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K

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.
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.
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.
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.
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.

NGUYỄN MINH QUANG
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
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TRÍCH YEÁU

B

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.

XII

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.
Báo cáo gồm 6 chương.
Chương 1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến 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.
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.
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.
Chương 2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí
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
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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.
Chương 3. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí
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.
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.
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 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 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.
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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.
Chương 4. Tác động của ô nhiễm môi trường không khí
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.
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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.
Chương 5. Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí
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...
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
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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.
Chương 6. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí
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).
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