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Đối với các địa phương ở phía Nam
(như Đồng Nai), khí hậu trong năm có sự
phân hóa theo mùa. Nồng độ các loại bụi
PM10, PM2,5 có sự khác biệt đáng kể giữa
hai mùa, mùa mưa (tháng 5 đến tháng 11)
và mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm
sau) (Biểu đồ 3.5).
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Khác với khu vực Bắc Bộ, khu vực
Nam Trung Bộ nằm trong vùng khí hậu
nhiệt đới gió mùa với nền nhiệt ổn định, ít
biến động quanh năm nên sự khác biệt về
nồng độ bụi PM đo giữa các tháng không rõ
rệt. Số liệu đo ở trạm quan trắc không khí
Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng, cho thấy sự ổn định
về nồng độ các loại bụi PM1-PM2,5-PM10
giữa mùa khô và mùa mưa (Biểu đồ 3.4).

Nhìn chung, trong thành phần bụi
ở nước ta thì tỷ lệ bụi mịn (PM2,5 và PM1)
chiếm tỷ trọng tương đối cao. Đối với Hà
Nội, số liệu đo tại trạm quan trắc Nguyễn
Văn Cừ từ 2010-2013 cho thấy tỷ lệ này
có sự dao động theo quy luật và ô nhiễm
thường tập trung vào các tháng có nhiệt
độ thấp hoặc không khí khô làm cản trở sự
phát tán của các chất ô nhiễm ở tầng mặt.
Đây là trường hợp đo được ở Hà Nội, khu
vực có đặc trưng khí hậu cận nhiệt đới ẩm
với mùa hè nóng, mưa nhiều (tháng 5-9)
và mùa đông lạnh, ít mưa (tháng 11-3 
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Ô nhiễm bụi ở các đô thị được
phản ánh thông qua các thông số bụi lơ
lửng tổng số TSP, bụi PM10 và bụi mịn
(PM2,5 và PM1). Đáng lưu ý là các hạt
bụi mịn thường mang tính axit, có kích
thước siêu nhỏ nên tồn tại rất lâu trong
khí quyển và có khả năng phát tán xa,
mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người
dân và các hoạt động phát triển kinh tế
xã hội là đáng kể so với các hạt bụi thô
(thường trung tính).

%өL

Một điều đáng lưu ý là dựa trên số
liệu quan trắc liên tục tự động từ một số
trạm ven đường có thể thấy nồng độ khí O3
ở Việt Nam đang có xu hướng tăng đáng kể
và rõ rệt từ năm 2013. Các thông số khác
như CO, SO2,…vẫn duy trì ở ngưỡng cho
phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng
mức độ ô nhiễm khí SO2 có xu hướng giảm
so với thời gian trước đây.
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Số liệu quan trắc giai đoạn từ 2008 2013 cho thấy có sự khác biệt đáng kể về nồng
độ bụi TSP trong môi trường không khí xung
quanh ở các loại đô thị. Ô nhiễm thường tập
trung cao ở các đô thị có mật độ giao thông
lớn (như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Biên

Hoà) hoặc có các hoạt động sản xuất công
nghiệp phát triển mạnh (điển hình như khai
thác công nghiệp than ở Quảng Ninh) và
có những thời điểm mức độ ô nhiễm vượt
ngưỡng cho phép gấp từ 2 - 6 lần QCVN 05:
2013/BTNMT (Biểu đồ 3.6).

Nguồn: TCMT, 2013
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miền Nam và cao nhất ở vùng KTTĐ phía
Bắc với 68% (Biểu đồ 3.7).
Không chỉ nồng độ các loại bụi
trong môi trường không khí duy trì ở
ngưỡng cao, số ngày đo được giá trị
các loại bụi (PM10, PM2,5) vượt QCVN
05:2013/BTNMT cũng vẫn còn nhiều.
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Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ ở cạnh các
trục giao thông. Số liệu quan trắc tại các điểm
ven đường nằm trong chương trình quan
trắc ba vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn từ
2008-2013 có tỷ lệ số giá trị quan trắc vượt
QCVN 05:2013/BTNMT dao động từ 42% ở
vùng KTTĐ miền Trung, 44% ở vùng KTTĐ
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Đối với khu vực đô thị, nguồn gốc
phát sinh các loại khí NO - NO2 - NOx chủ
yếu từ hoạt động giao thông nên xu hướng
diễn biến của các thông số này tương tự
như đối với thông số bụi. Cụ thể, NO có
xu hướng tăng lên vào giờ cao điểm giao
thông buổi sáng và chiều. NO2 là hợp chất
chuyển hóa của NO trong môi trường
không khí, vì vậy nồng độ NO2 thường
tăng mạnh sau khi NO phát tán vào môi
trường. NOx là hỗn hợp các loại khí NO
và NO2 và phản ánh mức độ ô nhiễm tổng
hợp của hai loại khí trên.

.Kt12122 12x
JP3

12

12

12[

Nguồn: TCMT, 2013

PLQKKӑDVӕOLӋXWәQJKӧSQăPӣ
WUҥPTXDQWUҳFNK{QJNKt1JX\ӉQ9ăQ
&ӯ+j1ӝL

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQFiFWK{QJVӕ12
NO212xWURQJQJj\

0

20

40

60

80

100

120

vượt nhiều lần ngưỡng cho phép QCVN,
đáng kể như các điểm đo ở Hà Nội, Bắc
Ninh, Hải Dương... Ngược lại, ở khu vực
dân cư các đô thị quy mô nhỏ và vừa, mức
độ ô nhiễm không khí là thấp hơn (Biểu
đồ 3.10).
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Tại các khu dân cư, mức độ ô nhiễm
bụi thấp hơn nhiều lần so với các trục giao
thông và các công trường xây dựng. Đối
với các khu dân cư nằm trong các đô thị
lớn chịu ảnh hưởng của giao thông và phát
triển về công nghiệp, mức độ ô nhiễm vẫn
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Đối với các khu công trường xây
dựng, ô nhiễm bụi xung quanh các địa
điểm xây dựng tương đối nghiêm trọng và
duy trì ở ngưỡng cao với khoảng thời gian
kéo dài tương ứng với thời kỳ tiến hành
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các hoạt động xây dựng. Số liệu quan trắc
gần trục giao thông trong hai năm 2010
và 2011 ở Hà Nội cao hơn hẳn các tỉnh
thành còn lại và vượt QCVN 05:2013/
BTNMT trung bình năm từ 2 - 3 lần,
không chỉ vì mật độ phương tiện giao
thông lớn hơn mà còn do ảnh hưởng từ
hoạt động xây dựng. Điển hình như năm
2010 là thời điểm ở Hà Nội đẩy mạnh các
hoạt động xây dựng để kịp đại lễ kỷ niệm
1000 năm Thăng Long vào cuối năm 2010.



Số liệu đo gần các trục giao thông
cũng cho thấy tính quy luật của nồng độ
bụi PM10, PM2,5 và PM1 thường tăng cao
vào các giờ cao điểm giao thông do thời
điểm này số lượng phương tiện giao thông
trên đường thường cao nhất trong ngày.
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Mức độ biến động nồng độ các khí
NOx cũng có sự phân hóa rõ ràng theo ba
miền với đặc trưng miền Bắc mức ô nhiễm
đạt cực đại vào mùa đông (điển hình tháng
12 đến tháng 4), miền Nam nồng độ cao
nhất ứng với mùa khô (tháng 10 đến tháng
4) trong khi khu vực miền Trung ít biểu
hiện biến động theo mùa.
So với nồng độ tổng NOx, nồng độ
khí NO2 trong không khí ở các khu đô thị

:
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E̫R FK̭W O˱ͫQJ QrQ V͙ OL͏X JLDL ÿR̩Q   
ÿ˱ͫFV͵GͭQJÿ͋PLQKK͕D[XK˱ͣQJGL͍QEL͇QQ͛QJ
ÿ͡12[WUXQJEuQKWKiQJW̩LNKXYF0L͉Q1DP

vẫn duy trì xấp xỉ ngưỡng QCVN 05:2013/
BTNMT trung bình 1 giờ và 24 giờ, số lần
vượt không đáng kể và tập trung cao ở khu
vực ven đường (Bảng 3.3).
Đối với các khu dân cư, nồng độ
NO2 vẫn nằm trong ngưỡng cho phép
QCVN trung bình 24 giờ.

Nguồn: TCMT, 2013
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- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Nam

- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Trung

- Độ lệch chuẩn của giá trị nồng độ NOx trung bình tháng khu vực miền Bắc

- Trạm Lê Duẩn, Đà Nẵng (minh họa giai đoạn 2010 – 2013)
- Trạm Tp. Hồ Chí Minh (minh họa giai đoạn 2003-2006)1
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- Trạm Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội (minh họa giai đoạn 2010 – 2013)
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4XҧQJ1DP 4XҧQJ1JmL

O3 trong lớp không
khí gần mặt đất ở các đô
thị thường có quy luật tăng
mạnh nhất vào buổi trưa khi
mức độ bức xạ mặt trời là cao
nhất và có mặt các khí NOx,
Hydrocacbon, VOCs trong
môi trường. Kết quả quan
trắc thông số O3 của trạm
quan trắc Đồng Đế (Nha
Trang, giai đoạn từ tháng
1/2013 đến tháng 7/2013) và
trạm quan trắc Nguyễn Văn
Cừ (Hà Nội, tổng hợp số liệu
năm 2012) cho thấy các giá
trị O3 phù hợp với quy luật
thăng giáng tự nhiên ngày
cao đêm thấp.
12[
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Nguồn: TCMT, 2013
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Chöông III

Kết quả quan trắc liên tục
khí SO2 theo tháng tại các vị trí
cạnh các trục giao thông nhìn
chung còn thấp (Biểu đồ 3.18).

Ở khu vực đô thị, khí
SO2 thường phát thải từ đốt than
và dầu chứa lưu huỳnh (như xe
buýt) còn CO phần lớn có nguồn
gốc từ các động cơ ô tô xe máy.
Cả hai khí đều có tác động xấu
đối với sức khỏe con người. Số
liệu đo liên tục từ trạm Nguyễn
Văn Cừ (Hà Nội) cho thấy CO
thường có giá trị cực đại tương
ứng với hai khung giờ cao điểm
giao thông buổi sáng và chiều.

3.1.4.1. Khí SO2, CO

0ӝWVӕNKtNKiF

Tuy nhiên, theo số liệu
quan trắc ở một số tỉnh thành
trong những năm gần đây, nồng
độ khí O3 ở lớp không khí gần
mặt đất tương đối cao, xấp xỉ
ngưỡng QCVN 05:2013 trung
bình 8 giờ (120 μg/m3) và đặc
biệt có một số thời điểm O3 cao
về đêm. Kết quả quan trắc năm
2013 tại trạm quan trắc Nguyễn
Văn Cừ (Hà Nội) và trạm quan
trắc Lê Duẩn (Đà Nẵng), đều có
số ngày có giá trị vượt QCVN
lớn hơn so với kết quả tại trạm
Đồng Đế (Nha Trang) và hiện
tượng O3 cao về đêm thể hiện
rất rõ. Một số nghiên cứu diễn
giải sự xuất hiện nồng độ O3 cao
là do chịu ảnh hưởng bởi một số
nguồn gây ô nhiễm khác ngoài
bức xạ mặt trời.
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'kQFѭ

73+ӗ&Kt4XҧQJ1LQK %uQKĈӏQK
0LQK

Ĉj1ҹQJ 7KӯD7KLrQ
+XӃ

động tổng hợp từ nhiều nguồn ô nhiễm, ví
dụ như đối với những tỉnh thành phát triển
về giao thông và có các ngành công nghiệp
phát triển mạnh thì nồng độ khí SO2 trong
môi trường không khí xung quanh thường
cao hơn (Biểu đồ 3.19).

Nguồn: TCMT, 2013
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Theo kết quả quan trắc định kỳ, đo
vào những thời điểm nhất định trong ngày
giai đoạn từ 2008 – 2012 cho thấy nồng độ
SO2 có xu hướng giảm ở hầu hết các tỉnh
thành trong toàn quốc. So sánh giữa các
đô thị cho thấy, những tỉnh thành chịu tác
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Kết quả quan trắc chất lượng môi
trường không khí những năm gần đây cho
thấy nồng độ chì trong môi trường không
khí đều dưới ngưỡng cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT trung bình năm. Nồng độ
chì tập trung ở các nút giao thông của các
đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

3.1.4.2. Chì
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Cũng theo kết quả quan trắc thủ
công giai đoạn 2008 – 2012, có sự khác biệt
về mức độ ô nhiễm khí SO2 và CO giữa các
đô thị, trong đó các đô thị lớn có xu hướng
bị ô nhiễm cao hơn các đô thị vừa và nhỏ
và mức độ ô nhiễm tại các trục giao thông
thường cao hơn so với khu dân cư từ 2 - 3
lần (Biểu đồ 3.19 và Biểu đồ 3.20).
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'ѭѫQJ
9ǊQJ7jX

2012

ĈѭӡQJ7UҫQ+ѭQJĈҥR

1JmED$Q/ҥF

ĈѭӡQJ1JX\ӉQ7UmL

Hoạt động sản xuất công nghiệp
đang là một trong các nguồn chính gây ô
nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam.
Trong 5 năm trở lại đây, nền kinh tế tăng
trưởng chậm lại, các hoạt động sản xuất
công nghiệp, tiêu thụ nhiên liệu đang gặp

&+Ҩ7/ѬӦ1*.+Ð1*.+Ë;81*
48$1+&È&.+86Ҧ1;8Ҩ7

Ở các đô thị, ô nhiễm tiếng ồn có
đặc thù tập trung ở các trục giao thông có
mật độ phương tiện tham gia lưu thông cao.
Ngưỡng ồn đo được ở các tuyến phố chính
tại các đô thị lớn ở Việt Nam đều vượt mức
ồn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT quy
định đối với khung giờ từ 6 đến 21 giờ (70
dBA). Đối với các đô thị vừa và nhỏ, mức
ồn đo tại các tuyến đường giao thông tại
hầu hết đô thị không có sự khác biệt lớn và
cũng không đảm bảo giới hạn QCVN. Đối
với các điểm đo ở khu dân cư, nhìn chung
mức ồn vẫn nằm trong ngưỡng quy chuẩn
cho phép QCVN 26:2010/BTNMT.

4XҧQJ
1JmL

Ĉ{WKӏORҥL,,,

%ҳF1LQK +ѭQJ<rQ

7k\1LQK

7;7k\1LQK

Trên phạm vi cả nước, năm 2011 là
năm ghi nhận không khí bị ô nhiễm bụi cao
nhất vì có nhiều giá trị quan trắc vượt chuẩn
cao nhất trong 6 năm từ 2008 - 2013. Nồng
độ TSP tại hầu hết các điểm quan trắc xung
quanh các khu, cụm công nghiệp đều vượt
ngưỡng quy định, thậm chí tại một số điểm
còn vượt 3-4 lần (Biểu đồ 3.23, 3.24 và 3.25).

Vấn đề nổi cộm trong ô nhiễm
môi trường không khí hiện nay là vấn
đề ô nhiễm bụi. Nồng độ bụi TSP tại
rất nhiều điểm quan trắc xung quanh
các khu công nghiệp vượt giới hạn cho
phép theo QCVN 05:2013, thậm chí
vượt nhiều lần giới hạn cho phép đối với
trung bình 24 giờ và trung bình năm.

%өL

nhiều khó khăn. Tuy vậy, theo các kết quả
quan trắc, chất lượng môi trường không
khí xung quanh, điển hình là nồng độ bụi
tại các khu sản xuất, khu công nghiệp từ
năm 2009-2011 vẫn không thể hiện xu
hướng giảm.

Nguồn: TCMT, 2013
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Nguồn: TCMT, 2013
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Bên cạnh đó, nhiều khu công nghiệp
miền Bắc còn nằm gần các khu dân cư và
các trục đường giao thông lớn, do đó nồng
độ TSP tại các vị trí đo gần các khu công
nghiệp miền Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi
hoạt động giao thông, xây dựng và sinh
hoạt của người dân.

Các biểu đồ cho thấy nồng độ TSP
xung quanh một số khu công nghiệp
miền Bắc cao hơn hẳn so với các khu
công nghiệp miền Nam, trong khi nồng
độ TSP xung quanh các khu công nghiệp
miền Trung và miền Nam có sự chênh
lệch không nhiều. Nguyên nhân có thể
là do đặc điểm cơ cấu loại hình sản xuất,
công nghệ, nhiên liệu, vị trí của các khu
vực khác nhau. Tại miền Bắc, gần các
khu công nghiệp tập trung cũng có nhiều
các nhà máy nhiệt điện, sản xuất xi măng
với quy mô lớn tiêu thụ nhiều nhiên liệu
(chủ yếu là nhiên liệu hoá thạch, như
than đá, dầu FO) phát thải lượng bụi lớn.
Ngoài ra, so với các khu vực khác, miền
Bắc vẫn tồn tại một số khu công nghiệp
cũ, công nghệ lạc hậu, phát sinh nhiều
chất ô nhiễm hơn.

Điển hình, năm 2012, chất lượng
không khí được cải thiện tại một số tỉnh
thành có hoạt động công nghiệp phát triển
mạnh như Thái Nguyên, Hải Phòng, Tp.
Hồ Chí Minh... Biểu đồ 3.26 cho thấy nồng
độ TSP tại một số khu sản xuất tại Thái
Nguyên giảm rõ rệt qua các năm từ 20102012. Tại Tp. Hồ Chí Minh, trong năm
2012 đã tiến hành 02 đợt khảo sát, quan
trắc chất lượng không khí xung quanh
tại 14 KCN/KCX. Kết quả cho thấy, chất
lượng không khí xung quanh tại 14/14
KCN/KCX đều đạt giới hạn quy chuẩn cho
phép theo QCVN 05:2013. Tại Hải Phòng,
các hoạt động sản xuất thép bị giảm sản
lượng đáng kể, nồng độ bụi xung quanh
các nhà máy sản xuất thép cũng thể hiện
xu hướng giảm.

Năm 2012, các hoạt động sản xuất
liên tục gặp khó khăn, nhiều hoạt động sản
xuất bị ngưng trệ. Điều này tác động lớn
đến bức tranh môi trường không khí, kéo
theo chất lượng không khí tại nhiều khu
vực xung quanh các khu công nghiệp được
cải thiện hơn (Biểu đồ 3.24).

Nguồn: TCMT, 2013
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường Hà Nam, 2012
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Nguồn: Trạm QTMT Công nghiệp – Đại học Bách Khoa
Hà Nội, 2008-2012
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường Thái Nguyên, 2013
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Trong các ngành công
nghiệp, khối lượng bụi phát
sinh từ các hoạt động khai thác
khoáng sản, sản xuất điện, xi
măng lớn hơn hẳn các ngành
khác (Biểu đồ 3.28). Đây là nhóm
ngành tiêu thụ nhiều năng lượng,
nhiên liệu. Khí thải từ các ngành
này thường có nồng độ các chất
ô nhiễm cao. Các nhà máy nhiệt
điện, xi măng thường có ống khói
lớn, phát tán đi xa. Nhiều nghiên
cứu đã cho thấy nồng độ bụi cao
nhất đo được tại các điểm xung
quanh thường cách nhà máy này
khoảng 1,5-3 km.

Nồng độ bụi đo được
phía ngoài các khu công nghiệp
thường cao hơn hẳn so với nồng
độ bụi đo được tại các cụm dân
cư gần các khu công nghiệp đó
(Biểu đồ 3.27).

Ngược lại, tại một số địa
phương, vì một số nguyên nhân
khác nhau mà nồng độ TSP năm
2012 có xu hướng tăng lên. Ví
dụ, tại Đồng Nai, do nắm bắt
được các chủ trương về việc ban
hành quy định về việc quy hoạch
thăm dò, khai thác, chế biến và
sử dụng khoáng sản đến năm
2015, tầm nhìn đến năm 2020,
hoạt động khai thác khoáng sản
năm 2012 tăng lên mạnh mẽ. Vì
vậy, nồng độ bụi đo được tại hầu
hết các điểm quan trắc cũng thể
hiện sự gia tăng.
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Đối với khí NO2, xung quanh các
khu công nghiệp miền Nam có mức độ ô
nhiễm bởi khí NO2 cao hơn hẳn so với các

Tương tự như vấn đề ô nhiễm bụi,
nồng độ khí SO2 đo được xung quanh các
khu công nghiệp miền Bắc cao hơn hẳn so
với các khu vực xung quanh các khu công
nghiệp ở các tỉnh phía Nam.

0LӅQ1DP

Nguồn: Trạm QT&PTMT đất liền 3, 2008-2012
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&&14XiQ7RDQ+ҧL3KzQJ
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.&17KѭӧQJĈuQK+j1ӝL

Gần các khu vực nhà máy nhiệt
điện, nhà máy lọc dầu, lò đốt công nghiệp
có công suất lớn, nồng độ SO2 tăng cao rõ
rệt so với các khu vực khác. Năm 2010,
nhiều vị trí xung quanh nhà máy lọc dầu
Dung Quất, nồng độ SO2 đo được vượt quy
chuẩn cho phép, thậm chí vượt trên 100%
(Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường,
Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, 2010).

.&13KѭӡQJ/r/ӧL9LQK1JKӋ
$Q

66

1KjPi\6jQJWX\ӇQ
+ҥ/RQJ4XҧQJ1LQK

Nhìn chung, nồng độ SO2 và NO2
xung quanh các khu công nghiệp còn thấp.
Khi so sánh với QCVN 05:2013 trung bình
24 giờ và trung bình năm thì tại hầu hết
các điểm đo, nồng độ SO2 và NO2 đều nằm
dưới ngưỡng cho phép.

1KjPi\;LPăQJ/RQJ7Kӑ+XӃ

Tại một số khu vực khai thác vật liệu
xây dựng, nồng độ TSP thường lớn hơn so
với quy chuẩn cho phép từ 8 đến 12 lần.
Nguyên nhân là tại một số khu vực, việc
khai thác đá bằng mìn đã tăng lượng khói
và bụi đá phát tán vào môi trường. Một
phần nguyên nhân là do các doanh nghiệp
trong quá trình khai thác vì chạy theo lợi
nhuận nên chưa coi trọng việc bảo vệ môi
trường. Tuy nhiên lượng bụi này chỉ gây
ô nhiễm cục bộ xung quanh khu vực khai
thác ở bán kính 300-500m.

.&1ĈuQK+ѭѫQJ
7KDQK+yD

.Kt622122

.&1/r0LQK;XkQ
+ӗ&Kt0LQK

Tùy thuộc vào công nghệ khác nhau
(lò đứng, lò quay) mà nồng độ bụi TSP tại
các khu vực xung quanh các nhà máy xi
măng rất khác nhau. Trong khi, nồng độ
TSP các khu vực lân cận các nhà máy xi
măng lò đứng nhìn chung khá cao, vượt từ
1,5 đến trên 60 lần so với quy chuẩn cho
phép thì các nhà máy xi măng lò quay có
mức ô nhiễm thấp hơn so với xi măng lò
đứng do có hệ thống lọc bụi hiện đại hơn
và thường được cho hoạt động liên tục tại
những thời điểm kiểm tra (Bộ Xây dựng).

.&1%ӃQ/ӭF
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Tại hầu hết các khu vực
quan trắc xung quanh các khu
công nghiệp, mức ồn đo được đều
xấp xỉ hoặc vượt quy định theo
QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy
nhiên hiện nay đa số các điểm
quan trắc tiếng ồn xung quanh
các khu công nghiệp đều nằm gần
các trục đường giao thông có mật
độ xe cộ qua lại lớn, do đó mức
ồn đo được bị cộng hưởng từ hoạt
động của phương tiện xe qua lại
trên đường.

7LӃQJӗQ

Nguồn: TCMT, 2013
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QKӳQJNKXF{QJQJKLӋSQҵPWѭѫQJÿӕL[DÿѭӡQJJLDR
WK{QJYjFiFQJXӗQJk\ӗQNKiFFiFWLӃQJӗQSKiWUDGR
KRҥWÿӝQJVҧQ[XҩWOjUҩWU}QpW1JѭӧFOҥLWҥLFiFNKX
YӵFVҧQ[XҩWQҵPWURQJNKXYӵFWѭѫQJÿӕLÿ{QJÿ~FGkQ
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UDWӯNKXVҧQ[XҩWÿyGRFyTXiQKLӅXQJXӗQJk\ӗQNKiF
ӣ FiF PӭF ÿӝ UҩW NKiF QKDX ;XQJ TXDQK .&1 WKjQK
SKӕ %LrQ +zD ĈӗQJ 1DL YӟL UҩW QKLӅX FiF QJXӗQ Jk\
ӗQNKiFQKDXWURQJVӕKӝGkQFѭÿѭӧFKӓLNK{QJ
ÿiQKJLiÿѭӧFPӭFÿӝӗQFӫD.&1YjNK{QJÿiQK
ÿѭӧFWKӡLJLDQ.&1Jk\UDWLӃQJӗQ

7KHRÿLӅXWUDFӫD7әQJFөF0{LWUѭӡQJWҥLNKXYӵF
GkQFѭ[XQJTXDQKQKjPi\WKpSÿһFELӋW6KHQJOL7KiL
%uQK QăP Yj.&1WKjQKSKӕ%LrQ+zDĈӗQJ1DL
QăP WKuVӕKӝGkQÿѭӧFKӓLFKRUҵQJKRҥWÿӝQJ
VҧQ[XҩWFӫDQKjPi\Jk\UDWLӃQJӗQӣFiFPӭFÿӝNKiF
QKDX OҫQ OѭӧW Oj   SKLӃX  Yj  
SKLӃX  5ҩW QKLӅX Kӝ GkQ ÿiQK JLi WLӃQJ ӗQ Jk\ UD EӣL
QKj Pi\ Oj UҩW ӗQ ҧQK KѭӣQJ QKLӅX ÿӃQ FXӝF VӕQJ
QJѭӡLGkQ0ӝWVӕKӝGkQӣJҫQQKjPi\QKҩWFySKҧQ
iQKPӝWVӕPҿVҧQ[XҩWWKpSWҥLQKjPi\Jk\UDWLӃQJ
ӗQOӟQNqPWKHRFҧVӵUXQJFKX\ӇQ

.KXQJĈiQKJLiFKӫTXDQFӫDFiFNKXGkQFѭ
xXQJTXDQKYӅWLӃQJӗQFҥQKFiFNKXYӵFVҧQ[XҩW

Nguồn: Trạm QT&PTMT đất liền 3, 2008 - 2012

%LӇXÿӗ'LӉQELӃQQӗQJÿӝ122[XQJTXDQKPӝWVӕ.&1
WUrQFҧQѭӟFWӯQăP±

0LӅQ%ҳF

xung quanh các khu công nghiệp
miền Bắc. Nguyên nhân có thể là
do loại hình sản xuất công nghiệp
tại khu vực miền Bắc và miền Nam
khác nhau. Nếu như miền Bắc tập
trung nhiều nhà máy nhiệt điện,
sản xuất thép, xi măng,… sử dụng
nhiều nguyên liệu hóa thạch, tiêu
tốn nhiều năng lượng và công nghệ
sản xuất lạc hậu thì tại miền Nam
các loại hình sản xuất như hóa chất,
điện tử, dệt may lại phát triển hơn.
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường
Thái Nguyên, 2013

%LӇXÿӗ1ӗQJÿӝKѫLD[LWWҥL.&16{QJ
&{QJ7KiL1JX\rQQăP

Chú thích: Nồng độ hơi axit tại KCN Sông
Công quan trắc từ 2008-2012 hầu hết nằm dưới
ngưỡng giới hạn phát hiện hoặc nằm dưới ngưỡng
cho phép, chỉ có kết quả quan trắc đợt 5 năm 2008
ghi nhận nồng độ hơi axit vượt ngưỡng quy định theo
QCVN 06:2009

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

J/m3

Nguồn: Trạm QT&PTMT Công nghiệp – Đại
học Bách Khoa Hà Nội, 2013
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Tương tự khí SO2, gần các
khu vực nhà máy nhiệt điện, lò đốt
công nghiệp có công suất lớn, hàm
lượng VOCs cũng cao hơn hẳn các
khu vực khác.

Một số chất độc hại khác trong
không khí cũng được phát hiện, thậm
chí một số chất còn vượt ngưỡng cho
phép theo QCVN 06: 2009.

Nồng độ hơi axit tại hầu hết các
điểm quan trắc xung quanh khu công
nghiệp đều nằm dưới ngưỡng cho
phép theo QCVN 06: 2009, có một số
ít kết quả quan trắc ghi nhận nồng độ
hơi axit vượt ngưỡng cho phép (Biểu
đồ 3.31 và 3.32).
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Việc sản xuất của các nhà máy
thép thường tạo ra mùi hơi khét đặc
trưng ở các mức độ khác nhau. Các
nhà máy chế biến nông, lâm thủy sản
cũng gây ra rất nhiều loại mùi khó
chịu cho các khu vực xung quanh.
Hàng ngày người dân đang phải tiếp
xúc với nhiều loại khói bụi, khí than,
hóa chất độc hại được thải ra từ những
nhà máy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi…
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe. Ô nhiễm mùi phụ thuộc rất lớn
vào loại hình sản xuất của các nhà máy,
thời gian, điều kiện thời tiết và hướng
gió chủ đạo.

Hiện nay, các vụ khiếu kiện
liên quan đến vấn đề ô nhiễm mùi
xung quanh các cơ sở sản xuất, các
nhà máy ngày càng tăng lên. Chính vì
vậy ô nhiễm mùi cần được quan tâm
thích đáng.
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Đối với ngành khai thác,
ngoài bụi còn sinh ra hàng loạt
các hơi khí độc do nổ mìn, từ
các máy đập, nghiền sử dụng
dầu diezen… như CO, NOx,
SO2, H2S… Đám mây khí bụi
lan truyền khi nổ mìn có thành
phần khí độc chiếm 5-10%, độc
hại nhất là CO và NO.

Cùng với sự ra đời các khu, cụm,
điểm công nghiệp, các làng nghề thủ công
truyền thống cũng có sự phục hồi và phát
triển mạnh mẽ. Việc phát triển các làng
nghề có vai trò quan trọng đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm
ở các địa phương. Tuy nhiên, hậu quả về
môi trường do các hoạt động sản xuất làng
nghề đưa lại cũng rất đáng lo ngại. Tình
trạng ô nhiễm không khí tại các làng nghề
khôngg nhữngg khôngg giảm,
g
, mà còn có xu
hướng gia tăng theo thời gian, chủ yếu là
do nhiên liệu sử dụng trong các làng nghề
là than (phổ biến là than chất lượng thấp),
sử dụng nguyên vật liệu và hóa chất trong
dây chuyền công nghệ sản xuất, lượng bụi
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Nồng độ bụi ở khu vực sản xuất
vật liệu xây dựng tại một số địa phương
vượt QCVN 05:2013 là 3 - 8 lần, hàm
lượng SO2 có nơi vượt 6,5 lần. Một số
làng nghề chế biến lương thực, thực
phẩm, chăn nuôi và giết mổ còn 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 CH4, H2S, NH3...các
khí gây mùi hôi tanh rất khó chịu, điển
hình như Làng trống da Lâm Yên (Đại
Lộc, Quảng Nam).

và khí CO, CO2, SO2 và NOx thải ra trong
quá trình sản xuất khá cao.
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Nguồn: Trạm Quan trắc môi trường
Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2013
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Nguồn: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường, 2009 - 2012
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Chöông III

Nồng độ SO2, NO2 tại các làng nghề
tái chế nhựa, đúc đồng tương đối cao, vượt
nhiều lần giới hạn cho phép (Biểu 3.35 và

Ô nhiễm môi trường không khí
tại các làng nghề chủ yếu là ô nhiễm bụi,
khí độc, hơi kim loại, mùi và tiếng ồn, tùy
thuộc vào tính chất, quy mô và sản phẩm
của từng loại ngành nghề.
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Tại một số làng nghề, ô nhiễm mùi
vẫn đang là vấn đề bức xúc. Ô nhiễm mùi
xảy ra tại các làng nghề rất khác nhau về
chủng loại và mức độ, phụ thuộc vào đặc
điểm sản xuất của làng nghề. Tại các làng

3.36), trong khi đó nồng độ bụi và tiếng
ồn được ghi nhận cao hơn hẳn tại các làng
nghề cơ khí, sản xuất đồ gỗ.

Nguồn: Cục Kiểm soát Ô nhiễm, TCMT, 2009 - 2012
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Nguồn: Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT, 2009-2012
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Tại một số khu vực gần các khu khai
thác khoáng sản, cơ sở sản xuất gạch ngói,
hàm lượng bụi cũng vượt quy chuẩn cho phép.

Tại một số địa phương, chất lượng
không khí tại các điểm ven đô thị, các
điểm gần khu vực nông thôn mặc dù còn
khá tốt nhưng cũng đang có xu hướng gia
tăng mức độ ô nhiễm.

nhiễm. Nồng độ các chất ô nhiễm hầu hết
nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN
05:2013. Môi trường không khí chủ yếu
bị tác động cục bộ bởi các hoạt động sản
xuất của các làng nghề, hoạt động sản xuất,
xây dựng nhỏ lẻ, đốt rơm rạ sau vụ mùa, từ
các hoạt động đốt rác thải, đun nấu hoặc
bị ảnh hưởng từ hoạt động của các khu,
cụm công nghiệp lân cận. Chất lượng khu
vực nông thôn cũng bị ảnh hưởng từ việc
sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
tràn lan, không đúng liều lượng gây phát
tán một lượng hóa chất độc hại vào không
khí. Tại một số tuyến đường nội thị, thị
trấn, địa điểm dân cư đang được nâng cấp,
hoàn chỉnh và mật độ tham gia giao thông
lớn làm gia tăng nồng độ một số chất như
bụi, tiếng ồn, NO2, SO2… trong không khí.

Hình ảnh đốt rơm rạ sau mùa vụ,
vụ khu vực ngoại thành Hà Nội

Chất lượng môi trường không khí
ở khu vực nông thôn hiện nay còn khá
tốt, rất nhiều vùng chưa có dấu hiệu ô

 0{L WUѭӡQJ NK{QJ NKt WҥL NKX
YӵFQ{QJWK{Q

Tại một số làng nghề như làng nghề
mộc Chàng Sơn, Hữu Bằng (Thạch Thất –
Hà Nội), làng nghề mây tre đan Phú Nghĩa,
Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), làng
nghề da giầy Phú Yên (Phú Xuyên – Hà
Nội)..., ô nhiễm mùi phát sinh chủ yếu do
quá trình sử dụng các loại dung môi hữu cơ
trong công đoạn sơn, đánh bóng sản phẩm
sau sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm
xảy ra theo thời điểm, không liên tục.

nghề chế biến nông sản như Dương Liễu,
Cộng Hòa (Hà Nội), do chưa có các quy
hoạch, quy định cụ thể cho việc xả thải –
thu gom các loại chất thải, bã thải sau sản
xuất nên xảy ra hiện tượng xả thải bừa bãi
các loại bã nông sản. Quá trình phân hủy
các hợp chất hữu cơ trong bã thực vật đã
làm phát sinh mùi thối, khó chịu và gây ô
nhiễm mùi trên một khu vực rộng.
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Hiện nay, 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. Tuy nhiên, một số vấn đề
như lắng đọng axit, sương mù quang hóa
hay ô nhiễm xuyên biên giới tuy chưa có
biểu hiện rõ ràng nhưng đã xuất hiện
những dấu hiệu ảnh hưởng nhất định.
Một số nghiên cứu của Châu Âu và Mỹ
cho thấy môi trường không khí ở Việt
Nam đang chịu ảnh hưởng từ các nguồn
ô nhiễm xuyên biên giới với quy luật
mức độ ô nhiễm tăng đáng kể vào các
tháng mùa đông.
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Chöông III

Trên cơ sở bộ số liệu quan trắc của
Mạng lưới giám sát lắng đọng axit Đông Á
(EANET), các phân tích đã chỉ ra rằng một
số nơi ở Việt Nam đã có biểu hiện ô nhiễm.
Lắng đọng axit (bao gồm cả lắng đọng
khô và lắng đọng ướt) được tạo thành
trong điều kiện khí quyển bị ô nhiễm do
sự phát thải quá mức các khí SO2, NOx …
từ các nguồn công nghiệp và các nguồn ô
nhiễm khác.
Lắng đọng axit qua quá trình lắng
đọng khô được đánh giá chủ yếu dựa trên
nồng độ của 2 sol khí SO2 và HNO3 trong
mẫu phân tích. Kết quả quan trắc cho thấy
nồng độ SO2 và nồng độ HNO3 ở trạm Hà
Nội thường cao hơn ở trạm Hòa Bình do
môi trường không khí ở Hà Nội chịu tác
động ô nhiễm nhiều hơn (Biểu đồ 3.37).
Tuy nhiên, chưa có đủ số liệu nghiên cứu
để đánh giá về mức độ lắng đọng axit ở
Việt Nam có nguồn gốc liên quốc gia.

/ҳQJÿӑQJD[LW

Toàn bộ miền Bắc và miền Trung
Việt Nam được đánh giá là chịu tác động
đáng kể từ các nguồn phát thải của các khu
vực phía Đông, Đông Bắc, Đông Nam của
Trung Quốc, Đài Loan. Một số kết quả
nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy có sự vận
chuyển các chất ô nhiễm theo gió mùa
Đông Bắc vào mùa đông (điển hình tháng
1), đóng góp một lượng khí ô nhiễm và bụi
mịn trong không khí miền Bắc Việt Nam.
Ô nhiễm xuyên biên giới được đánh
giá cũng góp phần làm tăng nồng độ một
số kim loại nặng và các khí độc hại trong
môi trường không khí. Ở nước ta, vấn đề
ô nhiễm không khí xuyên biên giới đã bắt
đầu được quan tâm, theo dõi và giám sát.

 ;X KѭӟQJ ODQ WUX\ӅQ { QKLӉP
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1. Sương mù quang hóa (Photochemical smog) là một dạng
ô nhiễm không khí gây ra bởi sự tương tác giữa bức xạ cực
tím của mặt trời và bầu khí quyển bị ô nhiễm bởi các khí thải
động cơ xe máy, khí thải công nghiệp…xảy ra ở tầng đối lưu
của khí quyển.

Cùng với xu hướng gia tăng các
khí ô nhiễm trong môi trường là sự xuất
hiện một hiện tượng ô nhiễm không khí
đặc biệt, gọi là sương mù quang hóa1.
Nguồn gốc chủ yếu của sương mù quang
hóa do đốt các khí như gas và xăng dầu.
Hiện tượng này khác với hiện tượng sương
mù công nghiệp có nguồn gốc chủ yếu do
đốt than đá, được sử dụng nhiều trong sản
xuất và công nghiệp ở thập kỷ 60 và ở nồng
độ cao có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

6ѭѫQJPTXDQJKyD

Ảnh chụp tháng 10, 2010 từ vệ tinh MetOp-A của Mỹ

+uQK1ӗQJÿӝNKt122 WҫQJPһWFyQJXӗQ
JӕFWӯĈ{QJ1DP7UXQJ4XӕFҧQKKѭӣQJÿӃQ
P{LWUѭӡQJNK{QJNKtNKXYӵF&KkXÈ

Nguồn: Mạng lưới EANET, 2013

%LӇXÿӗ6ӵWKD\ÿәLYӅQӗQJÿӝ622 Yj+123WҥL+j1ӝLYj+Rj%uQK 

Nguồn: Viện KHKTTV&MT, 2013

0ҥQJOѭӟLJLiPViWOҳQJÿӑQJD[LWĈ{QJÈ ($1(7 ÿѭӧFWKjQKOұSQăPQKҵPQkQJFDRQӛ
OӵFEҧRYӋP{LWUѭӡQJYjVӭFNKӓHFRQQJѭӡLWURQJNKXYӵFĈ{QJÈYjFXQJFҩSFѫVӣFKRQKӳQJQKj
UDTX\ӃWÿӏQKWKXӝFFiFFҩSNKXYӵFFҩSTXӕFJLDYjFҩSÿӏDSKѭѫQJQKҵPQJăQFKһQYjJLҧPWKLӇX
QKӳQJWiFÿӝQJEҩWOӧLFӫDOҳQJÿӑQJD[LWWӟLP{LWUѭӡQJӢ9LӋW1DPWUҥPJLiPViWOҳQJÿӑQJD[LWÿҫX
WLrQÿѭӧFOҳSÿһWWҥLWUҥPNKtWѭӧQJ/iQJ +j1ӝL YjWUҥPTXDQWUҳFP{LWUѭӡQJ+zD%uQK +zD%uQK 
YjRQăPĈӃQQăPWUҥPJLiPViWP{LWUѭӡQJNK{QJNKtOjWUҥP&~F3KѭѫQJ 1LQK%uQK 
YjWUҥPĈj1ҹQJÿѭӧFEәVXQJYjRPҥQJOѭӟL($1(77URQJQăPWUҥP6D3D&ҫQ7KѫYj
WUҥP7S+ӗ&Kt0LQKÿDQJÿѭӧFOҳSÿһWYjWKDPJLDYjRKRҥWÿӝQJWURQJPҥQJ($1(7

.KXQJ+ӋWKӕQJFiFWUҥPÿRJLiPViWOҳQJÿӑQJӣ9LӋW1DP
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Chöông III

+uQK6ѭѫQJPGҫ\ÿһF
EDRWUP%ҳF.LQK

+uQK6ѭѫQJPTXDQJKyDӣNKX
YӵF'RZQWRZQ&RUH6LQJDSRUHGR
ҧQKKѭӣQJFKi\UӯQJWӯ6XPDWUD
,QGRQHVLD

Chöông III

Ở Việt Nam, hiện tượng
sương mù quang hóa đã xuất
hiện trong những năm gần đây,
biểu hiện rõ vào các tháng mùa
hè khi thời tiết khô nóng. Ngoài
ra, các giai đoạn xảy ra nghịch
nhiệt cũng tạo điều kiện để hiện
tượng sương mù quang hóa xuất
hiện. Hiện tượng này đặc biệt rõ
nét ở các đô thị lớn như Hà Nội
do sự cộng hưởng của nhiều
nguồn ô nhiễm không khí.

Ở khu vực Đông Nam Á,
biểu hiện sương mù quang hóa
có xu hướng gia tăng trong thời
gian gần đây do cháy rừng và
hoạt động đốt nương rẫy theo
mùa vụ từ một số nước trong
khu vực như Indonesia (đặc
biệt vùng Sumatra và Kalimantra). Ô nhiễm theo hướng gió
tây nam từ Indonesia có sức lan
rất nhanh và gây ảnh hưởng đến
nhiều quốc gia láng giềng, đáng
kể như Malaysia, Phillipine, Singapore, Thái Lan và cả một phần
phía Nam của Việt Nam.
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Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế,
trong những năm gần đây, các bệnh về
đường hô hấp có tỷ lệ mắc cao nhất trên
toàn quốc (Bảng 4.1) và một trong các
nguyên nhân là ô nhiễm không khí.

tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 15
tuổi người đang mang bệnh, phổi và tim
mạch, người thường xuyên phải làm việc
ngoài trời… Mức độ ảnh hưởng đối với
từng người tùy thuộc vào tình trạng sức
khoẻ, nồng độ, loại chất ô nhiễm và thời
gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Nguồn: Chương trình môi trường Liên hợp quốc và các nguồn tổng hợp, 2014

ÐQKLӉPNK{QJNKtWiFÿӝQJ NK{QJ QKӓ ÿӃQ FXӝFVӕQJ FӫD QJѭӡL GkQ QѫLÿk\NKLQKLӅX F{QJ
WUѭӡQJSKҧLQJӯQJWKLF{QJQKLӅXQKjPi\QJӯQJKRҥWÿӝQJKRһFJLҧPF{QJVXҩWFiFWUѭӡQJKӑF
QJӯQJFiFKRҥWÿӝQJWKӇGөFQJRjLWUӡL.K{QJFKӍҧQKKѭӣQJÿӃQVLQKKRҥWWKѭӡQJQKұW{QKLӉP
NK{QJNKtFzQҧQKKѭӣQJWUӵFWLӃSÿӃQVӭFNKӓHFӫDFRQQJѭӡLWҥL%ҳF.LQK7X\FKѭDFyPӝWQJKLrQ
FӭXWUӵFWLӃSQjRQKѭQJPӝWEiRFiRPӟLÿk\FӫD:+2FKRWKҩ\7UXQJ4XӕFOjQѭӟFSKiWKLӋQ
QKLӅXWUѭӡQJKӧSQKLӉPEӋQKXQJWKѭYjFyVӕFDWӱYRQJQKLӅXQKҩWWURQJÿyÿLӇQKuQKOjORҥL
XQJWKѭJDQXQJWKѭWKӵFTXҧQXQJWKѭGҥGj\YjXQJWKѭSKәL7KHR:+2XQJWKѭSKәLYүQOjFăQ
EӋQKSKәELӃQQKҩWYjJk\WӱYRQJQKLӅXQKҩWWUrQWKӃJLӟLYӟLNKRҧQJWULӋXFDQKLӉPPӟLYj
WULӋXFDWӱYRQJWURQJQăPWURQJÿyKѫQVӕWUѭӡQJKӧSQj\[ҧ\UDӣ7UXQJ4XӕF7KHRJLӟL
FKX\rQJLDK~WWKXӕFOi{QKLӉPNK{QJNKtNpRGjLYjWLӃS[~FYӟLFiFFKҩWJk\XQJWKѭOjQKӳQJ\ӃX
WӕFKtQKOjPJLDWăQJQJX\FѫPҳFXQJWKѭSKәL

7URQJQKӳQJQăPJҫQÿk\{QKLӉPNK{QJNKtOjPӝWWURQJQKӳQJYҩQÿӅQJKLrPWUӑQJQKҩWPj
%ҳF.LQKSKҧLÿѭѫQJÿҫX%iRFiR%OXH3DSHUIRU:RUOG&LWLHVQăPQrXU}OjWKӫÿ{%ҳF.LQK
FӫD7UXQJ4XӕFtWQKҩWPӛLWXҫQÿӅXPӝWOҫQOrQÿӃQPӭF{QKLӉPNK{QJNKtWUҫPWUӑQJ7URQJPӝW
QăPFyQJj\WKuFyÿӃQQJj\WKӫÿ{Qj\YѭӧWQJѭӥQJFKRSKpSYӅ{QKLӉPNK{QJNKt%iR
FiRGRKDLFѫTXDQOj%iRFKt+jQ/kP.KRDKӑF;m+ӝLYj9LӋQ.KRDKӑF;mKӝL7KѭӧQJ+ҧLWKӵF
KLӋQÿѭDUDKӗLÿҫXWKiQJKDLQăPQrXU}%ҳF.LQKOjWKjQKSKӕ[ӃSKjQJWKӭKDLWURQJVӕ
WKjQKSKӕFyÿLӅXNLӋPP{LWUѭӡQJWӗLWӋQKҩWWUrQWKӃJLӟL7ӯWKiQJ{QKLӉPNK{QJNKtӣÿk\
ÿmWKѭӡQJ[X\rQGX\WUuӣPӭFEiRÿӝQJ&KtQKTX\ӅQ%ҳF.LQKWX\rQEӕVӁWLӃSWөFGX\WUu³FҧQK
EiRFDP´PӭFQJKLrPWUӑQJWKӭKDLVDXPӭFPjXÿӓWURQJKӋWKӕQJFҧQKEiREұF{QKLӉPFӫD
QѭӟFQj\GRQӗQJÿӝEөLPӏQ 30 YүQOLrQWөFWăQJOrQ

.KXQJ%jLKӑF{QKLӉPNK{QJNKtWҥLWKjQKSKӕ%ҳF.LQK7UXQJ4XӕF

Ô nhiễm không khí có những ảnh
hưởng rất lớn đến sức khoẻ con người, đặc
biệt là đối với đường hô hấp. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, khi môi trường không khí bị
ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm,
quá trình lão hoá trong cơ thể bị thúc đẩy,
chức năng của phổi bị suy giảm; gây bệnh
hen suyễn, ho, viêm mũi, viêm họng, viêm
phế quản; suy nhược thần kinh, tim mạch
và làm giảm tuổi thọ con người. Nguy
hiểm nhất là có thể gây ra bệnh ung thư
phổi. Các nhóm cộng đồng nhạy cảm nhất
với ô nhiễm không khí là những người cao

7È&+Ҥ,&Ӫ$Ð1+,ӈ0.+Ð1*.+ËĈӂ16Ӭ&.+Ӓ(&211*ѬӠ,

Các chất gây ô nhiễm không khí có thể là thể khí (SO2, NOx, Pb,…), có thể là thể
rắn (bụi), tiếng ồn, phóng xạ… đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức
khỏe con người, đời sống sinh vật và gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHÖÔNG 4

Chöông IV
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9LrP SKӃ TXҧQ Yj YLrP WLӇX
SKӃTXҧQ



Bụi than, thành phần chủ yếu là
hydrocacbon đa vòng, có độc tính cao, có
khả năng gây ung thư, phần lớn bụi than
có kích thước lớn hơn 5 μm bị các dịch
nhầy ở các tuyến phế quản giữ lại, chỉ có
các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 5μm vào
được phế nang. Bụi xi măng dễ gây bệnh
bụi phổi silic, bụi phổi sắt, chàm xi măng,
viêm loét giác mạc, ăn mòn da... Bụi sắt,
bụi bông, bụi gỗ, tre, nứa, rơm rạ... đều
dễ gây bệnh đường hô hấp, hen phế quản,
bệnh ngoài da cho người tiếp xúc.

Theo cơ quan quốc tế chuyên
nghiên cứu về bệnh ung thư (IARC) thuộc
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xếp ô
nhiễm không khí là một trong những
nguyên nhân hàng đầu gây các căn bệnh
ung thư ở người. Cùng với nhiều tác nhân
nguy hiểm như bụi amiăng, thuốc lá,
phóng xạ tia cực tím, ô nhiễm không khí
là tác nhân gây ung thư trong môi trường
nguy hiểm nhất. IARC phân tích hơn 1.000
nghiên cứu trên toàn thế giới và đưa ra đủ
bằng chứng cho thấy ô nhiễm không khí là
nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi.
Năm 2010, có hơn 220.000 trường hợp tử
vong do ung thư phổi trên toàn thế giới có
liên quan đến ô nhiễm không khí.



9LrPKӑQJYjYLrPDPLGDQFҩS
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Nguồn: Niên giám thống kê y tế 2012







7ӹOӋ
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Bệnh bụi phổi nói chung, bệnh bụi
phổi-silic nói riêng là loại bệnh phổ biến ở
các ngành khai khoáng, xây dựng, sản xuất
vật liệu xây dựng và cơ khí - luyện kim. Số
ca bệnh bụi phổi-silic của các ngành nghề
này chiếm 74,5% trong tổng số ca bệnh
nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: Trung tâm Y tế Lao động –Tập đoàn
Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam,
12/2009

&iFEӋQKQj\FKӫ\ӃX[XҩWKLӋQӣQKӳQJ
QJѭӡLODRÿӝQJFyWXәLQJKӅWӯWXәL
YjOjPYLӋFYӟLFiFYӏWUtODRÿӝQJQKѭOiL[H
YұQKjQKPi\[~FYұQKjQKPi\JҥWYjODR
ÿӝQJVjQJWKDQ

.ӃW TXҧ FKөS ; TXDQJ WLP SKәL FӫD 
QJѭӡLODRÿӝQJӣ&{QJW\WKDQĈqR1DLWKuFy
QJѭӡLEӏQJKLEөLSKәLQJѭӡLFyELӇX
KLӋQQKLӅXYӃWPӡӣJLӳDSKәLKDLErQSKәL
KRһFKҥÿzQSKәLGR[ѫKyDWәQWKѭѫQJSKәL
FǊQJѭӡLEӏTXDLÿӝQJPҥFKFKӫJLmQ

.ӃWTXҧFKөS;TXDQJWLPSKәLQJѭӡL
ODR ÿӝQJ WҥL Pӓ WKDQ +j 7X ± 4XҧQJ 1LQK
FKR WKҩ\ Fy  QJѭӡL Eӏ QJKL EөL SKәL 
QJѭӡLFyELӇXKLӋQQKLӅXYӃWPӡӣJLӳDSKәL
KDLErQSKәLKRһFKҥÿzQSKәLGR[ѫKyDWәQ
WKѭѫQJSKәLFǊQJѭӡLEӏYLrPSKӃTXҧQ

.KXQJ   ҦQK KѭӣQJ ÿӃQ VӭF NKӓH
QJѭӡLODRÿӝQJWҥLFiFPӓWKDQOӝWKLrQӣ
4XҧQJ1LQK

1ăP

6ӕQJѭӡLPҳF
WUrQGkQ

&iFEӋQKYLrPSKәL

%ӋQK



TT

%ҧQJ&iFEӋQKFyWӹOӋQJѭӡLPҳFFDRQKҩWWURQJSKҥPYLWRjQTXӕF
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9LrPKӑQJ 9LrPPǊL 9LrPSKӃ 9LrPSKәL +HQSKӃ Viêm tai
GӏӭQJ
TXҧQ
TXҧQ
JLӳD

%ӋQK
QJRjLGD

6ӕFDPҳFEӋQKWUXQJEuQKKӝJLDÿuQKYQJEӏҧQKKѭӣQJ{QKLӉP
6ӕFDPҳFEӋQKWUXQJEuQKKӝJLDÿuQKYQJÿӕLFKӭQJ
&KrQKOӋFKYӅVӕFDPҳFEӋQK7%Kӝ

0ҳW

Nguồn: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, 2008





Ô nhiễm không khí tại các làng
nghề đã ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe của
người dân sinh sống tại đó. Thời gian gần
đây, tại nhiều làng nghề tỷ lệ người mắc

Ô nhiễm không khí từ các khu vực
sản xuất công nghiệp không chỉ ảnh hưởng
đến người lao động mà còn ảnh hưởng tới
cộng đồng dân cư sống ở các khu vực xung
quanh. Một số nghiên cứu y tế đối chứng
đã cho thấy các bệnh hô hấp cả cấp tính và
mãn tính ở các vùng gần các khu vực sản xuất
công nghiệp cao hơn rõ rệt so với các vùng
khác (Biểu đồ 4.1).

Một nghiên cứu tiến hành tại làng
nghề dệt vải, với 142 hộ gia đình và 131
trẻ em tuổi từ 6 - 17 đã cho thấy nồng độ
bụi bông và tiếng ồn lớn đã ảnh hưởng đến
sức khoẻ của trẻ em. Tại các hộ gia đình có
xưởng dệt từ 3-12 máy, nồng độ bụi bông
từ 1,12-1,91 mg/m3, cao hơn TCCP 1,11,9 lần. Trẻ em sống tại các gia đình làm
nghề dệt đã có một số biểu hiện ảnh hưởng
của bụi bông như đau họng (22,9%), ngạt
mũi (19,1%), thở khò khè (15,5%), ho kéo

bệnh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt
là trẻ em.

Nguồn: Viện Khoa học Quản lý môi trường- TCMT, 12/2012

%LӇXÿӗ6ӕFDEӋQKPҳFWҥLYQJҧQKKѭӣQJ{QKLӉPYjYQJÿӕLFKӭQJ[XQJ
TXDQKNKXYӵF1KjPi\[LPăQJ%ӍP6ѫQ

Ghi chú: Thống kê trên 650 người dân sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng Bỉm Sơn năm 2011.
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1. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII và Hội
nghị khoa học quốc tế lần thứ IV về y học lao động và vệ
sinh môi trường, 2012

dài (9,9%), ngứa mắt (7,6%), mẩn ngứa,
dị ứng mề đay (2,3-7,6). Có 65,9% trẻ có
nhịp mạch cao hơn so với tiêu chuẩn theo
lứa tuổi và 17,6% trẻ có huyết áp tối đa cao
hơn tiêu chuẩn theo lứa tuổi. Trẻ em tại
đây cũng đã có những biểu hiện của ảnh
hưởng tiếng ồn như ù tai (22,9%), đau tai
(12,2%), nghe kém (9,2%)1.

+uQKÐQKLӉPNK{QJNKtOjPWăQJVӕ
EӋQKQKkQPҳFEӋQKSKәL
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Chöông IV

Các đô thị bị ô nhiễm không khí
có tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp
cao gấp nhiều lần so với các đô thị khác.
Tp. Hồ Chí Minh là khu vực có tỷ lệ người
mắc bệnh lao cao nhất trong cả nước, tiếp
đến là Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải
Phòng. Tỷ lệ bệnh nhân lao được phát
hiện năm 2011 tại các địa phương này
cao gấp 10 - 15 lần những địa phương có
hoạt động công nghiệp ít phát triển như
Bắc Kạn, Điện Biên (Bảng 4.2).

Các loại bụi trên các tuyến đường
giao thông như PM10 và PM2,5 có nguy cơ
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe vì chúng có
thể di chuyển dễ dàng vào luồng khí thở và
đi vào phổi. Những tác động của bụi đến
sức khỏe thường thấy như: đau rát họng,
ho hoặc khó thở, từ đó làm giảm chức
năng của phổi, làm bệnh hen suyễn nặng
thêm, đau tim thường trực.

Bên cạnh các ảnh hưởng do ô nhiễm
không khí tại các khu vực sản xuất công nghiệp và làng nghề thì ô nhiễm không khí
xung quanh các tuyến đường giao thông
cũng có những tác động tiêu cực đến sức
khoẻ cộng đồng. Trẻ em ở lứa tuổi học
đường sống quanh các nút giao thông có
biểu hiện triệu chứng rõ rệt tới sức khoẻ
như kích thích các hệ cơ quan mắt, mũi,
họng, da và thần kinh thực vật. Theo thống
kê năm 2008, tại các bệnh viện của Tp. Hồ
Chí Minh, tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh đường
hô hấp và bệnh phổi đang tăng mạnh so với
nhiều năm trước đó. Thống kê trong vòng 10
năm trở lại đây tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Tp.
Hồ Chí Minh, cho thấy số trẻ nhập viện do
các bệnh liên quan đến hô hấp, bệnh viêm
tai giữa, bệnh suyễn hay dị tật bẩm sinh tăng
mạnh từng năm.
ĈLӋQ
%LrQ
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Nguồn: Bộ GTVT, tháng 12/2010

Ghi chú: Đề tài tiến hành điều tra về vệ sinh môi trường, bệnh đường
hô hấp, có liên quan đến ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
(2007-2009). Tổng số người được điều tra khoảng 6.000 người, sống ở 25
phường đại diện cho 5 quận ở mỗi thành phố (tại Hà Nội: Quận Hai Bà
Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình; tại tp Hồ Chí Minh:
Quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận).
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Nguồn: Niên giám thống kê y tế - Bộ Y tế, 2012
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Chöông IV

Thiệt hại kinh tế
do ô nhiễm môi trường
không khí ảnh hưởng
đến sức khỏe bao gồm
các khoản chi phí: chi
phí khám và thuốc chữa
bệnh, tổn thất mất ngày
công lao động do nghỉ
ốm, tổn thất thời gian
của người nhà chăm sóc
người ốm,… Theo kết
quả điều tra, tính đến
tháng 12/2010, tổng chi
phí khám, chữa bệnh về
đường hô hấp, thiệt hại
kinh tế do nghỉ ốm đối

Theo kết quả
nghiên cứu đến tháng
12/2010 của Cục Y tế (Bộ
Giao thông vận tải), tỷ lệ
bị mắc bệnh đường hô
hấp ở Hà Nội cao hơn Tp.
Hồ Chí Minh (Bảng 4.3
và 4.4). Một trong những
nguyên nhân chính được
xác định là do môi trường
không khí ở Hà Nội ô
nhiễm hơn, thêm vào
đó Hà Nội còn chịu tác
động của biến đổi thời
tiết mạnh hơn, đặc biệt
là về mùa đông. Trong đó
trẻ em là nhóm có tỷ lệ
mắc bệnh cao hơn người
lớn do nhóm tuổi của trẻ
em nhạy cảm hơn với ô
nhiễm không khí.
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Kết cấu của các công trình xây dựng
có thể bị suy yếu do không khí bị ô nhiễm.
Khí SO2 có ảnh hưởng rất mạnh lên các
vật liệu xây dựng chính. Ngoài ra, tác
động đồng thời của SO2, NO2 và O3 cũng
là nguyên nhân gây hao mòn công trình,
nhiều loại nguyên vật liệu quan trọng có
thể bị ảnh hưởng, ví dụ: kim loại (sắt, đồng,
thiếc,...), hợp chất hữu cơ (sơn,...), các loại
đá,... Ô nhiễm không khí còn làm giảm sức

Ô nhiễm các chất SO2, NOx trong
môi trường không khí gây ra hiện tượng
lắng đọng và mưa axit. Chính các hiện
tượng này là nguyên nhân chính làm giảm
tính bền vững của các công trình xây dựng
và các dạng vật liệu.

 Ҧ1+ +ѬӢ1* 7Ӟ, &+Ҩ7 /ѬӦ1*
&Ð1* 75Î1+ ;Æ< 'Ӵ1* 9¬ ĈӜ %ӄ1
9Ұ7/,ӊ8

Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, 2013

0ѭDD[LWOjGRVӵNӃWKӧSFӫDFiFR[LWSKLNLPYjQѭӟF1ѭӟFFyVҹQWURQJWӵQKLrQFzQFiFR[LW
ÿѭӧFWKҧLUDWӯKRҥWÿӝQJFӫDFRQQJѭӡLÿһFELӋWOjYLӋFVӱGөQJFiFORҥLQKLrQOLӋXQKѭWKDQÿiGҫX
PӓYjFiFQKLrQOLӋXWӵQKLrQNKiF SKҫQOӟQOѭӧQJR[LWSKLNLPÿӃQWӯNKtWKҧLFӫDFiFQKjPi\
F{QJQJKLӋS GүQÿӃQNӃWTXҧOjQKӳQJFѫQPѭDFKӭDÿҫ\FKҩWD[LW0ѭDD[tWVӁELӃQQѭӟFDRKӗ
WKjQKD[LWORmQJOjPFKRFiYjFiFVLQKYұWEӏFKӃWĈӝFKXDWURQJPѭDD[LWOӟQOҥLKzDWDQÿѭӧFPӝW
VӕEөLNLPORҥLYjR[LWNLPORҥLFyWURQJNK{QJNKtQKѭR[LWFKu«OjPWKjQKWKӭQѭӟFFӵFNǤÿӝFKҥL
ÿӕLYӟLFk\WUӗQJYұWQX{LYjFRQQJѭӡLWUӵFWLӃSJk\UDVӵWKD\ÿәLYӅOiFӫDFk\SKiKXӹFk\WUӗQJ
UӯQJ{QKLӉPV{QJKӗYjKӋVLQKWKiLSKiKXӹFiFF{QJWUuQK[k\GӵQJNLӃQWU~FFҫXFӕQJ«1{QJ
QJKLӋSEӏҧQKKѭӣQJQһQJYuÿҩWEӏWUXQJKzDJLҧPÿӝPjXPӥ5ӉFk\EӏSKiKRҥLӭFFKӃVӵVLQK
WUѭӣQJYjSKiWWULӇQOjPJLҧPQăQJVXҩWYjVҧQOѭӧQJĈһFELӋWNKL[ҧ\UDKLӋQWѭӧQJPKRһFPk\
OѭӧQJD[LWFzQFDRJҩSOҫQQѭӟFPѭDEuQKWKѭӡQJ

/ҳQJÿӑQJD[LWÿѭӧFWҥRWKjQKWURQJÿLӅXNLӋQNKtTX\ӇQEӏ{QKLӉPGRVӵSKiWWKҧLTXiPӭFFiF
NKt6212[&2&iFNKtQj\WӯFiFQJXӗQWKҧLVӁQJѭQJWөWURQJNKtTX\ӇQYjSKҧQӭQJYӟLKѫL
QѭӟFYjFiFFKҩWNKiFFyWURQJEҫXNKtTX\ӇQWҥRUDFiFFKҩWOӓQJYjNKtFyWtQKD[LWNKLJһSÿLӅX
NLӋQWKXұQOӧLVӁTXD\QJѭӧFWUӣOҥLEӅPһWÿҩW&KtQKYuYұ\FyWKӇQJXӗQSKiWWKҧLWӯTXӕFJLDQj\
VRQJOҥLFyҧQKKѭӣQJWӟLQKLӅXTXӕFJLDOkQFұQGRTXiWUuQKWXҫQKRjQGLӉQUDOLrQWөFWURQJEҫXNKt
TX\ӇQ/ҳQJÿӑQJD[LWFyWKӇJk\UDKұXTXҧQJKLrPWUӑQJQKѭҧQKKѭӣQJWӟLVӭFNKӓHFRQQJѭӡL
KѭKҥLPDPjQJJLҧPQăQJVXҩWFk\WUӗQJSKiKӫ\FiFUӯQJFk\ÿHGӑDFXӝFVӕQJFӫDFiFORjL
VLQKYұWSKiKӫ\OjPJLҧPWtQKEӅQYӳQJFӫDFiFF{QJWUuQKNLӃQWU~F[k\GӵQJ

.KXQJ/ҳQJÿӑQJD[LWYjҧQKKѭӣQJ

với người lớn và chi phí nghỉ việc để chăm
sóc trẻ em cũng như người lớn bị mắc
bệnh đường hô hấp (chưa tính đến thiệt
hại chết non do ô nhiễm không khí) đối
với dân cư ở nội thành Hà Nội mỗi ngày
lên tới 1.538 đồng/người, đối với dân cư
nội thành Tp. Hồ Chí Minh là 729 đồng/
người. Sở dĩ tổng chi phí do bị bệnh đường
hô hấp tính trên đầu người dân ở Tp. Hồ
Chí Minh chỉ xấp xỉ bằng ½ so với Hà Nội
là do môi trường không khí tại Hà Nội
biến động mạnh hơn. Từ số liệu trên có
thể quy đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc
các bệnh đường hô hấp ở Hà Nội (tính với
2,5 triệu dân nội thành) là 66,83 triệu đô
la Mỹ/năm và ở Tp. Hồ Chí Minh (tính với
5,6 triệu dân nội thành) là 70,96 triệu Đô
la Mỹ/năm. (Cục Y tế, Bộ Giao thông vận
tải, 2010).
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Chöông IV

Bụi trong không khí hấp thụ những
tia cực ngắn của mặt trời làm cho cây
không lớn và khó nảy mầm. Những nơi
ô nhiễm không khí nặng, cây cối ở đó còi
cọc không phát triển được, lá cây hai bên
đường quốc lộ bị phủ một lớp đất bụi dày
đặc làm cản trở quá trình quang hợp nên
rất cằn cỗi. Đánh giá chủ quan của người
dân sống xung quanh khu vực Nhà máy
xi măng Bỉm Sơn cho thấy: bụi của nhà
máy đã gây ảnh hưởng đến sự phát triển

Ô nhiễm không khí là mối đe dọa
nghiêm trọng tới đa dạng sinh học và các
hệ sinh thái. Tác động của ô nhiễm không
khí đến các quần xã rừng rõ rệt nhất. Khi
rừng bị suy giảm, cây cối bị chết, các loài
sinh vật khác trong rừng cũng sẽ bị tuyệt
chủng cục bộ. Mặc dù quần xã có thể
không bị tiêu diệt do ô nhiễm không khí
nhưng cấu trúc quần thể của loài cũng sẽ
bị thay đổi và các loài mẫn cảm thường bị
tổn thương và sẽ bị tiêu diệt.

ҦQKKѭӣQJWӟLKӋVLQKWKiL

 Ҧ1+ +ѬӢ1* 7Ӟ, +ӊ 6,1+ 7+È,
9¬%,ӂ1ĈӘ,.+Ë+Ұ8

+uQK6ӵăQPzQSKiKӫ\FӫDPѭDD[LW

Nguồn: Tổng cục Môi trường tổng hợp, 2012

7KHRPӝWEiRFiRQăPFӫD&ѫTXDQ
%907 7Kө\ ĈLӇQ KDR PzQ F{QJ WUuQK [k\
GӵQJ Jk\ UD FKL SKt KjQJ QăP Oj  WULӋX
86' ѭӟF WtQK FRQ Vӕ Qj\ FӫD WRjQ FKkX ÆX
OrQWӟLWӍ86'

7ҥL 9LUJLQLD 0ӻ FiF QKj QJKLrQ FӭX ÿm
JKL QKұQ ӣ QKӳQJ NKX YӵF Fy OѭӧQJ WtFK Wө
D[LW WURQJ NK{QJ NKt FDR QJѭӡL GkQ SKҧL VѫQ
OҥL QKj KDL QăP PӝW OҫQ KRһF WKұP FKt KjQJ
QăPWURQJNKLӣQKӳQJQѫLFyOѭӧQJD[LWWKҩS
NKRҧQJWKӡLJLDQSKҧLVѫQOҥLQKjOjEӕQQăP

.KXQJ  9t Gө YӅ Vӵ SKi KRҥL FiF NӃW FҩX
F{QJWUuQKGROҳQJÿӑQJD[LW

Mưa axit cũng làm hư vải sợi, sách
và các đồ cổ quý giá. Hệ thống thông khí
của các thư viện, viện bảo tàng đã đưa các
hạt axit vào trong nhà và chúng tiếp xúc và
phá hủy các vật liệu nói trên.

bền cơ khí, gây han rỉ, hỏng lớp sơn bảo
vệ, mất các chi tiết trang trí, ăn mòn đường
ống, rỉ sét,... Hao mòn công trình dẫn tới
giảm tuổi thọ, làm tăng chi phí bảo dưỡng
và thay thế.

Chöông IV
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24.8%

'ąǇĐŚұƚĐąǇ
0.4%

WŚӆĚҥǇďӅŝĐąǇ
ĐҺŝ
70.6%

Nguồn: giaoduc.net.vn, 2012

ӔQJNKyLFiFOzJҥFKWҥL[m$Q7KѭӧQJ+RjL
ĈӭF QKҧ NKyL ÿHQ PL WKDQ EӕF OrQ QӗQJ QһF
NK{QJNKtQJӝWQJҥWNKyWKӣNKLӃQQKLӅXQJѭӡL
GkQWURQJOjQJNK{QJFKӍWKѭӡQJ[X\rQÿDXӕP
EӋQKWұWPjFzQÿLrXÿӭQJYuPDPjQJWKҩWWKX
9ӟLWәQJGLӋQWtFKPѭӟFWtQKPӛLQăP
WKX KRҥFK KjQJ WUăP WULӋX ÿӗQJ QKѭQJ  QăP
WUӣOҥLÿk\QăPQjRFk\WUiLFǊQJPҩWPDGүQ
ÿӃQNLQKWӃWәQKҥLQһQJQӅ1ăPYjRÿ~QJ
PD KRD EѭӣL QKѭQJ NKyL ÿӝF NKLӃQ KRD UөQJ
KӃWNK{QJNӃWWUiL0һFGÿmFyQKLӅXELӋQSKiS
SKzQJ WUiQK QKѭQJ PӛL OҫQ ÿӕW Oz OѭӧQJ NKyL
WӓDUDWӯOzJҥFKNKLӃQJҫQFk\EѭӣLÿDQJ
NuWUәKRDFyQKӳQJELӇXKLӋQOҥQKѭOiKpR~D
WKkQFk\FzLFӑFKRDUөQJ1KLӅXFk\NKiFQKѭ
FKXӕLQKmQÿXÿӫ«FǊQJÿDQJ³FKӃWPzQ´WKұP
FKtJjYӏWFǊQJEӏPҳFEӋQKKHQUӗLFKӃW

.KXQJҦQKKѭӣQJNKyLOzJҥFKWҥL[m$Q
7KѭӧQJ+RjLĈӭF+j1ӝL

Nguồn: Viện Khoa học Quản lý môi trườngTCMT 12/2012

Ghi chú: khảo sát được tiến hành trên 650 người
dân sống xung quanh nhà máy xi măng Bỉm Sơn.

%LӇXÿӗ.ӃWTXҧNKҧRViW
YӅҧQKKѭӣQJNKyLEөLWӯQKjPi\
[LPăQJ%ӍP6ѫQÿӃQFk\FӕLPDPjQJ

.K{QJҧQK
KѭӣQJ
4.2%
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Chöông IV

1 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát
triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Khói quang hóa trong khí quyển
được hình thành do sự tương tác giữa ánh
sáng mặt trời và các chất ô nhiễm như Cacbua hydro và Oxit nitơ. Kết quả là ozôn
tích tụ lại và sinh ra một số chất ô nhiễm
thứ cấp như Formaldehyt, Aldehyt,
PAN (Peroxy Acetil Nitrat). Các chất này
thường là các chất kích thích, làm giảm
quá trình sinh trưởng của cây, phá hoại
tế bào lá và gây tổn thương nhiều loại cây.
Lá cây trong khu vực có sương mù quang
hóa xuất hiện những đốm màu nâu trên
bề mặt lá, sau đó chuyển sang màu vàng.

Các loại thực vật bị ảnh hưởng bởi
ô nhiễm không khí nhiều hơn so với động
vật: Về bản chất, khả năng thích nghi trong
môi trường bị ô nhiễm hoặc biến đổi khí
hậu của thực vật kém hơn so với các loài
động vật. Một điều tra đã cho thấy các loài
thực vật trên cạn bị ảnh hưởng gấp 3 lần
do ô nhiễm không khí so với động vật.

Mặc dù đã có chủ trương các lò
gạch thủ công trên toàn quốc phải chấm
dứt hoạt động trước ngày 31/12/20101,
nhưng hiện nay trên địa bàn nhiều tỉnh
vẫn diễn ra hoạt động đốt lò gạch tự phát
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và
ảnh hưởng tới mùa màng của người dân
sống xung quanh. Điển hình tại các tỉnh:
Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam,
Thái Nguyên, các lò gạch vẫn liên tục nhả
khói làm mùa màng thất thu, cây cối khô
héo và chết.

của cây cối, mùa màng, môi trường sinh
thái, cảnh quan. Có tới 70% số người
được khảo sát tại khu vực chịu tác động
của ô nhiễm cho rằng, bụi phủ dầy lá cây,
gần 25% cho rằng bụi nhà máy làm cây cối
chậm phát triển.

Nguyên nhân chính làm biến đổi
khí hậu là do sự gia tăng các hoạt động
tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt

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, làm cho nhiệt độ trên
bề mặt trái đất nóng dần lên. Đây là một
trong những nguyên nhân sâu xa của vấn
đề biến đổi khí hậu và hậu quả sẽ dẫn đến
việc biến đổi nhiệt độ bề mặt trái đất, nước
biển dâng, các hiện tượng khí hậu cực
đoan và thiên tai sẽ tăng lên đáng kể về số
lượng và cường độ.
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Lớp Ozôn ở tầng mặt đất có thể hủy hoại lá
cây, làm giảm sự phát triển, khả năng sinh
sản và quá trình sinh sản. Nó có thể gây ra
sự mất khả năng tự vệ trước các loại côn
trùng cũng như bệnh tật và thậm chí còn
gây chết.

Chöông IV

Trong 50 năm qua, nhiệt độ trung
bình ở Việt Nam đã tăng lên khoảng 0,50,7oC, trong đó nhiệt độ mùa đông tăng
nhanh hơn mùa hè, nhiệt độ ở miền Bắc
tăng nhanh hơn ở miền Nam. Việt Nam
được đánh giá là một trong những quốc
gia chịu tác động nhiều nhất của biến đổi
khí hậu và nước biển dâng.

động khai thác quá mức các bể hấp thụ
khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ
sinh thái biển, ven bờ. Hiệu ứng nhà kính
tác động đến tất cả các quốc gia trên thế
giới, Việt Nam cũng đang chịu hậu quả
của hiện tượng này. Khi nồng độ CO2
trong khí quyển tăng gấp đôi, thì nhiệt độ
bề mặt trái đất tăng lên khoảng 3oC. Trong
khoảng thời gian từ 1885 - 1940 nhiệt độ
trái đất đã tăng 0,5oC do thay đổi của nồng
độ CO2 trong khí quyển từ 0,027% đến
0,035%. Dự báo, nếu không có biện pháp
khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trái
đất sẽ tăng lên 1,5 - 4,5oC vào năm 2050.

Taùc ñoäng cuûa oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

87

444

88

Taùc ñoäng cuûa oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí

Chöông IV

Chöông
Chöô
Ch
öông
ng V

NHÖÕNG KEÁT QUAÛ
VAØ HAÏN CHEÁ
TRONG QUAÛN LYÙ
MOÂI TRÖÔØNG
KHOÂNG KHÍ

Nhöõöõng
N
Nh
ng kkeáeát qu
quaûa vaøa hhaïaïn ch
cheáeá ttrong
rong
ro
ng qquaû
uaûûn lyù moâi tröôøng kkhoâ
ua
hoâng khí
hí

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Chöông 5

89

