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Tóm tắt 

Báo cáo dưới đây trình bày về tiến độ của Dự án hợp tác khoa học giữa Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng 

Quốc tế (IIASA) về quản lý chất lượng không khí tại miền Bắc Việt Nam. Trong năm 

đầu tiên thực hiện, mô hình GAINS của IIASA đã được ứng dụng cho cho các tỉnh miền 

Bắc bao gồm Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng và các vùng lân cận. Bộ dữ liệu ban đầu 

được xây dựng bằng cách tổng hợp số liệu từ các thống kê và nghiên cứu công đã được 

công bố. 

Mặc dù công cụ mô hình này vẫn cần phải được hiệu chỉnh trong giai đoạn tiếp 

theo, báo cáo tiến độ này cũng đã cho thấy một số kết quả ban đầu liên quan đến quản lý 

chất lượng không khí tại Việt Nam. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, trái với suy nghĩ 

của phần lớn cộng đồng, giao thông đường bộ không phải là nguồn phát thải PM2.5 lớn 

nhất tại Hà Nội. Nguồn thải này chỉ đóng góp khoảng 25%, trong khi 75% khí thải còn lại 

là từ các nguồn phát thải khác. Chất lượng không khí của Hà Nội đòi hỏi sự phối hợp của 

cả các tỉnh lân cận. Ngoài ra, các can thiệp về chính sách cũng có thể cải thiện đáng kể 

chất lượng không khí ở miền bắc Việt Nam.  
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Tóm lược nội dung 

Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. 

Tuy nhiên, điều này cũng đi cùng với sự suy thoái môi trường, suy yếu tiềm năng phát 

triển bền vững kinh tế xã hội, có những tác động tiêu cực đến nhóm thu nhập thấp.  

Dự án hợp tác khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(VAST) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) đã bước đầu xây dựng 

một cộng đồng nghiên cứu đa ngành nhằm cung cấp các hỗ trợ khoa học toàn diện về 

quản lý chất lượng không khí cho các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam. Trong 

năm đầu tiên thực hiện, mô hình GAINS của IIASA đã được hiệu chỉnh bộ dữ liệu ban 

đầu bằng cách tổng hợp số liệu từ các thống kê và nghiên cứu công khai dành cho Hà 

Nội, Đồng bằng sông Hồng và các vùng lân cận. Tuy việc hiệu chỉnh bộ công cụ cần 

được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn sau, báo cáo này cũng đã cho thấy nhiều phát hiện ban 

đầu liên quan đến quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam. 

Các kết quả cho thấy nồng độ PM2.5 trung bình năm vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (KTQG) về Chất lượng môi trường không khí xung quanh, và vượt hơn nhiều 

giá trị khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dựa trên kiểm kê lượng phát thải 

và số liệu khí tượng địa phương, nghiên cứu cho thấy trái với suy nghĩ của phần lớn cộng 

đồng, giao thông đường bộ không phải là nguồn phát thải PM2.5 lớn nhất tại Hà Nội. 

Nguồn thải này chỉ đóng góp khoảng 25%, trong khi 75% khí thải còn lại là từ các nguồn 

phát thải khác như phát thải từ các nhà máy sản xuất điện, các khu công nghiệp lớn, dân 

sinh và đốt phụ phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, chăn nuôi và phân bón cũng đóng góp 

nhiều dạng hóa học của các hạt thứ cấp. 

Phân tích ban đầu cho thấy, mặc dù đã có các chính sách được ban hành, chất 

lượng không khí tại Hà Nội vẫn có thể kém đi trong tương lai – do kết quả của sự gia 

tăng nhanh các hoạt động kinh tế. Ước tính nếu không có các chính sách bổ sung, vào 

năm 2030, nồng độ PM2.5 ở miền bắc Việt Nam có thể tăng 20-30% so với năm 2015. 

Điều này đồng nghĩa với việc gần 85% dân số ở khu vực này sẽ tiếp xúc với chất lượng 

không khí không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng môi trường không khí 

xung quanh cho PM2.5. 

Để cải thiện chất lượng không khí Hà Nội một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp 

của các tỉnh lân cận. Khi xem xét đặc điểm phân tán chất gây ô nhiễm trong khí quyển, 

các phân tích chỉ ra rằng chỉ có khoảng 1/3 (lượng tiếp xúc tính theo trọng số dân số) 

PM2.5 tại Hà Nội có nguồn gốc từ các nguồn phát thải trong phạm vi thành phố, phần lớn 

khác do lan truyền từ các khu vực lân cận. Do đó, ngay cả khi áp dụng các biện pháp 
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kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, nhưng nếu chỉ áp dụng tại Hà Nội thì vẫn không đủ để 

giảm mức độ ô nhiễm không khí xung quanh tại thành phố và đạt Quy chuẩn KTQG về 

Chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Các chính sách hiện có có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí tại miền bắc 

Việt Nam. Các chiến lượng hiệu quả về chi phí cần kết hợp các công nghệ kiểm soát khí 

thải (như hệ thống làm sạch khói) với  các chính sách về thay đổi cấu trúc (như sử dụng 

năng lượng hiệu quả và chuyển đổi sang nhiên liệu sạch hơn). Công cụ GAINS-Vietnam 

khi được hoàn thiện với dữ liệu địa phương và được xác nhận dựa trên thực nghiệm, có 

thể giúp xác định các tổ hợp biện pháp hiệu quả, xem xét chi phí, lợi ích và sự ảnh hưởng 

đến nền kinh tế của các chính sách.  
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Lời cảm ơn 

Báo cáo này thuộc khuôn khổ dự án hợp tác giữa Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng 

Quốc tế (IIASA) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) – Quốc 

gia thành viên của IIASA. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của VAST và IIASA để thực 

hiện nghiên cứu này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích 

Quan điểm và ý kiến được đưa ra trong bài viết này không đại diện cho IIASA hay 

VAST, cũng như các tổ chức hợp tác và hỗ trợ.  
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1 Giới thiệu 

Việt Nam hiện đang có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và có các bước tiến về xóa 

đói giảm nghèo với nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch từ nông thôn sang thành thị. Cùng 

với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao thuộc 

nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, góp phần giảm nghèo nhanh chóng. Tuy nhiên, 

cùng với sự tăng trưởng kinh tế tại các đô thị, vấn đề kiểm soát ô nhiễm còn nhiều hạn 

chế đang là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe cộng đồng và gây suy thoái môi 

trường nghiêm trọng, bao gồm không khí, nước, đất và khí nhà kính. Điều này làm suy 

yếu tiềm năng phát triển bền vững và tác động tiêu cực đến nhóm thu nhập thấp. 

Hiện nay, đã có nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu dịch tễ học tại Châu Á chỉ ra 

rằng, PM2.5 là chất ô nhiễm gây nhiều tác hại đến sức khỏe nhất và để lại hậu quả lâu 

dài. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề xuất giá trị tham khảo cho nồng độ trung bình 

hàng năm của PM2.5 trong môi trường không khí xung quanh là 10 µg/m
3 

cùng với chuỗi 

mục tiêu nhằm đạt được giá trị đó. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2013 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) đã chỉ ra mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều 

thành phố của Việt Nam. Theo đó, nồng độ trung bình hàng năm của PM2.5 tại Hà Nội là 

trên 60 µg/m
3
, trong khi nồng độ theo Quy chuẩn KTQG về Chất lượng không khí xung 

quanh là 25 µg/m3 (Bộ TNMT 2013a). Nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả, 

chất lượng không khí dự kiến sẽ tiếp tục xấu đi trong tương lai do ảnh hưởng của việc 

tăng trưởng nhanh các hoạt động kinh tế gây ô nhiễm. 

Tuy nhiên, kinh nghiệm của các quốc gia khác trên Thế giới cho thấy chất lượng 

không khí sạch có thể đạt được mà không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và xã hội. Để 

đạt được điều này, cần có các chính sách tối ưu, phù hợp với điều kiện cụ thể, can thiệp 

hiệu quả đến chi phí của các hoạt động mang lại lợi ích lớn, tích hợp với các mục tiêu 

phát triển khác. Kinh nghiệm từ các quốc gia Bắc Mỹ, châu Âu hay các khu vực khác có 

thể giúp cải thiện hiện trạng ở châu Á, tuy nhiên không thể áp dụng trực tiếp do có sự 

khác biệt về phát triển kinh tế, điều kiện xã hội, yếu tố khí tượng và cơ chế chính sách. 

Việc xác định rõ các chính sách để có thể mang lại những tác động tích cực về chất 

lượng không khí tại châu Á, với tiến trình hướng tới các Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs) đòi hỏi tích hợp tổng thể về địa lý, kinh tế, xã hội và cơ chế chính sách theo quy 

mô và giai đoạn khác nhau. Thông thường, sự kết hợp này ít được chú trong trong khoa 

học, dẫn đến giới hạn đối với sự tương tác hiệu quả giữa khoa học và nhà hoạch định 

chính sách. 

Do vậy, dự án hợp tác khoa học giữa Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế 

(IIASA) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), với mục tiêu phát 
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triển một cộng đồng nghiên cứu đa ngành tại Việt Nam nhằm quản lý chất lượng không 

khí, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách địa phương khả năng phát triển các kế 

hoạch quản lý chi phí lợi ích, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế. Trước tiên, mô 

hình tương tác và động lực các chất ô nhiễm trong không khí – khí nhà kính của IIASA 

(GAINS) (Amann et al. 2011) là công cụ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhằm 

tạo ra các chiến lược kiểm soát ô nhiễm với hiệu quả về chi phí, đã được điều chỉnh theo 

các điều kiện cụ thể của Việt Nam, thực hiện cho khu vực Hà Nội, đồng bằng sông Hồng 

và các vùng lân cận. 

Báo cáo sẽ trình bày kết quả của năm đầu tiên thực hiện dự án. Phần 2 đánh giá quản 

lý chất lượng không khí trong bối cảnh phát triển bền vững. Phần 3 giới thiệu sơ lược về 

phương pháp luận nhằm minh họa các kết quả từ phân tích của công cụ GAINS-Việt 

Nam khi được triển khai với đầy đủ dữ liệu đã được đánh giá. Phần 4 trình bày kết quả 

ban đầu thu được từ bộ dữ liệu hiện tại; bộ dữ liệu hiện tại dành cho các vùng này được 

xây dựng từ các nguồn dữ liệu công khai có sẵn, các tài liệu quốc tế và công cụ mô hình 

hóa toàn cầu. Phần này sẽ đánh giá tình hình chất lượng không khí năm 2015, phát triển 

theo chính sách giả định từ hiện tại đến năm 2030. Sau đó sẽ đưa ra các ví dụ ban đầu về 

tác động của một số chiến lược kiểm soát khí thải thay thế, so sánh tác động của chúng 

đối với tổng lượng khí thải, chất lượng không khí, tác động sức khỏe và chi phí kiểm soát 

để khí thải. Kết luận được đưa ra trong Phần 5. 

  



Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc 

Dự án VAST-IIASA 2018 - Trang 8 

2 Chất lượng không khí và phát triển bền vững 

Ô nhiễm không khí là một yếu tố quan trọng đóng góp vào các gánh nặng bệnh tật 

toàn cầu. Chất lượng không khí tác động lớn đến sức khỏe con người, đặc biệt là đối với 

những người có thu thập thấp và thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng như người già và trẻ em. 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm gây 

ra 6,5 triệu trường hợp chết sớm trên toàn thế giới (WHO 2016a). Gần 90% các trường 

hợp này xảy ra ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình, và khoảng gần hai phần 

ba tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

Rủi ro đối với sức khỏe do ô nhiễm không khi ở châu Á tác động đến các cộng đồng 

ở nông thôn cũng như ở thành thị ở các mức độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau. Tổng 

gánh nặng về tử vong do ô nhiễm không khí trong nhà và không khí xung quanh xếp thứ 

tư sau các nguy cơ từ dinh dưỡng, thuốc là và cao huyết áp. Trong năm 2013, ước tính 

việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà và không khí xung quanh đã gây tổn thất 

cho nền kinh tế thế giới khoảng 5,11 tỉ USD. Tại Nam và Đông Á, tổn thất này vào 

khoảng 7,4 – 7,5 % tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (World Bank 2016). 

2.1 Tập trung vào vấn đề hạt mịn (PM2.5) 

Hiện nay có nhiều bằng chứng khoa học từ các nghiên cứu dịch tễ học ở châu Á và 

Thái Bình Dương rằng việc tiếp xúc với PM2.5 là tổn hại lớn nhất đối với sức khỏe và 

tạo ra các gánh nặng sức khỏe lớn. 

Trong báo cáo này, vật chất hạt mịn được coi là PM2.5 - các hạt có đường kính khí 

động học nhỏ hơn 2,5 micromet (μm). Có mối quan hệ biến đổi với PM10, các hạt có 

đường kính khí động học dưới 10 μm có thể phụ thuộc vào nguồn cũng như tính chất vật 

lý và hóa học của khí quyển. Mối quan hệ có thể khác nhau tùy theo điều kiện địa điểm, 

mùa và thời tiết. 

2.1.1 Nguồn của PM2.5 trong không khí xung quanh 

Các hạt mịn được thải ra trực tiếp trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và 

sinh khối bao gồm cháy rừng và than bùn, và từ các quá trình công nghiệp; các hạt này 

bao gồm tro bay, các kim loại, muối và các loại cacbon khác bao gồm cacbon đen và 

cacbon hữu cơ. Phát thải hạt mịn cũng bắt nguồn từ các nguồn tự nhiên như bụi đất và 

muối biển. Một phần đáng kể của các hạt mịn được hình thành trong khí quyển thông qua 

các phản ứng hóa học liên quan đến khí thải. Sulphur dioxide, nitơ oxit và các hợp chất 

hữu cơ dễ bay hơi từ quá trình đốt cháy nhiên liệu và các quá trình công nghiệp, và 

amoniac từ các hoạt động nông nghiệp là những đóng góp chính cho sự hình thành các 

hạt mịn theo cách này. 
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Vì vậy, bất kỳ sự giảm bớt gánh nặng sức khỏe nào từ PM2.5 cũng cần phải cân 

bằng giữa các biện pháp kiểm soát phát thải trên tất cả các lĩnh vực. Viêc tập trung vào 

các nguồn đơn lẻ sẽ không mang lại sự cải thiện hiệu quả, và có khả năng lãng phí các 

nguồn lực kinh tế gây thiệt hại hơn nữa cho sự phát triển kinh tế và xã hội. 

2.1.2 Sự vận chuyển của PM2.5 trong khí quyển 

Sự tập trung của con người, hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng ở các thành 

phố đang phát triển của thế giới có nghĩa là chất lượng không khí kém thường được coi là 

một vấn đề đô thị. 

Tuy nhiên, các đặc tính vật lý và hóa học của các hạt bụi mịn tạo ra một thách thức 

quan trọng về mặt không gian đối với nhiệm vụ quản lý chất lượng không khí. Do kích 

thước nhỏ và tính chất nhiệt động lực học của chúng, các hạt PM2.5 vẫn còn trong khí 

quyển trong vài ngày, trong đó chúng thường được vận chuyển qua hàng trăm kilomet. Vì 

vậy, kết quả là một phần đáng kể các hạt được tìm thấy tại một vị trí cụ thể thường đến từ 

các nguồn ở xa, thường nằm ngoài thẩm quyền và quyền kiểm soát của chính quyền địa 

phương. Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả trong các siêu đô thị (ví dụ như Delhi) 

khoảng 60% PM2.5 trong không khí xung quanh được tìm thấy trong khu vực đô thị xuất 

phát từ các nguồn ô nhiễm nằm ngoài quyền hạn pháp lý của chính quyền thành phố 

(Amann et al. 2017). 

2.2 Hợp lực với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 

Việc cung cấp điều kiện sống tốt bao gồm cả không khí sạch là mục tiêu chính sách 

bao quát được phản ánh trong nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững nhằm giải quyết các 

khía cạnh đa dạng và giao nhau về nhu cầu của con người và thách thức với môi trường. 

Việc đạt được SDGs vào năm 2030 đòi hỏi phải thực hiện các chiến lược và hành động 

phối hợp để giảm thiểu các mâu thuẫn và xung đột tiềm năng cũng như tối đa hóa sự hợp 

lực để đóng góp cho nhiều mục tiêu SDG. Kiểm soát ô nhiễm không khí có thể góp phần 

vào việc đạt được nhiều mục tiêu SDG, bao gồm giảm phát thải khí nhà kính (Haines et 

al. 2017). Khi các nước tìm cách kết hợp thực hiện SDG vào các quy trình lập kế hoạch 

và chính sách quốc gia, điều quan trọng là nhiều lợi ích được đánh giá để xác định hành 

động và chiến lược có thể giúp đạt được cùng lúc vài SDG, trong khi giảm thiểu xung đột 

và đánh đổi. 

Một số lợi ích của việc quản lý chất lượng không khí đi kèm với các Mục tiêu phát 

triển bền vững bao gồm, phát triển cơ sở hạ tầng (mở rộng lưới điện, giảm tổn thất, tăng 

cường mạng lưới phân phối khí, thực hành quản lý chất thải), tiết kiệm thời gian từ việc 

tránh phải đi thu nhiên liệu sinh học (như đi kiểm củi), tạo thêm công ăn việc làm từ sản 

xuất công nghệ sạch (ví dụ, sản xuất bếp điện hiệu năng cao, năng lượng tái tạo), sử dụng 
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đất hiệu quả hơn do giảm phát thải tro và bồ hóng, giảm phát thải các chất độc khác (Hg, 

POP) dẫn đến các tác động tốt đến sức khỏe cộng đồng, quản lý giao thông được cải 

thiện, tăng cường bảo vệ di tích lịch sử và tăng cường lợi ích kinh tế từ du lịch. 
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3 Phương pháp và số liệu 

Bất kỳ chính sách nào có hiệu quả về mặt chi phí để cải thiện chất lượng không 

khí tại một thành phố như Hà Nội cần giải quyết lượng phát thải từ nhiều nguồn khác 

nhau trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, không chỉ trong phạm vi thành phố, mà còn 

ở các tỉnh lân cận. Điều này đặt ra những thách thức mới đối với các hệ thống quản lý và 

giám sát môi trường, đòi hỏi phải có sự phối hợp, liên kết giữa các ngành và các cơ quan 

quản lý địa phương. 

Một quá trình như vậy đòi hỏi thông tin khoa học vững chắc từ một loạt các ngành 

khoa học, bao gồm nghiên cứu về công nghệ, kinh tế, khoa học khí quyển và dịch tễ học. 

Việc này cần áp dụng một quan điểm hệ thống tích hợp. 

3.1 Công cụ mô hình hóa 

3.1.1 Mô hình GAINS 

Phân tích được tiến hành cho đánh giá này sử dụng khí nhà kính - Công cụ mô 

hình tương tác ô nhiễm không khí (GAINS) (Amann et al. 2011) được phát triển tại Viện 

ứng dụng phân tích hệ thống quốc tế (IIASA) - xem Khung 1. 

Dựa trên các nghiên cứu khoa học được tiến hành ở Việt Nam, mô hình đã được 

điều chỉnh để phản ánh các điều kiện của Việt Nam, và được cung cấp một cơ dữ liệu ban 

đầu phản ánh tình hình Việt Nam một cách chính xác nhất có thể, đồng thời chấp nhận sự 

hiện diện của những khoảng trống thông tin quan trọng. Các nhà khoa học IIASA và 

VAST đã cùng phát triển một công cụ để nhập dữ liệu năng lượng và kinh tế vĩ mô cũng 

như các dự báo từ mô hình năng lượng 'The Viet Calculator 2050' (xem phần tiếp theo) 

vào mô hình GAINS. Điều này cho phép chuyển đổi liền mạch và xây dựng các kịch bản 

tiếp theo do VAST phát triển trong tương lai. 

Cơ sở dữ liệu bao gồm thông tin về các lộ trình phát triển kinh tế thay thế do 

VAST phát triển, về tác động của chúng lên phát thải các chất tiền thân của PM2.5, chẳng 

hạn như PM2.5 sơ cấp, SO2, NOx, NH3 và VOC, tiềm năng kỹ thuật giảm phát thải tại các 

nguồn khác nhau và chi phí kiểm soát phát thải liên quan. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến 

thông tin và dữ liệu cho các làng nghề. Đây là yếu tố điển hình cho khu vực và các dữ 

liệu còn chưa đầy đủ. Ngoài ra, GAINS-Việt Nam mô tả sự phát tán cũng  như tương tác 

hóa học của các chất phát thải ra trong khí quyển tại năm khu vực để đánh giá tác động 

của các biện pháp kiểm soát khí thải đối với nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh 

và số người tiếp xúc với nồng độ PM2.5 cao trong các khu vực. 
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Để nghiên cứu những tác động có thể có của các chính sách thay thế đối với giảm 

phát thải cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, chúng tôi đã đưa ra một loạt các phân bổ nguồn 

thải giúp ước tính đóng góp hiện tại của các ngành chủ chốt (ví dụ: các nhà máy điện và 

công nghiệp, giao thông, đốt nhiên liệu trong sinh hoạt hàng ngày, nông nghiệp) vào 

nồng độ PM2.5 trong khu vực. Đầu tiên, nồng độ PM2.5 xung quanh đã được ước tính ở 

độ phân giải không gian là 0,1⁰ × 0,1⁰ (xấp xỉ 11 × 10 km), với ước tính phát thải theo 

ngành của mô hình GAINS và mô phỏng nhiễu loạn của mô hình vận chuyển hóa chất 

trong khí quyển EMEP đối với sự phân tán ô nhiễm tầm xa (Simpson et al. 2012). Sau đó, 

chúng tôi tính toán mức độ đóng góp của từng nguồn phát thải riêng biệt đến nồng độ 

PM2.5 trong không khí xung quanh tại một vị trí đã được trích xuất từ các tính toán của 

mô hình, và tác động của chúng đến phơi nhiễm theo trọng số dân số được tính toán. Các 

bản đồ phân bố phát tán trong không gian thể hiện mô phỏng mô hình khí quyển dựa trên 

các cơ dữ liệu có sẵn trên toàn cầu. Để tinh chỉnh tính chính xác của các tính toán trong 

tương lai và tăng tính đại diện cho các điều kiện địa phương trong khu vực nghiên cứu, 

cần bao gồm thông tin địa phương về phân bố không gian các nguồn phát thải, đặc biệt là 

các nguồn cấp thấp như các ngành công nghiệp quy mô nhỏ không được định lượng tốt 

trong các dữ liệu quốc tế. 

3.1.2 Công cụ Calculator 2050 cho Việt Nam 

Công cụ “Việt Nam Calculator 2050” là một mô hình năng lượng kiểm kê theo nhu 

cầu sử dụng năng lượng (ISEA, MOIT 2016). Mô hình này dự báo các thay đổi của hệ 

thống cung cấp năng lượng theo nhu cầu sử dụng năng lượng của các ngành. Công cụ 

Calculator 2050 hỗ trợ quy hoạch năng lượng, sử dụng các dự báo xu hướng phát triển 

của các chỉ tiêu kinh tế xã hội chính làm đầu vào và đánh giá các hướng phát triển khác 

nhau của sự thâm nhập của các nguồn năng lượng tái tạo và các biện pháp hiệu quả năng 

lượng vào trong hệ thống. Công cụ này đã được xây dựng cho Việt Nam và chuyển giao 

cho Bộ Công thương trong năm 2014. Như đã nói ở trên, trong quá trình thực hiện dự án 

chúng tôi đã phát triển một công cụ chuyển đổi giúp đưa các kết quả của mô hình 

Calculator 2050 cho Việt Nam vào trong GAINS. 
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Khung 1: Mô hình GAINS 

Mô hình GAINS (Tương tác khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm không khí) 

đánh giá các chiến lược kiểm soát phát thải đa chất ô nhiễm hiệu quả đáp ứng các 

mục tiêu môi trường về chất lượng không khí (tác động đến sức khỏe con người 

và hệ sinh thái) và khí nhà kính. GAINS, được phát triển bởi Viện phân tích hệ 

thống ứng dụng quốc tế (IIASA), tập hợp dữ liệu về phát triển kinh tế, cấu trúc, 

tiềm năng kiểm soát và chi phí của nguồn phát thải, sự hình thành và phân tán các 

chất ô nhiễm trong khí quyển và đánh giá tác động môi trường của ô nhiễm 

(http://gains.iiasa.ac.at).  

 

Ngoài việc giảm phát thải khí nhà kính, GAINS còn tính toán các tác động ô 

nhiễm không khí đối với sức khỏe con người từ các hạt mịn và tầng ozone, thiệt 

hại đối với thảm thực vật gây ra bởi ozone mặt đất, sự axit hóa hệ sinh thái trên 

cạn và thủy sinh và lắng đọng nitơ dư thừa cho đất. GAINS mô tả mối tương 

quan giữa các hiệu ứng này và các chất gây ô nhiễm (SO2, NOx, PM, NMVOC, 

NH3, CO2, CH4, N2O, F-gases) đóng góp vào các hiệu ứng này ở các cấp độ khác 

nhau.  

GAINS đánh giá hiệu quả về chi phí của hơn 1000 biện pháp kiểm soát lượng khí 

thải vào khí quyển đối với mỗi vùng nguồn được xem xét trong mô hình. Mô 

hình này tính toán sự phát tán khí quyển của các chất gây ô nhiễm và phân tích 

chi phí cũng như tác động môi trường của các chiến lược kiểm soát ô nhiễm. 

Trong chế độ tối ưu hóa, GAINS xác định mức chi phí thấp nhất của các biện 

pháp kiểm soát phát thải trên các chất gây ô nhiễm, các thành phần kinh tế và các 

quốc gia nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu và khí hậu do người dùng chỉ định. 
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3.2 Các vùng trong phạm vi nghiên cứu 

Vấn đề ô nhiễm không khí thường được coi là vấn đề địa phương, tuy nhiên với đặc 

điểm vật lý của PM2.5 có thời gian tồn tại trong không khí có thể lên đến một tuần, do đó 

cần mở rộng phân tích nhiều lĩnh vực bao gồm hầu hết các nguồn phát thải đóng góp 

trong khu vực. Do đó, để đánh giá chất lượng không khí tại khu vực đô thị Hà Nội, các 

nghiên cứu khoa học cần quan tâm đến cả chất gây ô nhiễm từ bên ngoài thành phố bởi 

khí thải lan truyền trong một khu vực rộng lớn. 

Vì vậy, mô hình đã mở rộng cho toàn miền bắc Việt Nam và chia thành 5 vùng 

(Hình 1) như sau: 

 Thành phố Hà Nội; 

 Tỉnh Bắc Ninh; 

 Tỉnh Hưng Yên; 

 Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ. Bao gồm các tỉnh: Hải Dương, Bắc 

Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái 

Nguyên, Vĩnh Phúc, và Hòa Bình; 

 Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc, Trung Trung Bộ. Bao gồm các tỉnh: Sơn La, 

Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc 

Cạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế. 

 

Hình 1: Các vùng nghiên cứu trong mô hình GAINS-Vietnam 
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3.3 Thu thập dữ liệu 

Mô hình GAINS cung cấp lộ trình và dữ liệu mặc định cho nhiều nguồn phát thải, 

với kinh nghiệm được tích lũy từ mô hình GAINS trên toàn thế giới trong 30 năm với các 

điều kiện công nghệ và phát triển khác nhau, không nhất thiết phải áp dụng cho tất cả các 

nguồn phát thải tại Việt Nam. 

Trong năm đầu tiên của dự án, các nghiên cứu viên của IIASA và VAST đã cùng 

phát triển bộ dữ liệu vùng cho GAINS từ số liệu thống kê theo tỉnh về năng lượng, giao 

thông, nông nghiệp, dữ liệu nguồn điểm (nhà máy nhiệt điện, cụm công nghiệp), kết quả 

nghiên cứu cấp vùng, cấp quốc gia và các báo cáo tương đương. 

3.3.1 Sử dụng năng lượng và các hoạt động công nghiệp 

Dữ liệu thống kê chi tiết về sử dụng năng lượng của các tỉnh được tính từ cơ sở dữ 

liệu nguồn quốc tế (số liệu thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA 2015) và dữ 

liệu của Tổ chức Thép Thế giới (WSO 2018)), tạo cơ sở dữ liệu về cân bằng năng lượng 

cho GAINS ở cấp độ vùng. Để phân bố sử dụng năng lượng cho các nhà máy nhiệt điện 

và công nghiệp, tất cả các nhà máy nhiệt điện và cụm công nghiệp trọng điểm (sắt, thép, 

xi măng, bột giấy và giấy, sản xuất phân bón, gạch) được xác định vị trí và phân theo các 

vùng được tính đến trong mô hình GAINS-Việt Nam. 

Việt Nam hiện đang trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng nhiên liệu cho đun 

nấu. Đã có một số chương trình vùng và quốc gia về giảm tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhiên 

liệu rắn (than, củi, phụ phẩm nông nghiệp) bằng cách hỗ trợ tiếp cận gas (khí hóa lỏng). 

Phân bố sử dụng nhiên liệu và loại nhiên liệu theo vùng được thu thập và tóm tắt trong 

các đánh giá cấp quốc gia (Hoang 2011; Accenture Development Partnership 2012). Việc 

cập nhật các số liệu khảo sát sẽ được tiếp tục lên kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo của 

dự án. 

3.3.2 Giao thông đường bộ 

Dữ liệu địa phương cấp tỉnh về hoạt động giao thông đường bộ hiện còn thiếu, do 

đó dữ liệu này được ước tính ở cấp quốc gia và phân bổ cho các vùng dựa trên tính toán 

thích hợp. Lượng nhiên liệu tiêu thụ được ước tính từ số lượng phương tiện (GSO 2006, 

2016), quãng đường di chuyển trung bình hàng năm và trung bình lượng nhiên liệu mua 

bán, đồng thời dựa trên các đo đạc địa phương (NILU and CAI-Asia, CETIA 2015). 

Nghiên cứu NILU, CAI-Asia, CETIA (2015) được sử dụng để tính toán và phân chia 

tổng nhiên liệu được sử dụng trong ô tô thành xăng và diesel. 
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Tổng mức tiêu thụ nhiên liệu trong khu vực được ước tính tương đối phù hợp, 

chênh lệch 2-3% so với số liệu thống kê cả nước năm 2010 và 2015. Tuy nhiên, số liệu 

của mô hình “Viet Calculator” chênh lệch nhiều hơn và cần được hoàn thiện hơn. 

3.3.3 Đặc điểm của các làng nghề 

Hiện nay, có khoảng 1450 làng nghề tại Việt Nam, trong đó có khoảng 60% ở Đồng 

bằng sông Hồng (BTNMT 2008a). Các cơ sở sản xuất tại làng nghề đóng góp lớn vào 

việc tăng thu nhập tại khu vực nông thôn. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân gây ra sự 

suy thoái môi trường nghiêm trọng (BTNMT 2008a; Huy and Kim Oanh 2017). Các cơ 

sở này thường lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm không khí, nước và đất và đóng góp 

đáng kể vào ô nhiễm tại khu vực nông thôn. Điều kiện và đặc điểm cụ thể của các nguồn 

phát thải tại làng nghề mang tính đặc trưng, không đại diện và không có đầy đủ trong dữ 

liệu quốc tế (Huy and Kim Oanh 2017). 

Bên cạnh đó, do nguồn nhân lực và tài chính còn hạn chế nên vẫn còn thiếu về số 

liệu làng nghề để phân tích tác động tới môi trường (Huy and Kim Oanh 2017). Dữ liệu 

thống kê định lượng về hoạt động và các yếu tố phát thải đặc trưng cho các lĩnh vực khác 

nhau tại Việt Nam còn hạn chế, do đó hiện tại tạm ước tính tổng phát thải cho các nguồn 

đó. 

Để tính toán phát phải chính xác hơn, dự án hợp tác VAST-IIASA đã phát triển 

phương pháp „công dân tiếp cận khoa học‟ nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp về làng nghề tại 

Việt Nam (Nguyen et al. 2018) thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Giao diện 

của cơ sở dữ liệu GAINS cho phép chuyển thông tin mới từ ứng dụng của điện thoại di 

động. Vào tháng 10/2018, cuộc thu thập dữ liệu ban đầu đã được tổ chức với 30 người 

bao gồm nhân viên của CRETECH (VAST) và sinh viên Câu lạc bộ Sinh thái của Trường 

Đại học và Khoa học Công nghệ Hà Nội. Sau khi được đào tạo và chia thành 10 nhóm, 

các khảo sát viên đã đến 34 làng nghề thuộc quận/huyện Bắc và Nam Từ Liêm, Đan 

Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì và Đông Anh (Hình 2). 

Tuy nhiên, do việc thu thập dữ liệu cho các làng nghề vẫn đang được tiến hành, phát 

thải từ làng nghề chỉ bao gồm nghiên cứu sơ bộ, được phản ánh bởi thống kê năng lượng 

và kinh tế hiện có. Một số thông tin chỉ ra rằng dữ liệu hiện tại đang đánh giá thấp mức 

phát thải thực tế từ làng nghề, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, đồng thời cũng ảnh 

hưởng đến ước tính phát thải PM2.5 hiện nay. Báo cáo này cũng áp dụng lợi ích tiềm 

năng từ các biện pháp kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn. 
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Hình 2: Các vùng thu thập số liệu ban đầu cho ứng dụng “Craft village” 

3.3.4 Quản lý chất thải 

Dữ liệu lịch sử về chất thải rắn công nghiệp và đô thị, nước thải, thành phần và tỷ lệ 

thu gom, các hoạt động quản lý được lấy từ số liệu thống kê quốc gia, các báo cáo hiện 

trạng và các bài báo khoa học (GSO 1995; BTNMT2008b; World Bank 2009; BTNMT 

2010a; GSO 2011; BTNMT 2011; World Bank 2013; Nguyen and Chi 2015; GSO 2016; 

BTNMT 2016; DONRE 2018; URENCO 2018). Hiện các tài liệu thống kê tập trung vào 

số liệu về quản lý chất thải rắn được thống kê, mà không bao gồm các số liệu liên quan 

đến quản lý chất thải không được thu gom (đốt rác hay vứt bừa bãi). 

Để tiếp tục hỗ trợ và đánh giá các giả định và dữ liệu được sử dụng trong dự án, một 

ứng dụng đang được xây dựng trên điện thoại di động nhằm thu thập dữ liệu về các làng 

nghề (Nguyen et al. 2018) cũng bao gồm thông tin có thể sử dụng trong bộ số liệu về 

quản lý chất thải. Dự kiến dữ liệu thu thập được sẽ được đánh giá trong giai đoạn tiếp 

theo của dự án hợp tác giữa VAST và IIASA. 

3.3.5 Nông nghiệp 

Để hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho các khu vực của GAINS, dữ liệu về chăn nuôi được 

thu thập từ các số liệu thống kê quốc gia và các tỉnh (GSO 2006, 2016) các số liệu chi tiết 

hơn về bò sữa và gia cầm được thu thập từ (Bộ NNPTNT 2018). Số liệu về phân bón 

được sử dụng từ thống kê về ure và các loại phân bón nitơ khác của Hiệp hội Phân bón 

Quốc tế (IFA 2018) và phân phối cho các vùng của GAINS dựa trên tỷ lệ diện tích đất 

canh tác theo tỉnh (GSO 2006, 2016). Số liệu về diện tích và sản lượng lúa được lấy từ số 

liệu thống kê của các tỉnh trong khu vực (GSO 2006, 2016). 
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Hàng năm Việt Nam phát sinh một lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp, chủ yếu là 

rơm rạ và trấu, thường được đốt ngay ngoài ruộng hoặc sử dụng làm nhiên liệu nấu ăn. 

Ước tính của các vùng về lượng phụ phẩm tồn dư trên đồng ruộng được lấy từ các số liệu 

và nghiên cứu gần đây (Oanh et al. 2011; Hoang et al. 2013; Dinh et al. 2016; Hoang et 

al. 2017; Kim Oanh et al. 2018). 

  



Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội và khu vực phía Bắc 

Dự án VAST-IIASA 2018 - Trang 19 

4 Các kết quả nghiên cứu bước đầu 

Các kịch bản được giới thiệu trong phần này được hiểu là các kết quả bước đầu 

minh họa cho các đặc điểm chính của công cụ mô hình GAINS-Việt Nam được. Công cụ 

này được phát triển trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế giữa IIASA và VAST. Do báo 

cáo này thể hiện việc lần đầu áp dụng công cụ mô hình hóa GAINS cho các tỉnh miền 

Bắc Việt Nam nên còn rất nhiều khía cạnh cần được cải thiện. Cụ thể là các bộ dữ liệu 

được xây dựng cho Việt Nam dựa trên các thông tin được công bố công khai bao gồm 

thống kê năng lượng và dữ liệu về phát thải, hoặc được lấy từ các nguồn data quốc tế 

(chẳng hạn như các mối quan hệ nguồn thải – nguồn tiếp nhận trong khí quyển hoặc các 

thống kê năng lượng). 

Trước khi các kết luận chắc chắn được rút ra nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính 

sách thiết kế các chính sách quản lý chất lượng không khí hiệu quả, tất cả các khía cạnh 

nói trên đều cần được cải thiện. Các vấn đề này được đưa ra nhằm giải quyết trong khuôn 

khổ Giai đoạn 2 của dự án. Ngoài ra, cần thiết phải thiết lập một cộng đồng khoa học liên 

ngành nhằm tập hợp các kiến thức, kinh nghiệm thuộc các ngành khác nhau có liên quan 

đến quản lý chất lượng không khí hiệu quả cho Việt Nam để thiết lập một kênh đối thoại 

mang tính lâu dài với các nhà hoạch định chính sách. 

4.1 Tổng quan về phương pháp 

Để tìm hiểu về phạm vi và tính hiệu quả của các chính sách tiềm năng, đánh giá 

bước đầu được bắt đầu từ việc kiểm kê một cách chi tiết các nguồn phát thải dựa trên các 

thống kê chi tiết về mặt không gian. 

Dữ liệu về các hoạt động gây ô nhiễm không khí đã được thu thập ở mức độ các 

tỉnh và thông tin về các nguồn thải điểm cho các nhà máy điện và các nhà máy công 

nghiệp lớn. Hệ số phát thải được điều chỉnh để để phản ánh (trong điều kiện có các thông 

tin địa phương phù hợp) các đặc điểm đặc trưng của các nguồn thải ở Việt Nam và kiểm 

kê phát thải đã được tiến hành cũng như các biện pháp giảm phát thải đã ban hành đều 

được tuân thủ. Sau đó, các tính toán về phát tán khí quyển của GAISN đã được sử dụng 

để tính toán sự vận chuyển và biến đổi về mặt hóa học của các chất phát thải trong khí 

quyển nhằm mục tiêu ước tính mức độ phát tán của PM2.5 trong các vùng đưuọc mô 

phỏng và tính toán mức độ phơi nhiễm đối với các chất ô nhiễm. 

4.1.1 Phát thải của các chất là tiền chất của PM2.5 

Dựa trên thống kê về các hoạt động trong các khu vực được mô hình hóa trong 

GAINS được thu thập và xử lý bởi VAST, chúng tôi ước tính trong năm 2015 có 253 

nghìn tấn SO2, 431 nghìn tấn NOx, 188 nghìn tấn PM2.5 và 294 nghìn tấn NH3 phát thải 
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từ các vùng được mô hình hóa thuộc miền Bắc Việt Nam (Bảng 1). Tuy nhiên, cần chú ý 

rằng việc thu thập dữ liệu và ước tính phát thải bước đầu có sự ảnh hưởng của việc thiếu 

một số thông tin về hệ số phát thải ở địa phương, đặc biệt là thiếu dữ liệu về các làng 

nghề (xem mục 4.1.3). Để tăng mức độ chính xác của các ước lượng ban đầu này cần 

phải có các bước nghiên cứu tiếp theo. 

Bảng 1: Các ước tính bước đầu về phát thải các tiền chất của PM2.5 cho năm 2015 (nghìn tấn) 

 SO2 NOx PM2.5 NH3 

Hà Nội 17,8 66,6 23,5 23,3 

Bắc Ninh 3,3 7,9 4,3 5,5 

Hưng Yên 2,5 7,7 4,7 8,2 

Đồng bằng sông 

Hồng và các tỉnh 

trung du Bắc Bộ 

123,5 188,4 64,4 107,7 

Các tỉnh miền núi 

phía Bắc và Bắc 

Trung Bộ 

106,6 160,6 91,5 149,7 

Tổng 253,7 431,2 188,4 294,4 

Điểm đáng chú ý là mức độ đóng góp vào tổng lượng phát thải khác nhau đáng kể 

giữa năm khu vực được mô hình hóa. Ví dụ, các nhà máy điện tập trung chủ yếu ở các 

địa phương thuộc vùng D (Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du Bắc Bộ) trong khi 

không có nhà máy điện nào nằm trong khu vực Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trái lại, 

giao thông đóng góp phần lớn nhất vào phát thải NOx tại Hà Nội trong khi lĩnh vực sinh 

hoạt chiếm phần lớn phát thải PM2.5 tại các khu vực khác (Hình 4). Như đã đề cập ở 

trên, các ước tính ban đầu này có khả năng đã đánh giá thấp mức độ phát thải từ các làng 

nghề thủ công, đặc biệt là ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du Bắc Bộ. 
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Hình 3: Phát thải tiền chất PM2.5 tại các khu vực nghiên cứu được ước tính trong nghiên cứu này cho 

năm 2015 phân theo các khu vực được mô hình hóa 

    

 

Hình 4: Đóng góp của các ngành khác nhau đối với phát thải các tiền chất của PM2.5 của 5 khu vực, ước 

tính cho năm 2015 
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4.1.2 Nồng độ trong khí quyển của PM2.5 và mức độ phơi nhiễm của cộng đồng 

Dựa trên các ước tính phát thải nói trên cho năm 2015, nồng độ PM2.5 trong khí 

quyển tại các khu vực được mô hình hóa đã được ước tính với công cụ GAINS (Hình 5). 

Nồng độ cao nhất (lên tới 55 µg/m
3
) đã được ước tính cho khu vực đô thị Hà Nội. Các 

khu vực lân cận có nồng độ thấp hơn, tuy nhiên như đã nói ở trên, việc thiếu các ước 

lượng tin cậy về mức độ phát thải tại các làng nghề có thể dẫn đến việc đánh giá thấp 

mức độ phát thải so với thực tế trong các ước lượng ban đầu. Một số ít các nghiên cứu 

hiện có về nồng độ PM tại các khu vực nông thôn cho thấy nồng độ PM2.5 trung bình 24 

giờ tương tự như ở Hà Nội, chẳng hạn, ở khu vực Tam Đảo (Hoàng Xuân Cơ và cộng sự 

2014) và tại Lục Nam (Bac and Hien 2009). Tuy nhiên, ngay cả khi các phân tích hiện có 

cho thấy việc nồng độ PM2.5 vượt Tiêu chuẩn chất lượng không khí của Việt Nam ở mức 

25 µg/m³ tại nhiều khu vực. 

 

Hình 5: Nồng độ trong không khí xunh quanh của PM2.5 được mô hình hóa cho năm 2015 (nồng độ trung 

bình năm, µg/m³)  

Do dự phân bố không đồng đều về nồng độ PM2.5 trong không khí tại các vùng, 

phân bố mức độ phơi nhiễm của dân cư là điều đáng quan tâm trong quản lý chất lượng 

không khí nằm cải thiện sức khỏe cộng đồng và bảo vệ người dân trước phơi nhiễm với 

mức nồng độ PM2.5 cao hơn tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia (25 µg/m
3
). Đối 

với năm 2015, các phân tích của mô hình GAINS cho thấy có khoảng 13 triệu người 

trong các khu vực được nghiên cứu được sống trong bầu không khí có chất lượng đạt tiêu 

chuẩn quốc gia trong khi có 20 triệu người tiếp xúc với nồng độ PM2.5 cao hơn trong 

không khí (Hình 6). Đặc biệt là ở Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên có mức nồng độ vượt 

tiêu chuẩn về chất lượng không. 
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Hình 6: Phân bố dân cư tiếp xúc với nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh tại các khu vực được 

nghiên cứu trong năm 2015 (các ước tính ban đầu của GAINS) 

4.1.3 Đánh giá 

Việc đánh giá chính xác về nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh bị giới hạn 

bởi việc các dữ liệu đo đạc quan trắc dài hạn được kiểm soát về mặt chất lượng còn tương 

đối hạn chế. Tuy nhiên, các tính toán của GAINS nằm trong giới hạn được đưa ra bởi các 

nghiên cứu và báo cáo trước đó (Bảng 2). 

Bảng 2: Nồng độ PM2.5 trung bình năm được báo cáo và mô hình hóa cho khu vực nội thành Hà Nội 

(µg/m3) 

Nguồn số liệu <2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Báo cáo môi 

trường quốc gia 

năm 2016 (Bộ 

TNMT 2016) 

 33 52 43 45 35  

Báo cáo môi 

trường quốc gia 

năm 2013 

(BTNMT 2013) 

  >60     

(Cohen et al. 

2010) 

54 ± 33 

(2001-

2008) 
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Đại sứ quán Mỹ 

tại Việt Nam 

     51 43 

(Nguyen et al. 

2015) 

 ~60 (2010-2014)   

(Kim Oanh et al. 

2006) 

33-124
1)

 

(2001-

2004) 

      

(WHO 2016b)      47.9  

Nghiên cứu này:  

ước lượng của 

GAINS
2
 

43-52  

(2010) 

   42-55   

Ghi chú: 
1) 

Trung bình cho mùa mưa và mùa khô 
2)

 Biến thiên trong các vùng nội 

thành Hà Nội 

4.1.4 Sự phân chia các nguồn 

Yếu tố cung cấp nhiều thông tin nhất là sự phân chia các nguồn phát thải trong đó 

định lượng được sự đóng góp phát thải đối với nồng độ PM2.5 từ các nguồn khác nhau và 

từ các vùng khi xét cho một vùng. Đối với Hà Nội (Hình 7, trái), mô hình GAINS ước 

tính rằng một phần ba dân số tiếp xúc với PM2.5 cho phát thải đến từ các hoạt động bên 

trong phạm vi địa lý của thành phố. Một phần ba đóng góp bởi các tỉnh thuộc khu vực 

Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du Bắc Bộ và phần còn lại đến từ các tỉnh khác 

(8%), các quốc gia khác và vận tải quốc tế (25%), và từ các nguồn tự nhiên (muối biển, 

bụi đất) (khoảng 5%). Tại các địa phương có diện tích nhỏ hơn với lượng phát thải thấp 

hơn, sự đóng góp của các nguồn phát thải địa phương còn thấp hơn nữa (xem Hình 6 cho 

các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên). 

Trái với suy nghĩ thông thường, phát thải từ giao thông đường bộ không phải là 

nguồn đóng góp PM2.5 lớn nhất ở Hà Nội, mặc dù hoạt động này chiếm khoảng một 

phần tư trong phần phát thải lớn nhất. Khoảng ba phần tư còn lại đến từ các ngành khác. 

Chúng tôi ước tính khoảng 20% lượng PM2.5 trong không khí tại Hà Nội đến từ các nhà 

máy nhiệt điện lớn và các khu công nghiệp lớn, 15% do phát thải từ các hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày (đun nấu sử dụng sinh khối), 15% từ phát thải ammonia trong chăn nuôi 

và sử dụng phân bón, và khoảng 7% từ đốt phụ phẩm nông nghiệp (Hình 7, phải). 
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Hình 7: Các nguồn đóng góp vào nồng độ PM2.5 (trung bình năm gia quyền theo dân số) tại Hà Nội trong 

năm 2015. Trục x phân biệt nguồn gốc của PM2.5 về mặt không gian, v.d., (từ phải sang trái) (i) các 

nguồn phát thải trong cùng một khu vực, (ii) các nguồn từ các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng sông 

Hồng và các tỉnh trung du miền Bắc, (iii) các tỉnh ngoài vùng Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du 

miền Bắc, (iv) các nguồn từ các nước khác và từ vận tải quốc tế, và (v) các nguồn tự nhiên (muối biển, 

bụi đất). Trục y thể hiện lượng phát thải đóng góp bởi các ngành kinh tế khác nhau. Đường màu đỏ thể 

hiện tiêu chuẩn chất lượng không khí Việt Nam cho PM2.5 (25 µg/m³) và hướng dẫn về chất lượng không 

khí toàn cầu của WHO (10 µg/m³). 

 

Hình 8: Đóng góp của các nguồn đối với nồng độ PM2.5 trọng số trên dân số trong năm 2015 tại tỉnh Bắc 

Ninh (trái) và tỉnh Hưng Yên (phải). Các nguồn được phân loại như trong Hình 7. 
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4.2 Chất lượng không khí trong tương lai 

Việt Nam hiện đang đạt được mức tăng trưởng kinh tế ở mức cao, điều này cũng 

làm thay đổi các động lực tác động đến mức độ ô nhiễm trong tương lai. Ngoài ra, chính 

phủ Việt Nam cũng đang xây dựng các quy định mới về kiểm soát phát thải giúp tăng 

cường quản lý chất lượng không khí trong tương lai. 

4.2.1 Xu hướng phát triển kinh tế 

Để tìm hiểu xu hương phát triển về chất lượng không khí ở Hà Nội và tính hiệu 

quả của các can thiệp về mặt chính sách; chúng tôi đã xây dựng một đường cơ sở trong 

đó dự báo tăng trưởng dân số, tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng được xây dựng 

bởi công cụ Việt Nam Calculator 2050 (xem mục 4.1.2). 

Dự báo này dựa trên các chỉ tiêu phát triển được đưa ra trong Kế hoạch Phát triển 

Kinh tế Xã hội (Quốc hội 2016), với mức tăng trưởng GDP hàng năm từ 6-7%. Đến năm 

2020, ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm 85% đóng góp cho GDP. Dự báo tăng trưởng 

dân số có liên hệ với dự báo của Tổng cục thống kê và UNFPA (GSO & UNFPA 2014), 

trong đó tỉ lệ đô thị hóa là 38-40%. Các dự báo này cũng phù hợp với Chiến lược phát 

triển Năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến 

lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 (Thủ tướng 

Chính phủ 2007; Thủ tướng Chính phủ 2015), Chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 

2030 tầm nhìn đến 2050 (Thủ tướng Chính phủ 2012) và các quy hoạch ngành cho nông 

nghiệp, công nghiệp và giao thông. Việc phân chia tăng trưởng kinh tế theo vùng dựa vào 

các kế hoạch phát triển của các tỉnh, thành phố. 

Nhìn chung, dự báo giả thiết rằng tăng trưởng dân số ở miền Bắc vào khoảng 

0,7%/năm; với mức tăng trưởng này, đến năm 2030 dân số sẽ tăng 11% so với năm 2015. 

Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế (thể hiện bằng GDP đầu người) được cải thiện ở mức 

5%/năm, đồng nghĩa với tăng trưởng GDP khoảng 130% trong năm 2030 (Hình 4). Nhu 

cầu giao thông vận tải được giả thiết là theo mức tăng trưởng tương đương. Dự báo kinh 

tế đi kèm với dự báo năng lượng trong đó đưa ra dự báo giảm cường độ năng lượng ở Hà 

Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên và tăng cường độ năng lượng tại khu vực Đồng bằng sông 

Hồng và các tỉnh trung du phía Bắc do việc chuyển dịch các hoạt động công nghiệp sang 

vùng này (Bảng 4). 

Bảng 3: Các giả thiết về các chỉ số phát triển chính trong giai đoạn 2015 – 2030 
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 Dân số (Triệu người) GDP đầu người  

(1000 €/năm) 

GDP (tỉ €) 

 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng/

năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng/

năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng/

năm 

2030 

Hà Nội 7,22 0,9% 8,23 1964 5,1% 4129 14,2 6,0% 34,0 

Bắc Ninh 1,15 1,0% 1,35 2776 3,6% 4687 3,2 4,6% 6,3 

Hưng Yên 1,16 0,7% 1,29 1030 5,3% 2230 1,2 6,0% 2,9 

Đồng bằng sông Hồng 

và các tỉnh trung du Bắc 

Bộ 

16,41 0,5% 17,77 640 5,0% 1329 10,5 5,5% 23,6 

Các tỉnh miền núi phía 

Bắc và Bắc Trung Bộ 
17,19 0,9% 19,59 545 5,1% 1152 9,4 6,0% 22,6 

Tổng 43,14 0,7% 48,24 891 5,0% 1853 38,45 5,8% 89,38 

Bảng 4: Tăng trưởng nhu cầu giao thông vận tải (10
9
 phương tiện kilomet), cường độ năng lượng (PJ) và 

tiêu thụ năng lượng (PJ) trong kịch bản cơ sở (nguồn: VIET calculator2050) 

 Quãng đường di chuyển Cường độ năng lượng Tiêu thụ năng lượng  

 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng 

/năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng/

năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng/

năm 

2030 

Hà Nội 11,28 4,2% 20,95 13,6 -0,8% 12,1 29,98 10,4% 131,96 

Bắc Ninh 0,96 3,7% 1,65 6,8 -0,1% 6,7 5,44 10,1% 22,89 

Hưng Yên 0,87 3,4% 1,44 18,1 -1,4% 14,6 5,47 10,1% 23,09 

Đồng bằng sông Hồng 

và các tỉnh trung du 

Bắc Bộ 

14,76 3,4% 24,35 81,1 2,0% 109,1 47,92 9,4% 184,24 

Các tỉnh miền núi phía 

Bắc và Bắc Trung Bộ 
12,16 3,4% 19,99 68,5 -0,1% 67,8 141,02 9,9% 578,73 

Tổng 40,03 3,6% 68,38 45,0 0,9% 51,5 229,83 9,9% 940,91 
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Bảng 5: Tăng trưởng tiêu dùng năng lượng (PJ) trong kịch bản cơ sở (nguồn: VIET calculator2050) 

 Than, sinh khối Nhiên liệu lỏng Khí thiên nhiên 

 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng 

/năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng 

/năm 

2030 2015 Tỉ lệ 

tăng 

trưởng 

/năm 

2030 

Hà Nội 58,8 -3,4% 35,1 104,0 5,8% 243,3 0,12 5,8% 0,28 

Bắc Ninh 8,9 -3,4% 5,3 7,2 4,4% 13,8 0,02 6,3% 0,05 

Hưng Yên 8,9 -3,5% 5,2 7,2 4,3% 13,5 0,02 6,3% 0,05 

Đồng bằng sông Hồng 

và các tỉnh trung du Bắc 

Bộ 

693,9 8,0% 2192,3 110,6 4,0% 200,1 0,16 1,5% 0,2 

Các tỉnh miền núi phía 

Bắc và Bắc Trung Bộ 
348,5 3,9% 617,9 150,6 5,4% 331,7 1,13 6,0% 2,72 

Tổng 1119,1 6,4% 2855,9 379,7 5,1% 802,3 1,45 5,6% 3,3 

 

4.2.2 Các quy định về kiểm soát ô nhiễm được áp dụng trong kịch bản cơ sở 

Các cơ quan quản lý Việt Nam đã áp dụng các quy định cho các nguồn thải chính 

(xem Bảng 6) nhằm cải thiện đáng kể chất lượng không khí xung quanh. Cuối cùng, việc 

tuân thủ này nhằm đạt được tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí ở mức 25 µg/m³ 

đối với nồng độ trung bình năm của PM2.5 (BTNMT 2013a) và các hướng dẫn về chất 

lượng không khí quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Các quy định chặt chẽ hơn 

hiện đang được thảo luận.  

Bước đầu, một kịch bản với “Các quy định hiện hành” (CLE) được xây dựng để 

đánh giá tương tác giữa các chính sách kiểm soát ô nhiễm với tăng trưởng kinh tế và tác 

động của chúng đến chất lượng không khí tương lai. Kịch bản này giả thiết rằng các xu 

hướng tăng trưởng kinh tế được đưa ra ở phần với các quy định về kiểm soát ô nhiễm 

được mô tả dưới đây được thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn. 

Đối với các phương tiện giao thông đường bộ, Việt Nam đã áp dụng các tiêu chuẩn 

khí thải và quy trình kiểm nghiệm của châu Âu. Trong một thời gian dài, Euro 2/II là tiêu 

chuẩn phát thải được áp đối với các phương tiện đăng ký mới, bao gồm cả phương tiện 

hạng nặng và hạng nhẹ. Tiêu chuẩn khí thải của phương tiện giao thông đường bộ gần 
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đây đã được nâng lên Euro 4 đối với xe chạy xăng và Euro 5 đối với xe chạy dầu diesel, 

đi cùng với việc nâng cao tiêu chuẩn nhiên liệu, giảm hàm lượng lưu huỳnh. Tuy nhiên, 

việc sử dụng song song nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn sẽ có thể làm giảm 

chức năng vận hành và tính bền vững của các hệ thống kiểm soát khí thải của phương 

tiện. Các tiêu chuẩn khí thải Euro 5 còn lại được lên kế hoạch để áp dụng vào năm 2033-

2023. 

Các máy móc chuyên dụng hiện vẫn chưa được kiểm soát. Trong kịch bản “Công 

nghệ kiểm soát tiên tiến” (ACT), chúng tôi giả thiết rằng tiêu chuẩn khí thải Euro 6/VI 

cho phương tiện giao thông đường bộ sẽ được áp dụng từ năm 2028 trở về sau. 

Bảng 6: Các chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí tại Việt Nam bao gồm trong kịch bản “Các quy định 

hiện hành” (CLE)  

Ngành Hiện đang áp dụng Áp dụng trong tương lai 

Các nhà máy nhiệt 

điện 
 Các quy định từ năm 2009 (BTNMT 

2009a) 

 

Công nghiệp   Các quy định về ô nhiễm năm 1995 

 2009 cập nhật cho bụi và các chất vô 

cơ (BTNMT 2009b) 

 Các nhà máy phân bón hóa học 

(BTNMT 2009c) 

 Các nhà máy xi măng(BTNMT 

2009d)  

 Các nhà máy lọc hóa dầu (BTNMT 

2010b) 

 Công nghiệp sản xuất thép (BTNMT 

2013b) 

 

Giao thông  Euro 2/II cho phương tiện giao thông 

sử dụng xăng và dầu diesel – đến 2018 

 Euro 4/IV – từ 2018 

 Euro 5/V – từ 2022/23 về sau 

 

4.2.3 Các quy định hiện hành trong kịch bản cơ sở trong năm 2030 

Theo như các xu hướng tăng trưởng kinh tế của từng vùng theo dự báo năng lượng 

và giả thiết việc thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát khí thải đã nêu trong Bảng 6, 

nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh có tăng nhẹ trên toàn bộ khu vực được 

nghiên cứu cho đến năm 2030 so với mức phát thải hiện tại. Nồng độ PM2.5 tối đa tính 

toán được có thể đạt mức từ 55 µg/m³ đến 64 µg/m³ (Hình 9, bên trái), cao gấp đôi tiêu 
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chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. Quan trọng nhất là mức nồng độ 

cao như vậy không chỉ tập trung ở khu vực nội thành Hà Nội mà còn xuất hiện các vùng 

với nồng độ cao tại các khu công nghiệp mới ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và các 

tỉnh trung du Bắc Bộ. 

 

Hình 9: Nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh (hình trái) và mức độ tiếp xúc của người dân với 

PM2.5 (hình phải) đối với PM2.5 trong kịch bản cơ sở với các quy định hiện hành cho năm 2030. 

Nồng độ PM2.5 theo trọng số dân số có thể tăng lên tại Hà Nội khoảng 20% lên 

mức 58 µg/m³, và mức tăng có thể cao hơn ở các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Tình hình 

cũng có xu hướng xấu đi đối với mức độ tiếp xúc với PM2.5 của người dân khi chỉ có 

khoảng 7,7 triệu người có thể sống trong khu vực có nồng độ PM2.5 thấp hơn tiêu chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, ít hơn 38% so với năm 2015. Ngược lại, số người tiếp xúc với nồng độ 

vượt tiêu chuẩn sẽ tăng 50% so với năm 2015, lên mức 28 triệu người vào năm 2030 

(Hình, bên phải). 

Do mức tăng phát thải là tương tự nhau giữa các vùng, phân bố không gian của 

nguồn phát thải không thay đổi nhiều qua các năm (Hình 10). So sánh với tình hình năm 

2015, mức tăng lớn nhất về nồng độ PM2.5 sẽ đến từ phát thải trong ngành điện. 
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Hình 10: Phân bố các nguồn trong kịch bản cơ sở với các quy định hiện hành dự báo cho năm 2030. Các 

biểu đồ cho thấy sự đóng góp vào nồng độ PM2.5 theo trọng số dân số tại Hà Nội (hình trái), Bắc Ninh 

(hình giữa) Hưng Yên (hình phải). 

4.2.4 Phạm vi áp dụng kịch bản sử dụng công nghệ kiểm soát khí thải tiên tiến 

Đây là phần mở rộng của mô hình GAINS, trong kịch bản này sử dụng các biện 

pháp tăng cường về mặt kĩ thuật trong công nghệ kiểm soát khí thải – các biện pháp này 

đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, kịch bản này không xét đến 

những lợi ích môi trường về việc thay đổi cơ chế, chính sách các ngành kinh tế ví dụ như 

các hoạt động tiết kiệm năng lượng hay thay thế nhiên liệu. Các chính sách này cải thiện 

đáng kể chất lượng không khí tuy nhiên chúng sẽ được đánh giá sau. 

Các phân tích trong báo cáo này sẽ thắt chặt các giá trị giới hạn đối với các chất 

SO2, NOx và PM/TSP phát thải tại các nguồn điểm lớn. Đối với các nguồn thải giao 

thông, các biện pháp kiểm soát khí thải chặt chẽ hơn được áp dụng cho các phương tiện 

giao thông phi đường bộ  và tiêu chuẩn khí thải áp dụng cho các phương tiện giao thông 

đường độ ở mức Euro 6/Level VI. Tuy nhiên, kịch bản này không thay thế hoàn toàn các 

phương tiện và công nghệ hiện tại; mà đưa các công nghệ sạch hơn vào thông qua việc 

nâng cao công suất sản xuất hoặc trong quá trình thay thế những thiết bị lạc hậu. 

Để minh hoạ tầm trọng của việc quản lý ô nhiễm không khí liên khu vực, nghiên 

cứu sẽ tiến hành mô phòng cho hai trường hợp. Theo giả thiết nồng độ PM2.5 cao nhất ở 

khu vực nội đô thành phố Hà Nội; trường hợp một mô phỏng áp dụng các phương pháp 

kiểm soát khí thải tiên tiến cho riêng khu vực thành phố Hà Nội. 

So sánh với kết quả mô phòng nồng độ PM2.5 theo kịch bản cơ sở được thể hiện ở 

Hình 10, có thể thấy rằng các biện pháp đưa ra trong kịch bản này đã có tác động tích cực 

trong việc giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí trong khu vực thành phố Hà Nội. Nồng 

độ PM2.5 không khí xung quanh giảm từ 64 µg/m³ trong kịch bản cơ sở xuống còn 

Ha Noi                                     Bac Ninh                                    Hung Yen 
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56 µg/m³ trong kịch bản này, và trung bình người dân phơi nhiễm với nồng độ 52 µg/m³ 

trong thành phố Hà Nội (Hình 11, bên trái). 

Ngược lại, trường hợp thứ hai giả định các biện pháp kiểm soát khí thải tiên tiến 

được áp dụng cho toàn bộ khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du. Khi áp 

dụng cho các khu vực này, nồng độ PM2.5 đã giảm xuống còn 35 µg/m³ và trung bình 

người dân khu vực Hà Nội phơi nhiễm với nồng độ 33µg/m³ (Hình 11, bên phải). 

 

Hình 11: Nồng độ không khí xung quanh của PM2.5 khi áp dụng các biện pháp kiểm soát tân tiến (ACT) 

trong thành phố Hà Nội (trái) và áp dụng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du Bắc Bộ 

(phải) 

Hiệu quả của việc giảm thiểu khí thải cục bộ đối với chất ô nhiễm tồn tại trong khí 

quyển lên tới một tuần được thể hiện trong Hình 12, trong đó nồng độ PM2.5 giảm rõ rệt 

nhất ở khu vực Hà Nội. 
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Hình 12: Các nguồn phát thải PM2.5  trong khu vực Hà Nội vào năm 2030 sau khi áp dụng công nghệ xử 

lý tiên tiến ở khu vực Hà Nội (hình bên trái) và tất cả các tỉnh phía Bắc (hình bên phải) 

4.2.5 Đồng đốt sinh khối trong sản xuất điện 

Các trường hợp trên cung cấp ví dụ ban đầu cho việc phân tích các biện pháp kiểm 

soát kỹ thuật, nhóm các biện pháp thứ hai có thể cải thiện chất lượng không khí thông 

qua các thay đổi về chính sách năng lượng, công nghiệp và nông nghiệp. Trong báo cáo 

này lấy ví dụ về chính sách sử dụng lượng rơm rạ và các phụ phẩm dư để làm nhiên liệu 

phụ trợ cho các nhà máy điện than. 

Hiện nay, đa số rơm rạ dư thừa trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đang được 

xử lý bằng phương pháp đốt ngay tại ruộng; phương pháp này phát thải một lượng đáng 

kể các chất ô nhiễm (PM, SO2, NOx, cũng như các khí nhà kính) vào không khí (Nguyen 

2012; Hoang et al. 2013; Dinh et al. 2016; Hoang et al. 2017).  

Thay vì đốt rơm rạ và các phế phẩm nông nghiệp ngoài ruộng, chúng có thể được sử 

dụng để đốt đồng thời trong các nhà máy điện than. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích 

về việc giảm thiểu ô nhiễm không khí. Mặc dù lượng chất thải nông nghiệp bị đốt cháy là 

như nhau, nhưng lượng khí thải gây ô nhiễm có thể giảm đáng kể do hiệu quả quá trình 

đốt cao hơn và có thiết bị xử lý khí thải tiêu chuẩn trong nhà máy sản xuất điện (ngoài ra, 

rơm rạ có chưa ít lưu huỳnh hơn than). Một nghiên cứu gần đây cho thấy ở Việt Nam 

việc đốt đồng thời rơm rạ trong các nhà máy điện có thể thay thế 5% lượng than đầu vào 

và giảm lượng phát thải khí PM10, SO2, và NOx lần lượt là 10-14%; 5-8% và 4,5%. Việc 

sử dụng đồng thời rơm rạ trong nhà máy điện than này có thể giảm phát thải khí nhà kính 

khoảng 3% (Truong and Ha-Duong 2018b). 

Để tìm hiểu về các tác động ô nhiễm không khí tiềm ẩn trong khu vực phía Bắc Việt 

Nam, chúng tôi đã thiết lập kịch bản phát triển mới, trong đó, đến 2030 sẽ thay thế 5% 

ACT in Ha Noi                                                                                            ACT in Greater Hanoi/  

only                                                                                                              Red River Delta 
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lượng than sử dụng trong nhiệt điện than sẽ được thay thế bằng sinh khối rơm rạ. Đồng 

thời lúc đó, lượng rơm rạ đốt ngoài ngoài đồng sẽ giảm tương ứng. 

Chúng tôi cũng giả định rằng lượng rơm rạ có thể được vận chuyển từ tỉnh này sang 

tỉnh khác trong khu vực nghiên cứu và lượng phát thải khí ô nhiễm trong quá trình vận 

chuyển đó là không đáng kể so với lượng phát thải do đốt rơm rạ (Truong and Ha-Duong 

2018a). Vì không có nhà máy nhiệt điện than ở các Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, 

chúng tôi giả định rằng lượng phế phẩm nông nghiệp và rơm rạ ở các tỉnh này có thể 

được vận chuyển đến nhà máy điện gần nhất bên ngoài các địa phương này.  

Các phân tích trong GAINS ban đầu cho thấy  việc đồng đốt rơm rạ như vậy có lợi 

ích đáng kể cho chất lượng không khí. Biện pháp này làm giảm nồng độ tối đa PM2.5 ở 

Hà Nội từ 64 µg/m
3 

trong kịch bản cơ sở (không thay thế 5% lượng than trong nhiệt điện 

bằng rơm rạ) xuống còn khoảng 58 µg/m
3
. Trung bình mức độ độ phơi nhiễm của người 

dân sẽ giảm khoảng 7%. 

 

Hình 13: Nồng độ không khí xung quanh của PM2.5 do việc thay thế 5% than bằng rơm rạ trong các nhà 

máy nhiệt điện than vào năm 2030 và các nguồn phát thải tại Hà Nội 

4.2.6 So sánh lượng phát thải, lượng phơi nhiễm và phi phí kiểm soát ô nhiễm 

Các biện pháp can thiệp ở trên đã giúp giảm phát thải tiền chất PM2.5 ở các vùng 

khác nhau ở miền Bắc Việt Nam, nó cũng có tác động khác nhau đến sự phơi nhiễm của 

dân cư do có sự khác biệt về khí hậu, khí tượng và địa hình cũng như mật độ dân số. Ảnh 

hưởng của các biện pháp giảm thiểu tại các khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh 

trung du sẽ được thể hiện trong phần tiếp theo.  
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4.2.6.1 Phát thải 

Trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du, kịch bản ACT sẽ có tác 

động lớn nhất đối với phát thải PM 2.5, vì biện pháp này tác động tới nhiều ngành. Tiếp 

theo là kịch bản đồng đốt rơm rạ trong các nhà máy nhiệt điện than, trong đó việc cắt 

giảm chính nằm ở việc giảm tiêu thụ than (Hình 14). 

 

Hình 14: Phát thải tiền chất PM ở khu vực Đồng bằng sông Hồng trong các năm 2015 và 2030 cho các 

kịch bản được thảo luận trong báo cáo này 
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4.2.6.2 Lượng phơi nhiễm 

Đối với phơi nhiễm với ô nhiễm của dân cư, việc áp dụng các công nghệ xử lí tiên 

tiến cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam có những cải thiện đáng kể nhất. Chiến lược này 

giúp chất lượng không khí đặt tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia cho 25 triệu 

người, tương đương hơn một nửa tổng số dân trong các khu vực được nghiên cứu (Hình 

15). 

 

Hình 15: Phân bố dân cư bị phơi nhiễm với PM2.5 ở miền Bắc Việt Nam trong các kịch bản khác nhau 

4.2.6.2.1 Chi phí kiểm soát ô nhiễm  

Dựa trên dữ liệu hiện tại trong mô hình GAINS-Việt Nam, ước tính năm 2015 Việt 

Nam chi khoảng 1,5% GDP vào kiểm soát ô nhiễm không khí, phần lớn là do phát thải từ 

phương tiện giao thông (Hình 16). Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát không khí bổ 

sung đã được quyết định (CLE) sẽ làm tăng chi phí trong tương lai và sẽ chiếm 2,1% 

GDP vào năm 2030. Việc thực hiện đầy đủ Công nghệ giảm thiểu ô nhiễm tiến tiến 

(ACT) sẽ đòi hỏi đáng kể nguồn nhân lực chất lượng cao; nếu chỉ áp dụng riêng cho khu 
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vực Hà Nội, chi phí sẽ chỉ tăng lên 2,3% GDP của khu vực Đồng bằng sông Hồng và các 

tỉnh trung du, và nếu áp dụng cho tất cả vùng Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh trung du 

tốn khoảng 3.7% GDP. Ngược lại, chi phí của chiến lược sử dụng rơm rạ đồng thời trong 

nhiệt điện than không cần sử dụng các công nghệ kiểm soát khí thải tốn kém nhưng có 

thể tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp thay thế cho than trong ngành điện thậm chí 

còn tốn ít hơn cả kịch bản các quy định hiện hành (2,0% GDP). 

 

 

Hình 16: Chi phí kiểm soát khí thải ô nhiễm cho các kịch bản khác nhau tính theo % GDP 

4.2.6.3 Chiến lược quản lý không khí hiệu quả về chi phí 

Sự khác biệt trong các tính năng chính của các kịch bản trên bao gồm: (i) các lợi ích 

về mức độ ô nhiễm môi tường và mức độ phơi nhiễm chất ô nhiễm của người dân, cũng 

như (ii) chi phí kiểm soát ô nhiễm cho thấy tiềm năng đáng kể cho việc phát triển các 

chiến lược giảm thiểu hiệu quả để cải thiện chất lượng không khí mà không đặt gánh 

nặng quá mức cho nền kinh tế. Mô hình GAINS-Việt Nam, phiên bản đầu tiên được triển 

khai trong dự án VAST-IIASA, cung cấp một công cụ để phân tích các chiến lược hiệu 

qủa về chi phí dựa trên thông tin khoa học tốt nhất có thể cung cấp thông tin hữu ích cho 

các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam.  
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5 Kết luận 

Dự án hợp tác giữa VAST và IIASA đã phát triển phiên bản GAINS-Việt Nam 

nhằm hỗ trợ đưa ra các lựa chọn quản lý môi trường không khí ở miền Bắc Việt Nam và 

mang lại nhiều lợi ích phát triển vùng. 

Phương pháp phân tích và nghiên cứu của GAINS cơ bản đang được áp dụng cho 

phân tích chính sách trên toàn thế giới, nhiều dữ liệu đầu vào cụ thể của Việt Nam đã 

được biên soạn và tổng hợp trong năm đầu của dự án, tuy nhiên với mức độ chi tiết đến 

từng tỉnh của GAINS thì bộ số liệu này vẫn cần được cập nhật và đối chứng với thực tế 

từng tỉnh. Ngoài ra, các tính năng phân tích kinh tế của GAINS cho phép ước tính chi phí 

của các chiến lược kiểm soát ô nhiễm thay thế, phát triển các chính sách/chiến lược hiệu 

quả về chi phí; tuy nhiên, đối với thực tế Việt Nam, cần đánh giá thêm tính không đồng 

nhất về kinh tế xã hội (sự chênh lệch giàu nghèo). 

Trong năm đầu tiên của dự án, công cụ GAINS đã đáp ứng tốt với miền Bắc Việt 

Nam, và một bộ dữ liệu ban đầu đã được tổng hợp, xây dựng từ các thống kê và các 

nghiên cứu khoa học chính thống, cung cấp thông tin có giá trị cao cho việc quản khí 

không khí ở Việt Nam. 

Chất lượng không khí kém là một vấn đề quan trọng trong phát triển tại Việt Nam 

Theo ước tính của Tổ chức Y Tế thế giới, chất lượng không khí kém là một gánh 

nặng phát triển lớn, có tác động đáng kể đến sức khoẻ cộng đồng (WHO 2016a), tiếp xúc 

với ô nhiễm không khí gây ra 6,5 triệu ca tử vong sớm hằng năm trên toàn thế giới. Gần 

90% số ca tử vong sớm này xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, với gần hai 

phần ba ở châu Á. Tổn thất phúc lợi do phơi nhiễm với ô nhiễm không khí là rất đáng kể, 

tương đương với 7,5% GDP ở Đông Á (World Bank 2016). 

Ở Việt Nam, nồng độ trung bình hàng năm đo được (trung bình nằm giữa 35 và 60 

µg/m³) rõ ràng vượt quá tiêu chuẩn chất lượng không khí quốc gia là 25 µg/m³ và vượt 

quá giá trị hướng dẫn toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (10 µg/m³). 

GAINS-Việt Nam: Quan điểm hệ thống để hỗ trợ quản lý chất lượng không khí hiệu quả 

về chi phí 

Kinh nghiệm trên toàn thế giới cho thấy rằng mục tiêu chất lượng không khí sạch 

hoàn toàn có thể đạt được mà không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và xã hội. Tuy 

nhiên, việc xác định các chính sách can thiệp trong tương lai yêu cầu các đánh giá tổng 

thể các khía cạnh địa lý, kinh tế và xã hội. 
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Để phát triển một cộng đồng nghiên cứu đa ngành có thể cung cấp cho các nhà quản 

lý, các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam (VAST) và Viện Quốc tế Phân tích hệ thống Ứng dụng (IIASA) đã tiến hành 

dự án hợp tác khoa học và công nghệ sử dụng Mô hình GAINS – một công cụ khoa học 

được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để thiết kế các chiến lược kiểm soát ô nhiễm hiệu 

quả về mặt kinh tế lẫn môi trường. Dự án đã điều chỉnh theo các điều kiện cụ thể của 

miền Bắc Việt Nam và triển khai rộng rãi ra các tỉnh trung du và các tỉnh miền núi phía 

Bắc. 

Các nguồn phát thải tại Hà Nội các khu vực lân cận đóng góp vào nồng độ PM2.5 tại Hà 

Nội 

Có thể thấy rằng, chỉ khoảng một phần ba lượng PM2.5 trong không khí xung 

quanh ở Hà Nội có nguồn gốc tại địa phương (tại các điểm nóng giao thông, tỷ lệ có thể 

cao hơn). Khoảng hai phần ba được lan truyền từ các các khu vực Đông Hà Nội/ khu vực 

Đồng bằng sông Hồng, phần còn lại từ các tỉnh khác của Việt Nam, các nước khác, vận 

chuyển quốc tế và các nguồn tự nhiên. 

Khác với nhiều nhận định trước đây, nguồn thải giao thông không phải là nguồn ô 

nhiễm PM2.5 chủ yếu ở Hà Nội, mặc dù nó chiếm một phần tư nguồn thải ô nhiễm. 

Khoảng ba phần tư nguồn ô nhiễm có nguồn gốc từ các lĩnh vực khác. Ước tính rằng 

khoảng 20% lượng PM2.5 trong không khí xung quanh ở Hà Nội là từ các nhà máy nhiệt 

điện lớn và các khu công công nghiệp ở xung quanh Hà Nội, 15% phát thải từ các khu 

dân cư (sinh hoạt…), 15% từ phát thải amoniac do chăn nuôi và phân bón, khoảng 7% do 

đốt phụ phẩm nông nghiệp. 

Mặc dù các biện pháp chính sách đã được thông qua, chất lượng không khí của Hà Nội có 

thể tiếp tục xấu đi trong tương lai 

Phân tích chỉ ra rằng các hoạt động kinh tế trong tương lai sẽ làm chất lượng không 

khí xấu đi, dù các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đã được chính quyền thông qua. Đặc biệt, 

ước tính rằng nếu không có các biện pháp cải thiện và các chính sách chống ô nhiễm, đến 

năm 2030 PM2.5 ở miền Bắc Việt Nam có thể cao hơn 25-30% so với năm 2015 mặc dù 

vẫn có các quy định về tiêu chuẩn khí thải. Điều này có nghĩa là gần 85% dân số ở miền 

Bắc Việt Nam sẽ tiếp xúc với chất lượng không khí không đạt tiêu chuẩn quốc gia về 

PM2.5. 

Cải thiện chất lượng không khí của Hà Nội cần phối hợp với các tỉnh lân cận 

Phân tích cho thấy rằng ngay cả khi áp dụng những biện pháp kiểm soát khí thải 

nghiêm ngặt nhất nhưng chỉ áp dụng cho Hà Nội sẽ không đủ hiệu quả để đạt được tiêu 
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chuẩn chất lượng không khí xung quanh Việt Nam. Ngay cả khi các biện pháp kiểm soát 

phát thải khắt khe nhất áp dụng riêng cho Hà Nội cũng chỉ có thể giảm được mức PM2.5 

xung quanh vào năm 2030 xuống 10%, ở mức 52 µg/m³ cao hơn gấp đôi tiêu chuẩn chất 

lượng không khí xung quanh quốc gia. Vì trong kịch bản đó, khoảng 85% chất ô nhiễm là 

do lan truyền từ các tỉnh lân cận Hà Nội, phối hợp hành động với các tỉnh lân cận là 

không thể thiếu cho mục tiêu cải thiện chất lượng không khí ở Hà Nội cũng như các tỉnh 

khác. 

Các thay đổi về chính sách có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí ở miền Bắc 

Việt Nam 

Mặc dù cần có thêm các đề xuất chính sách cụ thể từ các công cụ chi tiết của 

GAINS-Việt Nam, phân tích ban đầu cho thấy một loạt các thay đổi về mặt chính sách có 

thể mang lại những cải thiện đáng kể về chất lượng không khí trong khu vực; và tiến gần 

hơn đến tiêu chuẩn chất lượng không khí của tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chiến lược 

hiệu quả về kinh tế cần kết hợp các biện pháp kỹ thuật kiểm soát và các chính sách thúc 

đẩy thay đổi nguồn năng lượng sạch như sử dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, chuyển 

đổi sang các nhiên liệu thân thiện môi trường hơn như E5, E10…. Công cụ GAINS-Việt 

Nam, một khi được thực hiện chi tiết với các dữ liệu địa phương được thu thập dựa trên 

các khảo sát, thống kê sẽ giúp xác định các chiến lược chính sách cải thiện chất lượng 

không khí hiệu quả.  
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