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Các chất gây ô nhiễm không khí
chủ yếu sinh ra do khí thải từ quá trình đốt
nhiên liệu động cơ bao gồm CO, NOx, SO2,
hơi xăng dầu (CnHm, VOCs), PM10... và bụi
do đất cát cuốn bay lên từ mặt đường phố
trong quá trình di chuyển (TSP).

Hoạt động giao thông vận tải được
xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm
lớn đối với môi trường không khí, đặc biệt
ở các khu đô thị và khu vực đông dân cư.
Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở
hạ tầng giao thông, tăng trưởng các phương
tiện cơ giới và khối lượng vận tải hàng hóa,
hành khách là sự phát thải các chất gây ô
nhiễm môi trường không khí.

+RҥWÿӝQJJLDRWK{QJ

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
không khí chủ yếu bao gồm: bụi lơ lửng
tổng số (TSP), bụi PM10 (bụi ≤ 10μm), chì
(Pb), ôzôn (O3); các chất vô cơ như cacbon
monoxit (CO), lưu huỳnh đioxit (SO2), oxit
nitơ (NOx), hydroclorua (HCl), hydroflorua
(HF)…; các chất hữu cơ như hydrocacbon
(CnHm), benzen (C6H6)…; các chất gây mùi
khó chịu như amoniac (NH3), hydrosunfua
(H2S)…; nhiệt, tiếng ồn…

Việt Nam là nước đang phát triển
với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tăng
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, song song với
việc phát triển kinh tế, các hoạt động phát
triển cũng là nguồn phát thải gây ô nhiễm
môi trường nói chung và môi trường không
khí nói riêng. Trong đó, các nguồn chính
gây ô nhiễm môi trường không khí gồm:
giao thông vận tải; sản xuất công nghiệp; xây
dựng và dân sinh; nông nghiệp và làng nghề;
chôn lấp và xử lý chất thải.
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Ghi chú: Tính toán theo hệ số phát thải WHO, 1993
Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường - TCMT, 2013
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Tại Việt Nam hiện nay, sự gia tăng
các phương tiện đặc biệt là ô tô và xe máy
cùng với chất lượng các tuyến đường chưa
đáp ứng nhu cầu là một trong những
nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi
trường không khí. Khí thải từ phương tiện
giao thông vẫn đang là một trong những tác
nhân lớn gây ô nhiễm môi trường không
khí. Trong đó, xe máy chiếm tỷ trọng lớn
trong sự phát thải các chất ô nhiễm CO,
VOC, TSP, còn ô tô con và ô tô các loại
chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát thải SO2,
NO2 (Biểu đồ 2.1).

Sự phát thải của các phương tiện
cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào
chủng loại và chất lượng phương tiện,
nhiên liệu, đường xá... Nhìn chung, xe
có tải trọng càng lớn thì hệ số phát thải ô
nhiễm càng cao, sử dụng nhiên liệu càng
sạch thì hệ số phát thải ô nhiễm càng thấp.

Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt
động công nghiệp thường có nồng độ các
chất độc hại cao, tập trung trong một vùng.

Hoạt động sản xuất công nghiệp với
nhiều loại hình khác nhau được đánh giá
là một trong những nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí đáng kể tại Việt
Nam. Các tác nhân gây ô nhiễm chủ yếu
phát sinh từ quá trình khai thác và cung
ứng nguyên vật liệu đầu vào, khí thải từ các
công đoạn sản xuất như đốt nhiên liệu hóa
thạch, khí thải lò hơi, hóa chất bay hơi…

+RҥWÿӝQJVҧQ[XҩWF{QJQJKLӋS

Lượng phát thải các chất ô nhiễm
không khí TSP, NOx, CO, SO2,… tăng lên
hàng năm cùng với sự phát triển về số lượng
của các phương tiện giao thông đường bộ.
Với tốc độ tăng trưởng hàng năm 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 máy tăng khoảng 15% kèm theo
việc sử dụng nhiên liệu (chủ yếu là xăng,
dầu diezen), cùng với chất lượng phương
tiện còn hạn chế (xe cũ, không được bảo
dưỡng thường xuyên) làm gia tăng đáng
kể nồng độ các chất ô nhiễm trong không
khí. Bên cạnh đó, các tuyến đường chật
hẹp, xuống cấp, thiếu quy hoạch đồng bộ,
chưa đáp ứng nhu cầu đi lại cùng với ý
thức tham gia giao thông của người dân
chưa cao gây ùn tắc giao thông cũng là yếu
tố đáng kể làm nghiêm trọng thêm vấn đề
ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt
là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh.

SO2, NO2 và TSP chiếm phần lớn trong tải
lượng các chất ô nhiễm, còn lại là các chất
ô nhiễm không khí khác (Bảng 2.2).
Trong các nhóm ngành công nghiệp ở Việt Nam, các hoạt động: khai thác
và chế biến than, sản xuất thép, sản xuất
vật liệu xây dựng và nhiệt điện đang được
đánh giá là những nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí đáng kể hiện nay.
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2010
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Các chất độc hại từ khí thải công
nghiệp được phân loại thành các nhóm
bụi, nhóm chất vô cơ và nhóm các chất
hữu cơ với các chất ô nhiễm phổ biến
gồm NO2, SO2, VOC, TSP, các hóa chất
và các kim loại. Trong đó lượng phát thải

Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình
công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu
sử dụng mà các hoạt động công nghiệp
khác nhau sẽ phát sinh khí thải với thành
phần và nồng độ khác nhau (Bảng 2.1).
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QCVN 06: 2009 quy định hàm lượng bụi: 0,15mg/m3
Nguồn: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương
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Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
không khí phát sinh từ hoạt động của
ngành khai thác và chế biến than chủ yếu
là bụi (TSP, PM10) và một số chất ô nhiễm
khác như SO2, CO, NO2, CH4...
Mặc dù trong quá trình khai thác,
chế biến và vận chuyển, các doanh nghiệp
đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu
tác động như trang bị hệ thống xử lý bụi
(75%), che phủ xe vận chuyển, cải tiến dây
chuyền sản xuất nhưng kết quả quan trắc
cho thấy 100% các cơ sở khai thác và chế
biến than có nồng độ bụi vượt ngưỡng quy
chuẩn cho phép (QCVN 06:2009/BTNMT).

%ҧQJ1ӗQJÿӝEөLWURQJTXiWUuQKNKDLWKiFWKDQ

Khai thác và chế biến than là một
trong những ngành công nghiệp góp phần
giữ vững an ninh năng lượng và tăng
trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo thống
kê, hiện có khoảng 28 doanh nghiệp khai
thác, chế biến than nằm trong Tập đoàn
công nghiệp Than và Khoáng sản Việt
Nam. Song do công nghệ khai thác còn
lạc hậu, các biện pháp giảm thiểu bụi, khí
thải còn hạn chế nên các tác động đến môi
trường không khí vẫn là vấn đề cần được
chú ý trong ngành sản xuất này.

 1JjQK NKDL WKiF Yj FK͗ EL͗Q
than
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Theo dự báo nhu cầu sử dụng các
sản phẩm thép đến năm 2025, cả nước sẽ
tiêu thụ khoảng 37 triệu tấn, kèm theo đó
là một lượng lớn các khí thải phát sinh
(Bảng 2.4).

Sự phân bố của các nhà máy sản
xuất thép không đồng đều giữa các vùng
trên cả nước, chủ yếu tập trung ở vùng
Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ
(chiếm tỷ lệ 43,72% và 28,57% năm 2009).
Áp lực ô nhiễm môi trường không khí từ
hoạt động sản xuất thép tại hai khu vực
này cũng lớn hơn các khu vực khác, đòi
hỏi phải có sự cân nhắc trong quy hoạch
phát triển vùng và sự đầu tư đúng mức
cho các hệ thống xử lý khí thải.

tư các thiết bị hiện đại như hệ thống xử lý
khí thải, hệ thống lọc bụi... Còn lại các cơ
sở cán thép công suất nhỏ, các lò sản xuất
thép tư nhân với công nghệ lạc hậu, chưa
có sự đầu tư đúng mức cho công tác xử
lý khí thải. Các cơ sở này chính là những
nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi
trường không khí các khu vực xung quanh.
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Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương, 2009
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Công tác bảo vệ môi trường tại các
nhà máy sản xuất thép thời gian gần đây
đã được quan tâm song mức độ đầu tư cho
hệ thống xử lý khí thải phát sinh còn chưa
đồng bộ. Mới chỉ có một số doanh nghiệp
lớn quan tâm đến công tác xử lý khí thải
trước khi thải ra môi trường bằng cách đầu

Nguồn gây ô nhiễm không khí của
hoạt động sản xuất thép chủ yếu phát sinh
từ các khu vực sản xuất như nhà xưởng,
lò than, khu vực tạo hình, khu vực tập kết
sản phẩm với các khí thải chủ yếu: bụi,
gỉ sắt chứa các oxit kim loại (FeO, MnO,
Al2O3, SiO2, CaO, MgO); khí thải chứa
CO2, SO2. Tại các khu vực nhà kho, bãi
chứa, kho than, khu vực vận chuyển, khí
thải phát sinh chủ yếu gồm NOx, VOC,
hơi xăng dầu.

Theo đánh giá nêu trong Chương 1,
ngành sản xuất thép với đặc trưng tiêu thụ
nhiều năng lượng (than, dầu, điện) được
đánh giá là một trong những nguồn phát
sinh nhiều loại khí thải vào môi trường.

1JjQKV̻Q[X̽WWKpS
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Hiện nay, công nghệ sản xuất xi
măng của nước ta chủ yếu theo phương
pháp khô, lò quay. Theo đánh giá của các
chuyên gia, sản xuất xi măng bằng công
nghệ lò quay ít gây ảnh hưởng đến môi
trường hơn lò đứng. Mặc dù đã có chủ
trương loại bỏ xi măng lò đứng nhưng
trên thực tế vẫn còn tồn tại một số nhà
máy xi măng lò đứng và các trạm nghiền
độc lập, có công suất nhỏ, thiết bị cũ, lạc
hậu. Khí thải từ lò nung xi măng có hàm
lượng bụi, NO2, CO2, F rất cao và có khả
năng gây ô nhiễm nếu không được kiểm
soát tốt. Bụi xi măng phát sinh ở hầu hết
các công đoạn trong quá trình sản xuất
như: quá trình nghiền, đập, sàng, phân ly,
đóng bao và vận chuyển.

Ngành công nghiệp sản xuất xi
măng là ngành công nghiệp đóng vai trò
quan trọng trong quá trình công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên ngành công
nghiệp này lại được coi là một trong những
ngành có tác động nhiều và đặc trưng tới
môi trường không khí.

Theo các số liệu phân tích tại chương
1 cho thấy sự phân bố các nhà máy sản xuất
vật liệu xây dựng tập trung chủ yếu tại Đồng
bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía
Bắc, do đó, chất lượng môi trường không khí
tại các khu vực này bị ảnh hưởng nhiều hơn
so với các khu vực khác. Ô nhiễm không
khí do hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng
phát sinh từ quá trình khai thác, sản xuất
và vận chuyển nguyên vật liệu. Quá trình
khai thác và chế biến thường phát sinh bụi
và một số khí: CO, NOx, SO2, H2S,…; quá
trình vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu
phát sinh bụi.

1JjQKV̻Q[X̽WYͅWOL͟X[k\GΉQJ
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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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FiFFKҩWSKiWWKҧLYjRP{LWUѭӡQJ
WӯVҧQ[XҩW[LPăQJ

Các ngành sản xuất vật liệu xây dựng
khác cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng
không khí tại các khu vực xung quanh
trong quá trình hoạt động. Việc khai thác
và chế biến đá gây ô nhiễm bụi từ quá trình
nổ mìn, đập nghiền và bốc xúc đá. Ngoài
bụi, quá trình khai thác còn phát sinh ra các
khí: CO, NOx, SO2, H2S,… do nổ mìn và sử
dụng dầu diezen. Hoạt động sản xuất gốm
sứ, gạch nung, gạch ốp lát, do sử dụng than
làm nhiên liệu nên khí thải chủ yếu là bụi
và SO2.
Mỗi loại hình sản xuất của ngành
nhiệt điện sẽ phát sinh các loại khí thải
khác nhau. Lượng phát thải các chất gây
ô nhiễm cũng phụ thuộc vào loại nguyên
liệu và công nghệ sử dụng (Bảng 2.7, 2.8).
Trong đó, nhiệt điện than phát thải một
lượng lớn khí SO2, NOx và CO2; nhiệt điện
dầu phát thải chủ yếu khí CO2 và bụi; nhiệt
điện khí – tubin khí hỗn hợp phát thải chủ
yếu khí CO2 và NOx.

Các nhà máy nhiệt điện tập trung
chủ yếu tại khu vực phía Bắc (Quảng Ninh,
Ninh Bình, Hải Dương,…) và khu vực phía
Nam (Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Tp. Hồ
Chí Minh) và hầu hết các nhà máy nhiệt
điện đốt than cũ chủ yếu sử dụng nhiệt
điện ngưng hơi, lò hơi tuần hoàn tự nhiên,
công suất thấp, không đáp ứng yêu cầu về
môi trường. Với sự phân bố các nhà máy
nhiệt điện chủ yếu tập trung tại các thành
phố lớn cùng với công nghệ lạc hậu đã và
đang gây áp lực không nhỏ lên môi trường
không khí của các khu vực này.

1JjQKQKL͟WÿL͟Q
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Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược,
Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, 2010
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Mặc dù đã có quy định về che
chắn bụi tại các công trường xây dựng và
phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và
phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi
công trường, phun nước rửa đường nhưng
việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Vì vậy,
đây là nguồn phát tán một lượng lớn bụi
vào môi trường không khí. Bên cạnh bụi,
các thiết bị xây dựng (máy xúc, máy ủi, ...),
các phương tiện vận chuyển vật liệu xây

Bên cạnh hoạt động giao thông,
hoạt động xây dựng trong đô thị cũng là
nguồn gây ảnh hưởng đến môi trường
không khí. Trong những năm gần đây,
hoạt động xây dựng các khu chung cư,
khu đô thị mới, cầu đường, sửa chữa
nhà, vận chuyển vật liệu và phế thải xây
dựng,… diễn ra ở khắp nơi, đặc biệt là
các đô thị lớn. Các hoạt động như đào
lấp đất, đập phá công trình cũ, vật liệu
xây dựng bị rơi vãi trong quá trình vận
chuyển thường gây ô nhiễm bụi đối với
môi trường xung quanh.

+RҥWÿӝQJ[k\GӵQJYjGkQVLQK

Hoạt động nông nghiệp
Hoạt động chăn nuôi ở nước ta hiện
nay đang tồn tại ở hai loại hình: trang trại
và hộ gia đình. Theo các đặc điểm của từng
loại hình đã được phân tích tại chương 1,
loại hình chăn nuôi theo mô hình hộ gia
đình đang là nguồn gây ô nhiễm khó kiểm
soát đối với môi trường không khí tại các
khu vực nông thôn. Theo thống kê mỗi
năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải

+R̹WÿͱQJQ{QJQJKL͟SYjOjQJ
QJK͙

Đối với khu vực dân cư, vẫn tồn tại
hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu than
tổ ong, gây ô nhiễm cục bộ trong phạm vi
hộ gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Tuy
nhiên, hiện nay, hoạt động này đã giảm
đáng kể ở các khu vực đô thị, chỉ còn nhiều
ở các khu vực ven đô và vùng nông thôn.

dựng còn thải ra môi trường không khí
các khí thải khác như: SO2, CO, VOC,...

Ghi chú: Phát thải được tính toán với điều kiện thực tế của các dự án
Các hệ số phát thải được áp dụng là các hệ số của IPCC và AP42 của Mỹ
Nguồn: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, 2010
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Hiện nay, tại các vùng nông thôn,
rơm rạ không còn là chất đốt chủ yếu do
có các nhiên liệu khác thay thế như: điện,
khí gas… Thêm vào đó, việc gia tăng số
mùa vụ canh tác hàng năm cũng làm gia
tăng lượng rơm rạ thải ra môi trường. Biện
pháp chính được người dân sử dụng đối
với lượng rơm rạ thải nói trên là đốt ngay
trên đồng ruộng. Chính vì vậy, sau mỗi vụ
thu hoạch, hoạt động đốt rơm rạ đã gây
hiện tượng khói mù cho các vùng lân cận.
Việc đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình đốt
không kiểm soát, trong đó sản phẩm chủ
yếu là các chất khí: bụi, CO2, CO, NOx. Khi
rơm rạ cháy không hết có thể tạo ra hợp
chất Anđêhit và bụi mịn là những chất gây
ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

đó phát sinh mùi, khí thải gây ảnh hưởng
đến môi trường không khí.

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

7ҥLFKkXÈGӵDWUrQFiFF{QJWUuQKQJKLrQFӭXFKRWKҩ\KjQJQăPQJXӗQSKiW[ҥGRÿӕWVLQKNKӕL
QJRjLWUӡLѭӟFWtQKÿҥWWULӋXWҩQ62WULӋXWҩQ12xWULӋXWҩQ&22WULӋXWҩQ&2Yj
WULӋXWҩQ&+45LrQJOѭӧQJSKiWWKҧLGRÿӕWFk\WUӗQJWKHRѭӟFWtQKÿҥWWULӋXWҩQ622WULӋXWҩQ
12xWULӋXWҩQ&22WULӋXWҩQ&2YjWULӋXWҩQ&+4.

.KXQJѬӟFWtQKWKҧLOѭӧQJFiFNKtWKҧLGRÿӕWVLQKNKӕLWҥL&KkXÈ

Trong những năm qua, hoạt động
trồng trọt không ngừng gia tăng về sản
lượng, theo đó là sự gia tăng liều lượng và
chủng loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
hóa học. Công tác thu gom, lưu giữ và xử
lý các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất bảo
vệ thực vật chưa được quan tâm đúng mức,
nhiều nơi, thải bỏ ngay tại đồng ruộng, từ

ra khoảng 75-85 triệu tấn chất thải. Trong
quá trình chăn nuôi, khí CO2 thải ra chiếm
9%, khí CH4 chiếm 37%, khí NOx chiếm
65% và các khí khác: H2S, NH3… Theo báo
cáo của Viện Chăn nuôi, nồng độ khí H2S
và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn
khoảng 30-40 lần mức cho phép. Khí CO2
từ chăn nuôi chủ yếu phát sinh từ việc đốt
nhiên liệu chạy máy móc dùng cho thức
ăn gia súc, gia cầm. Khí CH4 phát sinh chủ
yếu từ quá trình lên men thức ăn ở dạ cỏ
của động vật nhai lại và phân của gia súc.
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thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ phát sinh
ô nhiễm mùi do quá trình phân huỷ
các chất hữu cơ trong nước
thải và các chất hữu
cơ trong chế phẩm
thừa thải ra tạo
nên các khí
như SO2, NO2,
H2S, NH3...
Các khí này
có mùi hôi
tanh rất khó
chịu. Các làng
nghề ươm tơ,
dệt vải và thuộc da,
thường bị ô nhiễm bởi
các khí: SO2, NO2. Các làng
nghề thủ công mỹ nghệ thường bị
ô nhiễm nặng bởi khí SO2 phát sinh từ quá
trình xử lý chống mốc cho các sản phẩm
mây tre đan. Ở các làng nghề sản xuất mặt
hàng mây, tre đan… có tình trạng ô nhiễm
không khí, do phải sử dụng lưu huỳnh khi
sấy nguyên liệu.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam, 2009

%DOjQJQJKӅWҥLFiF[m9ăQ0{QKX\ӋQ<rQ3KRQJĈҥL%iL
KX\ӋQ *LD %uQK Yj 4XҧQJ %ӕ KX\ӋQ /ѭѫQJ7jL &iF OjQJ QJKӅ
WUrQQҵP[HQNӁWURQJNKXGkQFѭÿDQJJk\{QKLӉPP{LWUѭӡQJ
QJKLrPWUӑQJÿһFELӋWOjP{LWUѭӡQJNK{QJNKt1ӗQJÿӝNKt&2
622 WURQJNKXGkQFѭYѭӧWOҫQVRYӟLWLrXFKXҭQYjYѭӧW
WӯOҫQWҥLFiF[ѭӣQJVҧQ[XҩWQӗQJÿӝEөLYѭӧWWLrXFKXҭQ
FKRSKpSWӯOҫQ

.KXQJ.KtWKҧLWҥLFiFOjQJQJKӅ%ҳF1LQK

Tùy theo tính chất của
từng loại làng nghề mà loại ô nhiễm môi
trường cũng khác nhau. Trong đó, ngành
sản xuất có thải lượng ô nhiễm lớn nhất
là tái chế kim loại, quá trình tái chế và gia
công cũng gây phát sinh các khí độc như
hơi axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO,
Al2O3). Các làng nghề chế biến lương thực,

Ô nhiễm môi trường không khí tại
các làng nghề có nguồn gốc chủ yếu từ
việc sử dụng than làm nhiên
liệu (phổ biến là than
chất lượng thấp),
sử dụng nguyên
vật liệu và hóa
chất trong dây
chuyền công
nghệ sản xuất,
khí thải chứa
các
thành
phần đặc trưng
là bụi, CO2, CO,
SO2, NOx và chất
hữu cơ bay hơi.

Làng nghề

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\KLӋQWѭӧQJÿӕWUѫPUҥӣ7KiL%uQKGLӉQUDNKiSKәELӃQJk\ҧQK
KѭӣQJNK{QJQKӓÿӃQFKҩWOѭӧQJP{LWUѭӡQJNK{QJNKtWҥLWKӡLÿLӇPÿӕW1ăPWKHRNӃWTXҧ
WtQKWRiQFKRWRjQWӍQK7KiL%uQKѭӟFWtQKOѭӧQJNKtWKҧLWӯÿӕWUѫPUҥFKRWKҩ\OѭӧQJ&2 2SKiW
WKҧL OӟQ QKҩW  QJKuQ WҩQQăP FKLӃP  WәQJ OѭӧQJ NKt SKiW WKҧL &2  QJKuQ WҩQ
QăPFKLӃP

.KXQJѬӟFWtQKWKҧLOѭӧQJFiFNKtWKҧLGRÿӕWUѫPUҥWҥL7KiL%uQK
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Bãi rác lộ thiên là nơi tập hợp các
loại chất thải rắn, chủ yếu là chất thải rắn
sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao. Dưới
tác động của nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh
vật, chất thải rắn hữu cơ bị phân hủy và
sản sinh ra các chất khí (CH4 – 63.8%, CO2
– 33.6%, và một số khí khác). Ước tính,
lượng khí CH4 và CO2 phát sinh từ các
bãi rác lộ thiên và các khu chôn lấp chiếm
3-19% tổng lượng phát sinh. Lượng khí
phát thải tăng khi nhiệt độ tăng. Đối với
các bãi chôn lấp, ước tính 30% các chất khí
phát sinh trong quá trình phân hủy rác có
thể thoát lên trên mặt đất mà không cần
một sự tác động nào.
Quá trình vận chuyển và lưu giữ
chất thải rắn cũng phát sinh mùi từ quá
trình phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm
môi trường không khí. Các khí phát sinh từ

&K{QOҩSYj[ӱOêFKҩWWKҧL
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quá trình phân hủy chất hữu cơ trong chất
thải rắn bao gồm: Amoni có mùi khai, Hydrosunfur mùi trứng thối, Sunfur hữu cơ
mùi bắp cải thối rữa, Mecaptan hôi nồng,
Amin mùi cá ươn, Diamin mùi thịt thối,
Cl2 hôi nồng, Phenol mùi ốc đặc trưng.
Tại nhiều khu chôn lấp, đặc biệt các
bãi rác lộ thiên, đã và đang diễn ra hoạt
động đốt rác thải tùy tiện, gây ảnh hưởng
đến chất lượng môi trường không khí tại
những thời điểm nhất định. Rác thải tại
các bãi rác (giấy, gỗ, cao su, ni lông, nhựa,
vải, các chất khác...) khi bị đốt đã thải ra
môi trường các chất khí chủ yếu như: NOx,
CO, CO2, SOx, HCl, HF, Dioxin, Furan và
tro. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu cũng như các số liệu cụ thể về tải
lượng phát thải các chất khí từ hoạt động
đốt rác bãi rác.
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Hiện nay, biện pháp xử lý CTNH
đang được áp dụng phổ biến ở nước ta là
sử dụng công nghệ lò đốt. Tính đến năm
2006, hơn 500 lò đốt đã được lắp đặt tại các
cơ sở y tế, các lò đốt chất thải công nghiệp,
sinh hoạt… cũng đã được đầu tư lắp đặt
ở nhiều địa phương. Quá trình vận hành
và sử dụng các lò đốt chất thải đang bộc lộ
nhiều hạn chế do liên quan đến công nghệ,
trình độ quản lý, kinh phí vận hành,…
Các công nghệ hiện có còn chưa hiện đại,
sử dụng các công nghệ đa dụng cho nhiều
loại CTNH và thường ở quy mô nhỏ. Do
đó, xét về khía cạnh môi trường, công nghệ
xử lý CTNH vẫn gây ra những tác động
nhất định đến môi trường không khí. Các
chất khí tạo ra sau quá trình đốt: SO2, HCl,
Dioxin và Furan. Việc đốt các chất thải y tế
được đựng trong túi ni lông PVC, cùng với
các loại dược phẩm nhất định, có thể tạo

Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

ra khí axit thường là HCl. Trong quá trình
đốt các dẫn xuất halogen (F, Cl, …Br…I)
ở nhiệt độ thấp thường tạo ra axit (HCl).
Điều này dẫn tới nguy cơ tạo thành Dioxin,
Furan và các kim loại nặng như thủy ngân
phát thải theo khí lò đốt. Một số kim loại
nặng và hợp chất chứa kim loại (như thủy
ngân, chì) cũng có thể bay hơi, theo tro bụi
phát tán vào môi trường. Mặc dù, ô nhiễm
tro bụi thường là lý do khiếu nại của cộng
đồng vì dễ nhận biết bằng mắt thường,
nhưng tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm
hơn nhiều chính là các hợp chất (như kim
loại nặng, Dioxin và Furan) bám trên bề mặt
hạt bụi phát tán vào không khí. Mặt khác,
nếu nhiệt độ tại lò đốt rác không đủ cao và
hệ thống thu hồi xử lý khí thải không đảm
bảo tiêu chuẩn khiến cho chất thải không
được tiêu hủy hoàn toàn làm phát sinh các
khí CO, NOx, Dioxin và Furan.

1995 - 2005

50-200

120


QăP

SSE
QăP

SSEY

SSEY

50

QăP

0

SSWY

0

CFC-11

50.000

QăP

SSW
QăP

SSWY

0

CF

Nguồn: FAR, IPCC, 2007
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(**) Ước tính theo Thông báo đầu tiên của Việt Nam cho
Công ước khung của Liên hiệp quốc về BĐKH, 2003

Nguồn: (*) Climate Change 101: Understanding and Responding to Global Climate Change, 2007
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%ҧQJѬӟFWtQKWӹOӋSKiWWKҧLNKtQKjNtQK
WUrQÿҫXQJѭӡL WҩQ&22 WѭѫQJÿѭѫQJQJѭӡL

12

QăP

N2O
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0ӻ
&KkXÆX
7UXQJEuQK7KӃJLӟL
7UXQJ4XӕF
9LӋW1DP

QăP

SSP
QăP

Mặc dù tỷ lệ lượng
phát thải khí nhà kính
tính trên đầu người của
Việt Nam hiện thấp hơn
so với mức trung bình
của thế giới (Bảng 2.10),
nhưng nước ta lại là một
trong những quốc gia chịu
tác động nặng nề nhất của
BĐKH.
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7KӡLNǤWLӅQF{QJQJKLӋS

.KtQKjNtQK

báo quốc gia lần thứ nhất, 2004), năm 1998
(Báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính,
2008) và năm 2000 (Thông báo quốc gia lần
thứ hai, 2010). Kết quả kiểm kê cho thấy,
tổng lượng phát thải các khí nhà kính năm
2000 là 150,9 triệu tấn CO2 tương đương.
Cơ cấu phát thải ở các lĩnh vực có thay đổi
so với những năm trước, tỷ lệ phát thải so
với tổng số tăng lên ở các lĩnh vực: chất thải,
năng lượng và các quá trình công nghiệp
(Biểu đồ 2.2).

%ҧQJ1ӗQJÿӝNKtQKjNtQKWURQJNKtTX\ӇQ

Việt Nam đã thực hiện kiểm kê phát
thải khí nhà kính vào các năm 1993 (Thông

Lượng phát thải khí nhà kính (CO2,
CH4, N2O,..) toàn cầu không ngừng tăng
nhanh kể từ sau thời kỳ cách mạng công
nghiệp do các hoạt động của con người,
đặc biệt là do sử dụng nhiên liệu hóa thạch
phục vụ công nghiệp, giao thông vận tải,
nông nghiệp... Khí nhà kính được tích lũy
trong thời gian dài gây ra hiện tượng hiệu
ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ của Trái
đất (Bảng 2.9).
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1994*

1998**

2000***
1ăQJOѭӧQJ

&iFTXiWUuQKF{QJQJKLӋS

1{QJQJKLӋS

/kPQJKLӋSYjWKD\ÿәLVӱGөQJÿҩW

&KҩWWKҧL

Việc nghiên cứu kiểm kê phát
thải khí nhà kính ở các lĩnh vực cho
thấy, chỉ có lâm nghiệp và chuyển đổi
sử dụng đất có khả năng hấp thụ và
làm giảm CO2. Hấp thụ CO2 từ rừng
và từ các vùng đất khác đạt 75,74 triệu
tấn CO2 tương đương, trong đó rừng là
nguồn hấp thụ chủ yếu; giảm phát thải
CO2 từ chuyển đổi sử dụng đất và từ
mặt đất là 90,85 triệu tấn CO2 tương
đương. Tính tổng cộng, phát thải khí
nhà kính từ lĩnh vực lâm nghiệp và
chuyển đổi sử dụng đất là 15,1 triệu tấn
(Biểu đồ 2.4), chiếm 10% tổng lượng
phát thải.

Kết quả kiểm kê cho năm 2000
cho thấy, nông nghiệp là nguồn phát
thải lớn nhất với 65 triệu tấn CO2
tương đương (chiếm 43,1%), tiếp đến
là lĩnh vực năng lượng (35%) (Biểu đồ
2.3.). Tuy nhiên, tỷ lệ phát thải của
nông nghiệp so với tổng lượng phát
thải giảm đi so với 2 lần kiểm kê trước.
10
ƚƌŝҵƵ
ƚҤŶ;ϳйͿ
&iFTXiWUuQKF{QJQJKLӋS
/kPQJKLӋSYjWKD\ÿәLVӱGөQJÿҩW

52,8
ƚƌŝҵƵƚҤŶ
(35%)

Bộ TN&MT, 2010

Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu,

%LӇXÿӗ.ӃWTXҧNLӇPNrNKtQKjNtQK
FKRQăPWKHRWӯQJOƭQKYӵF
WKHR&22WѭѫQJÿѭѫQJ

1ăQJOѭӧQJ
1{QJQJKLӋS
&KҩWWKҧL

65,1
ƚƌŝҵƵƚҤŶ
( 43%)

ϳ͕ϵ
15,1
ƚƌŝҵƵƚҤŶƚƌŝҵƵƚҤŶ
(5%)
(10%)

Nguồn: *Thông báo quốc gia lần thứ nhất cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu, Bộ TN&MT, 2004
**Báo cáo kiểm kê phát thải khí nhà kính, Bộ TN&MT, 2008
***Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu,
Bộ TN&MT, 2010
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Nguồn: Thông báo quốc gia
lần thứ hai cho Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi khí
hậu, Bộ TN&MT, 2010

%LӇXÿӗ
/ѭӧQJSKiWWKҧLFiFORҥL
NKtQKjNtQKFKRQăP
TX\UD&22 WѭѫQJÿѭѫQJ

Phân tích số liệu kiểm
kê phát thải theo các loại khí
nhà kính (quy ra CO2 tương
đương) cho năm 2000 cho
thấy, lượng CO2 là 67,8 triệu
tấn, chiếm 44,9%, CH4 là
66,4 triệu tấn, chiếm 44% và
N2O là 16,7 triệu tấn, chiếm
11,1% (Biểu đồ 2.5).

Nguồn: Thông báo quốc gia
lần thứ hai cho Công ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu, Bộ TN&MT, 2010

%LӇXÿӗ
3KiWWKҧLNKtQKjNtQKWӯ
YLӋFFKX\ӇQÿәLVӱGөQJ
ÿҩWFKRQăP
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Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ
TN&MT, 2010

Nguồn: Thông báo quốc gia lần thứ hai cho Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT, 2010
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Trên cơ sở tốc độ
phát triển kinh tế - xã hội
trong những năm qua và
kế hoạch phát triển tổng
thể của các ngành kinh
tế chủ yếu thì lượng phát
thải khí nhà kính của nước
ta được dự báo sẽ tăng
mạnh (Biểu đồ 2.7). Năm
2000, nông nghiệp có tỷ lệ
phát thải cao nhất, chiếm
65,1%. Theo dự báo, đến
năm 2030, lĩnh vực năng
lượng là nguồn phát thải
khí nhà kính lớn nhất là
470,8 triệu tấn CO2 tương
đương, chiếm phần lớn
tổng lượng phát thải trong
năm này.

Nông nghiệp là
nguồn chủ yếu phát thải
CH4, N2O, chiếm 75-80%,
trong khi đó năng lượng là
nguồn phát thải CO2 chủ
yếu, chiếm 70% tổng lượng
phát thải (Biểu đồ 2.6)
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thủ công, lấy mẫu tại hiện trường và vận
chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.
Các chương trình quan trắc thủ công của
quốc gia và địa phương được thực hiện
với tần suất từ 2 - 6 lần/năm. Bên cạnh đó,
mạng lưới các trạm quan trắc tự động đã và
đang được lắp đặt và vận hành trong toàn
quốc ở cả cấp Trung ương và địa phương để
giám sát liên tục diễn biến chất lượng môi
trường không khí xung quanh (Khung 3.1.).

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2013.
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ÿLYjRYұQKjQKWӯ YjĈӗQJ1DL WUҥPYұQKjQKWӯQăP 
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Hiện nay hoạt động quan trắc môi
trường ở Việt Nam chủ yếu là quan trắc

Các thông tin và đánh giá hiện
trạng chất lượng môi trường không khí
trong báo cáo được xây dựng dựa trên số
liệu quan trắc từ các chương trình quan
trắc môi trường do Tổng cục Môi trường,
các đơn vị trong mạng lưới quan trắc
môi trường quốc gia và các địa phương
thực hiện.

HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
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quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
không khí xung quanh. Thông số độ ồn
được so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT
- Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn. Ô nhiễm
môi trường không khí được xác định khi
nồng độ các thông số vượt giới hạn cho
phép của QCVN với các ngưỡng khác
nhau của trung bình 1 giờ, 8 giờ, 24 giờ
(ngày) và năm. Đây là cơ sở dùng để đánh
giá diễn biến ô nhiễm môi trường không
khí theo thời gian.
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%ҧQJ*LiWUӏJLӟLKҥQFiFWK{QJVӕFѫEҧQWURQJ
P{LWUѭӡQJNK{QJNKt[XQJTXDQKWKHR
4&91%7107±4X\FKXҭQNӻWKXұWTXӕFJLD
YӅFKҩWOѭӧQJNK{QJNKt[XQJTXDQK

7URQJFiFORҥLEөLQj\WKuEөL30FyNKҧQăQJÿLVkXYjRFiFSKӃQDQJSKәLJk\ҧQKKѭӣQJ
WUӵFWLӃSÿӃQKӋK{KҩSKѫQFҧ
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%өLOѫOӱQJWәQJVӕ 763 OjFiFKҥWEөLFyÿѭӡQJNtQKÿӝQJKӑFP

%өL%өLOjWrQFKXQJFKRFiFKҥWFKҩWUҳQYjKҥWOӓQJFyÿѭӡQJNtQKQKӓFӥYjLPLFU{PpWÿӃQ
QӱDPLOLPpWWӵOҳQJ[XӕQJWKHRWUӑQJOѭӧQJFӫDFK~QJQKѭQJYүQFyWKӇOѫOӱQJWURQJNK{QJNKt
PӝWWKӡLJLDQ%өLÿӅFұSWURQJ&KѭѫQJQj\JӗPFiFORҥLEөLVDX

O3&yKDLORҥLNKtR]{QWURQJÿyNKtR]{QWҫQJEuQKOѭXOjORҥLNKtJL~SEҧRYӋEҫXNKtTX\ӇQ
QJѭӧFOҥLR]{QWҫQJPһW WҫQJÿӕLOѭX OjORҥLNKt{QKLӉPWKӭVLQKÿѭӧFKuQKWKjQKWӯSKҧQӭQJ
TXDQJKyDJLӳDFiFKӧSFKҩW12[92&VFiFK\GURFDUERQWURQJNK{QJNKt7KӡLJLDQWӗQWҥLWURQJ
P{LWUѭӡQJWӯJLӡQJj\

NOx: /jKӛQKӧSFӫDNKt12Yj12FyPһWÿӗQJWKӡLWURQJP{LWUѭӡQJSKiWWiQGRTXiWUuQK
ÿӕWQKLrQOLӋXӣQKLӋWÿӝFDRWӯKRҥWÿӝQJJLDRWK{QJQKjPi\QKLӋWÿLӋQOzKѫLF{QJQJKLӋS«Ĉk\
FǊQJOjPӝWWURQJQKӳQJQKkQWӕJk\UDOҳQJÿӑQJD[LWWKѭӡQJFyWKӡLJLDQWӗQWҥLWӯ±QJj\WURQJ
NKtTX\ӇQ

CO: 3KiWWiQYjRP{LWUѭӡQJGRTXiWUuQKÿӕWNK{QJKRjQWRjQFiFQKLrQOLӋXKӳXFѫQKѭWKDQ
GҫXJӛFӫL7KӡLJLDQOѭXWURQJNKtTX\ӇQFyWKӇGDRÿӝQJWӯWKiQJÿӃQQăP

SO2: /jVҧQSKҭPFӫDTXiWUuQKÿӕWFiFQKLrQOLӋXQKѭWKDQGҫXĈk\FǊQJOjFKҩWJySSKҫQ
Jk\OҳQJÿӑQJD[LW7KӡLJLDQWӗQWҥLWURQJP{LWUѭӡQJWӯSK~WÿӃQQJj\

.KXQJĈһFWUѭQJFӫDPӝWVӕWK{QJVӕGQJWURQJÿiQKJLi{QKLӉPP{LWUѭӡQJNK{QJNKt

Trong báo cáo này, chất lượng
không khí được đánh giá dựa vào số liệu
quan trắc các thông số môi trường tập
trung trong giai đoạn từ năm 2008 đến
2013 và so sánh với quy chuẩn kỹ thuật

&iFWK{QJVӕÿѭӧFVӱGөQJÿӇÿiQK
JLi{QKLӉPNK{QJNKtEDRJӗPEөLOѫOӱQJ
WәQJVӕ 763 EөL3010EөLPӏQ 30và
301 62212122 12x&223EөL
FKuPӝWVӕFKҩWÿӝFKҥLWURQJNK{QJNKt
YjWLӃQJӗQ
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Chöông III

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

0

50

100

150

200

250

1ăP
2013

0 0

0 0
1ăP
2012

40
0

128

10
1ăP
2013

90

7UҥP/r'XҭQ
- Ĉj1ҹQJ

1ăP
2011

21

237

6

0
1ăP
2013

0

7UҥPĈӗQJ
ĈӃ
- 1KD7UDQJ

1ăP
2012

01

42

6ӕQJj\FKҩWOѭӧQJNK{QJ
NKt.pP
$4,!

6ӕQJj\FKҩWOѭӧQJNK{QJ
NKt;ҩX
$4,!

6ӕQJj\FKҩWOѭӧQJNK{QJ
NKt1JX\KҥL
$4,!

0

50

100

150

200

1ăP
2011

50

66

1ăP
2012

24

71

66

1ăP
2013

34

7UҥP1JX\ӉQ9ăQ&ӯ
- +j1ӝL

1ăP
2010

111

122

6ӕQJj\
250

2

1
1ăP
2012

5

4
1ăP
2013
7UҥP/r'XҭQ
- Ĉj1ҹQJ

0
0
1ăP
2011

3

2

0
1ăP
2013
7UҥPĈӗQJĈӃ1KD7UDQJ

1ăP
2012

2

6ӕQJj\$4,!GR30
3010

6ӕQJj\$4,!GR12[

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ7әQJKӧSVӕQJj\
FyFKӍVӕ$4,!GRWK{QJVӕ
NOxYj3010 YѭӧW4&91ӣWUҥP
TXDQWUҳFWӵÿӝQJOLrQWөFJLDL
ÿRҥQ

Nguồn: TCMT, 2013

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQFKӍVӕFKҩWOѭӧQJNK{QJNKt$4,ӣWUҥPTXDQWUҳF
WӵÿӝQJOLrQWөFJLDLÿRҥQ

7UҥP1JX\ӉQ9ăQ&ӯ
- +j1ӝL

1

4
1

1

25

151

178

1ăP 1ăP 1ăP
2010 2011 2012

17

52

242

Nhìn chung, nồng độ bụi cao vẫn
là vấn đề đáng lo ngại nhất, đặc biệt là
đối với môi trường không khí tại các đô
thị. Tại các điểm quan trắc cạnh đường
giao thông, số ngày có giá trị AQI không
đảm bảo ngưỡng khuyến cáo an toàn với
sức khỏe cộng đồng do nồng độ bụi PM10
vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT
vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, nồng độ
NOx trong không khí cao vượt mức cho
phép QCVN cũng góp phần đáng kể trong
những ngày giá trị AQI vượt ngưỡng 100
(Biểu đồ 3.2).

&+Ҩ7/ѬӦ1*0Ð,75ѬӠ1*.+Ð1*.+Ë7Ҥ,ĈÐ7+ӎ

Môi trường không khí tại các đô
thị chịu ảnh hưởng tổng hợp từ nhiều
nguồn thải. Trong khoảng 5 năm trở lại
đây, chất lượng không khí đô thị chưa có
nhiều cải thiện. Chỉ số chất lượng không
khí AQI vẫn duy trì ở mức tương đối cao,
điển hình như ở Hà Nội số ngày có AQI
ở mức kém (AQI = 101 ÷ 200) giai đoạn
từ 2010 - 2013 chiếm tới 40 - 60% tổng
số ngày quan trắc trong năm và có những
ngày chất lượng không khí suy giảm đến
ngưỡng xấu (AQI = 201 ÷ 300) và nguy
hại (AQI>300) (Biểu đồ 3.1).
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