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Giới thiệu về Công cụ Hành động tức thì 
 

Ô nhiễm không khí (ÔNKK) đang là một vấn đề cấp bách ở Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực đô thị. 
Các cơ sở công nghiệp, nhiệt điện, giao thông đường bộ, đốt rơm rạ và chất thải, đun nấu và sưởi ấm, 
cũng như chăn nuôi là những nguồn phát thải góp phần gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh tầm quan 
trọng của công tác thu thập dữ liệu làm cơ sở thông tin cho việc lập kế hoạch và xác định biện pháp 
quản lý chất lượng không khí, các hành động tức thời/trực tiếp để giảm lượng khí thải trong thời gian 
ngắn và bảo vệ sức khỏe của người dân cũng rất cần thiết.  

Công cụ Hành động tức thì cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách tại các tỉnh và thành phố của 
Việt Nam những biện pháp trước mắt nhằm giảm phát thải trong khu vực và bảo vệ sức khỏe của người 
dân.  

Luật Bảo vệ môi trường 2020 gần đây đã được Quốc hội thông qua. So với các Điều 62 đến Điều 64 của 
Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng 
kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh. Tuy nhiên, quá trình này sẽ đòi hỏi một thời gian, do 
vậy các giải pháp hành động tức thì cần được thực hiện song song với việc xây dựng Hướng dẫn kỹ 
thuật và Kế hoạch quản lý chất lượng không khí.  

Tài liệu này cung cấp các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách nhằm khắc phục những 
“khoảng trống” cho đến khi kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh được thông qua. Vì vậy, 
các giải pháp hành động tức thời mà có thể được áp dụng trong khuôn khổ pháp lý hiện hành cũng 
như không cần nghiên cứu và đánh giá thêm đã được đề xuất, bao gồm các giải pháp ngưỡng pháp lý 
thấp, tăng cường thực thi các quy định hiện có và các giải pháp khác.  

Công cụ hành động tức thì là một trong ba tài liệu thuộc chuỗi ấn phẩm HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ VIỆT NAM. Hai tài liệu còn lại là Bảng Các hoạt 
động Quản lý chất lượng không khí (AQMA-table) và Hướng dẫn Quản lý chất lượng không khí địa 
phương. 
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1. Bối cảnh: Hành động tức thì cho quản lý chất lượng không khí 

Quy định về lập kế hoạch chất lượng không khí cấp tỉnh được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, 
đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng không khí xung quanh 
và bảo vệ sức khỏe của người dân khỏi các tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí.  

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Hướng dẫn kỹ thuật thiết lập các tiền đề pháp lý để xây dựng cơ 
cấu hành chính thiết yếu nhằm lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động quản lý chất lượng 
không khí ở cấp tỉnh và các tác động nhằm cải thiện chất lượng không khí. Theo kinh nghiệm từ các 
nước trên thế giới, dự kiến việc xây dựng  nền tảng kỹ thuật và cơ cấu hành chính ở các tỉnh sẽ mất vài 
năm. 

Hiện nay, chất lượng không khí đang là một thách thức cấp bách ở Việt Nam. Do đó, sự kết hợp giữa 
việc xây dựng nền tảng kỹ thuật và cơ cấu hành chính như đã trình bày trong Luật BVMT và Hướng dẫn 
kỹ thuật cùng với các hành động tức thời được khuyến nghị áp dụng. Bằng cách này, các tỉnh và thành 
phố có thể hành động để cải thiện chất lượng không khí tại địa phương ngay lập tức, góp phần cải 
thiện tình trạng sức khỏe của cư dân. 

Bên cạnh khả năng giúp giảm phát thải, các hành động tức thời cũng có thể đóng góp vào sự phát triển 
tích cực trong các lĩnh vực khác. Một số hành động tức thời có thể tạo thêm thu nhập cho các hộ nông 
dân và hộ thu nhập thấp, hoặc có thể thúc đẩy sự đổi mới. Các tỉnh và thành phố không cần mất thời 
gian để bắt đầu chuẩn bị và thực hiện các hoạt động QLCLKK “không hối tiếc” này, ngay cả trước khi 
các kế hoạch quản lý chất lượng không khí được thông qua ở cấp tỉnh.  

1.1 Vấn đề ô nhiễm không khí cấp bách tại Việt Nam 

Năm 2018, nồng độ bụi PM2.5 trong không khí xung quanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần 
lượt là 30,9 μg/m3 and 40,1 μg/m3. Nồng độ này vượt ngưỡng cho phép 25 μg/m3

 theo Quy định của 
Chính phủ Việt Nam, và vượt 3-4 lần mức khuyến nghị của WHO (10 μg/m3).1 Một số tỉnh miền Bắc 
khác cũng ghi nhận nồng độ bụi PM2.5 vượt ngưỡng khuyến nghị của WHO. 2 

Một số nghiên cứu dự đoán chất lượng không khí xung quanh sẽ suy giảm trong những thập kỷ tới nếu 
không có biện pháp ngăn chặn.3 Gần đây, một nghiên cứu đánh giá các nguồn phát thải ở miền Bắc 
Việt Nam cho thấy nguồn và lượng phát thải có sự khác biệt lớn giữa các tỉnh và giữa các chất gây ô 
nhiễm không khí. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình hóa cho thấy mức tăng PM2.5 lớn nhất 
trong không khí xung quanh ở miền Bắc Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2030 sẽ liên quan đến ngành 
điện.4 

Người dân Việt Nam cũng đã nhận thức được sự suy giảm chất lượng không khí và những tác động của 
tình trạng này: ô nhiễm không khí được người Việt Nam đánh giá là mối quan tâm lớn thứ hai theo 
một khảo sát năm 2018.5   

 
1 GreenID (2019) 
2 Amann và cộng sự (2019) 
3 Amann và cộng sự (2019), Kopitz và cộng sự (2017) 
4 Amann và cộng sự (2019) 
5 GreenID (2019) 

Ø Ô nhiễm không khí ở Việt Nam vượt 3-4 lần mức khuyến nghị của WHO 
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1.2 Các tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí 

Trên thế giới, ô nhiễm không khí ngoài trời cũng là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất. 
WHO ước tính rằng trong năm 2016, khoảng 4,2 triệu ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí ngoài trời 
trên toàn cầu6. 91% số đó được ghi nhận tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, trong đó Tây 
Thái Bình Dương và Đông Nam Á là vùng chịu gánh nặng nhất.7 

Vấn đề gia tăng ngày càng nhiều các bệnh lý như bệnh tim, bệnh hô hấp cấp tính và mãn tính, đột 
quỵ, ung thư phổi và hen suyễn có liên quan đến việc tiếp xúc với nồng độ bụi PM10 và PM2.5 cao, do 
đó làm tăng tỷ lệ tử vong và bệnh tật.8 Sự nhạy cảm của con người với các bệnh do nhiễm vi rút đường 
hô hấp (bao gồm cả vi rút SARS-CoV-2) cũng liên quan đến ô nhiễm không khí 9. 

Ô nhiễm không khí có rất nhiều tác động đến môi trường, gây ra biến đổi khí hậu, khói mù và mưa axit, 
làm tăng tốc độ phú dưỡng, suy giảm tầng ôzôn và có thể dẫn đến thiệt hại về cây trồng và rừng.10 
Ngân hàng Thế giới đã ước tính rằng ô nhiễm không khí tạo gánh nặng cho nền kinh tế toàn cầu hàng 
năm khoảng 225 tỷ USD.11 

1.3 Khoảng cách cho đến khi kế hoạch quản lý chất lượng không khí được thông qua 

Luật BVMT sửa đổi quy định các tỉnh, địa phương cần thực hiện hành động nhằm cải thiện chất lượng 
không khí xung quanh. Luật xác định kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh là công cụ chính 
để giải quyết ô nhiễm không khí và giao Bộ TNMT xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật cho kế hoạch quản lý 
chất lượng không khí. 

Quốc hội đã thông qua Luật BVMT sửa đổi vào tháng 11/2020. Việc ban hành các hướng dẫn kỹ thuật 
và lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí tiếp theo sẽ mất một vài năm. Tuy nhiên, hành động tức 
thời có thể được thực hiện song song để giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe người dân và huy động những 
yếu tố tích cực (được gọi là đồng lợi ích) trong các lĩnh vực chính sách khác. 

Hình: Thời gian thực hiện các hành động tức thời 

 
6 WHO (2019) 
7 WHO (2018a) 
8 WHO (2018a) 
9 Domingo & Rovira (2020) 
10 Saurabh và cộng sự (2019) 
11 World Bank (2016) 

Ø Ô nhiễm không khí gây ra bệnh tật và tử vong sớm.  
Ø Ô nhiễm không khí có tác động tiêu cực đến kinh tế. 

Ø Cần thực hiện ngay các hành động 
 

Luật BVMT Hướng dẫn kỹ thuật Kế hoạch QLCLKK cấp tỉnh

Các hành động tức thời được thực hiện song song 
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1.4 Định nghĩa hành động tức thời 

Thuật ngữ hành động tức thì không phải là một thuật ngữ pháp lý. Trong báo cáo này, hành động tức 
thời được sử dụng để mô tả các biện pháp có thể được thực hiện ngay lập tức, tức là không cần phải 
chờ hướng dẫn kỹ thuật và sau đó là kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh được thông qua. 
Do đó, không chỉ các biện pháp có tác động ngắn hạn, mà cả các biện pháp trung và dài hạn cũng được 
coi là hành động tức thời. 

Hành động tức thời có thể được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý quốc gia hiện hành mà không cần 
thiết lập các quy định mới cũng như không cần nghiên cứu và đánh giá thêm. Hành động tức thời có 
thể được phân loại như sau: 

• Nhóm biện pháp ngưỡng pháp lý thấp, ví dụ: liên quan đến kinh phí, thiết bị và chuyên môn 
cần thiết 

• Nhóm biện pháp tăng cường thực thi chặt chẽ hơn các yêu cầu hiện có và các yêu cầu mới do 
Luật BVMT sửa đổi đưa ra 

• Nhóm biện pháp phi pháp lý nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và chính 
quyền 

• Các dự án và các chương trình thí điểm khác được tài trợ bởi Quỹ BVMT hoặc đóng góp từ các 
doanh nghiệp. 

Các giải pháp hành động tức thời có thể hướng tới mục đích giảm phát thải từ các nguồn phát thải 
khác nhau, như giao thông, công nghiệp hoặc sản xuất điện.  

Ngoài ra, các hành động này cũng có thể tập trung vào việc bảo vệ những người dân chịu ảnh hưởng  
của ÔNKK thông qua khuyến nghị đeo khẩu trang hoặc giảm các hoạt động ngoài trời. 

Thông thường, hành động tức thời là các hành động “không hối tiếc”: Các hành động này có tiềm năng 
giúp giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe người dân và có thể tạo ra đồng lợi ích trong các lĩnh vực khác. 

Hình: Các mục tiêu của hành động tức thời  

Ø Các hành động tức thời có những đồng lợi ích quan trọng 
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1.5 Không có lý do để trì hoãn hành động: vấn đề dữ liệu 

Một trong những hợp phần quan trọng của quản lý chất lượng không khí đó là thông tin về hiện trạng 
ô nhiễm không khí, bao gồm thông tin về phát thải, cụ thể là các nguồn phát thải cũng như loại và 
lượng chất ô nhiễm, và thông tin về chất lượng không khí xung quanh tại các địa điểm khác nhau. 

Các thông tin này cùng với việc mô hình hóa dự đoán các kịch bản chất lượng không khí có thể xảy ra 
trong tương lai cho phép cơ quan lập kế hoạch quyết định các biện pháp thích hợp để giảm thiểu ô 
nhiễm và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng không khí. Do đó, Luật BVMT sửa đổi và Hướng dẫn kỹ 
thuật liên quan đã xác định thông tin này là điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch cho các hoạt động 
QLCLKK tiếp theo. 

Việt Nam hiện đang đối mặt với những thách thức về dữ liệu chất lượng không khí: 

• Tính sẵn có của dữ liệu: Mặc dù số lượng các trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh 
đã tăng lên trong những năm gần đây 12, nhưng mới chỉ dừng lại ở quan trắc chọn lọc và không 
mô tả tình hình một cách đầy đủ. Ngoài ra, thông tin toàn diện về các nguồn phát thải và lượng 
khí thải cũng như dữ liệu về các bệnh liên quan đến chất lượng không khí vẫn còn thiếu ở hầu 
hết các tỉnh. 

• Độ tin cậy của dữ liệu: Ngay cả khi có sẵn và được chia sẻ, dữ liệu không phải lúc nào cũng đạt 
được độ tin cậy. Việc xử lý và phân tích dữ liệu thô đòi hỏi chuyên môn (khoa học) cao. Tuy 
nhiên, cơ quan có thẩm quyền không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng được điều này. Bên 
cạnh đó, rất khó để theo dõi xem liệu thông tin được chia sẻ là dữ liệu thời gian thực hay là 
ước tính dựa trên các chỉ số đo lường trước đó. 

• Chia sẻ dữ liệu: Ngay cả khi có sẵn, dữ liệu không nhất thiết phải được chia sẻ giữa các cấp, 
các ngành. Mặc dù đã có quy định cách thức, tuy nhiên yêu cầu chia sẻ dữ liệu giữa các bộ và 
cơ quan chức năng không phải lúc nào cũng được hồi đáp.  

• Công bố dữ liệu: Mặc dù có các trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh và các thiết 
bị đo lường tại các cơ sở công nghiệp, nhưng thông tin thu thập được không phải lúc nào cũng 
được sẵn sàng công bố.  

 
12 Ví dụ của UBND thành phố Hà Nội: https://moitruongthudo.vn/  

Các lý do để triển khai hành động ngay  
… trong khi hệ thống quan trắc và kiểm kê phát thải vẫn được thiết lập: 
• Ô nhiễm không khí đang ở mức nghiêm trọng tại nhiều đô thị ở Việt Nam, gây ra bởi tất cả các 

nguồn phát thải. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng hơn cả là phải hành động ngay lập tức 
thay vì đi tìm tập hợp các biện pháp phù hợp nhất – công tác này có thể được thực hiện về sau 
như là một phần của kế hoạch quản lý chất lượng không khí. 

• Có những dự đoán ban đầu rằng chất lượng không khí xung quanh sẽ xấu đi nếu các biện pháp 
giảm phát thải không được thực hiện thành công ngay từ bây giờ.  

• Các khoản đầu tư quan trọng có tác động lâu dài đến chất lượng không khí ở các khu vực đô 
thị được thực hiện liên tục. Để tránh các hiệu ứng kẹt, cần đưa ra các quyết định sáng suốt 
ngay từ bây giờ. 

• Giảm phát thải sớm chất ô nhiễm không khí góp phần giảm thiểu các chất ô nhiễm khí hậu ngắn 
hạn (SLCP), nhờ đó đạt được các mục tiêu bảo vệ khí hậu của Việt Nam. 

• Nhiều hành động tức thời có khả năng kích hoạt đồng thời các xu hướng phát triển tích cực 
trong các lĩnh vực khác, như nông nghiệp hoặc công nghiệp. Vì vậy đây được coi là những giải 
pháp không hối tiếc, có tiềm năng tăng cường phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh. 
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Những thách thức này đặt ra những khó khăn trong việc lựa chọn các hoạt động QLCLKK phù hợp nếu 
chỉ dựa trên thông tin có sẵn. Mặc dù những thách thức này cần được giải quyết, nhưng đó không phải 
trở ngại trong việc thực hiện song song các hành động tức thời.  

2. Các biện pháp giảm phát thải trong các hành động tức thời 

Các cơ sở công nghiệp, nhiệt điện, giao thông đường bộ, đốt rơm rạ và chất thải, đun nấu và sưởi ấm 
cũng như chăn nuôi nông nghiệp là một trong những nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí. Mặc dù 
việc thu thập dữ liệu làm cơ sở thông tin cho việc lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí và các 
biện pháp mục tiêu để giảm phát thải rất quan trọng, nhưng cần phải có hành động ngay lập tức để cải 
thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe của người dân. 

Những hành động tức thời nào phù hợp với một tỉnh cụ thể cần được giải đáp. Nhìn chung, cần xem 
xét kỹ hơn các thuộc tính riêng lẻ của từng hành động và chọn ra hoạt động có lợi trong hầu hết các 
khía cạnh. 

Bảng: Các yếu tố để lựa chọn từng hành động tức thờì 

Các nguồn phát thải Loại giải pháp Tỷ lệ chi phí-hiệu quả Năng lực Khoảng thời gian13 

• Nhà máy công 
nghiệp và năng 
lượng 

• Điện và năng lượng 

• Giao thông vận tải 
và đường bộ 

• Sinh hoạt 

• Quản lý chất thải 
rắn 

• Xây dựng 

• Nông nghiệp 

• Quy định  
• Kinh 

tế/khuyến 
khích  

• Thông 
tin/ 
Truyền 
thông  

• Giáo dục  
• Có sự 

tham gia 
/hợp tác   

• Lập kế 
hoạch 

• Chi phí thực hiện 
cho các hộ gia 
đình, doanh 
nghiệp  

• Chi tiêu công 

• Cấp quản lý 
chịu trách 
nhiệm về các 
hoạt động 
(quốc gia, 
tỉnh, huyện, 
xã) 

• Ngành (môi 
trường, giao 
thông, xây 
dựng, tài 
chính) 

• Nhận thức 
của người 
dân  

• Ngắn hạn 

• Trung hạn 

• Dài hạn 

 

Yếu tố quan trọng: Hợp tác và năng lực 

Do nguồn gây ô nhiễm không khí đến từ các lĩnh vực khác nhau, những hoạt động QLCLKK cũng mang 
tính chất liên ngành. Như vậy, để xây dựng và thực hiện hầu hết các biện pháp bảo vệ chất lượng không 
khí, Sở TN&MT địa phương cần hợp tác và phối hợp với các cơ quan công quyền cấp tỉnh hoặc thành 
phố chịu trách nhiệm về chính sách trong các lĩnh vực khác. 

Bức tranh tổng quan về đồng lợi ích của từng hoạt động QLCLKK cho các lĩnh vực khác nhau có thể thúc 
đẩy việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước vì một mục tiêu chung. 

 

Các hành động tức thời với tiềm năng giảm phát thải gián tiếp 

Một số hành động tức thời có thể không dẫn đến giảm phát thải trực tiếp nhưng quan trọng là tạo ra 
các điều kiện cần thiết để sau đó có thể thực hiện giảm phát thải. Do đó, các hành động này có tiềm 
năng giảm phát thải gián tiếp. Ví dụ: các sáng kiến xây dựng một hệ thống quản lý chất thải rắn thích 
hợp, cần thiết để thay thế cho việc đốt chất thải lộ thiên. 

 
13 từ thời điểm bắt đầu đến khi giảm phát thải thực tế 
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2.1 Các nhà máy công nghiệp và năng lượng 

Sản xuất công nghiệp là nguồn phát thải đáng kể đối với hầu hết các chất ô nhiễm không khí ở Việt 
Nam, đặc biệt là trong và xung quanh các khu vực đô thị. Công nghiệp khoáng sản (sản xuất xi măng, 
vôi, thủy tinh và các loại khác); công nghiệp hóa chất (chủ yếu là amoniac, axit nitric, sản xuất cacbua 
và các ngành khác); công nghiệp kim loại (sắt, thép, nhôm, chì , kẽm, đồng và khác), và các lĩnh vực 
công nghiệp khác như bột giấy và giấy là những ngành công nghiệp phát thải lớn gây ô nhiễm không 
khí.14 Trong các lĩnh vực này, kể cả nhà máy nằm trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ hơn 
trong làng nghề đều có thể phát sinh một lượng lớn chất ô nhiễm không khí nếu không được trang bị 
hệ thống lọc.  

Nguồn phát thải chính trong lĩnh vực công nghiệp là năng lượng và sản xuất điện. Các hành động tức 
thời liên quan đến sản xuất điện được thảo luận trong Chương 2.4: Năng lượng và điện. 

Luật BVMT sửa đổi thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động QLCLKK trong lĩnh vực công nghiệp. 
Luật quy định một hệ thống giấy phép môi trường, yêu cầu các nhà máy công nghiệp giám sát bụi, khí 
thải tự động và liên tục phục vụ cho việc xác định giới hạn phát thải, phát triển thêm các quy tắc về 
đánh giá tác động môi trường. Giảm phát thải từ lĩnh vực công nghiệp sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng 
và thực thi thành công và hiệu quả các yêu cầu này từ các nhà sản xuất cũng như các cơ quan có 
thẩm quyền ở cấp quốc gia, tỉnh và thành phố. Ngoài ra còn bao gồm công tác thanh tra định kỳ kĩ 
lưỡng và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp xử phạt hành chính và hình sự trong trường hợp không 
tuân thủ. 

Để bổ sung cho các công cụ của Luật BVMT sửa đổi, các nhà sản xuất hoặc chủ doanh nghiệp có thể 
được khuyến khích lập các kế hoạch giảm phát thải ở cấp nhà máy hoặc công ty, đầu tư vào việc đổi 
mới trang thiết bị và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa bụi trên cơ sở tự nguyện. Các biện pháp bổ 
sung này cần được phối hợp giữa ngành môi trường và ngành công nghiệp. 

 
14UBA (2020b) 

HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

Thiết lập đo lường và quan trắc thường xuyên khí thải công nghiệp 

• Thành lập và vận hành nhóm chuyên trách "Hệ thống quan trắc khí thải 
liên tục (CEMS) cho các ngành công nghiệp" ở chính quyền tỉnh  

• Thiết lập và quy định thời hạn cho việc lắp đặt và vận hành hệ thống quan 
trắc khí thải liên tục (CEMS) cho các cơ sở công nghiệp quy mô vừa và lớn 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh 

• Các dự án thí điểm lắp đặt CEMS tại các ống khói công nghiệp và thiết lập 
hệ thống báo cáo liên quan 

• Xây dựng trang web công khai dữ liệu kỹ thuật về nguồn điểm phát thải 
chính từ các nhà máy công nghiệp được xác định trong kiểm kê khí thải 
của tỉnh, thành phố  
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Tăng cường thực thi các giới hạn phát thải 

• Kịp thời thiết lập kế hoạch thanh tra đối với các ngành công nghiệp 
cũng như thực thi nghiêm túc, kịp thời và thông báo các hình thức xử 
phạt vi phạm tiêu chuẩn xả thải 

• Thiết lập đầu mối liên lạc (kỹ thuật số) tại các cơ quan nhà nước chịu 
trách nhiệm thanh tra để đưa ra cảnh báo đối với các công ty vi phạm 
các tiêu chuẩn xả thải hiện hành 

• Áp dụng hạn chế vận hành tạm thời đối với các cơ sở công nghiệp và 
doanh nghiệp làng nghề trong trường hợp khẩn cấp về chất lượng 
không khí 

Kế hoạch giảm phát thải cho các cơ sở công nghiệp 

• Đặc biệt chú ý đến phát thải và tác động của phát thải đến chất lượng 
không khí trong đánh giá tác động môi trường của các cơ sở công nghiệp 
ở khu vực đô thị 

• Hỗ trợ các kế hoạch giảm phát thải tự nguyện cho tất cả các cơ sở công 
nghiệp lớn trong một giai đoạn chuyển đổi được xác định trước 

• Chương trình thí điểm "Quán quân không khí sạch" và trao thưởng cho 
kế hoạch giảm phát thải thành công ở cấp nhà máy  

• Trang web cung cấp thông tin tổng quan về các ngành công nghiệp lớn 
ở tỉnh/thành phố và các kế hoạch giảm phát thải tự nguyện của các 
ngành này  

• Bổ nhiệm và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý phát thải nội bộ trong 
các cơ sở công nghiệp vừa và lớn và tại các làng nghề 

Hỗ trợ các hoạt động cải tiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

• Thành lập Trung tâm hỗ trợ cải tiến (trang thiết bị/dây chuyền sản xuất) cấp 
tỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong và ngoài làng nghề 

• Trợ cấp tài chính phân cấp cho các cơ sở làng nghề và các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ khác, hỗ trợ việc cải tiến trang thiết bị nhanh chóng 

• Dự án thí điểm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp cải tiến cho việc sản xuất 
điện từ chất thải với thiết bị làm sạch khí thải 

• Dự án thí điểm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp ứng dụng công nghệ tái sử 
dụng nhiệt thải 

Support of diffuse dust prevention during production processes 

• Regular trainings and courses about measures for diffuse dust prevention 
for local companies in the iron and steel sector, as well as non-ferrous 
metal industries and for enterprises in craft villages 

• Provincial contest: Innovative diffuse dust prevention actions in industrial 
plants and in enterprises operating in craft villages 
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Trung tâm hỗ trợ cải tiến cấp tỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Hiệu quả: Hỗ trợ giảm phát thải, bao gồm TSP, PM10, PM2.5, CO, SO2, CO, thông qua thông qua việc 
thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động cải tiến trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), bao gồm cả 
các doanh nghiệp làng nghề 

Đặc điểm: Hỗ trợ kỹ thuật và hành chính cho các hoạt động giảm phát thải bắt buộc và tự nguyện 

Nhóm đối tượng: Ngành công nghiệp, bao gồm chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các làng nghề và 
trong các khu công nghiệp 

Phối hợp với: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các trường đại học, tổ chức khoa học hỗ trợ 
kỹ thuật, Quỹ BVMT tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ trong làng nghề (nếu có) 

Điều kiện: Trung tâm cần hỗ trợ cả kiến thức kỹ thuật và hành chính cho việc cải tiến  (bao gồm các 
công nghệ tốt nhất hiện có). Trung tâm sẽ đóng vai trò là đầu mối liên lạc, chia sẻ kiến thức thông 
qua hội thảo, đưa ra lời khuyên cho các cá nhân (personal advice), xác định và điều phối các hoạt 
động có triển vọng trong tỉnh. 

Các biện pháp kèm theo: Nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin giữa các nhà quản lý công ty, kèm 
theo các biện pháp khuyến khích tích cực cho các công ty tham gia vào sáng kiến cải tiến  
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2.2 Giao thông vận tải và giao thông đường bộ 

Ô tô, xe máy và xe tải tham gia giao thông đường bộ góp phần đáng kể làm gia tăng nồng độ PM2.5 
trong không khí xung quanh, đặc biệt tại khu vực đô thị như miền Bắc Việt Nam hoặc Bắc Kinh, Trung 
Quốc.15 Tuy nhiên, vận tải biển và hàng không dân dụng cũng làm một nguồn tạo ra khí thải cục bộ, 
đặc biệt nếu địa phương có hoặc nằm gần sân bay, bến cảng hoặc các tuyến đường thủy được sử dụng 
cho các tàu vận tải và tàu chở hành khách lớn.16 

Các phương tiện giao thông, và hầu hết là những phương tiện cũ, thải ra các chất ô nhiễm không khí 
như NOx, CO, NMVOC và SO2. Lượng khí thải này có thể giảm mạnh nếu áp dụng các bộ chuyển đổi xúc 
tác, cải tiến động cơ khác và sử dụng nhiên liệu có chất lượng tốt hơn. Để có thể áp dụng các công 
nghệ như vậy thường là kết quả của công tác thắt chặt luật phát thải đối với ngành giao thông.17 

Luật BVMT đã đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông. Trong khi các tiêu chuẩn 
khí thải được thiết lập và thắt chặt ở cấp quốc gia, các tỉnh cũng cần có các chỉ đạo để hạn chế ô nhiễm 
không khí từ giao thông.  

Các hành động tức thời phù hợp trong lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm tất cả các sáng kiến để hỗ 
trợ giao thông công cộng, các biện pháp quản lý để giảm ùn tắc giao thông, hỗ trợ các phương tiện 
sạch hơn và thiết lập cơ sở hạ tầng xanh. 

Các hoạt động Quản lý chất lượng không khí liên quan đến giao thông vận tải phải luôn được phối hợp 
với Sở Giao thông vận tải với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm về lĩnh vực này, cùng với chính quyền 
và cơ quan hành chính thành phố. 

 
15 Amann et al. (2019), Ziyue Chen et al. (2019) 
16 Xin Bo et al. (2019) 
Norwegian Maritime Authority (2018) 
17 UBA (2020a) 
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HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG NGÀNH VẬN TẢ 

Hỗ trợ giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới 

• Tăng cường năng lực giao thông công cộng như xe buýt và tàu điện  
• Tạo điều kiện giao thông công cộng miễn phí cho người dân trong giai đoạn ô 

nhiễm nghiêm trọng 
• Chiến dịch nâng cao nhận thức địa phương về phương tiện giao thông công 

cộng, sửu dụng xe đạp và đi bộ 
• Cải thiện hệ thống xe đưa đón học sinh nhằm giảm việc đưa đón cá nhân 
• Xây dựng, mở rộng và nâng cấp các làn đường dành cho xe đạp để tăng độ an 

toàn cho việc sử dụng phương tiện này, ví dụ: sử dụng các màu đánh dấu  

Các giải pháp giảm thiểu giao thông đường bộ và phát thải từ giao thông 
đường bộ 

• Gia thông luân phiên giữa các nhóm phương tiện xe máy để điều tiết giao thông  
• Thiết lập hoặc tăng cường đèn báo tín hiệu trước những đoạn đường thường 

xuyên tắc nghẽn 
• Hạn chế dần lưu lượng xe mô tô, ví dụ: trong những thời điểm nhất định trong 

ngày 
• Cấm xe tải trọng lớn trong các khu vực đặc biệt, ví dụ: các khu dân cư 
• Hạn chế tạm thời đối với xe máy, xe tải và ô tô trong thời gian ô nhiễm không 

khí nghiêm trọng 
• Giới thiệu hoặc mở rộng hệ thống định giá cho các đoạn đường hoặc khu vực 

cụ thể (ví dụ: khu vực nội thành) 
• Xử phạt các phương tiện xả khói đen 
• Quản lý các chỗ đậu xe ở các thành phố thông qua việc giới hạn thời gian và phí 

đậu xe  
• Loại bỏ chỗ đậu xe trong các thành phố nhằm giảm bớt sự chủ động của người 

dân trong việc đi ô tô vào nội đô. Các khu vực trống có thể được sử dụng làm 
vỉa hè, đường dành cho xe đạp và cơ sở hạ tầng xanh  

• Sáng kiến giảm thiểu tình trạng chạy không tải và mở động cơ xe máy bằng cách 
lắp đặt các biển cảnh báo chống chạy không tải tại các điểm nóng và nâng cao 
nhận thức của nhân viên giám sát tại các điểm nóng 

• Kiểm tra khí thải phương tiện dọc đường hàng quý đối với phương tiện giao 
thông cá nhân trong các thành phố 

Hỗ trợ các phương tiện sạch hơn 

• Tối ưu hóa các đèn giao thông cho người đi xe đạp và người đi bộ 
• Dự án thí điểm hỗ trợ sử dụng xe điện trong giao thông đô thị, ví dụ: sử dụng 

cho đưa đón học sinh 
• Chiến dịch truyền thông công cộng nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện 

sạch hơn 
• Khuyến khích nhiên liệu sinh học 
• Giảm phí bến cảng đối với các tàu thuyền thân thiện với môi trường 

Cơ sở hạ tầng xanh 

• Mở rộng cơ sở hạ tầng xanh như cây xanh, bụi cây và thảm cỏ dọc các đường 
phố để loại bỏ ô nhiễm không khí ở quy mô cục bộ 
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Trong các khung sau, hai hành động tức thời trong lĩnh vực giao thông vận tải được định nghĩa chi tiết: 

 

 
Truyền thông trên các tuyến đường về giảm chạy không tải và mở động cơ xe 
Hiệu quả: Giảm phát thải bụi PM và khí NOx, hỗ trợ giảm các tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng 
như đến môi trường và khí hậu 

Đặc điểm: Chiến dịch truyền thông  

Nhóm đối tượng: Người dân và người lái xe thương mại 

Phối hợp với: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố, 
Công an  

Các điều kiện: Xác định các điểm nóng chạy không tải; những người giám sát cần được hướng dẫn 
để làm nhiệm vụ; tài liệu thông tin phải được chuẩn bị 

Các giải pháp kèm theo: Đặt các biển cảnh báo chống chạy không tải, đưa ra các hạn chế về việc 
chạy không tải và phạt tiền nếu không tuân thủ 

 

 

 

 
Kiểm tra khí thải phương tiện dọc đường định kì hàng quý 
Hiệu quả: Giảm phát thải bụi PM và khí NOx. Giải pháp hỗ trợ giảm các tác động tiêu cực đến sức 
khỏe cũng như đến môi trường và khí hậu  

Đặc điểm: Kiểm tra và nâng cao nhận thức 

Nhóm đối tượng: Người dân và các lái xe thương mại 

Phối hợp với: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố và 
Công an 

Các điều kiện: Cần đầu tư thiết bị phân tích khí thải di động; xác định địa điểm kiểm tra; công an 
hoặc các nhân viên chịu trách nhiệm khác cần được hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra khí 
thải; thiết lập một hệ thống nâng cao nhận thức, khuyến khích và xử phạt 

Các giải pháp kèm theo: Chiến dịch truyền thông để quảng bá phương tiện và nhiên liệu sạch 
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2.3 Sinh hoạt 

Các hoạt động nấu nướng và sưởi ấm trong các hộ gia đình cũng như các dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ, 
nhà hàng và khách sạn có thể gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt khi sử dụng bếp nấu ăn 
truyền thống và lò sưởi hở. Việc đốt các nhiên liệu rắn như gỗ, than củi hoặc than đá sẽ tạo ra một 
lượng khói độc hại trong nhà với hậu quả trực tiếp dẫn đến bệnh tật và tử vong sớm về lâu dài, đặc 
biệt ảnh hưởng tới các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.18 

Bên cạnh các tác động đến sức khỏe, các thiết bị và phương pháp đốt truyền thống còn gây ra các tác 
động nghiêm trọng đến môi trường và khí hậu thông qua việc đốt các nhiên liệu rắn được sản xuất và 
thu hoạch không bền vững, cũng như tạo ra lượng lớn khí nhà kính. Do đó, các hoạt động liên quan 
đến chất lượng không khí nhằm vào cải tiến các công nghệ, nhiên liệu và phương pháp đun nấu và sưởi 
ấm đã được chứng minh có thể mang lại nhiều lợi ích chung bên cạnh việc giảm phát thải, chẳng hạn 
như cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và khí hậu, giảm chi phí trong dài hạn, cải thiện sinh kế hoặc 
nâng cao việc trao quyền cho phụ nữ. 

Các hành động tức thời tiềm năng chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nâng cao nhận thức về sự thay đổi 
công nghệ, nhiên liệu và thói quen nấu ăn và sưởi ấm. Các nhân viên chuyên trách và những người 
cung cấp thông tin có thể hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động này, từ đó tăng cường thay đổi thói quen 
trong sinh hoạt và các hoạt động thương mại. 

Để khai thác tất cả các đồng lợi ích tiềm năng, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh cần hợp tác và 
phối hợp hoạt động với hội phụ nữ địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ. 

Trong trung và dài hạn, những hành động tức thời như trên cần được bổ sung bằng các công cụ kinh 
tế và quản lý khác nhau ở cấp tỉnh và cấp quốc gia, cụ thể là thuế hoặc các khoản khấu trừ thuế và các 
chương trình trợ cấp để thay thế hoặc cải tiến các thiết bị đun nấu và sưởi ấm cũ, cũng như các lệnh 
cấm và điều khoản liên quan đến các công nghệ gây phát thải lớn. 

 

 

 

 

 
18 WHO (2018b) 
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HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG SINH HOẠT  HỘ GIA ĐÌNH 

Những chiến dịch truyền thông và giáo dục, tài liệu cho các hộ gia đình 

• Phổ biến thông tin khuyến khích loại bỏ bếp than củi và bếp than tổ ong, ví 
dụ: thông qua tờ rơi và đài phát thanh  

• Phổ biến tài liệu thông tin về các loại bếp, nồi hơi tiên tiến và các thiết bị 
thiết kế sinh thái, ví dụ: thông qua tờ rơi và đài phát thanh  

• Phổ biến thông tin về việc sử dụng máy lọc và làm sạch không khí tại các 
điểm nóng ô nhiễm đô thị 

• Phổ biến thông tin về bếp chiếu sáng theo cách tiết kiệm khí thải (ví dụ bếp 
củi viên (wood pellet stoves), v.v.) 

• Chiến dịch phiếu giảm giá (voucher) mua nhiên liệu sạch với sự hợp tác của 
các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nhiên liệu 

• Phổ biến thông tin về nhiên liệu sạch cho các hộ gia đình, nhà hàng, khách 
sạn 

• Phổ biến thông tin về thực hành nấu ăn tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia 
đình, nhà hàng và khách sạn, ví dụ: thông qua tờ rơi và đài phát thanh  

• Trao thưởng cho các nhà hàng và khách sạn thân thiện với chất lượng không 
khí, ví dụ: miễn phí quảng cáo trong các chương trình du lịch địa phương 

Thành lập các đơn vị hỗ trợ thúc đẩy công nghệ đun nấu và sưởi ấm 
thân thiện với môi trường không khí 

• Thành lập văn phòng công để thúc đẩy việc thay thế công nghệ đun nấu và 
sưởi ấm nhiều khí thải 

• Đào tạo cán bộ địa phương trở thành những tuyên truyền viên về các công 
nghệ đun nấu và sưởi ấm tiên tiến 

• Thành lập tổ giám sát công nghệ cấp tỉnh nhằm theo dõi các công nghệ, 
nhiên liệu sạch tiên tiến cho các hộ gia đình để thường xuyên cập nhật thông 
tin cho người dân  

Thành lập các khu vực kiểm soát khói  

• Dự án thí điểm về Khu vực Kiểm soát Khói ở các khu đô thị đông dân cư, nơi 
mà việc đốt than trong các hộ gia đình phải được kiểm soát 
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Một hành động tức thời trong lĩnh vực đun nấu và sưởi ấm được trình bày trong khung dưới đây: 

 

 

  

Thành lập văn phòng thúc đẩy thay thế các công nghệ đun nấu và sưởi ấm nhiều 
phát thải 
Hiệu quả: Giảm phát thải PM2,5, PM10, CO, CH4, PAHs và NOx, hạn chế các tác động xấu đến sức khỏe, 
môi trường và khí hậu 

Đặc điểm: Lập kế hoạch và thiết lập cơ sở hạ tầng hành chính – công nghệ  

Nhóm đối tượng:  Người dân, trong đó tập trung vào phụ nữ, hộ gia đình và chủ doanh nghiệp nhỏ 

Phối hợp với:  Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức tương tự, các tổ 
chức phi chính phủ 

Các điều kiện:  Đội ngũ mới cần được tuyển dụng và đào tạo; cơ quan có thẩm quyền cần được xác 
định 

Các giải pháp kèm theo:  Nâng cao nhận thức và thông tin về công nghệ đun nấu và sưởi ấm tiên 
tiến; thiết lập các chương trình trợ giá cho thiết bị với sự hợp tác của các nhà sản xuất và cung cấp 
công nghệ 
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2.4 Năng lượng và điện 

Một nguồn phát thải lớn gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam là sản xuất năng lượng và điện, đặc biệt là 
các nhà máy nhiệt điện than. Sản xuất điện thường dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn NOx, SOx, 
TSP, PM10, PM2.5, Hg và Cd.19 Theo một nghiên cứu của Amann và các cộng sự, lượng khí thải gây ô 
nhiễm không khí từ ngành năng lượng sẽ có khả năng dẫn đến mức tăng PM2.5 mạnh nhất ở miền Bắc 
Việt Nam trong 10 năm tới. Do đó, các hoạt động QLCLKK trong các lĩnh vực này có khả năng ngăn chặn 
sự gia tăng phát thải trong tương lai.20 

Sản xuất và tiêu thụ năng lượng, điện là những vấn đề liên ngành. Nhiều biện pháp quản lý chất lượng 
không khí liên quan đến năng lượng và điện đã là một phần của hoạt động QLCLKK trong các lĩnh vực 
khác, chẳng hạn như nông nghiệp hoặc sinh hoạt. 

Hầu hết các biện pháp giảm phát thải từ các nhà máy năng lượng quy mô lớn đều thuộc trách nhiệm 
của các cơ quan nhà nước ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước ở các tỉnh và thành phố 
cũng cần thực hiện các hoạt động bổ sung để sản xuất và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường 
hơn trong phạm vi cụ thể. Một giải pháp hữu hiệu giảm phát thải từ ngành năng lượng là giám và thực 
thi hiệu quả các quy định hiện hành thông qua các cuộc thanh tra và xử phạt có kế hoạch của các cơ 
quan nhà nước.  

Các hành động tức thời trong lĩnh vực điện và năng lượng do chính quyền địa phương quản lý bao gồm 
các sáng kiến hướng đến việc sưởi ấm và làm mát thân thiện với môi trường không khí tại các tòa 
nhà công cộng và hỗ trợ sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.  

Mặc dù các hoạt động này không trực tiếp dẫn đến việc giảm lượng khí thải gây ô nhiễm không khí 
ngay lập tức, nhưng có thể góp phần làm giảm nhu cầu điện và năng lượng, từ đó giảm nhu cầu xây 
dựng các nhà máy điện than mới, giúp giảm lượng khí thải hiện tại và tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Amann và cộng sự. (2019) 
20 Amann và cộng sự. (2019) 
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HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG NGÀNH NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỆN 
Thiết lập đo lường và quan trắc thường xuyên khí thải từ sản xuất điện 

• Thành lập và vận hành nhóm chuyên trách "Hệ thống quan trắc khí thải 
liên tục (CEMS) cho các nhà máy điện" để hỗ trợ việc áp dụng nhanh 
chóng công nghệ CEMS 

• Tổ chức các cuộc họp thường kỳ giữa những người vận hành nhà máy 
điện than và người dân 

• Xây dựng trang web cung cấp dữ liệu kỹ thuật về các nguồn điểm phát 
thải chính từ các nhà máy nhiệt điện được đề cập đến trong kiểm kê 
phát thải của tỉnh, thành phố.  

Kế hoạch giảm phát thải cho các nhà máy công nghiệp 

• Hỗ trợ các kế hoạch giảm phát thải tự nguyện cho các nhà máy điện 
trong giai đoạn chuyển tiếp bằng cách đưa ra các chính sách khuyến 
khích 

        Hệ thống sưởi và làm mát các tòa nhà công cộng 

• Các hoạt động nâng cao năng lực về những giải pháp tiết kiệm năng 
lượng 

• Quy định của tỉnh / thành phố về cải tạo hoặc hiện đại hóa các lò hơi 
đốt than của các nhà máy đang vận hành  

• Áp dụng tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả cho việc mua sắm 
các hệ thống sưởi và làm mát mới trong các tòa nhà công cộng 

        Hỗ trợ sản xuất điện từ năng lượng tái tạo 

• Tổ chức các sự kiện truyền thông về năng lượng tái tạo và tiết kiệm chi 
phí cho các chủ doanh nghiệp địa phương 

• Dự án thí điểm: Sử dụng năng lượng tái tạo để phát điện, sưởi ấm 
hoặc làm mát tại các tòa nhà công cộng 
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Một hành động tức thời trong lĩnh vực năng lượng và điện được trình bày trong khung dưới đây:  

 

Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho việc mua sắm các hệ thống sưởi và làm mát mới 
trong các tòa nhà công cộng 

Hiệu quả: Giảm lượng khí thải CO2, CO và NOx 

Đặc điểm: Cam kết tự nguyện của cơ quan nhà nước làm gương cho các tổ chức khác 

Nhóm đối tượng: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia đấu thầu 

Phối hợp với: Chính quyền địa phương, Sở Xây dựng 

Các điều kiện: Các công trình công cộng phù hợp cần được xác định; nhân sự tổ chức mua sắm cần 
được đào tạo; các công ty tư nhân tham gia đấu thầu cần được thông báo 

Các giải pháp kèm theo: Nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực trong khu vực nhà nước và tư 
nhân trên địa bàn tỉnh về các yêu cầu mới liên quan đến hiệu quả năng lượng trong mua sắm công 
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2.4 Quản lý chất thải rắn 

Các thành phố đang phát triển nhanh chóng và dân số ngày càng tăng kết hợp với việc xử lý chất thải 
rắn đô thị không đúng cách dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về chất lượng không khí. Theo Tran 
và Pushkareva (2020), lượng chất thải rắn ở Việt Nam đã tăng gấp đôi trong vòng gần 15 năm qua, tuy 
nhiên, hệ thống và ngân sách quản lý chất thải rắn không thể theo kịp với sự gia tăng này.21 Nghiêm 
trọng hơn, việc đốt chất thải cùng với việc người dân và các công ty đổ chất thải bừa bãi hoặc không 
đúng quy định để tránh trả phí thu gom chất thải cũng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí. 
Việc đốt chất thải không chỉ thải ra một lượng lớn khí nhà kính mà còn cả khí độc hại, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe, môi trường và khí hậu. Các bãi chôn lấp và các cơ sở xử lý chất thải được 
thiết kế, xây dựng hoặc bảo trì kém cũng góp phần gây ô nhiễm không khí và gia tăng các tác động nói 
trên.22 

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ) đặt ra 
các yêu cầu đối với việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tiêu hủy, xử lý và tái chế chất thải rắn. 
Tuy nhiên, nhiều tỉnh, đặc biệt là các khu vực nông thôn, gặp khó khăn trong việc đạt được các mục 
tiêu này do thiếu định tính và định lượng về khả năng thải bỏ, xử lý và tái chế chất thải. Ngoài ra, người 
dân vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về tác động tiêu cực của thói quen xử lý rác thải không đúng cách dẫn 
đến tỷ lệ thu gom rác thải thấp (tỷ lệ lần lượt là 90 - 95% ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 84-85 % 
ở thành thị, 40-55% ở nông thôn).23 

Hành động ngay tức thời trong lĩnh vực này là đặc biệt quan trọng, vì sẽ mất nhiều năm cho đến khi 
một hệ thống quản lý chất thải hoàn thiện bao gồm các cơ sở công nghệ mới được đưa ra. Do đó, các 
hành động tức thời cần tập trung vào các hành động tăng cường cơ sở cho việc mở rộng hệ thống 
quản lý chất thải rắn thích hợp thông qua tăng cường nguồn lực tài chính và năng lực kỹ thuật, cũng 
như các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân và các sáng kiến giúp đóng cửa các khu vực 
độc hại . Mặc dù một số hành động này sẽ không làm giảm các chất ô nhiễm không khí, nhưng sẽ cung 
cấp cơ sở để đạt được mục tiêu này về lâu dài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Duc Tran và cộng sự. (2020) 
22 UNEP (2020) 
23 GIZ (2018) 
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Hai hành động tức thời trong lĩnh vực quản lý chất thải được mô tả chi tiết trong các khung sau: 

 

Xác định và đóng cửa các bãi thải trái phép và/hoặc độc hại 

Hiệu quả: Giảm các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs, amoni, amoniac, kim loại nặng, phát thải 
clorua; hỗ trợ giảm các tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường và khí hậu, giảm mùi hôi 

Đặc điểm: Thực hiện theo quy định hiện hành 

Nhóm đối tượng: Người dân và các nhân viên vận hành bãi rác thải 

Phối hợp với: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Công an, và các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực quản lý chất thải 

Các điều kiện: Công an cần được hướng dẫn, trang bị các thiết bị và kiến thức về che chắn, loại bỏ 
và nâng cấp các bãi rác thải 

Các giải pháp kèm theo: Nâng cao nhận thức và truyền thông về tác động tiêu cực của các bãi thải 
độc hại; Nghị định về quy chuẩn kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải rắn 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 

Hỗ trợ tăng cường quản lý chất thải rắn phù hợp  

• Xây dựng một nhóm nghiên cứu về nguồn tài trợ để tài trợ cho các nhà máy xử 
lý và quản lý chất thải mới 

• Đào tạo bắt buộc và nâng cao năng lực về các công nghệ quản lý và xử lý chất 
thải  

• Các dự án thí điểm về chiến lược quản lý chất thải cho các vùng sâu, vùng xa 

• Hỗ trợ các giải pháp thay thế để xử lý chất thải rắn ở các vùng sâu vùng xa, ví 
dụ: thông qua việc phát triển các tài liệu hướng dẫn 

• Hỗ trợ các giải pháp thay thế để chuyển chất thải hữu cơ thành khí sinh học sử 
dụng trong nhà bếp, cung cấp năng lượng cho xe cộ, ... 

Truyền thông cho người dân 

• Chiến dich truyền thông về các tác hại của việc đốt chất thải 

• Đào tạo các cán bộ tuyên truyền địa phương về truyền thông thải bỏ rác đúng 
cách  

Đóng cửa các bãi rác độc hại 

• Xác định và đóng cửa các bãi rác trái phép và/hoặc có hại  

• Xác định và đóng cửa các nhà máy xử lý gây độc hại 
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2.5 Xây dựng 

Các nghiên cứu cho thấy các công trường và hoạt động xây dựng là nguồn phát thải bụi đáng kể, đặc 
biệt là bụi PM10, từ quá trình sản xuất và lưu trữ vật liệu, cũng như xây dựng, cải tạo và phá dỡ các tòa 
nhà. Các công trường thường nằm trong khu dân cư dẫn đến mức độ phơi nhiễm lớn cho người dân 
và kéo theo các rủi ro sức khỏe tương đối cao.24 Việc giảm phát thải chất ô nhiễm không khí tại các 
công trường xây dựng cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng sự an toàn tại nơi làm việc cho nhân 
viên và ngăn ngừa tình trạng nghỉ việc do các vấn đề liên quan đến sức khỏe. 

Luật BVMT sửa đổi đưa ra các hướng dẫn về bảo vệ môi trường từ các hoạt động xây dựng. Luật cung 
cấp cơ sở pháp lý cho các biện pháp giảm phát thải bụi và các chất dạng hạt khác từ quá trình xây dựng. 
Do đó, nhiều hoạt động QLCLKK trong lĩnh vực xây dựng có thể được thực hiện ngay lập tức mà không 
cần xây dựng thêm các quy định.   

Các hành động tức thời phù hợp trong lĩnh vực xây dựng bao gồm phát triển và phổ biến các hướng 
dẫn, đào tạo, hội thảo và tài liệu thông tin cho người quản lý xây dựng và công nhân về các phương 
pháp và công nghệ giảm phát thải khác nhau tại các công trường. Nếu cần, có thể kết hợp với việc 
tạo lợi thế cho các công trường xây dựng áp dụng các phương pháp giảm phát thải, ví dụ: công bố các 
công ty xây dựng đặc biệt thân thiện với chất lượng không khí trên trang web của cơ quan Nhà nước. 

Một lĩnh vực khác cần hành động tức thời trong ngành xây dựng là các hoạt động hỗ trợ tăng cường 
cơ sở hạ tầng xanh trong các khu đô thị và chất lượng không khí trong các tòa nhà. 

Các biện pháp trong lĩnh vực này cần được phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và 
Đầu tư (KH & ĐT). 

 

 

 

 
24 Kampffmeyer và cộng sự. (2016) 

Đơn vị nghiên cứu nguồn tài trợ cho việc thành lập các nhà máy xử lý chất thải rắn mới: 
Khởi xướng đầu tư và hợp tác tài trợ cho các nhà máy xử lý chất thải, bãi chôn lấp và nhà 
máy tái chế thông qua các công ty quốc tế, ngân hàng phát triển và quỹ từ phí xử lý chất 
thải tại cấp tỉnh 

Hiệu quả: Tuy không giảm phát thải trực tiếp nhưng hỗ trợ giảm các tác động tiêu cực đến sức khỏe, 
giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và khí hậu, và giảm mùi hôi nếu các nhà máy mới 
được thành lập thông qua các hỗ trợ tài chính 

Đặc điểm: Lập kế hoạch 

Nhóm đối tượng: Các nhà tài trợ trong nước và quốc tế 

Phối hợp với:  Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF), các doanh 
nghiệp 

Các điều kiện:  Tuyển dụng và hướng dẫn các đơn vị mới; xác định cơ quan có thẩm quyền  

Các giải pháp kèm theo:  Thực hiện thu gom chất thải bắt buộc; xây dựng kế hoạch quản lý chất thải 
rắn 
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HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG NGÀNH XÂY DỰNG 

Các phương pháp xây dựng giảm phát thải 

• Thực hiện truyền thông qua tài liệu và hội thảo cho quản lý công trường và 
chủ sở hữu công ty về việc che chắn công trường để giảm bụi 

• Tập huấn cho cán bộ quản lý công trường về cách sử dụng dung dịch clorua 
canxi clorua CaCl2 để khử bụi  

• Hướng dẫn xử lý chất thải xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường 
cho quản lý công trường và chủ công ty xây dựng 

• Hội thảo truyền thông hướng tới các chủ công trường về các kĩ thuật làm ướt 
• Tài liệu thông tin về cơ giới hóa vệ sinh công trường dành cho người quản lý 

công trường và chủ công ty xây dựng 
• Thiết lập đường dây nóng kiểm soát phát thải cho người dân, cho phép người 

dân báo cáo về các trường hợp phát thải nghiêm trọng từ các công trường xây 
dựng 

• Hướng dẫn cho chủ sở hữu công ty và quản lý công trường về việc giảm phát 
thải từ máy móc xây dựng  

 

Cải thiện chất lượng không khí trong các tòa nhà 

• Hướng dẫn các công ty xây dựng, kiến trúc sư và người dân về cải thiện chất 
lượng không khí trong các tòa nhà 

• Đào tạo cho các kiến trúc sư và công ty kiến trúc về thiết kế tòa nhà nhằm cải 
thiện chất lượng không khí 

 

Hạ tầng (đô thị) xanh 

• Tài liệu truyền thông về cơ sở hạ tầng xanh cho các dự án xây dựng mới 
• Dự án thí điểm về mái nhà xanh cho các tòa nhà công cộng  
• Vùng đệm xanh giữa cụm công nghiệp và khu dân cư 
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Khung dưới đây mô tả một hành động tức thời: 

 

Đào tạo về phương pháp cứng hóa công trường bằng dung dịch canxi clorua CaCl2 
Hiệu quả: Giảm phát thải bụi; hỗ trợ tăng cường sức khỏe của công nhân xây dựng và cư dân xung 
quanh 

Đặc điểm: Giáo dục 

Nhóm đối tượng: Công nhân xây dựng và chủ công trường 

Hợp tác với: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và / hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) 

Các điều kiện: Thuê người tập huấn thực hiện các hội thảo đào tạo; xác định các nguồn tài trợ có 
khả năng cung cấp khóa đào tạo với chi phí thấp hoặc miễn phí 

Các giải pháp kèm theo: Xây dựng và phổ biến tài liệu truyền thông về các biện pháp ngăn chặn bụi; 
khởi xướng chương trình trợ giá cho các thiết bị giảm phát thải và bụi 

 

2.6 Nông nghiệp 

Phát thải từ ngành nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu đến từ hai nguồn chính: đốt phế phẩm cây trồng 
và lưu trữ phân chuồng ngoài trời. Ngoài ra, việc sử dụng phân bón cũng là một nguồn lớn gây ô nhiễm 
không khí. Trong các nguồn phát thải trên, đốt phụ phẩm cây trồng là nguyên nhân phát thải PM10, 
PM2.5, CO, CO2, SO2, NOx, NH3, CH2, trong khi các kho chứa phân ngoài trời dẫn đến phát thải CO2, N2O 
và NH4

+. Nhìn chung, đốt phế phẩm cây trồng gây ra nhiều khí thải hơn so với các hoạt động nông 
nghiệp khác25.  

Luật BVMT sửa đổi đưa ra các hướng dẫn về bảo vệ môi trường, bao gồm giảm phát thải từ các hoạt 
động nông nghiệp. Luật đảm bảo rằng các hoạt động QLCLKK trong lĩnh vực nông nghiệp có thể được 
thực hiện tức thời mà không cần xây dựng các quy định khác. Ví dụ, Luật nghiêm cấm rõ ràng việc đốt 
phế phẩm cây trồng gần sân bay, khu dân cư và các tuyến đường giao thông chính. 

Luật BVMT sửa đổi cũng xác định rằng để thực hiện hầu hết các hoạt động QLCLKK trong sản xuất nông 
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chịu trách nhiệm chính. Do đó, các hành 
động tức thời nhằm vào ngành nông nghiệp cấp tỉnh cần được lên kế hoạch và thực hiện với sự phối 
hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương. Các sáng kiến hợp tác trong 
QLCLKK không chỉ tận dụng tốt nhất chuyên môn và mạng lưới từ các sở ban ngành mà còn hỗ trợ việc 
sử dụng tối ưu các đồng lợi ích và sự hiệp lực.  

 
25 UBA (2020c) 
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Các hành động tức thời trong ngành nông nghiệp bao gồm các biện pháp nâng cao nhận thức và giáo 
dục người nông dân về vấn đề đốt phế phẩm cây trồng và thực hành che phủ phân chuồng. Điều 
quan trọng là việc hạn chế đốt phế phẩm cây trồng phải đi kèm với các dự án thí điểm, thông tin và các 
biện pháp giáo dục để người nông dân sử dụng các giải pháp thay thế đối với các phế phẩm này.  

  

 

Khung sau mô tả một dự án thí điểm đã được soạn thảo để hỗ trợ giải pháp thay thế đối với phế phẩm 
cây trồng cho nông dân. 

 

Dự án thí điểm lắp đặt công trình khí sinh học quy mô nhỏ tại nông hộ và chăn nuôi nhỏ 
lẻ thay thế cho việc đốt phế phẩm cây trồng 

Hiệu quả: Giảm lượng lớn khí thải gây ô nhiễm không khí, hỗ trợ tận dụng phế phẩm cây trồng, từ 
đó tạo thu nhập cho nông dân 

Đặc điểm: Dự án thí điểm 

Nhóm đối tượng: Nông dân địa phương 

Phối hợp với: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

Các điều kiện: Đơn vị phối hợp với Sở NN & PTNT để lập kế hoạch, chuẩn bị, điều phối và thực hiện 
dự án thí điểm và xác định nguồn tài trợ khả thi cùng các bên liên quan phù hợp.  

Các giải pháp kèm theo: Các sự kiện truyền thông cho người nông dân/hộ gia đình nông thôn về ưu 
điểm của công trình khí sinh học quy mô nhỏ và các lựa chọn tài chính. 

HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

Giảm đốt phế phẩm cây trồng 

• Tổ chức và thực hiện đốt phế phẩm cây trồng theo lịch trình, quy định  
• Các sự kiện truyền thông về tác hại của đốt phế phẩm cây trồng  

Hỗ trợ các biện pháp tái sử dụng phế phẩm cây trồng  

• Dự án thí điểm sản xuất than sinh học thay thế cho việc đốt phế phẩm cây trồng 
• Các sự kiện truyền thông và khóa đào tạo về giải pháp thay thế đối với phế phẩm 

nông nghiệp 
• Dự án thí điểm lắp đặt công trình khí sinh học quy mô nhỏ tại nông hộ và khu 

chăn nuôi nhỏ lẻ thay thế cho việc đốt phụ phẩm cây trồng 
 

Mở rộng các biện pháp che phủ phân chuồng 

• Truyền thông về việc che chắn phân cho nông dân địa phương 
• Yêu cầu che phủ các khu vực lưu trữ phân/bùn ngoài trời bằng giấy bạc hoặc 

công nghệ tương đương  
 

Mở rộng các biện pháp che phủ phân chuồng  

• Hội thảo và tài liệu truyền thông về việc sử dụng đúng phân bón thân thiện với 
môi trường  
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3. Hành động tức thời trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe 

Việc soạn thảo một kế hoạch khẩn cấp để bảo vệ người dân khỏi những tác động nguy hiểm đến sức 
khỏe trong trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng là hành động tức thời quan trọng nhất trong 
lĩnh vực bảo vệ sức khỏe. Việc chuẩn bị và điều phối kế hoạch khẩn cấp về y tế có thể thuộc trách 
nhiệm của Sở Y tế địa phương (DOH). Tuy nhiên, các Sở TN&MT nên thực hiện các bước đầu tiên và 
liên hệ với Sở Y tế để đề xuất phát triển chung và/hoặc cùng cập nhật thường xuyên về kế hoạch 
khẩn cấp này, đồng thời hỗ trợ các Sở Y tế bằng dữ liệu và thông tin hiện có (chẳng hạn như kiểm kê 
phát thải). 

Nhìn chung, một kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng bao gồm các 
hành động và biện pháp nhằm giảm nhanh lượng khí thải và các biện pháp bảo vệ sức khỏe sau khi khí 
thải bị phát tán.  

Kế hoạch khẩn cấp cần xác định trách nhiệm giữa các bộ phận khác nhau và các bên liên quan để thực 
hiện và thông báo cho công chúng về từng biện pháp, cũng như các phương thức hợp tác và điều phối 
của các đơn vị chịu trách nhiệm. Do đó, điều quan trọng là phải kết nối tất cả các bên liên quan cần 
thiết vào quá trình phát triển kế hoạch khẩn cấp đối với trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng.  
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Nhiều biện pháp khẩn cấp để giảm phát thải nhanh chóng có thể được tìm thấy trong bảng Hành động 
quản lý chất lượng không khí và các hành động tức thời của từng ngành. Do đó, mục này tập trung 
vào kế hoạch khẩn cấp cho các biện pháp bảo vệ sức khỏe, trong đó nên được điều phối bởi Sở Y tế 
địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE 

Soạn thảo và điều phối kế hoạch bảo vệ sức khỏe khẩn cấp với các kế 
hoạch khác của tỉnh/thành phố 

Các hành động và giải pháp có thể được đưa vào kế hoạch khẩn cấp bao gồm:  

• Cung cấp thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các 
khu vực ô nhiễm nghiêm trọng nhất cho người dân 

• Cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các cá nhân, ví 
dụ:  
o đóng cửa sổ 
o ngừng các hoạt động ngoài trời  
o đeo khẩu trang phù hợp 

• Cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các nhóm nhạy 
cảm (và những người chăm sóc)  

• Chuẩn bị, thực hiện và thông báo cho các bên liên quan về việc đóng cửa 
các lớp mẫu giáo và trường học, cùng với các phương pháp giảng dạy thay 
thế  

• Cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho các nhóm nhạy 
cảm (và những người chăm sóc)  

• Thực hiện và thi hành việc đình chỉ các công trình ngoài trời đang gây ô 
nhiễm (ví dụ: công trình xây dựng) 

• Tổ chức vệ sinh đường thường xuyên hơn và cơ giới hơn, cùng với đó là 
tưới nước mặt đường.  

Các giải pháp tức thời Bảo vệ sức khỏe khác: 

• Tập huấn cho các nhà chuyên môn địa phương về các bệnh liên quan đến 
ô nhiễm không khí, cách chữa trị và biện pháp đối phó với ô nhiễm không 
khí 
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