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I. Tổng quan trên thế giới

1.1. Hoa Kỳ:

- Mạng lưới trạm xung quanh bao gồm:

+ Trạm trung ương: do EPA quản lý gồm trạm

nền và trạm đánh giá chất lượng môi trường trên

toàn quốc.

+ Trạm các tiểu bang: do các tiểu bang tự quản lý

theo quy định do EPA ban hành; kết nối, chia sẻ

dữ liệu về EPA.

- Đối với dữ liệu phát thải: Các tiểu bang chịu

trách nhiệm kiểm soát các cơ sở phát thải trong

phạm vi của tiểu bang.

Số liệu quan trắc chia sẻ công khai tại Hoa Kỳ



I. Tổng quan trên thế giới

1.1. Hoa Kỳ:

Một số quy định kiểm soát số liệu

+ Đối với hệ thống quan trắc khí thải: tần suất dữ liệu tối thiểu là 15 phút.

+ Từ giá trị trung bình 15 phút tính toán giá trị trung bình 1 giờ

+ Tính toán giá trị trung bình ngày, dữ liệu này cần lưu trữ tại cơ sở trong ít

nhất 6 tháng.

+ Dữ liệu cần phải bị loại bỏ trước khi tính toán: sự cố hệ thống quan trắc, sửa

chữa, bảo trì thiết bị, hiệu chuẩn thiết bị; thời gian ngừng phát thải; thời gian

khởi động, tắt máy, trục trặc.

+ Dữ liệu hợp lệ là dữ liệu đã loại bỏ các giá trị sai



I. Tổng quan trên thế giới

1.2. Trung Quốc:

- Giai đoạn trước năm 2013: các tỉnh tự chịu trách nhiệm về kết quả quan trắc

của địa phương. Tình hình ô nhiễm không khí gia tăng. Số liệu quan trắc do

các tỉnh báo cáo lên Trung ương thường thấp hơn thực tế.

- Từ năm 2013, cả các trạm quan trắc của các tỉnh đều chịu sự kiểm soát của

Trung tâm quan trắc môi trường quốc gia. Hoạt động kiểm soát chất lượng

số liệu được tăng cường, số liệu tin cậy phục vụ ban hành chính sách kiểm

soát ô nhiễm hiệu quả. Nồng độ các chất ô nhiễm, đặc biệt là PM2.5 liên tục

giảm qua các năm.



I. Tổng quan trên thế giới

1.3. Hàn Quốc:

- Dữ liệu phát thải được

kết nối chung vào một

nền tảng.

- Số liệu được chia sẻ cho

chính quyền trung ương

và chính quyền địa

phương để kiểm soát.

Cơ chế quản lý, chia sẻ dữ liệu tại Hàn Quốc



I. Tổng quan trên thế giới
1.4. Ireland:

Một số quy định về quản lý số liệu quan trắc:

+ Đối với hệ thống khí thải: tuần suất dữ liệu 1 phút/1 số liệu (thông thường các

hệ thống quan trắc có thể trả 30 kết quả/ 1 phút)

+ Từ trung bình 1 phút tính toán trung bình 30 phút

+ Từ trung bình 30 phút tính ra trung bình ngày (chỉ được phép mất ít hơn 5 giá

trị trung bình 30 phút).

+ Nếu giá trị trung bình ngày vượt Tiêu chuẩn nhà máy cần có báo cáo cơ quan

quản lý môi trường

+ Dữ liệu tại nhà máy cần lưu trong ít nhất 7 năm. Nhà máy phải có hệ thống

quản lý và thu thập dữ liệu đạt tiêu chuẩn MCERTS hoặc TUV



I. Tổng quan trên thế giới

1.4. Ireland:

Cách tính giá trị trung bình:

+ Tính giá trị trung bình 1 phút dựa trên dữ liệu tức thời (không tính oxy tham

chiếu)

+ Tính giá trị theo oxy tham chiếu dựa trên giá trị trung bình 1 phút

+ Tính giá trị trung bình trung bình 30 phút, trung bình 1 giờ dựa trên giá trị đã

theo oxy tham chiếu (đối với trung bình 30 phút cần có tối thiểu 20 giá trị trung

bình 1 phút, đối với trung bình 1 giờ cần có tối thiểu 40 giá trị trung bình 1 phút)

+ Tính trung bình ngày



I. Tổng quan trên thế giới

1.5. New Zealand:

Xử lý số liệu trạm QTTĐ không khí xung quanh:

+ Quy định về tỉ lệ dữ liệu tối thiểu: Dữ liệu nhận được tối thiểu 95%; Tỉ lệ dữ

liệu để tính trung bình tối thiểu 75%.

+ Dữ liệu của các trạm phải được lưu trên cơ sở dữ liệu tập trung: lưu song

song 2 bộ dữ liệu là dữ liệu thô và dữ liệu đã kiểm duyệt

+ Kiểm tra dữ liệu hàng ngày: Cán bộ vận hành trạm cần kiểm tra dữ liệu hàng

ngày để phát hiện kịp thời các trường hợp lỗi thiết bị, giảm thời gian thiết bị

dừng hoạt động/hoạt động không đúng. Ghi chú các hoạt động có thể làm dữ

liệu tăng cao bất thường như: cháy rừng, bão bụi, làm đường, đốt pháo hoa…



I. Tổng quan trên thế giới

1.5. New Zealand:

Hiệu chỉnh dữ liệu

Thông thường dữ liệu không cần hiệu chỉnh, việc hiệu chỉnh dữ liệu cần phải

cân nhắc cẩn thận các vấn đề:

- Mục tiêu quan trắc

- Lý do Hiệu chỉnh

- Sự phức tạp của khu vực đặt trạm (các thông số biến thiên phức tạp)

- Có số liệu đo đồng thời của 2 thiết bị



I. Tổng quan trên thế giới
1.5. New Zealand:

Xác thực dữ liệu:

- Xác thực dữ liệu được thực hiện định kỳ từ 3 – 6 tháng/lần

- Quá trình xác thực sẽ xem xét bộ dữ liệu và các thông tin liên quan. Bộ dữ liệu sau

khi xác thực sẽ được sử dụng.

Các bước xác thực dữ liệu:

- Kiểm tra hồ sơ quá trình vận hành trạm, kết quả hiệu chuẩn thiết bị

- So sánh đối chiếu dữ liệu các chất ô nhiễm với dữ liệu khí tượng và so sánh giữa

các trạm để xem xét các số liệu bất thường

- Xóa các dữ liệu trong thời gian hiệu chuẩn

- Xóa các dữ liệu sai

- Hiệu chuẩn độ lệch/độ trôi của dữ liệu



I. Tổng quan trên thế giới
1.5. New Zealand:

Các yếu tố cần xem xét khi xác thực dữ liệu:

- Lịch sử thiết bị đo: thiết bị đo trước đây đã từng bị lỗi hay chưa

- Hệ số hiệu chuẩn thiết bị/độ trôi

- Các số liệu tang/giảm đột ngột

- Các nguồn ô nhiễm cục bộ gần vị trí đặt trạm

- Ảnh hưởng của yếu tố khí tượng

- Quy luật diễn biến đã biết của các thông số trong ngày, trong các mùa trong năm.

- Tương quan giữa các thông số ô nhiễm

- Kết quả quan trắc của các trạm khác trong cùng khu vực

- Các yếu tố bất thường như cháy rừng, pháo hoa…



I. Tổng quan trên thế giới

1.5. New Zealand:

Dữ liệu âm:

- Các thiết bị đều có sai số ví dụ ±5µg/m3. Vì vậy nếu nồng độ trong môi trường quá

thấp thiết bị có thể trả ra số liệu âm.

- Nếu xóa các giá trị âm này thì khi tính trung bình sẽ làm tăng giá trị trung bình cao

hơn so với thực tế. Vì vậy cần giữ giá trị này khi tính trung bình.

- Nếu giá trị âm lớn có thể là lỗi thiết bị



I. Tổng quan trên thế giới
1.5. New Zealand:

Tính tỉ lệ dữ liệu

Tỉ lệ số liệu nhận được:

• Tỉ lệ số liệu nhận được = (số lượng dữ liệu hợp lệ)/(số lượng dữ liệu theo

thiết kế - số lượng dữ liệu trong thời gian hiệu chuẩn/bảo trì)

Tỉ lệ dữ liệu để tính trung bình:

• Tỉ lệ dữ liệu để tính trung bình = (số lượng dữ liệu hợp lệ)/(số lượng dữ

liệu theo thiết kế)

Dữ liệu nhận được tối thiểu 95%; Tỉ lệ dữ liệu để tính trung bình tối thiểu 75%.



I. Tổng quan trên thế giới

1.6. Malaysia:

Yêu cầu cấu trức file 

truyền về



I. Tổng quan trên thế giới

1.6. Malaysia:

Yêu cầu tỉ lệ dữ liệu tối thiểu để tính trung bình: 75%

Trong trường hợp dữ liệu lỗi thì ghi như sau:

STT Loại dữ liệu Mã

1 Thông số không yêu cầu quan trắc -999

2 Giá trị quan trắc sai (Invalid value) -998



II. Tiếp nhận, quản lý, kiểm soát, đánh giá

chất lượng số liệu quan trắc tự động tại Việt Nam
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• Năm 2018: Bộ TNMT đã xây dựng phần mềm (EnviSoft) dùng chung trên cả nước

để quản lý dữ liệu quan trắc tự động.

• Đã tổ chức hội thảo toàn quốc góp ý cho phần mềm.

• Hoàn thành phiên bản thứ nhất và triển khai cho các địa phương.

• Năm 2019 - 2022: Nâng cấp 1 số tính năng phục vụ tra cứu, thống kê, báo cáo và

kiểm duyệt chất lượng số liệu.

• Phần mềm được phát triển trên 2 nền tảng là Web và di động.

• Xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động:

➢Ứng dụng công bố chất lượng không khí cho cộng đồng (VN Air).

➢Ứng dụng quản lý dữ liệu quan trắc tự động phục vụ quản lý nhà nước

(EnviSoft).

1. Tổ chức truyền nhận:



• Đã chuyển giao và tập huấn cho 63 tỉnh/TP.

• Hỗ trợ cho 22 địa phương dùng chung hạ tầng CNTT ở Bộ

TNMT để cài đặt phần mềm do chưa có đủ hạ tầng CNTT.

• Các Sở TNMT đang sử dụng để tiếp nhận dữ liệu, quản lý và

truyền số liệu về Bộ TNMT.

• Thường xuyên phối hợp và tương tác trong quá trình sử dụng,

vận hành.

• Phục vụ hiệu quả cho các đơn vị trong Bộ trong công tác QLNN.

2. Kết quả chuyển giao phần mềm:



- Triển khai một số đoàn công tác hỗ trợ trực tiếp tại một số địa

phương trên cả nước

- Tương tác, hỗ trợ thường xuyên trên các nhóm zalo về các công

tác cấu hình truyền nhận, xử lý các sự cố phát sinh trong quá

trình truyền nhận dữ liệu…

- Tham mưu phát hành một số văn bản đánh giá kết quả truyền

nhận, chất lượng dữ liệu gửi các địa phương tăng cường theo

dõi, kiểm soát dữ liệu QTTĐ để đảm bảo tỷ lệ truyền nhận và

chất lượng dữ liệu…

3. Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường kiểm soát dữ liệu:



4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ

- Đến nay, đã có 1.664 

trạm quan trắc đang

được quản lý bằng

phần mềm Envisoft tại

Trung ương. Số lượng

các trạm có sự gia tăng

lớn qua các năm.

- Có 60/63 tỉnh đã kết

nối truyền dữ liệu về Bộ

TN&MT. Còn 3 tỉnh Bắc

Kạn, Điện Biên, Hà

Giang chưa tiếp nhận

dữ liệu của các cơ sở.



4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ



4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ



4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ

STT Loại hình trạm Số lượng Tỷ Lệ

1 Không khí xung quanh 230
13.82

1.1 - Trạm quốc gia 118

1.2 - Trạm địa phương 112

2 Nước mặt, nước biển ven bờ 117
7.03

2.1 - Trạm quốc gia 28

2.2 - Trạm địa phương 89

3 Nước thải 660 39.66

4 Khí thải 627 37.68

5 Nước dưới đất 30 1.80

Tổng số 1664 100.00

Vẫn còn khá nhiều trạm có tỷ lệ dữ

liệu nhận được chưa đạt tối thiểu 80%



Tỷ lệ truyền nhận các trạm không khí

Tỷ lệ truyền nhận các trạm nước mặt

4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ

14%

55%

31%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được là 

0%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được 

<80%

Trạm có tỷ lệ số 

liệu nhận được  

80%

8%

45%

47%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được là 0% Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được <80%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được  80%



Tỷ lệ truyền nhận các trạm khí thải Tỷ lệ truyền nhận các trạm nước thải

4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ

6%

46%

48%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được là 0%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được <80%

Trạm có tỷ lệ số liệu nhận được  80%



4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ



Hình: Thống kê số lượng thông số quan trắc của 

các trạm QTTĐ nước thải
Hình: Thống kê số lượng thông số quan trắc của 

các trạm QTTĐ khí thải

4. Hiện trạng tiếp nhận dữ liệu các trạm truyền về Bộ



Tỷ lệ dữ liệu vượt QCVN và lỗi thiết bị

(thống kê từ 1/1/2022 – 29/11/2022) 

5. Hiện trạng chất lượng dữ liệu các trạm truyền về Bộ

Ghi nhận nhiều giá trị vượt QCVN và giá trị lỗi. Ngoài ra, còn ghi nhận một số giá trị

bất thường khác như giá trị âm, giá trị bằng 0, bằng nhau liên tục… 

Thành phần môi trường Không khí (%) Nước mặt (%) Khí thải (%) Nước thải (%) 

Tỷ lệ số giá trị lỗi thiết bị/ 

tổng số giá trị nhận được
1,43 6,53 1,44 2,38

Tỷ lệ số giá trị vượt QCVN/ 

tổng số giá trị nhận được
0,09 12,61 0,54 0,97



Ghi nhận có

943/1.664 trạm

quan trắc tự

động liên tục có

ghi nhận giá trị

trung bình 1 giờ

vượt QCVN

(trong đó, có 77

trạm không khí;

104 trạm nước

mặt; 293 trạm

khí thải; 469

trạm nước thải).

5. Hiện trạng chất lượng dữ liệu các trạm truyền về Bộ

Tỷ lệ trạm ghi nhận giá trị trung bình 1 giờ vượt QCVN theo loại hình trạm



Hình: Số trạm không khí ghi nhận giá trị trung bình

giờ vượt QCVN ứng với từng thông số

Hình: Số trạm nước mặt ghi nhận giá trị trung bình

giờ vượt QCVN ứng với từng thông số

5. Hiện trạng chất lượng dữ liệu các trạm truyền về Bộ



Hình: Số trạm khí thải ghi nhận giá trị trung bình

giờ vượt QCVN theo nhóm ngành

Hình: Số trạm nước thải ghi nhận giá trị trung bình

giờ vượt QCVN theo nhóm ngành

Từ 1/1/2022 – 30/11/2022 đã ghi nhận 762/1.287 (469 trạm nước thải và 293 trạm khí thải) trạm QTTĐ phát thải

có thông số có giá trị trung bình 01 giờ vượt QCVN.  

5. Hiện trạng chất lượng dữ liệu các trạm truyền về Bộ



Hình: Số trạm nước thải ghi nhận giá trị trung bình

1 giờ vượt QCVN theo thông số

Hình: Số trạm khí thải ghi nhận giá trị trung bình 1 giờ 

vượt QCVN theo thông số

5. Hiện trạng chất lượng dữ liệu các trạm truyền về Bộ



6. Hiện trạng kiểm duyệt dữ liệu và công bố chỉ số AQI

- Hiện trên địa bàn cả nước có 135 trạm khí, trong đó chỉ có 50 trạm thường 

xuyên công bố trực truyến trên hệ thống công bố chỉ số chất lượng không 

khí AQI

- Có nhiều bất thường đối với số liệu truyền về của một số thông số quan trắc 

của một số trạm.

+ Số liệu có giá trị âm đối với một số thông số PM10, PM2.5, SO2, NO2, khí 

tượng

+ Số liệu bằng 0 liên tiếp đối với một số thông số NOx, SO2, NO, NO2, CO 

+ Số liệu tăng cao hoặc thấp bất thường đối với thông số PM10, PM2.5, CO, 

SO2, O3

- Một số trạm trong một số ngày có dữ liệu không đảm bảo yêu cầu để tính 

và công bố AQI theo quy định.



Kết luận

- Nhìn chung, hầu hết các địa phương đã bước đầu quan tâm đến

công tác truyền nhận và quản lý dữ liệu QTTĐ. Tuy nhiên, việc

kiểm soát, đánh giá chất lượng dữ liệu QTTĐ vẫn còn nhiều khó

khăn, hạn chế.

- Vẫn còn ghi nhân khá nhiều các dữ liệu lỗi, dữ liệu vượt QCVN

và một số dữ liệu bất thường khác nhưng chưa có đầy đủ thông

tin về việc kiểm soát, đánh giá chất lượng dữ liệu.

=> Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, đánh giá dữ liệu để

đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, công

bố thông tin.



Trân trọng cảm ơn!


