KzQJYj+ѭQJ<rQ

WKpSӕQJWұSWUXQJFKӫ\ӃXӣ7S+ӗ&Kt0LQK9ƭQK3K~F%uQK

GҽS WұS WUXQJ WҥL %j 5ӏD ± 9ǊQJ7jX Yj 4XҧQJ 1LQK 6ҧQ [XҩW

 Yj   WәQJ QăQJ OӵF VҧQ [XҩW  6ҧQ [XҩW WKpS FiQ

6ҧQ[XҩWWKpSGjLWұSWUXQJӣ+ҧL3KzQJ%uQK'ѭѫQJ FKLӃP

%ҧQJ7uQKKuQKVҧQ[XҩWWKpS

Nguồn: Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ
thống phân phối thép giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025, Bộ
Công Thương, 2013

Ghi chú (*): gồm thép thanh, cuộn, hình, cuộn cán
nóng, cuộn cán nguội, thép ống





7LrXWKөWKpSQJѭӡL(kg)

&KӍWLrX

%ҧQJ'ӵEiRQKXFҫXWLrXWKөFiFVҧQSKҭPWKpS
WURQJQѭӟFÿӃQQăPFy[pWÿӃQQăP

Nguồn: Xử lý theo số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2000, 2005,
2007, 2008 và 2009 của TCTK , 2010

7ͭQJVͩ

9QJĈ{QJ1DP%ӝ
9QJĈӗQJEҵQJV{QJ
&ӱX/RQJ

 9QJ 7UXQJ GX PLӅQ
Q~LSKtD%ҳF
9QJĈӗQJEҵQJV{QJ
+ӗQJ
 9QJ 'X\rQ KҧL PLӅQ
7UXQJ
9QJ7k\1JX\rQ

9QJOmQKWKә

%ҧQJ6ӕOѭӧQJGRDQKQJKLӋSVҧQ[XҩWWKpSSKkQEӕ
WKHRYQJ
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Một đặc điểm
của các nhà máy thép
được xây dựng trong
thời gian vừa qua là
các nhà máy luyện cán
thép công suất nhỏ.
Nhiều nhà máy loại
này chủ yếu nhập phế
liệu về để sản xuất thép
chất lượng thấp. Đây
là nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí
không nhỏ.

Với đặc trưng
là tiêu tốn nhiều năng
lượng (than, dầu, điện),
chiếm khoảng 6% tổng
tiêu thụ năng lượng của
các ngành công nghiệp,
ngành thép hiện được
đánh giá là một trong
những ngành “đứng
đầu” về phát thải khí
CO2. Đây là một trong
những thách thức đối
với công tác quản lý
môi trường không khí.

Dự kiến đến
năm 2015, tổng nhu
cầu thép tiêu thụ trong
nước là 16 triệu tấn;
năm 2020: 24 triệu tấn
và năm 2025: 37 triệu
tấn (Bảng 1.8).

Hiện nay, mặc dù số lượng doanh
nghiệp xây dựng tăng lên từ 27.867 vào
năm 2008 lên 44.1843 năm 2011 (Niên
giám thống kê, 2012) song hoạt động xây
dựng lại có xu hướng giảm do tác động
của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là do
ảnh hưởng của tình trạng đóng băng của
thị trường bất động sản. Tuy vậy, các tác
động tiêu cực từ hoạt động xây dựng đến
môi trường không khí vẫn còn là bài toán
khó đối với các cơ quan quản lý. Việc
không thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các
biện pháp bảo vệ môi trường tại các công
trường xây dựng đang hoạt động trên cả
nước (xây dựng, sửa chữa nhà cửa, đường
xá, vận chuyển nguyên vật liệu) đã và đang

+RҥWÿӝQJ[k\GӵQJYjGkQVLQK

Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia
cầm được duy trì ổn định và có chiều hướng
gia tăng trong thời gian qua. Các trang trại
chăn nuôi ngày càng được mở rộng về cả
quy mô và số lượng, tăng từ 6.267 trang trại
năm 2011 lên 8.133 trang trại năm 2012,

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nước ta có đến 68,06% dân số sống
ở nông thôn, tuy nhiên, các ngành nông
lâm và thủy sản chỉ đóng góp 20,6% vào
giá trị GDP. Trong giai đoạn 2008 – 2012,
mặc dù gặp một số khó khăn do hạn hán,
sâu bệnh và mưa lũ xảy ra tại một số địa
phương song đến năm 2012, tổng giá trị
sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
nước ta vẫn đạt 638,3 nghìn tỷ đồng.

+RҥWÿӝQJQ{QJQJKLӋSYjOjQJ
QJKӅ

Các hoạt động dân sinh như đốt các
nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu hoả và
khí đốt), củi,… hay việc đốt các chất thải
không kiểm soát cũng góp phần làm tăng
các chất ô nhiễm trong không khí. Hiện
nay, nguồn gây ô nhiễm không khí từ hoạt
động dân sinh tại các khu đô thị đã giảm
nhiều do điều kiện sống được cải thiện và
sự thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên,
tại khu vực nông thôn, trong sinh hoạt và
chăn nuôi vẫn sử dụng than, củi, khí đốt,...
làm phát sinh các khí ô nhiễm.

gây ra ô nhiễm không khí. Hiện tượng đào
và lấp đường thường xuyên do hoạt động
sửa chữa hệ thống đường xá, hệ thống cấp
thoát nước, hệ thống thông tin, cáp điện,…
gây mất vệ sinh, ô nhiễm bụi tại khu vực
sửa chữa và xung quanh. Đặc biệt, việc kéo
dài thời gian thi công tại các công trình xây
dựng do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu
đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung
quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm bụi.
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Trồng trọt
Trong giai đoạn năm 2005 - 2012,
duy trì hoạt động trồng trọt ổn định về
sản lượng và diện tích cây trồng (Biểu đồ
1.12). Những năm gần đây, 2012 - 2013,
sản lượng cây trồng có xu hướng tăng:
sản lượng lúa tăng 0,8%, sản lượng ngô
tăng 6,6%, sản lượng rau và hoa màu
khác đều tăng (Bộ NN và PTNT, 2013).
Song song với việc tăng sản lượng cây
trồng là việc gia tăng lượng phân bón hóa
học và thuốc bảo vệ thực vật. Theo Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
lượng thuốc trừ sâu nhập về Việt Nam
gia tăng một cách đáng báo động, nếu
như năm 2005, cả nước chỉ nhập 20.000
tấn thì sang năm 2006 - 2007 tăng lên
30.000 tấn/năm; năm 2012: 55.000 tấn.

Bên cạnh quy mô chăn nuôi trang
trại, vẫn còn tồn tại mô hình chăn nuôi
cá thể, phân tán, chưa theo quy hoạch.
Theo số liệu thống kê năm 2010, cả nước
có khoảng 8,5 triệu hộ có chuồng trại
chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Đây là mô
hình chăn nuôi nhỏ lẻ, không được đầu
tư công nghệ cũng như kiến thức trong
chăn nuôi, không có kế hoạch thu gom
chất thải. Chất thải gia súc, gia cầm hầu
như không được xử lý đúng kỹ thuật, xả
thải trực tiếp ra môi trường là một trong
những nguyên nhân gây ô nhiễm đất,
nước mặt, nước ngầm và đặc biệt gây mùi
khó chịu, khí CH4, ảnh hưởng đến môi
trường không khí.
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tập trung nhiều ở khu vực Đồng bằng
sông Hồng (Tổng cục Thống kê, 2013). Các
trang trại chăn nuôi tập trung phần lớn
có hệ thống xử lý chất thải, với các loại
công nghệ khác nhau nhưng hiệu quả
xử lý chưa triệt để nên đây là một trong
những nguồn gây ô nhiễm môi trường
xung quanh.
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Trong thời gian qua, chủ trương
phát triển nông thôn và làng nghề theo
định hướng của Chính phủ đã làm thay đổi
diện mạo nông thôn, cuộc sống của người
dân nhờ đó cũng được cải thiện, kinh tế
nông thôn khởi sắc. Theo số liệu thống kê
năm 2011, cả nước có khoảng hơn 1.300
làng nghề được công nhận và hơn 3.200
làng có nghề. Các làng nghề phân bố không
đồng đều giữa các vùng, miền (miền Bắc
khoảng 60%, miền Trung 30%, miền Nam
10%). Trong đó các làng nghề có quy mô
nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và
công nghệ lạc hậu, nằm xen kẽ tại các khu
dân cư chiếm phần lớn (trên 70%). Đây là
nguyên nhân nảy sinh nhiều vấn đề về môi
trường tại các làng nghề.
Hầu hết các làng nghề đang hoạt
động hiện nay đều có những ảnh hưởng
trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường
không khí. Tuy nhiên, trong số đó, 03
nhóm làng nghề: tái chế (kim loại, giấy,
nhựa…), vật liệu xây dựng, khai thác đá
và chế biến thực phẩm là những làng nghề
gây ô nhiễm môi trường không khí nặng
nhất. Mặc dù, đã được đưa vào danh sách
các làng nghề không được phép thành lập
mới trong khu dân cư hoặc nếu đang hoạt

Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt
với việc sử dụng bừa bãi phân bón hóa
học, thuốc bảo vệ thực vật cả về liều lượng
lẫn chủng loại dẫn đến tình trạng dư thừa
và phát tán thiếu kiểm soát ra môi trường
xung quanh. Điều này gây ảnh hưởng
không nhỏ đến môi trường không khí,
do thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh
trưởng,… sau sử dụng, bị ô-xy hóa thành
dạng khí thải có tính axit, kiềm rất độc hại
và phát tán vào môi trường, gây ô nhiễm
nghiêm trọng.
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động thì phải thực hiện các biện pháp xử lý
chất thải đạt quy chuẩn1… nhưng nhóm
các làng nghề này vẫn tiếp tục hình thành
mới, gia tăng tự phát trong các khu dân
cư mà thiếu sự quản lý và giám sát của
các cơ quan chức năng đối với hoạt động
BVMT. Chính vì vậy, các làng nghề này
vẫn tiếp tục là điểm nóng về ô nhiễm môi
trường, trong đó có ô nhiễm môi trường
không khí.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2008
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