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Quá trình phát triển kinh tế - xã hội cùng với những tác động tiêu cực của biến đổi
khí hậu đã tạo ra nhiều áp lực đối với môi trường nói chung, môi trường không khí nói
riêng. Chất lượng môi trường không khí vẫn đang có xu hướng suy giảm, đặc biệt là các
khu vực đô thị lớn, các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp. Một số khu vực
nông thôn cũng bị ô nhiễm bởi hoạt động của các làng nghề, sản xuất tiểu thủ công nghiệp,
đốt rơm rạ sau mùa vụ…
Đánh giá về ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam thì ô nhiễm bụi tiếp tục
là vấn đề nổi cộm nhất. Đối với các chất khí khác như NOx, SO2, CO… hầu hết các giá trị
vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Ngoại trừ một số khu vực như ven các trục giao
thông chính, khu vực sản xuất công nghiệp..., nồng độ các chất này có xu hướng tăng lên.
Ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị và khu vực sản xuất cũng là vấn đề tồn tại từ nhiều năm
nay chưa được khắc phục. Ngoài ra, ô nhiễm mùi cũng là một trong những vấn đề bức xúc,
mặc dù vấn đề này chỉ mang tính chất cục bộ. Trong thời gian gần đây, một số nghiên cứu
đã cho thấy, Việt Nam có nhiều nguy cơ bị tác động bởi một số nguồn ô nhiễm không khí
xuyên biên giới. Một số vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới đang nhận được sự quan
tâm của nhiều quốc gia đó là ô nhiễm bụi mịn, thủy ngân, lắng đọng axit và khói mù quang
hóa do nguồn phát thải từ các nước lân cận.
Theo đánh giá của Bộ Y tế, trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc các bệnh về đường
hô hấp được đánh giá là cao nhất và một trong những nguyên nhân là do ô nhiễm không
khí. Theo thống kê, tỷ lệ người dân mắc các bệnh hô hấp tại các làng nghề, khu vực gần các
khu sản xuất công nghiệp, nút giao thông… cao hơn các khu vực khác. Ô nhiễm không khí
còn gây những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, ảnh hưởng xấu tới các hệ sinh thái tự nhiên
và là một trong những nguyên nhân sâu xa của vấn đề biến đổi khí hậu, gia tăng nhiệt độ bề
mặt trái đất, nước biển dâng, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai ở nhiều
nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường không khí tiếp tục được đẩy
mạnh và thu được những kết quả khá tốt. Hành lang pháp lý về BVMT không khí đã và
đang tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về môi trường không
khí cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Các ngành, lĩnh vực cũng đã có những hoạt động cụ
thể, đem lại những kết quả tích cực trong kiểm soát và BVMT không khí. Đó là việc tăng
cường quản lý hoạt động giao thông nhằm kiểm soát và giảm thiểu các chất ô nhiễm phát
thải vào không khí; từng bước kiểm soát và khắc phục ô nhiễm từ hoạt động làng nghề, sản
xuất công nghiệp; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hệ thống quan trắc không khí tự động. Cũng
trong giai đoạn này, việc triển khai nhóm các giải pháp xanh (chi trả dịch vụ môi trường
rừng, tăng trưởng xanh và phát triển phát thải các bon thấp) cũng đã góp phần giảm thiểu
lượng khí thải hiệu ứng nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

129

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý đã tồn tại từ nhiều năm
nay nhưng chưa được giải quyết triệt để: vẫn thiếu các quy định đặc thù cho môi trường
không khí; tính hiệu quả, hiệu lực thực tinh chính sách, pháp luật chưa cao và thiếu tính
gắn kết. Đặc biệt, chưa thực hiện được việc kiểm soát khí thải tại nguồn, ý thức tuân thủ
các quy định về BVMT của các chủ nguồn thải còn kém. Các hạn chế này cũng là nguyên
nhân khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường không khí chưa có nhiều cải thiện trong
thời gian qua. Từ những khó khăn, bất cập nêu trên, các cấp quản lý cần xem xét và có sự
quan tâm đúng mức để có những giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế nêu trên
trong thời gian tới.
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KIẾN NGHỊ
Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ
1. Rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật đặc thù về môi
trường không khí; xây dựng Pháp lệnh về không khí sạch; Kế hoạch quốc gia quản
lý chất lượng không khí…
2. Hoàn thiện tổ chức, phân công chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi
trường không khí từ trung ương đến địa phương. Theo đó, khẳng định vai trò của
Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về môi trường không khí
3. Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, vấn đề xã hội hóa và sự tham gia của
cộng đồng dân cư, trong các quá trình triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường
không khí.
Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phương
1. Xây dựng, trình Chính phủ và tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả các
chương trình, đề án quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường
không khí thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngành, địa phương.
2. Sớm xây dựng và triển khai Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng không khí và Kế
hoạch quản lý chất lượng không khí cho từng địa phương.
3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai giải quyết hiệu quả vấn đề ô
nhiễm bụi tại các đô thị.
4. Đẩy mạnh hoạt động kiểm kê nguồn phát thải khí, quan trắc, kiểm soát môi trường
không khí đô thị.
5. Tăng cường giám sát nhằm kiểm soát hiệu quả các nguồn phát thải khí. Triển khai
giám sát ô nhiễm không khí xuyên biên giới.
6. Tăng cường nguồn lực cho công tác giám sát các chủ nguồn thải khí, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không khí.
7. Tăng cường đẩy mạnh các giải pháp xanh nhằm giảm thiểu lượng khí thải hiệu ứng
nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
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