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1. Các BCS quốc tế về đánh giá hiệu quả QLNN 
1.1. Chỉ số tổng hợp về QLNN của Ngân hàng 

thế giới
Vào năm 2004, Viện Nghiên cứu thuộc Ngân 

hàng thế giới (WB) xây dựng các chỉ số tổng hợp về 
hiệu quả cải cách QLNN. Năm 2006, WB công bố 
Báo cáo "10 năm đo lường hệ thống QLNN". Phương 
pháp của WB dựa trên chỉ số tổng hợp về QLNN 
(GRICS) của Kaufman. Đây là chỉ số quốc tế được 
biết đến và sử dụng nhiều nhất. Chỉ số tổng hợp về 
QLNN gồm 6 tiêu chí: Quyền ngôn luận và trách 
nhiệm giải trình, tính ổn định chính trị và không có 
sự áp chế, hiệu quả của Chính phủ, chất lượng các 
văn bản pháp luật, tính tối cao của pháp luật, kiểm 
soát tham nhũng. Việc đánh giá hiệu quả theo chỉ số 
GRICS đã được tiến hành ở 212 quốc gia và kết quả 
được công bố hàng năm. Chỉ số này trở thành công 
cụ quan trọng cho các nhà phân tích chính sách kinh 
tế - xã hội, giúp nghiên cứu nguyên nhân và hậu quả 
của QLNN hiện hành, đánh giá tiến trình cải cách, 
đồng thời cũng là cơ sở để WB quyết định các dự án 
tài trợ cho các quốc gia trong lĩnh vực cụ thể.

1.2. Chỉ số phát triển con người do Liên hợp 
quốc xây dựng 

Để xác định chất lượng sống, chỉ số phát triển 
con người (HDI) được sử dụng như một sự bổ sung 

cho chỉ tiêu GDP để đo mức phát triển kinh tế - xã 
hội của một quốc gia. Việc xếp hạng các quốc gia 
theo HDI nằm trong khuôn khổ Chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc, được công bố hàng năm từ 
năm 1990, đến nay đã được thực hiện tại 166 quốc 
gia. HDI dựa trên cơ sở đánh giá về tuổi thọ, mức độ 
giáo dục, mức GDP thực tế trên đầu. Giá trị của HDI 
dao động từ 0 (tối thiểu) - 1 (tối đa). Nếu HDI bằng 
0,5 hoặc thấp hơn thì được xem là thấp; từ 0,5 - 0,8 
là trung bình và từ 0,8 - 1 là cao. HDI là một trong 
những chỉ số có uy tín nhất, không dựa trên đánh 
giá chủ quan mà từ các số liệu thực tế từ các nguồn 
chính thức.

1.3. Chỉ số cảm nhận tham nhũng
Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) do Tổ chức 

Minh bạch quốc tế xây dựng từ năm 1995 và được 
công bố hàng năm. Chỉ số này dựa trên cơ sở khảo sát 
các dữ liệu khác nhau, do các tổ chức độc lập gồm các 
nhà kinh doanh và các nhà phân tích thực hiện. CPI 
phản ánh việc cảm nhận tham nhũng nên phụ thuộc 
nhiều vào ý kiến của người được hỏi. Các chuyên gia 
xây dựng chỉ số cũng nhận thấy sự hạn chế của khả 
năng áp dụng đánh giá quốc tế để kiểm tra tình hình 
trong một quốc gia cụ thể, vì vậy, họ đưa ra các đánh 
giá một cách thận trọng. Nhược điểm chính của CPI 
là phương pháp dựa trên đánh giá thẩm định chủ 

THAM KHẢO KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 
ĐỂ XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
CHUYÊN MÔN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TS. Tăng THế Cường 
THS. Nguyễn Hưng THịnh

1Bộ TN&MT

Bộ chỉ số (BCS) đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) được 
xây dựng nhằm mục tiêu tạo ra một công cụ để hàng năm đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành công tác 
chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) trực thuộc Bộ TN&MT; thay thế cách đánh giá định 
tính truyền thống bằng phương pháp đánh giá định lượng, chính xác, khách quan, trung thực hơn. Những 
kinh nghiệm trên thế giới và trong nước về việc lựa chọn ứng dụng những mô hình, phương pháp đánh giá 
tiên tiến, phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng BCS.

(1)
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quan, dẫn đến tăng rủi ro của các đánh giá xếp hạng; 
các quốc gia có mức độ kinh tế phát triển được cảm 
nhận là có hệ thống QLNN có chất lượng cao hơn. 
Mặt khác, CPI không tránh được khả năng bị chi 
phối bởi chính trị dẫn đến đánh giá thiên vị.

1.4. Chỉ số tự do trong thế giới
Chỉ số tự do trong thế giới do Tổ chức phi Chính 

phủ Ngôi nhà tự do xây dựng, phản ánh mức độ phát 
triển dân chủ. Các chuyên gia đưa câu trả lời cho 
25 câu hỏi liên quan đến quyền chính trị và tự do 
công dân ở quốc gia này hay quốc gia khác. Cách xếp 
hạng dựa trên cơ sở đánh giá này có tính chủ quan 
nhất định. Việc xếp hạng dựa trên cảm nhận của 
nhà nghiên cứu mà không dựa vào các chỉ số khách 
quan, có thể dẫn đến tư tưởng hóa việc xếp hạng.

1. 5. Chỉ số tự do về kinh tế 
Chỉ số tự do về kinh tế được Quỹ Di sản xây dựng 

năm 2005. Cơ sở thông tin của chỉ số tự do về kinh tế 
là các dữ liệu của các tổ chức Chính phủ và phi Chính 
phủ, kết quả của thăm dò ý kiến xã hội học quốc gia 
và quốc tế. Chỉ số này dựa trên 50 đặc tính, tập trung 
trong 10 yếu tố về tự do kinh tế: Sự can thiệp của nhà 
nước vào hoạt động kinh tế; chính sách tiền tệ; chính 
sách thương mại; chính sách tài chính; đầu tư nước 
ngoài; lĩnh vực ngân hàng; lương và giá cả; quyền sở 
hữu; điều tiết của nhà nước; thị trường chợ đen. Mỗi 
yếu tố được đánh giá theo thang điểm 1 - 5 cho mỗi 
chỉ số. Giá trị chỉ số càng cao có nghĩa là sự can thiệp 
của nhà nước càng nhiều và mức độ tự do về kinh tế 
càng giảm.

1.6. Chỉ số sẵn sàng cho Chính phủ điện tử
Một trong các chỉ số quốc tế được Liên hợp quốc 

sử dụng để xác định mức độ phát triển của nhà nước, 
hiệu quả QLNN và ứng dụng Chính phủ điện tử là 
“Chỉ số sẵn sàng cho Chính phủ điện tử”. Chỉ số này 
đánh giá mức độ sẵn sàng cho việc phát triển Chính 
phủ điện tử và sự tham gia sử dụng công cụ điện tử 
tại các quốc gia; phản ánh những đặc tính tiếp cận 
đến Chính phủ điện tử. Chỉ số này luôn được người 
đứng đầu Chính phủ, các nhà chính trị, các chuyên 
gia, cũng như đại diện xã hội dân sự và khu vực tư 
đặc biệt quan tâm vì cho phép phân tích thực trạng 
và vị trí của đất nước trong cộng đồng quốc tế về 
mức độ sẵn sàng phát triển và sử dụng Chính phủ 
điện tử. Chỉ số được Liên hợp quốc khảo sát đánh giá 
ở 191 quốc gia và được công bố hàng năm, bắt đầu từ 
năm 2003 (trừ năm 2006 - 2007).

1. 7. Khung đánh giá tổng hợp 
Khung đánh giá tổng hợp (CAF) là kết quả hợp 

tác giữa các Bộ trưởng các nước thuộc Liên minh 
châu Âu để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản 
lý hành chính nhà nước. Mô hình CAF hướng tới 4 
mục tiêu chính: (1) Ứng dụng trong lĩnh vực quản lý 
hành chính các nguyên tắc quản lý chất lượng và hỗ 
trợ cho việc triển khai bằng phương pháp tự đánh 
giá. Hỗ trợ cho việc chuyển từ chuỗi chu trình “Lập 
kế hoạch và thực hiện” sang chu trình “Lập kế hoạch 
- Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh”; (2) Đưa ra cơ 
chế tự đánh giá tổ chức với mục tiêu dự báo và cải 
thiện hoạt động của tổ chức; (3) Gắn kết giữa các 
mô hình khác nhau của quản lý chất lượng; (4) Bảo 
đảm trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu thực tiễn 
tốt nhất giữa các tổ chức trong khu vực công.

BCS CAF có 8 tiêu chí đánh giá: Lãnh đạo, chiến 
lược và kế hoạch, đội ngũ, các đối tác và nguồn lực, 
các quá trình, các kết quả đối với người dân/khách 
hàng, các kết quả đối với nhân viên, các kết quả đối 
với xã hội. Đây là công cụ đánh giá hiệu quả thực 
hiện công việc có quy mô lớn, độ linh động cao nhằm 
áp dụng rộng rãi trong Liên minh châu Âu. BCS này 
có thể áp dụng cho nhiều loại đối tượng được đánh 
giá khác nhau mà không đòi hỏi thay đổi nhiều các 
tiêu chí, tiêu chí thành phần. Có thể dùng chỉ số CAF 
để so sánh, đối chiếu hiệu quả công việc của các đối 
tượng được đánh giá với nhau nếu nó cùng một lĩnh 
vực hoạt động hoặc tự đánh giá chính mình, tạo ra 
thế chủ động để tự điều chỉnh khi cần thiết.

1.8. BCS đánh giá hiệu quả các cơ quan hành 
chính của các chủ thể thuộc Liên bang Nga

BCS đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan hành 
pháp của các chủ thể thuộc Liên bang Nga được 
ban hành kèm theo Sắc lệnh số 825 ngày 28/7/2007 
của Tổng thống Liên bang Nga. Mục đích BCS này 
nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động cơ quan hành 
pháp của các chủ thể thuộc Liên bang Nga. Cụ thể là 
đánh giá hiệu quả chi tiêu ngân sách, sự thay đổi các 
chỉ số chất lượng cuộc sống, mức độ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, mức độ ứng dụng các 
phương pháp và nguyên tắc điều hành mới nhằm 
chuyển thành mô hình điều hành hiệu quả hơn ở các 
chủ thể liên bang.

Việc phân tích sự thay đổi giá trị các chỉ số được 
thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Việc 
đánh giá các chỉ số được thực hiện bằng cách so 
sánh giá trị của chỉ số đó với mức trung bình toàn 
nước Nga; mức được quy định trong các văn bản 
hành chính - pháp luật hiện hành; mức giá trị của 
khoảng thời gian trước đó. BCS đánh giá hiệu quả 
QLNN của các chủ thể thuộc Liên bang Nga được 
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thiết kế khá đồ sộ, gồm 10 lĩnh vực với 87 tiêu chí: 
Phát triển kinh tế, thu nhập của cư dân, an ninh trật 
tự, sức khỏe, giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học 
và trung cấp dạy nghề, văn hóa, giáo dục thể chất, 
nhà ở và các dịch vụ nhà ở chất lượng và tiện lợi, 
quản lý hành chính. Để thực hành đánh giá cần đến 
một lượng thông tin khổng lồ, từ nhiều nguồn khác 
nhau. Trong một nhóm tiêu chí, những người thiết 
kế đưa ra đồng thời 3 loại tiêu chí: Tiêu chí khẳng 
định, tiêu chí phủ định và tiêu chí thẩm tra. Nó có 
giá trị tăng độ trung thực khi đánh giá nhưng cũng 
làm tăng gấp bội lượng thông tin phục vụ đánh giá. 

1.9. BCS đánh giá hiệu quả cơ quan hành chính 
cấp tỉnh của Trung Quốc

Năm 2005, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu, xây 
dựng các tiêu chí đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt 
động của chính quyền cấp tỉnh. Hệ thống tiêu chí 
đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh 
được xác định bao gồm các trục chính: Xây dựng 
và thực hiện thể chế; QLNN trên các lĩnh vực; chất 
lượng dịch vụ công; mức độ đáp ứng yêu cầu của 
người dân từ chính quyền; kiểm soát tham nhũng; 
hiệu quả kinh tế - xã hội. Đây là một bộ tiêu chí được 
thiết kế khá tinh giản, nó chỉ gồm 6 tiêu chuẩn gọi là 
tiêu chuẩn trục. Mỗi tiêu chuẩn trục lại được phản 
ánh bởi nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần. Việc 
đánh giá dựa vào các tiêu chí, tiêu chí thành phần có 
tính tổng quát đòi hỏi phải sử dụng những phương 
pháp khác nhau, lượng thông tin lớn. Đây cũng là bộ 
tiêu chí đòi hỏi chi phí cao khi thực hiện.

2. Các BCS đánh giá hiệu quả QLNN đang được 
sử dụng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, có nhiều BCS đánh giá hiệu quả 
QLNN đang có hiệu lực; hiện có 2 BCS có uy tín cao 
đang được sử dụng rộng rãi ở nước ta.

2.1. BCS đánh giá cải cách hành chính nhà 
nước cấp Bộ

BCS đánh giá cải cách hành chính nhà nước cấp 
Bộ do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng với sự hỗ trợ về 
chuyên môn và tài chính của Anh. BCS có 2 phiên 
bản: Cho các Bộ, ngành và dành cho các tỉnh, TP; 
gồm 2 lĩnh vực: (1) Đánh giá kết quả thực hiện cải 
cách hành chính với 7 nhóm tiêu chí: Công tác chỉ 
đạo, điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ 
chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi QLNN của Bộ, 
cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, 
hiện đại hóa hành chính; (2) đánh giá tác động của 

cải cách hành chính với 6 nhóm tiêu chí. Sử dụng 3 
chủ thể đánh giá: Bộ Nội vụ đánh giá, tự đánh giá và 
điều tra xã hội học. Cần cải tiến BCS này bằng cách 
gia tăng đánh giá của điều tra xã hội học, tức là quan 
tâm tới tác động của kết quả vào cuộc sống. Đây hiện 
là công cụ tốt để đánh giá và xếp hạng kết quả công 
cuộc cải cách hành chính của Bộ, ngành và tỉnh, TP 
ở nước ta. 

2.2. BCS năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI
BCS năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư 

của các tỉnh, TP tại Việt Nam do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam chủ trì xây dựng với sự 
hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Mỹ. BCS này 
được dùng thí điểm lần đầu vào năm 2005. Gần đây, 
một số tiêu chí thăm dò ý thức doanh nghiệp về môi 
trường cũng mới được cập nhật. BCS PCI chỉ ra, khi 
PCI có tiến bộ ở tỉnh, TP nào thì ở đó cũng có sự gia 
tăng đầu tư (từ trong và ngoài nước), kéo theo gia 
tăng GDP của địa phương. 

BCS PCI gồm 10 nhóm tiêu chí: Chi phí gia nhập 
thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí 
thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình 
đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, 
đào tạo lao động, thiết chế pháp lý. Được thiết kế 
theo hướng thực dụng, chỉ sử dụng 1 phương pháp 
điều tra xã hội học; các câu hỏi mang thông tin cần 
điều tra được thiết kế gọn gàng, rõ ràng với các 
phương án trả lời ngắn: Đồng ý, không đồng ý và 
không có ý kiến; Chỉ số đánh giá chính là tỷ lệ % 
theo câu trả lời này. Cách làm này có tính khả thi 
cao trong môi trường hạn chế thông tin nguồn. Báo 
cáo tổng kết PCI được thiết lập công phu, khai thác 
thông tin nhiều chiều, do đó, các kết luận có được 
đáng tin cậy và hữu ích. Tuy nhiên, chi phí để thực 
hiện đánh giá theo bộ tiêu chí này là khá cao.

3. Kết luận 
Như vậy, việc sử dụng các BCS đánh giá là một 

xu thế đang được áp dụng ngày càng phổ biến trên 
thế giới và trong nước. Nó là công cụ mạnh để kiểm 
soát các loại hình công việc khác nhau, nhằm đảm 
bảo kế hoạch đã đặt ra sẽ được thực hiện và cho ra 
các kết quả mong muốn. Tuy nhiên, không một BCS 
đánh giá nào đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối; tất cả 
đều đã, đang và sẽ được cải tiến theo biến động của 
thực tiễn■
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1. Sự cần thiết phải liên kết địa phương trong sử 
dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó với 
BĐKH

Dưới tác động của tự nhiên và các hoạt động của con 
người, các vấn đề môi trường, BĐKH đã và đang có xu 
hướng gia tăng với những diễn biến ngày càng phức tạp. 
Vấn đề môi trường của một địa phương, có tác động tiêu 
cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội không chỉ 
trong phạm vi địa phương mà còn có tác động lên các 
địa phương khác. Tương tự, thiên tai do BĐKH diễn ra 
không giới hạn trong phạm vi địa giới hành chính từng 
địa phương, mức độ diễn biến của thiên tai có mối quan 
hệ 2 chiều với các tác động của con người vào tự nhiên 
trong hoạt động kinh tế - xã hội. Do đó, vấn đề môi 
trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH là 
những vấn đề liên tỉnh, việc giải quyết ở cấp độ riêng của 
tỉnh không thể mang lại hiệu quả cao.

Hiện nay, liên kết là xu thế đang không ngừng phát 
triển và phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với 
sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc liên kết địa phương 
trong sử dụng tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH 
là nhu cầu tất yếu, vì:

Thứ nhất, liên kết địa phương giúp cho các địa phương 
giảm tải được các chi phí và tiêu hao nguồn lực, giúp các 
địa phương tập trung nguồn lực để thực hiện các công 
trình, dự án lớn mà từng địa phương riêng lẻ không thực 
hiện được;

Thứ hai, liên kết địa phương sẽ chia sẻ quyền lợi và 
trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, BVMT, 
ứng phó với BĐKH giữa các địa phương;

Thứ ba, liên kết địa phương còn giúp cho việc quản 

lý các vấn đề môi trường, ứng phó với BĐKH một cách 
toàn diện, hệ thống;

Thứ tư, việc thiếu liên kết của các địa phương trong 
lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với BĐKH 
dẫn đến khai thác và sử dụng tài nguyên không hiệu quả, 
công tác BVMT manh mún, ứng phó BĐKH thiếu đồng 
bộ;

Thứ năm, trên cơ sở liên kết giữa các địa phương, 
sử dụng lợi thế so sánh của từng địa phương và tính 
phụ thuộc, hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương trong 
việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và 
ứng phó với BĐKH sẽ thúc đẩy và giúp các địa phương 
nhanh chóng giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi 
trường sớm hơn.

2. Vai trò của cơ quan chính quyền địa phương 
trong quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH

Cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương là 
những cơ quan hành chính nhà nước thay mặt chính 
quyền ở địa phương. Cơ quan chính quyền nhà nước ở 
địa phương được chia thành 3 cấp: Cơ quan chính quyền 
cấp tỉnh, cơ quan chính quyền cấp huyện và cơ quan 
chính quyền cấp xã.

Các cơ quan nhà nước ở địa phương được hình thành 
từ trong quá trình lịch sử, gắn bó với các điều kiện địa 
lý, kinh tế, văn hóa, xã hội, cách thức tổ chức bộ máy 
nhà nước... Hiến pháp năm 2013 quy định chính quyền 
địa phương tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp 
và pháp luật tại địa phương, quyết định các vấn đề của 
địa phương do luật định; chịu sự kiểm tra, giám sát của 
cơ quan nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ, quyền hạn của 
chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân 

LIÊN KẾT ĐỊA PHƯƠNG TRONG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ 
TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - NHÌN TỪ VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT

THS. Nguyễn THị Lý 1

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với 
BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT đã chỉ rõ quan điểm: “Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMT phải trên cơ sở phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng”. 
Giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH hiện nay không còn là vấn 
đề chung của Chính phủ, của từng địa phương, mà các địa phương cần phải bắt tay, hợp nhất cùng giải quyết 
vấn đề chung mà xã hội đang phải đối mặt. Bài viết này nhằm phân tích vai trò và đưa ra một số đề xuất khuyến 
khích chính quyền cấp tỉnh tham gia liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó 
với BĐKH.
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định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở TW - địa 
phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương.

Hệ thống hành chính của Việt Nam được phân 
thành 4 cấp gồm: TW, tỉnh, huyện và xã. Trong hệ thống 
các cấp hành chính địa phương, cấp tỉnh/TP trực thuộc 
TW là cấp hành chính quan trọng nhất trong hệ thống 
quản lý. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài 
nguyên nước, Luật Đa đạng sinh học, chính quyền cấp 
tỉnh vừa có chức năng quản lý nhà nước, đồng thời là 
đại diện chủ sở hữu toàn dân về các loại tài nguyên trên 
phạm vi hành chính mà mình quản lý. Lãnh thổ Việt 
Nam được chia thành 63 tỉnh, TP trực thuộc TW, tương 
đương với 63 đơn vị hành chính. Quản lý nhà nước của 
chính quyền cấp tỉnh về tài nguyên, BVMT và ứng phó 
với BĐKH có vai trò quan trọng trong việc thực hiện cơ 
chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch về 
quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH trên 
địa bàn mình quản lý. Chính quyền cấp tỉnh có thẩm 
quyền quyết định về giao đất, thu hồi đất, cấp giấy phép 
khai thác khoáng sản và tài nguyên nước… Đồng thời, 
toàn bộ nguồn thu từ tài nguyên theo quy định đều được 
phân cấp cho ngân sách cấp tỉnh thu trực tiếp. Ngoài ra, 
các vấn đề xã hội liên quan đến môi trường, ô nhiễm 
môi trường và xử lý rác thải... chính quyền cấp tỉnh cũng 
là đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết cùng với các vấn đề 
về phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH.

Thực tế đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan TW và cơ 
quan địa phương trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, với vai trò chủ thể đại diện sở hữu toàn dân 
tại các tỉnh, nơi chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý 
tài nguyên và phân phối lợi ích cho các đối tượng sử 
dụng. Quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh về tài 
nguyên có vai trò quan trọng:

(1) Chính quyền cấp tỉnh cần đảm bảo tối đa lợi ích 
về xã hội và kinh tế cho người dân, đảm bảo phân phối 
nguồn lực tài nguyên một cách công bằng khi cho phép 
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn 
tỉnh.

(2) Để quản lý tài nguyên thiên nhiên thành công 
thì chính quyền cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầy 
đủ thông tin cho người dân. Nếu những quyết định đó 
được đưa ra cho nhân dân giám sát và nếu có cơ chế ràng 
buộc những người ra quyết định phải chịu trách nhiệm 
thì hiệu quả của việc quản lý tài nguyên sẽ được củng cố. 
Các nguồn tài nguyên được khai thác là tài sản công, và 
các quyết định liên quan tới khai thác và sử dụng phải 
được mang ra để công chúng thảo luận. Minh bạch là 
yếu tố thiết yếu trong suốt quá trình ra quyết định.

3. Đề xuất nguyên tắc liên kết giữa các chính quyền 
địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH

Để bảo đảm liên kết đạt hiệu quả cao trong khai thác 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với 
BĐKH thì các cơ quan chính quyền địa phương trong 
quá trình liên kết phải được dựa trên các nguyên tắc cơ 
bản sau đây:

Thứ nhất, lợi ích của từng địa phương phải đặt 
cùng với lợi ích chung khi tiến hành liên kết với các địa 
phương khác. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong 
liên kết địa phương vì mục tiêu của liên kết địa phương 
là xóa bỏ lợi ích cục bộ địa phương, nhằm đạt được lợi 
ích tổng thể khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT và phòng tránh thiên tai, ứng phó với BĐKH;

Thứ hai, việc liên kết địa phương trong khai thác, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với 
BĐKH phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, 
các ngành. Đây là nguyên tắc cần thiết để duy trì mối 
liên kết giữa các địa phương bởi lẽ, mọi mâu thuẫn 
tranh chấp trong xã hội đều liên quan đến vấn đề lợi ích, 
nguyên tắc đôi bên cùng có lợi là nguyên tắc hàng đầu 
trong hợp tác giữa các chủ thể.

Thứ ba, liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài 
nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH là bắt buộc,chính 
vì vậy, phải được dựa trên phân cấp, phân quyền chặt 
chẽ và hiệu quả. Với đặc tính thích tự quyết của chính 
quyền các địa phương, đặc biệt trong hoàn cảnh nhận 
thức, ý thức tự giác của các địa phương còn hạn chế thì 
nguyên tắc bắt buộc, phân cấp, phân quyền chặt chẽ và 
hiệu quả giữa TW và địa phương cũng như giữa các địa 
phương là cần thiết.

Thứ tư, liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH phải bảo đảm 
sự thống nhất, chia sẻ trách nhiệm giữa các địa phương; 
quyền lợi, lợi ích phải đi kèm với trách nhiệm. Sự thống 
nhất chia sẻ, trách nhiệm bao gồm cả trong quản lý sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, rừng, 
đa dạng sinh học...), BVMT và ứng phó với BĐKH.

Thứ năm, liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH phải được đặt 
vị trí là một dạng liên kết chuyên ngành, định hướng 
tập trung chủ yếu vào các không gian có mối liên hệ lẫn 
nhau. Trong BVMT và ứng phó với BĐKH, các không 
gian trong đó có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp lẫn 
nhau giữa các địa phương. Trong sử dụng tài nguyên, 
các không gian nằm xa nhau và việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên có tác động không nhiều tới các địa phương 
liên kết thì việc định hướng liên kết chủ yếu trên cơ sở 
chia sẻ tài nguyên hoặc liên kết trong vận chuyển, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm tạo ra từ các dạng tài nguyên. 
Theo nguyên lý chung, các dạng tài nguyên thiên nhiên 
chủ yếu (đất, nước, rừng, khoáng sản...) phân bố có tính 
quy luật và có mối liên quan chặt chẽ với các vùng địa lý 
tự nhiên. Việc sử dụng các vùng địa lý này làm đối tượng 
cho việc xác định các nội dung liên kết địa phương trong 
sử dụng tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH là hợp 
lý và đúng đắn nhất. 

Thứ sáu, liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH phải dựa trên 
các lợi thế so sánh mà có thể làm cho tổng chi phí thực 
hiện thấp nhất, nhưng hiệu quả là cao nhất.

4. Giải pháp khuyến khích các địa phương liên kết
4.1. Đổi mới tư duy trong chính sách phân bổ 

nguồn lực đồng đều giữa các địa phương
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3.  Nguyễn Văn Huân, Liên kết vùng từ lý luận đến thực 
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5 Hiến pháp năm 2013.

Trong giai đoạn đầu thực hiện tập trung hóa kinh tế, 
rất có thể dẫn đến hiện tượng phân hóa mức sống giữa 
các địa phương, tuy nhiên, thực tế cũng đã chứng minh 
khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương vẫn có thể 
được thu hẹp sau một thời gian nhất định. Như vậy, đổi 
mới tư duy hoạch định chính sách nói chung và chính 
sách phân bổ nguồn lực nói riêng cần được thực hiện từ 
TW đến địa phương theo một số hướng cơ bản, đó là: (i) 
Phải lấy lợi ích tổng thể quốc gia làm ưu tiên cao nhất; 
(ii) cần chấp nhận sự chênh lệch nhất định trong phát 
triển giữa các địa phương.

4.2. Các địa phương cần thay đổi tư duy “cục bộ địa 
phương” trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH

Có địa phương cũng đã phát huy đúng lợi thế, nhưng 
cũng chỉ phát triển trên tư duy cục bộ, hành chính địa 
phương khép kín, thiếu tầm nhìn chiến lược mang 
tính bền vững. Việc duy trì tư duy cục bộ địa phương, 
duy trì cơ cấu kinh tế khép kín, vô hình chung các địa 
phương một mặt đã từ chối khai thác thế mạnh của các 
địa phương khác có lợi thế cạnh tranh, một mặt phải 
mất chi phí nhiều hơn vào việc giải quyết các vấn đề mà 
địa phương không có lợi thế. Chính vì vậy, cần đưa ra 
chính sách khuyến khích liên kết địa phương đủ mạnh 
trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT và ứng phó 
với BĐKH.

Bên cạnh việc đưa ra cơ chế khuyến khích hoặc gây 
sức ép liên kết địa phương, cũng cần đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của từng địa phương về tầm 
quan trọng và lợi ích của liên kết. Chính vì vậy, cần mở 
rộng các kênh truyền thông, tuyên truyền về tầm quan 
trọng và lợi ích của liên kết nói chung và liên kết địa 
phương nói riêng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
BVMT và ứng phó với BĐKH.

4.3. Đảm bảo hiệu lực thực thi chính sách liên kết 
địa phương

Thực thi pháp luật nói chung và chính sách liên kết 
địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH nói riêng là quá trình chuyển hóa 
toàn bộ ý tưởng của chủ thể chính sách thành hiện thực 
hay nói một cách khác đây là quá trình hiện thực hóa 
pháp luật, chính sách. Thiết kế được chính sách có chất 
lượng là rất quan trọng, nhưng đảm bảo hiệu lực thực 
thi chính sách về sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH nói chung và chính sách liên kết 
địa phương nói riêng còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu 

hiệu lực thực thi chính sách liên kết địa phương thấp thì 
chính sách sẽ chỉ là những quy định trên giấy tờ, và thực 
tế liên kết địa phương cũng chỉ dưới dạng hình thức. 
Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện chính sách, đòi 
hỏi việc theo dõi, đôn đốc phải được thực hiện thường 
xuyên để có những phát hiện kịp thời khắc phục những 
hạn chế, bất cập nhằm đảm bảo hiệu lực thực thi chính 
sách liên kết địa phương nói riêng và hệ thống luật pháp 
nói chung. Một trong những biện pháp để đảm bảo hiệu 
lực thực thi chính sách nói chung và chính sách liên kết 
địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, BVMT 
và ứng phó với BĐKH nói riêng là cần tăng cường cơ chế 
theo dõi, đánh giá, giám sát và chế tài để ràng buộc các 
cấp địa phương.

5. Kết luận
Liên kết là sự liên minh, kết hợp các quan hệ vật chất, 

tài chính giữa các chủ thể với nhau theo những thỏa 
thuận nhất định nhằm thực hiện các chương trình, mục 
tiêu nào đó để mang lại lợi ích chung cho các bên. Liên 
kết địa phương là sự hợp tác giữa các chủ thể trong hệ 
thống các đơn vị hành chính với nhau, gồm liên kết giữa 
chính quyền TW với chính quyền địa phương và liên kết 
các chính quyền địa phương.

Cơ sở để thực hiện liên kết địa phương là lợi thế so 
sánh của từng địa phương cụ thể trong các điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, 
công nghệ - kỹ thuật... tạo nên sự khác biệt giữa các địa 
phương. Do vậy, có thể thực hiện phân công lao động 
giữa các địa phương, tạo nên tính chuyên môn hóa và 
cạnh tranh trên cơ sở lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh 
tuyệt đối của địa phương. Chính sự khác biệt giữa các 
địa phương khi được liên kết lại không làm mất đi động 
lực cạnh tranh, tính năng động sáng tạo của từng địa 
phương; đồng thời, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho khối 
liên kết. Bên cạnh đó, qua quá trình phát triển cho thấy 
nếu chỉ dựa vào lợi thế tĩnh về điều kiện tự nhiên của 
mỗi địa phương, để thực hiện chính sách ưu đãi kêu gọi 
đầu tư, mà thiếu sự liên kết để tạo ra lợi thế động nhằm 
tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn về tài nguyên thì sẽ khó có 
thể nâng cao sức mạnh tập thể. Với quy hoạch phân bố 
lực lượng sản xuất theo mô hình cơ cấu kinh tế tỉnh, dẫn 
đến sự phân tán nguồn lực, thiếu sự liên kết để giải quyết 
những vấn đề chung như ô nhiễm môi trường, ứng phó 
với BĐKH. Chính vì vậy, liên kết địa phương có vai trò 
quan trọng không chỉ đối với từng địa phương mà còn 
đối với một vùng các địa phương được liên kết■
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Ô NHIỄM CHẤT THẢI NHỰA VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ 
GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU 

GS.TS. Đặng Kim Chi 1

1 Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Cuộc cách mạng hóa học những năm giữa của thế kỷ 20 đã mang tới cho nhân loại nhiều sản phẩm mới có 
giá trị, điển hình là phát minh ra một loại vật liệu có tính ưu việt, nhẹ, bền trong môi trường, dễ chế tạo thành 
các loại hàng hóa, chủng loại khác nhau theo nhu cầu cuộc sống với giá thành thấp so với các vật liệu khác, 
đó là nhựa hay các sản phẩm từ nhựa (hay còn gọi là các sản phẩm từ polyme hóa học hay plastic)... Hiện nay, 
khối lượng sản phẩm nhựa sản xuất trên thế giới hàng năm đã tăng gấp 20 lần trong 50 năm qua, dự kiến, sẽ 
tăng gấp đôi trong 20 năm tới. Dự báo đến 2050, toàn cầu có thể sản xuất tới gần 1.124 triệu tấn  nhựa... Tuy 
nhiên, nếu lạm dụng quá mức và thu gom, tái chế, tái sử dụng không tương thích sẽ xuất hiện một loại chất 
thải nhựa tràn lan trong môi trường, gây nên “ô nhiễm trắng”.

1. Nhựa và các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
từ chất thải nhựa

Nhựa plastic được sử dụng nhiều, nhưng cho tới 
nay, phần lớn sản phẩm nhựa mà con người đang sử 
dụng là nhựa dùng một lần sau đó thải bỏ (điển hình 
là trong các đồ dùng phục vụ sinh hoạt) và như vậy, 
số lượng rác thải nhựa cũng tăng lên không ngừng 
cùng với nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa. Những 
năm gần đây, chỉ có khoảng 14% chất thải nhựa được 
thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng so với 60% chất 
thải giấy và 90% với chất thải thép. Trong các nước 
châu Á phát sinh nhiều chất thải nhựa, Việt Nam 
đứng thứ 4, sau Trung Quốc, Inđônêxia và Philippin. 
Đây là một thách thức lớn cho môi trường, với đặc 
tính bền trong môi trường tự nhiên, phải mất hàng 
trăm năm, những rác thải nhựa này mới có thể phân 
hủy được. Chính do thời gian phân hủy quá chậm 
trong khi đó thời gian sử dụng lại ngắn, khả năng lưu 
giữ các thành phần độc hại nên rác thải nhựa có thể 
gây tác động xấu đối với môi trường và sức khỏe cộng 
đồng, là nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm đất, nước 
và đại dương.

Cho tới đầu thế kỷ 21, dân số thế giới khoảng 6 
tỷ người, dự báo trong vòng 50 năm tới con số đó sẽ 
khoảng 10 tỷ người. Với số dân như vậy, không chỉ 
thức ăn, nước uống, năng lượng phải tăng lên một 
cách đáng kể, đồng thời, rác thải cũng là một vấn 
nạn chưa có cách giải quyết. Trong hàng tỷ tấn rác 

thải trên toàn cầu, một lượng lớn rác thải có nguồn 
gốc polyme (chất thải nhựa), khó và hầu như không 
phân hủy được. Theo tính chất của từng loại có thể 
phân ra như sau: Nhựa LDPE: Bao bì đựng hàng tiêu 
dùng, thực phẩm, tên gọi chung là túi ni lông, chai 
truyền dịch, xi lanh tiêm; Nhựa HDPE : Vỏ chai nước 
khoáng, nước giải khát, dầu ăn; Nhựa PVC: Ống 
nước, tấm lợp nhựa, dây điện; Nhựa PP: Bao bì xác 
rắn, một số loại nhựa cứng; Nhựa PS: Hộp xốp bọc vỏ 
máy, bút bi, cốc đựng nước nhựa. 

Chất thải nhựa có thể tồn tại lâu trong môi trường, 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Túi ni 
lông dùng làm bao bì, khi thải bỏ hay thu gom, chôn 
lấp, túi ni lông lẫn vào đất, tồn tại hàng trăm năm 
sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn 
đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, 
ngăn cản ôxy đi qua đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng 
của cây trồng. Nếu túi ni lông bị vứt xuống ao, hồ, 
sông ngòi sẽ làm tắc nghẽn cống, rãnh, kênh, rạch, 
gây ứ đọng nước thải và ngập úng dẫn đến sản sinh 
ra nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nghiêm trọng hơn, môi 
trường đất và nước bị ô nhiễm bởi túi ni lông sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người, vì 
chứa các kim loại nặng trong phụ gia tạo màu và các 
độc chất hóa học, như PCBs, thuốc bảo vệ thực vật…

Một trong những vấn nạn về môi trường mà con 
người cần phải giải quyết chính là lượng rác thải 
khổng lồ được thải ra đại dương mỗi năm. Trong đó, 
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có tới hàng triệu tấn là rác thải nhựa. Theo ước tính, 
hiện tại, lượng rác thải nhựa trên biển vào khoảng 
140 triệu tấn, mỗi năm có thêm 10 triệu tấn. Rác thải 
nhựa khi trôi ra biển có thể tồn tại hàng trăm năm. 
Do bị cọ xát, dưới tác động của nước biển, tia cực tím, 
rác, nhựa sẽ rã thành những mảnh nhỏ, có thể bị các 
loài hải sản ăn, rồi có mặt trong chuỗi thức ăn của 
con người. Do đó, ngành thủy sản và du lịch bị ảnh 
hưởng lớn bởi lượng rác thải này, mất nhiều chi phí 
để khắc phục.

Nhằm BVMT trước tác hại của chất thải nhựa, cần 
có những biện pháp quản lý tổng hợp, hướng dẫn và 
khuyến khích thay thế, giảm thiểu và sử dụng hợp lý 
vật liệu nhựa, đặc biệt là các loại túi ni lông, áp dụng 
các biện pháp công nghệ , kỹ thuật, đẩy mạnh tái chế, 
tái sử dụng sản phẩm nhựa, hướng tới một xã hội tiết 
kiệm nguồn tài nguyên và BVMT sinh thái.

2. Hiện trạng hoạt động tái chế chất thải nhựa 
ở Việt Nam 

Việc phát triển ngành nhựa ở Việt Nam vẫn chưa 
thật sự đồng bộ, chưa tương xứng là ngành công 
nghiệp phụ trợ thiết yếu trong quá trình phát triển 
kinh tế. Có tới 90% doanh nghiệp ngành nhựa không 
chủ động được nguồn nguyên liệu vì nguồn nguyên 
liệu trong nước chỉ đáp ứng được 15 - 20%, chủ yếu là 
tái sinh từ chất thải nhựa, còn hạt nhựa nguyên sinh 
phải nhập khẩu hoàn toàn.

Theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 
về Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp 
môi trường và tiết kiệm năng lượng đến 2020 và 
hướng tới 2030, mục tiêu sẽ xây dựng nhà máy tái 
chế chất thải nhựa thành dầu nhiên liệu hoặc các sản 
phẩm khác.

Quyết định số 582/QĐ-TTg về  “Tăng cường kiểm 
soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó 
phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020”được Thủ 
tướng Chính phủ ban hành đã đề ra mục tiêu, phấn 
đấu tới 2020, thu gom và tái sử dụng 50% túi ni lông 
khó phân hủy trong sinh hoạt.

Như vậy, vấn đề đặt ra cho hoạt động tái chế chát 
thải nhựa là phải tìm được cách sử dụng thứ cấp cho 
các loại nhựa được tái chế từ nhựa nguyên khai, như 
các thùng chứa,  túi đựng đồ, đựng  rác, cốt pha xây 
dựng, bạt che mưa… đối với PET hoặc HDPE, sau 
tái chế có thể làm nguyên liệu cho sản phẩm như ban 
đầu.

Tuy nhiên, hiện nay, lĩnh vực tái chế chất thải 
nhựa ở Việt Nam vẫn chưa phát triển, tỷ lệ phân loại 
chất thải nhựa tại nguồn rất thấp, chủ yếu dựa vào 
lực lượng thu mua phế liệu và một số cơ sở xử lý chất 

thải rắn (CTR), chủ yếu thực hiện công đoạn phân 
loại tách nhựa khỏi CTR. Cơ sở tái chế nhựa hiện nay 
chưa phát triển mạnh, bên cạnh một số nhà máy sản 
xuất quy mô trung bình rải rác ở một vài địa phương, 
hầu hết các cơ sở đều nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ lạc 
hậu, chủ yếu tập trung tại các làng nghề nên hiệu quả 
thấp, giá thành rẻ, chất lượng không cao… Hoạt động 
tái chế nhựa tại các cơ sở này thường gây ô nhiễm 
nghiêm trọng môi trường khí, nước và đất. Điển 
hình như, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai (Văn 
Lâm - Hưng Yên), hiện có 725 hộ sản xuất tái chế 
nhựa, với 6.400 lao động (2/3 là lao động ngoài làng). 
Hàng ngày, lượng nhựa sản xuất tái chế khoảng 600 - 
650 tấn chất thải nhựa (tối đa 1.000 tấn/ngày), trong 
đó 90% phế liệu có nguồn gốc từ nước ngoài, gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại làng nghề, hiện 
tại phát sinh 60 - 65 tấn CTR/ngày không thu gom xử 
lý, tạo thành khối CTR ước tính khoảng 30.000 tấn 
tập trung 2 bên đường làng; 7.000 m3/ngày nước thải 
chưa xử lý, xả thải ra nguồn tiếp nhận. Khí thải và bụi 
phát sinh do làm nóng chảy đùn ép nhựa, bụi do quá 
trình vận chuyển bốc dỡ tạo nên mùi khét độc hại…

3. Nghiên cứu của Việt Nam về vật liệu nhựa có 
khả năng phân hủy 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu cũng như sử dụng 
các sản phẩm polyme có khả năng phân hủy được 
bắt đầu triển khai từ những năm 2000, tuy nhiên, các 
sản phẩm này chỉ có khả năng phân hủy một phần 
do được chế tạo từ việc kết hợp các polyme dùng làm 
bao bì truyền thống như PE, hầu như không phân 
hủy, với tinh bột và một số tác nhân phân hủy quang 
(oxo-degradable). Tiêu biểu là đề tài khoa học cấp nhà 
nước KC-02-09 /05-10 “Chế tạo và ứng dụng polyme 
phân hủy sinh học”. Tuy nhiên, theo tác giả của đề tài, 
quá trình phân hủy các sản phẩm này sau thời gian sử 
dụng chỉ dừng ở mức độ đứt mạch hydrocacbon, sản 
phẩm phân hủy thành dạng mảnh vụn (phân hủy thế 
hệ 1) hoặc dưới dạng bột mịn (phân hủy thế hệ 2), 
nhưng xét về mặt hóa học thì chưa thể coi là phân 
hủy hoàn toàn đến CO2, nước và các phân tử sinh 
khối tự nhiên. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Khoa học tự 
nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh),  cũng định hướng, 
sử dụng hỗn hợp tinh bột nhiệt dẻo và nhựa PVA có 
sự hiện diện của khoáng sét nontmorillonite phân tán 
ở kích thước nano, cùng một số phụ gia biến tính để 
làm ra sản phẩm bao bì có khả năng phân hủy sinh 
học hoàn toàn và nhanh chóng, không gây ô nhiễm 
môi trường. PVA cũng là một trong số ít polyme có 
khả năng tự phân hủy sinh học thực sự trong môi 
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trường đất, tạo thành nước và CO2. Tuy nhiên, cả 
PVA và tinh bột đều là những polyme rất nhạy cảm 
với sự thay đổi của môi trường xung quanh, bởi vậy, 
sản phẩm có độ ổn định chưa cao.

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, 100% túi ni 
lông gắn mác tự phân hủy được sản xuất theo công 
nghệ sử dụng tác nhân phân hủy quang (degradable 
plastics). Sau thời gian phân hủy, các loại màng, túi 
này thường chỉ bị vỡ vụn thành các mảnh nhỏ nhờ 
phần tinh bột bị phân hủy hoặc do tác nhân phân 
hủy quang, phần còn lại vẫn là các polyme khó phân 
hủy như PE, do vậy, các mảnh vật liệu này tuy có kích 
thước rất nhỏ nhưng vẫn có tác động xấu tới môi 
trường đất và không khí. Việt Nam trong tương lai 
gần cũng sẽ không thể nằm ngoài xu thế chung của 
thế giới là cấm sử dụng và tiêu thụ túi ni lông có tác 
nhân phân hủy quang và chuyển sang sử dụng các 
loại túi ni lông chế tạo từ nhựa, có khả năng phân hủy 
sinh học hoàn toàn. 

Hiện tại, trong nước vẫn chưa có công trình 
nghiên cứu nào về nhựa có khả năng phân hủy hoàn 
toàn trên cơ sở tinh bột, đồng thời, căn cứ vào định 
hướng phát triển khoa học công nghệ bền vững, giảm 
thiểu tối đa các hoạt động gây hại tới môi trường sống 
của nước ta cũng như toàn cầu. Mục tiêu là cần tập 
trung nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu chất dẻo có 
khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn từ blend của 
polyme poly (butyrate adipate terephthalatte) PBAT 
với một polyme thiên nhiên sẵn có trong nước là tinh 
bột sắn, ứng dụng trong chế tạo các sản phẩm bao bì 
dân dụng và phục vụ nông nghiệp.

Phòng thí nghiệm trọng điểm vật liệu polyme và 
compozit (ĐH Bách khoa  Hà Nội) trong 15 năm trở 
lại đây cũng đã có các công trình nghiên cứu về chế 
tạo polyme tự phân hủy trên cơ sở tinh bột sắn và thu 
được một số kết quả khả quan, có khả năng ứng dụng 
trong chế tạo các blend cũng như compozit tự phân 
hủy. Nghiên cứu đã làm chủ được công nghệ chế tạo 
các thành phần chính của bao bì phân hủy: Tinh bột 
nhiệt dẻo, blend một số loại nhựa phân hủy, chất tăng 
liên kết. Các lĩnh vực compound có thể được ứng 
dụng như túi phân hủy sinh học, cốc chén dùng một 
lần, màng bảo vệ cây trồng, bầu ươm cây; sản phẩm 
công nghệ cao có khả năng phân hủy, như vỏ điện 
thoại, dụng cụ y tế. 

4. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu 
do chất thải nhựa đối với môi trường 

Trước thảm họa do chất thải nhựa gây ra đối với 
toàn cầu, Việt Nam cần thực hiện những giải pháp 
nhằm hạn chế phát sinh chất thải nhựa:

Thứ nhất, ban hành những chính sách giáo dục 
tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa đối với môi 
trường, áp dụng các chính sách kinh tế, tăng thuế, 
không khuyến khích sản xuất các sản phẩm nhựa, đặc 
biệt đối với các bao bì nhựa;

Thứ hai, tăng cường tái sử dụng sản phẩm nhựa 
thông qua các giải pháp về thiết kế sản phẩm và chính 
sách thu hồi sản phẩm;

Thứ ba, từng bước hạn chế hay cấm sử dụng bao 
bì nhựa, thay thế bằng các loại bao bì thân thiện môi 
trường, có thể phân hủy nhanh trong điều kiện tự 
nhiên, dùng các túi đựng, bao bì nhiều lần để giảm 
chất thải nhựa hàng ngày, dùng túi đựng có nguồn 
gốc thực vật như gỗ, mây, tre... Hiện nay ở Việt Nam, 
một số siêu thị lớn đã khuyến khích sử dụng các bao 
bì túi vải, giấy thay thế bao bì nhựa, các loại chai lọ, 
bình nhựa đựng chất lỏng, kể cả đựng nước uống 
bằng các chai thủy tinh, gốm sứ, có thể tái sử dụng 
nhiều lần.

Thứ tư, giảm thiểu tối đa hoặc cấm sử dụng các 
loại bao bì chỉ dùng 1 lần mà không tái sử dụng, như 
các loại túi ni lông mỏng, ống hút, cấm các loại bao bì 
chỉ sử dụng một lần từ HDPE, tăng thuế sản xuất và 
sử dụng bao bì dùng một lần. 

Thứ năm, phát triển giải pháp “3R’’ (Reduce-
Recycle-Reuse) hoặc “5 R” (Refuse -Reduce - Recycle 
- Reuse - Rot, đối với các sản phẩm nhựa nói chung, 
đặc biệt, chú ý tới các sản phẩm điện tử, bao bì dân 
dụng…

Thứ sáu, cải tiến, thay đổi các quá trình sản xuất 
công nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa các chất thải 
nhựa, khuyến khích phát triển công nghệ thay thế các 
sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm mới thân thiện 
môi trường, khắc phục nhược điểm chậm phân hủy 
của nhựa thải; 

Thứ bảy, phát triển công nghệ thu hồi và tái chế 
chất thải nhựa, sử dụng chất thải nhựa các loại thành 
nguyên liệu sản xuất cho các sản phẩm khác;

Thứ tám, khuyến khích các công nghệ, kỹ thuật 
mới để có thể sử dụng lại chất thải nhựa hay một 
phần của sản phẩm đã qua sử dụng cho một mục đích 
sử dụng khác, xử lý chất thải nhựa thu hồi năng lượng 
nhưng bảo đảm an toàn môi trường chất nhựa;

Thứ chín, khuyến khích các công nghệ, kỹ thuật 
mới nhằm tăng cường khả năng phân hủy hóa học và 
sinh học các loại chất thải nhựa khi thải bỏ vào môi 
trường■
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TIÊU CHÍ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 
CHO KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN: THỰC TIỄN THẾ GIỚI VÀ 
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

TS. Võ THanh Sơn 
THS. Trần THu Phương

1Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông qua nghiên cứu tổng quan kinh nghiệm và thực tế trên thế giới, căn cứ theo điều kiện đặc thù và 
đáp ứng nhu cầu bức thiết của Việt Nam, 13 tiêu chí và 32 chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý cho các khu dự trữ 
sinh quyển (KDTSQ) theo các nội dung của chu trình quản lý đã được đề xuất. Dựa trên các tiêu chí và chỉ số 
này, Ban quản lý của KDTSQ có thể rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý và đề xuất những giải pháp nhằm từng 
bước nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững (PTBV) cho KDTSQ.

1. Giới thiệu
KDTSQ thế giới là danh hiệu của Chương trình Con 

người và Sinh quyển (MAB) thuộc Tổ chức Văn hóa, 
Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) 
về mô hình PTBV, nhằm đảm bảo hài hòa giữa con 
người và thiên nhiên thông qua thực hiện 3 chức năng 
chính là bảo tồn, phát triển và hỗ trợ. Đến nay, thế giới 
có 669 KDTSQ ở 120 quốc gia, trong đó Việt Nam có 
9 khu. 

Những chính sách quan trọng thúc đẩy sự PTBV 
của hệ thống các KDTSQ như Chiến lược MAB 2015 
- 2025, Kế hoạch hành động Lima cho Chương trình 
MAB và Mạng lưới các KDTSQ thế giới của UNESCO 
(2016 - 2025). Dựa vào điều kiện cụ thể của từng địa 
phương, nhiều KDTSQ đã triển khai những hoạt động 
thúc đẩy hiệu quả quản lý theo hướng bền vững nhưng 
cho đến nay thế giới vẫn chưa xây dựng được một bộ 
tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý cho KDTSQ một 
cách đầy đủ để các nước có thể áp dụng.

Bài viết nhằm tổng quan những kinh nghiệm quốc 
tế trong lĩnh vực này và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá 
hiệu quả quản lý, nhằm thúc đẩy hơn nữa các KDTSQ 
ở Việt Nam phát triển theo hướng bền vững trong thời 
gian tới. 

2. Phương pháp nghiên cứu
Rà soát tất cả các tài liệu có liên quan trên thế giới 

về các tiêu chí và chỉ số giám sát & đánh giá hiệu quả 
quản lý trên thế giới và xem xét, đánh giá tính phù hợp 
cho điều kiện của Việt Nam.

Tham vấn với Ban quản lý và các bên có liên quan 
của 4 KDTSQ (Quần đảo Cát Bà, Tây Nghệ An, Đồng 
Nai và mũi Cà Mau) về tính phù hợp của các tiêu chí và 
chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý áp dụng cho KDTSQ.

Tổ chức Hội thảo tham vấn 9 KDTSQ và các bên 
có liên quan, bao gồm UNESCO/MAB Việt Nam, Bộ 
TN&MT, Bộ NN&PTNT và các chuyên gia độc lập về 
tính phù hợp của các tiêu chí này.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kinh nhiệm thực tiễn về đánh giá hiệu quả 
quản lý trên thế giới và tại Việt Nam

Hiệu quả quản lý các KDTSQ chính là mức độ đạt 
được các mục tiêu của KDTSQ, được thể hiện theo 3 
chức năng cơ bản nêu trên (IUCN, 2006). Trên thế giới, 
nâng cao hiệu quả quản lý thường gắn với việc nâng 
cao hiệu quả thực hiện các chức năng của KDTSQ về 
bảo tồn, phát triển và hỗ trợ.

Hiệu quả quản lý được thể hiện thông qua hoàn 
thiện thể chế cho công tác bảo tồn ĐDSH tại KDTSQ 
Nam Appalachian (Mỹ) hay thông qua hình thức quản 
lý bảo tồn có sự tham gia tại KDTSQ Sinharaja (Sri 
Lanka). Chức năng phát triển được thực hiện thông 
qua phát triển du lịch sinh thái tại KDTSQ Lac Saint-
Pierre (Canađa) hoặc thông qua việc phát triển thương 
hiệu sản phẩm ở KDTSQ Mont Ventoux (Pháp). Thực 
hiện tốt chức năng hỗ trợ thông qua hoạt động giáo 
dục môi trường ở KDTSQ Sierra Gorda (Mêxicô) và ở 
KDTSQ Nord (Mađagasca) hay khuyến khích sự tham 
gia của cộng đồng tại KDTSQ Sinharaja (Sri Lanka).

(1)
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Đồng thời, hiệu quả quản lý cũng được thể hiện qua 
việc xây dựng được một cơ chế điều phối hiệu quả giữa 
các bên có liên quan của nhóm chuyên trách ở KDTSQ 
Lac-Saint Pierre (Canađa), cũng như cơ chế điều phối 
dựa trên sự tham gia ở KDTSQ ven biển mũi Tây (Nam 
Phi) hay thông qua việc thành lập Hợp tác xã liên hiệp 
Phụ nữ ở KDTSQ Arganeraie (Marôc). Hiệu quả quản lý 
của KDTSQ cũng phụ thuộc rất nhiều về việc giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, như việc áp 
dụng hình thức quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào 
cộng đồng ở KDTSQ Bắc Manamara (Mađagasca) cũng 
như tại KDTSQ Xishuangbanna (Trung Quốc). 

Thực tế tại Việt Nam, 9 KDTSQ vẫn chưa được 
nghiên cứu đầy đủ về hiệu quả quản lý, ngoài việc đánh 
giá nhanh về thực trạng quản lý của các KDTSQ do 
Chương trình MAB Việt Nam thực hiện vào năm 2011 
(MAB Việt Nam, 2013). Một số nghiên cứu về hiệu quả 
quản lý cho KBT biển (Bui Thi Thu Hien et al., 2014) 
mới chỉ đề cập tới khía cạnh quản lý gắn với công tác 
bảo tồn, mà chưa đề cập tới khía cạnh PTBV và hỗ trợ 
nghiên cứu khoa học và đào tạo, như những chức năng 
quan trọng của KDTSQ.

Trên thế giới cũng chưa có nhiều nghiên cứu về 
các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý áp dụng cho 
KDTSQ ngoài Bộ tiêu chí đánh giá đề nghị thành lập 
một KDTSQ mới và đánh giá hiệu quả của KDTSQ 
hiện có do tổ chức UNESCO Đức xây dựng (German 
Commission for UNESCO, 1996). Một số tiêu chí đánh 
giá hiệu quả quản lý được xây dựng dựa trên các quy 
định về cấu trúc và chức năng của một KDTSQ và 
những tài liệu hướng dẫn về quản lý các KDTSQ của 
UNESCO/MAB như: 7 tiêu chí công nhận KDTSQ thế 
giới; những yêu cầu xây dựng Báo cáo rà soát 10 năm 
cho KDTSQ. 

Ngoài ra, một số tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý 
dựa trên Khung phân tích đánh giá hiệu quả quản lý do 
IUCN đề xuất (IUCN, 2006) cũng được một số các khu 
bảo tồn áp dụng và gần đây nhất, Danh sách xanh các 
khu bảo tồn của IUCN (IUCN và WCPA, 2016) cũng 
đề cập tới một số tiêu chí cho quản lý hiệu quả cũng là 
những nỗ lực quốc tế trong lĩnh vực này. 

Tất cả những thông tin trên là cơ sở để xem xét lựa 
chọn những tiêu chí trong đánh giá hiệu quả quản lý 
cho các KDTSQ tại Việt Nam.

3.2. Đề xuất khung tiêu chí đánh giá hiệu quả 
quản lý cho KDTSQ

a. Thực trạng quản lý của hệ thống các KDTSQ tại 
Việt Nam

Việt Nam hiện nay đã có 9 KDTSQ được tổ chức 
UNESCO thế giới công nhận, sớm nhất vào năm 2000 
và gần đây nhất là 2015. Các KDTSQ có một số đặc 
điểm chính như sau: (1) Phân bố tương đối đồng đều 

ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam; (2) Đại diện các vùng 
sinh thái từ miền núi, ven biển và hải đảo; (3) Đa dạng 
về phân vùng, với nhiều vùng lõi; (4) Đa dạng về quản 
lý hành chính, với phạm vi thuộc 1 huyện, nhiều huyện 
hoặc nhiều tỉnh; (5) Khác biệt về quy mô không gian 
của KDTSQ, nhỏ nhất có diện tích 26.000 ha đến lớn 
nhất là 1,3 triệu ha; (6) Đặc thù về cơ cấu tổ chức, quy 
chế hoạt động, cũng như đa dạng về văn hóa, dân tộc 
sinh sống. Về mặt dân cư, có khoảng 1,78 triệu người 
sinh sống trong hơn 4 triệu ha của các KDTSQ, tương 
đương với 40 người/km2.

Về mặt quản lý, các KDTSQ thường có một cơ cấu 
sau: (1) Ban quản lý; (2) Văn phòng hoặc Bộ phận thư 
ký; (3) Hội đồng tư vấn. Ban quản lý có Trưởng ban là 
1 lãnh đạo UBND tỉnh/TP (thường là Phó Chủ tịch) 
và các thành viên còn lại thường là lãnh đạo các sở các 
huyện và các VQG/KBT (vùng lõi). Văn phòng KDTSQ 
giúp việc cho hoạt động điều hành quản lý cho KDTSQ 
còn Hội đồng tư vấn, có vai trò hỗ trợ cho hoạt động 
của KDTSQ.

Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý KDTSQ 
thường được xác định rõ trong Quy chế quản lý của 
KDTSQ cũng như trong quyết định thành lập Ban quản 
lý. Ban quản lý KDTSQ thường không quản lý trực tiếp 
về mặt lãnh thổ nhưng căn cứ quy định của pháp luật 
Việt Nam và các quy định của các công ước quốc tế để 
tổ chức điều phối các hoạt động với sự tham gia tích 
cực của cộng đồng dân cư trong phạm vi của KDTSQ. 
Tuy nhiên, các thành viên ban quản lý, trên thực tế, tùy 
theo chức năng nhiệm vụ của mình, mà quản lý lãnh 
thổ và thực hiện các hoạt động quản lý của mình.

b. Nguyên tắc đề xuất tiêu chí
Thông qua việc đánh giá thực tiễn hệ thống các 

KDTSQ của Việt Nam và việc tham vấn cụ thể với ban 
quản lý các KDTSQ, các Sở ban, ngành và các chuyên 
gia, những nguyên tắc lựa chọn và đề xuất tiêu chí và 
chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý cho KDTSQ như sau: 
(1) Căn cứ trên chức năng và phù hợp với mục tiêu 
quản lý của KDTSQ; (2) Phù hợp với hệ thống thể chế, 
chính sách của Việt Nam; (3) Dễ hiểu, dễ dùng, phù 
hợp với điều kiện địa phương; (4) Phải chính xác, có 
tính khoa học và (5) Có tính khả thi và có thể thực hiện 
được; 6) Phù hợp với nội dung quản lý theo chu trình 
quản lý.

Những tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý phải được 
gắn kết chặt chẽ với thực hiện các mục tiêu quản lý 
cũng như các chức năng của KDTSQ và có sự phân biệt 
theo vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Ngoài ra, 
theo tổ chức WWF và IUCN, đánh giá hiệu quả quản 
lý cần được thực hiện theo các nội dung của chu trình 
quản lý và những nội dung này cần được thực hiện lặp 
đi lặp lại nhằm dần dần nâng cao hiệu quả quản lý của 
KDTSQ (WWF, 2003; IUCN, 2006) (Bảng 1).
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Bảng 1. Đặc điểm của hiệu quả quản lý theo các nội dung của chu trình quản lý cho các KDTSQ

TT Các nội dung của chu trình quản lý Hiệu quả quản lý

1 Tầm nhìn, mục đích và mục tiêu quản lý Tầm nhìn dài hạn, mục đích và mục tiêu được xác định 
rõ trong quy chế quản lý của KDTSQ, hướng tới thực 
hiện đồng thời 3 chức năng của KDTSQ

2 Bối cảnh và hiện trạng quản lý - Bộ máy quản lý phải phù hợp với sự phát triển của 
KDTSQ.
- Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với thực hiện các chức 
năng của KDTSQ.
- Các mối đe dọa tới ĐDSH phải được nhận diện.

3 Công tác xây dựng kế hoạch - Các kế hoạch phát triển KDTSQ (dài hạn, trung hạn, 
ngắn hạn) phải đáp ứng được các chức năng và vùng 
chức năng.
- Các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-
XH và ngành phải được lồng ghép với những mục tiêu 
phát triển của KDTSQ.

4 Huy động nguồn lực đầu vào cho công tác quản lý Nguồn nhân lực, tài lực, vật lực và thông tin cơ sở dữ 
liệu phải đảm bảo về số lượng, chất lượng để thực hiện 
tốt kế hoạch quản lý đặt ra.

5 Quy trình quản lý và cơ chế điều phối Quy trình và cơ chế điều phối của BQL theo chiều dọc 
(cấp tỉnh/TP, vùng chức năng, địa phương (huyện, xã)); 
theo chiều ngang (lõi, đệm, chuyển tiếp) và giữa các bên 
có liên quan phải được xây dựng và thực hiện.

6 Sản phẩm đầu ra của quản lý Sản phẩm đầu ra phải gắn với thực hiện 3 chức năng 
trong toàn bộ KDTSQ cũng như tại các vùng chức năng.

7 Kết quả/hiệu ứng của quản lý (outiêu chíome) ĐDSH phải được bảo tồn; Phát triển thân thiện với 
thiên nhiên (thuận thiên) phải được khuyến khích; 
Nghiên cứu và giáo dục vì sự PTBV cần được khuyến 
khích và văn hóa, truyền thống bản địa (gắn với bảo tồn 
ĐDSH) được duy trì và phát triển.

8 Đánh giá tác động của quản lý hoặc đề xuất hoàn thiện 
hiệu quả quản lý

Uy tín và thương hiệu của KDTSQ được nâng lên; Các 
giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KDTSQ được đề 
xuất và thực hiện.

c. Đề xuất khung tiêu chí
Mỗi một nội dung quản lý trong chu trình quản lý 

có 1 hoặc một vài tiêu chí nhằm đánh giá được hiệu 
quả quản lý. Như vậy, một KDTSQ có hiệu quả quản 
lý cao là KDTSQ có tầm nhìn chiến lược PTBV dài 
hạn, nhận diện được mối đe dọa lên ĐDSH và xây 
dựng được một cơ cấu tổ chức và kế hoạch thực hiện 
phù hợp, huy động được các nguồn lực, có được quy 
trình quản lý phù hợp nhằm đạt được các chức năng 
bảo tồn, phát triển và hỗ trợ trong KDTSQ, mà qua đó, 
dần dần tăng uy tín và thương hiệu của KDTSQ ở cấp 
quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thông qua đánh giá phân tích thực tiễn trên thế 
giới và ở Việt Nam, qua một quá trình tham vấn với 

nhiều bên có liên quan, được điều chỉnh nhiều lần, 
hiệu quả quản lý cho KDTSQ được đánh giá theo 8 nội 
dung của chu trình quản lý với 13 tiêu chí và 32 chí số 
đánh giá (Bảng 2). 

Hiện nay nhiều nghiên cứu đã sử dụng phương 
pháp cho điểm việc đánh giá hiệu quả quản lý, điển 
hình là phương pháp luận đánh giá nhanh RAPPAM 
của WWF, công cụ rà soát hiệu quả quản lý METT của 
WB/WWF, phương pháp lập kế hoạch hành động bảo 
tồn CAP của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên của Mỹ, với 4 
mức từ thấp nhất (0 điểm hoặc 1 điểm) tới cao nhất (3 
điểm hoặc 4 điểm) (Leverington et al., 2008). Hơn nữa, 
một nghiên cứu đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước 
của UBND cấp xã ở Việt Nam cũng áp dụng phương 
pháp cho điểm như vậy (Thái Xuân Sang, 2015). Vì 
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Bảng 2. Nội dung quản lý, Tiêu chí  và chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý cho KDTSQ
STT Nội dung  quản lý Tiêu chí  đánh giá Chỉ số đánh giá

1 Tầm nhìn, mục 
đích và mục tiêu 
quản lý 

Tiêu chí 1. Tầm nhìn dài hạn phát triển 
KDTSQ

- Xây dựng được chiến lược quản lý của KDTSQ 
- Thực hiện chiến lược quản lý KDTSQ

2 Bối cảnh và hiện 
trạng quản lý

Tiêu chí 2. Mối đe dọa hay áp lực lên 
ĐDSH

- Mức độ đe dọa đối với hệ sinh thái đặc trưng
- Mức độ đe dọa tới loài đặc trưng

Tiêu chí 3. Hiện trạng quản lý - Cơ cấu tổ chức của KDTSQ 
- Quy chế quản lý của KDTSQ

3 Công tác xây dựng 
kế hoạch

Tiêu chí 4. Công tác xây dựng kế hoạch - Kế hoạch quản lý 5 năm KDTSQ
- Kế hoạch quản lý hàng năm KDTSQ

4 Huy động nguồn 
lực đầu vào

Tiêu chí 5. Huy động nguồn lực thực 
hiện kế hoạch quản lý KDTSQ

- Nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch quản lý 
KDTSQ
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật
- Nguồn lực tài chính
- Thông tin và cơ sở dữ liệu

Tiêu chí 6. Sử dụng tài nguyên ĐDSH - Sử dụng dịch vụ HST rừng
- Sử dụng nguồn gen cây thuốc trong KDTSQ
- Phát triển du lịch sinh thái dựa trên giá trị cảnh 
quan và ĐDSH

Tiêu chí 7. Công tác truyển thông, nâng 
cao nhận thức về KDTSQ và quảng bá 
thương hiệu

- Mức độ hỗ trợ của KDTSQ triển khai tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
về KDTSQ
- Xây dựng sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản 
mang thương hiệu KDTSQ
- Xây dựng sản phẩm du lịch và dịch vụ mang 
thương hiệu KDTSQ
- Xây dựng 1 trung tâm thông tin kèm theo nguồn 
lực phục vụ giáo dục và du lịch

5 Quy trình quản lý Tiêu chí 8. Cơ chế điều phối, hợp tác và 
tham gia 

- Cơ chế điều phối và hợp tác
- Cộng đồng ở địa phương tham gia quản lý 
KDTSQ

6 Sản phẩm đầu ra 
của quản lý 

Tiêu chí 9. Xu thế thay đổi HST và các 
loài đặc trưng của KDTSQ

- Xu thế thay đổi hệ sinh thái đặc trưng của 
KDTSQ
- Xu thế thay đổi các loài đặc trưng của KDTSQ

Tiêu chí 10. Phát triển nông thôn bền 
vững

- Tỷ lệ số xã đạt danh hiệu nông thôn mới
- Thu nhập bình quân trên đầu người

Tiêu chí 11. Đóng góp vào hoạt động 
của mạng lưới các KDTSQ

- Tham gia trình bày báo cáo tại các hội nghị, hội 
thảo quốc gia hàng năm về KDTSQ
- Tham gia trình bày báo cáo tại các hội nghị, hội 
thảo quốc tế hàng năm về KDTSQ

7 Kết quả/Hiệu 
ứng của quản lý 
(outcome)

Tiêu chí 12. Kết nối các chức năng 
trong KDTSQ

- Kết nối chức năng hỗ trợ với chức năng bảo tồn 
ĐDSH
- Kết nối chức năng hỗ trợ với chức năng phát 
triển
- Kết nối chức năng bảo tồn ĐDSH với chức năng 
phát triển thông qua việc kết nối hệ sinh thái/xây 
dựng hành lang ĐDSH trong KDTSQ

8 Đánh giá tác động 
của QL hoặc đề 
xuất hoàn thiện 
hiệu quả quản lý 

Tiêu chí 13. Tổng kết hoạt động quản 
lý và hoàn thiện hiệu quả quản lý của 
KDTSQ 

- Báo cáo tổng kết của BQL KDTSQ
- Sử dụng kết quả đánh giá nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý

8 nội dung 13 Tiêu chí 32 chỉ số
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vậy, qua phân tích đánh giá kinh nghiệm trên thế giới 
và thực tiễn ở Việt Nam, chỉ số đánh giá hiệu quả 
quản lý cho KDTSQ được tính toán bằng việc sử dụng 
phương pháp cho điểm theo 4 mức, 1 điểm là thấp 
nhất và 4 điểm là cao nhất. Phương pháp cho điểm này 
đòi hỏi sự kết hợp giữa phương pháp định tính và định 
lượng, cần phải dựa nhiều vào kinh nghiệm thực tiễn 
của người thực hiện.

Theo đó, hiệu quả quản lý của KDTSQ được 
phân bổ như sau: 1) Điểm trung bình các chỉ số nằm 
trong khoảng từ 1,0 tới nhỏ hơn hoặc bằng 2,0 điểm 
(1,0<X<=2,0): Hiệu quả quản lý từ thấp tới trung bình; 
2) Điểm trung bình các chỉ số nằm trong khoảng từ lớn 
hơn 2,0 đến nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 điểm (2,0<X<=3,0): 
Hiệu quả quản lý từ trung bình tới khá; 3) Điểm trung 
bình các chỉ sổ nằm trong khoảng từ 3,0 - 4,0 điểm 
(3,0<X<=4,0): Hiệu quả quản lý từ khá đến tốt. 

Căn cứ theo kết quả đánh giá hiệu quả quản lý theo 
các nội dung quản lý, được cụ thể hóa theo các chỉ số 
và tiêu chí đánh giá mà các nhà quản lý của KDTSQ có 
thể điều chỉnh hoạt động của mình để nâng cao hiệu 
quả quản lý, và qua đó, thúc đẩy sự phát triển KDTSQ 
theo hướng bền vững.

4. Kết luận
Đánh giá tổng quan kinh nghiệm thế giới cho thấy, 

nâng cao hiệu quả quản lý thường gắn với thực hiện 
tốt 3 chức năng tại 3 vùng chức năng của KDTSQ. 

Một KDTSQ có hiệu quả quản lý cao là KDTSQ có 
tầm nhìn chiến lược PTBV dài hạn, nhận diện được 
mối đe dọa lên ĐDSH và xây dựng được một cơ cấu tổ 
chức và kế hoạch thực hiện phù hợp, huy động được 
các nguồn lực và có được quy trình quản lý phù hợp 
nhằm đạt được các chức năng bảo tồn, phát triển và hỗ 
trợ trong KDTSQ, mà qua đó, dần dần nâng cao uy tín 
và thương hiệu của KDTSQ ở tầm quốc gia, khu vực 
và quốc tế.

Hiện nay các KDTSQ chưa xây dựng được cách 
tiếp cận đầy đủ nên Khung phân tích đánh giá hiệu 
quả quản lý do IUCN đề xuất (2006) là cách tiếp cận 
phù hợp nhất để đề xuất được bộ tiêu chí và chỉ số 
đánh giá hiệu quả quản lý cho KDTSQ ở Việt Nam. 
Cách tiếp cận này, thực tế, cũng được một số KDTSQ 
trên thế giới thử nghiệm áp dụng cho hoạt động quản 
lý của mình.

Qua tổng hợp, đánh giá thực trạng quản lý các 
KDTSQ trong khuôn khổ thể chế chính sách của Việt 
Nam, 13 tiêu chí và 32 chí số đánh giá hiệu quả quản 
lý theo các nội dung của chu trình quản lý đã được 
đề xuất. Những chỉ số này đều áp dụng phương pháp 
cho điểm, là phương pháp được áp dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực PTBV, cho việc đánh giá hiệu quả quản lý. 
Dựa trên các tiêu chí và chỉ số này, các ban quản lý của 
KDTSQ có thể rà soát, đánh giá hiệu quả quản lý và đề 
xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và thúc 
đẩy sự PTBV KDTSQ của mình■
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1. Đánh giá tổng hợp các tiêu chí phân vùng 
tiếp nhận nước thải của sông

Việc phân vùng tiếp nhận nước thải của nguồn 
nước mặt sẽ bảo vệ chất lượng nguồn nước, góp phần 
đảm bảo nhu cầu sử dụng tài nguyên nước bền vững, 
cần được tích hợp 5 tiêu chí: Quy hoạch phát triển KT-
XH, hình thái sông, các vị trí nhạy cảm, dự báo mức độ 
ô nhiễm nước mặt, đánh giá khả năng tiếp nhận nước 
thải của sông.

Dựa vào hiện trạng và quy hoạch phát triển KT-XH 
để biết được việc phân bố các loại hình nước thải đổ 
vào sông như nguồn thải công nghiệp, nông nghiệp, 
dịch vụ hay đô thị. Trên cơ sở Quy hoạch phát triển 
kinh tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, sông Ba từ thượng 
lưu đến hợp lưu sông Hinh và sông Ba là vùng nông 
nghiệp; từ hợp lưu sông Ba và sông Hinh đến đập 
Đồng Cam là vùng nông nghiệp và công nghiệp; từ 
đập Đồng Cam đến trước khi đổ vào TP. Tuy Hòa là 
vùng nông nghiệp; từ TP. Tuy Hòa ra biển là vùng tập 
trung phát triển nhóm ngành dịch vụ; lưu vực sông Kỳ 
Lộ từ thượng nguồn đến điểm trên Nhà máy đường 
Đồng Xuân là vùng nông nghiệp; từ Nhà máy đường 
Đồng Xuân đến biển Đông là vùng nông nghiệp, công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ, đô thị; nhánh sông Nhân Mỹ 
là vùng nông nghiệp và đô thị; nhánh sông Cô là vùng 
tập trung sản xuất nông nghiệp.

Theo các đặc trưng thủy văn, hình thái, địa hình, 
những đoạn sông không có sự biến động nhiều về lưu 
lượng và nồng độ chất ô nhiễm được phân làm từng 
nhóm riêng. Sông Ba từ thượng lưu đến thuỷ điện sông 
Ba Hạ tiếp nhận và chịu ảnh hưởng dòng chảy của sông 

Krông Năng; từ thủy điện sông Ba Hạ đến hợp lưu sông 
Ba và sông Hinh chịu sự điều tiết dòng chảy của thuỷ 
điện sông Ba Hạ; từ hợp lưu sông Ba và sông Hinh đến 
đập Đồng Cam tiếp nhận và chịu ảnh hưởng dòng chảy 
của sông Hinh; từ đập Đồng Cam đến trước khi đổ vào 
TP. Tuy Hòa chịu sự điều tiết dòng chảy của đập Đồng 
Cam; từ TP. Tuy Hòa ra biển là đoạn cửa biển. Sông 
Kỳ Lộ, đoạn ở thượng nguồn chịu sự điều tiết của hồ 
thủy điện La Hiêng 2, đoạn ở hạ nguồn ra tới biển có 
nhiều nhánh sông hợp lưu và hồ thủy lợi, nhánh sông 
Nhân Mỹ ở hạ nguồn là đoạn tách khỏi dòng chính và 
cùng chảy ra cửa biển có lưu lượng khá nhỏ so với dòng 
chính, nhánh sông Cô ở thượng nguồn chảy nhập vào 
sông chính là nhánh sông lớn nhất của sông Kỳ Lộ.

Rà soát các vị trí của vùng nhạy cảm như khu vực 
cấp nước sinh hoạt, các khu bảo tồn đa dạng sinh học: 
Sông Ba từ thượng lưu đến hợp lưu sông Ba và sông 
Hinh hiện đang có khu bảo tồn thiên nhiên Krong Trai 
và các điểm khai thác nước mặt (Nhà máy nước Sơn 
Hòa khai thác nước mặt sông Ba, Nhà máy nước sông 
Hinh khai thác nước mặt sông Hinh, Nhà máy tinh 
bột sắn sông Hinh khai thác nước mặt sông Hinh), từ 
hợp lưu sông Ba và sông Hinh đến hợp lưu sông Ba và 
sông Đồng Bò có điểm khai thác nước mặt sông Ba của 
Công ty TNHH công nghiệp KCP Việt Nam và điểm 
khai thác nước mặt sông Đồng Bò của Công ty CP Mía 
đường Tuy Hòa. Từ hợp lưu sông Ba và sông Đồng Bò 
đến cửa biển có điểm khai thác nước mặt sông Ba và 
nước ngầm tầng nông của Công ty CP cấp thoát nước 
Phú Yên tại huyện Phú Hòa. Sông Kỳ Lộ từ  thượng 
nguồn đến điểm trên Nhà máy đường Đồng Xuân có 

PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA LƯU VỰC 
SÔNG BA VÀ SÔNG KỲ LỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
SỬ DỤNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

1 Chi cục BVMT tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên là một trong những khu vực khô hạn nhất cả nước. Trong khi đó, nguồn nước mặt của các 
sông đang có xu hướng bị ô nhiễm do hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Sông Ba và Kỳ Lộ bắt nguồn 
từ ngoài tỉnh, có diện tích lưu vực lớn, là nguồn cung cấp nước mặt phục vụ chủ yếu cho hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới nếu không quản lý tốt tài nguyên nước mặt của 
2 lưu vực sông sẽ không đáp ứng được nhu cầu về sử dụng nước mặt. Nhằm đảm bảo khai thác sử dụng tài 
nguyên nước mặt phục vụ quá trình phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu BVMT góp phần sử dụng tài nguyên 
nước bền vững, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018, quy 
định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh.

THS. Huỳnh Huy Việt 1
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hồ thủy điện La Hiêng 2 và công trình nước sạch nông 
thôn khai thác nước mặt sông Kỳ Lộ cấp nước cho xã 
Xuân Quang 3; từ Nhà máy đường Đồng Xuân đến 
biển có một số điểm khai thác nước mặt (công trình 
cấp nước sạch nông thôn nhỏ, nhà máy nước Tuy An 
khai thác nước mặt sông Hà Yến, Nhà máy nước Đồng 
Xuân khai thác nước ngầm tầng nông bên bờ sông Ba, 
Nhà máy đường Đồng Xuân và Nhà máy sản xuất tinh 
bột sắn Đồng Xuân khai thác nước mặt sông Kỳ Lộ) và 
đập nước Tam Giang, Hà Yến, nhánh sông Nhân Mỹ 
có đập nước Đồng Kho và trong tương lai sẽ là điểm 
khai thác nước mặt nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho 
thị xã sông Cầu, nhánh sông Cô có một số điểm khai 
thác nước mặt (công trình cấp nước sạch nông thôn 
khai thác nước mặt hồ Kỳ Châu, điểm khai thác nước 
mặt suối Mơ của Hợp tác xã khai thác, chế biến đá xuất 
khẩu Đồng Xuân).

Căn cứ vào hiện trạng và kết quả dự báo mức độ 
ô nhiễm nước mặt từ mô hình Mike 11: Sông Ba từ 
thượng nguồn đến hợp lưu sông Ba và sông Hinh, chất 
lượng nước sông ít biến động; từ hợp lưu sông Ba và 
sông Hinh đến đập Đồng Cam, chất lượng nước sông 
Ba giảm do tiếp nhận nước thải từ các nhà máy công 
nghiệp; từ đập Đồng Cam đến trước khi đổ vào TP. 
Tuy Hòa, chất lượng nước sông tương đối ổn định; từ 
TP. Tuy Hòa ra biển, nước sông bị nhiễm mặn do ảnh 
hưởng của nước biển. Sông Kỳ Lộ từ thượng nguồn 
đến điểm trên Nhà máy đường Đồng Xuân, chất lượng 
nước sông còn khá tốt, ít biến động; từ Nhà máy đường 
Đồng Xuân đến biển, chất lượng nước sông giảm dần 
do tiếp nhận nước thải từ các nhà máy sản xuất công 
nghiệp và nước thải từ các hoạt động nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sản, nước thải sinh hoạt từ các đô thị 
và hoạt động du lịch, đoạn cuối sông gần cửa biển bị 
nhiễm mặn do ảnh hưởng từ biển; nhánh sông Nhân 
Mỹ tương tự như đoạn chính ở hạ nguồn; nhánh sông 
Cô, nồng độ nền vào mùa kiệt tương đối cao do chịu 
ảnh hưởng từ các hoạt động nông nghiệp và tình trạng 
nước sông bị khô cạn, bốc hơi mạnh vào mùa khô.

Sử dụng mô hình hóa Mike 11 và phương pháp bảo 
toàn khối lượng để dự báo khả năng tiếp nhận nước 
thải của sông vào mùa khô đến năm 2020: Sông Ba 
từ thương nguồn đến đập Đồng Cam, còn khả năng 
chịu tải khi so sánh cột A2 của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT; từ đập Đồng Cam ra cửa biển, còn khả năng 
chịu tải khi so sánh cột B1 của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT. Sông Kỳ Lộ từ thượng nguồn đến điểm trên 
Nhà máy đường Đồng Xuân, còn khả năng chịu tải khi 
so sánh với cả 2 cột A2 và B1 của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT; từ Nhà máy đường Đồng Xuân đến biển, 
có một số chỉ tiêu không còn khả năng chịu tải khi so 
sánh với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, còn 
khả năng chịu tải khi so sánh với cột B1 của QCVN 
08-MT:2015/BTNMT; nhánh Nhân Mỹ tương tự như 
đoạn chính ở hạ nguồn; nhánh sông Cô không còn khả 
năng chịu tải khi so sánh với cả 2 cột A2 và B1 của 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

2. Phân vùng tiếp nhận nước thải của lưu vực 
sông Ba và sông Kỳ Lộ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước 
bền vững

Đối với lưu vực sông Ba: Phân vùng sông Ba thành 
4 đoạn để tiếp nhận nước thải. Việc phân vùng cho 
nhánh sông, suối, rạch và đầm, hồ thuộc lưu vực sông 
Ba cũng sẽ được phân vùng theo các đoạn sông Ba và 
nhu cầu khai thác nước mặt sử dụng cho mục đích sinh 
hoạt, cụ thể như sau:

- Đoạn từ thượng nguồn đến hợp lưu sông Ba và 
sông Hinh, chất lượng nước cần được bảo vệ nghiêm 
ngặt; đoạn từ hợp lưu sông Ba và sông Hinh đến đập 
Đồng Cam, chất lượng nước cần được kiểm soát chặt 
chẽ. Tại 2 đoạn sông Ba này và các sông, suối, hồ thuộc 
lưu vực của chúng được phân vùng nguồn tiếp nhận 
nước thải áp dụng cột A, cụ thể: sông Cà Lúi, Hà Lan, 
Hinh, Nhau, Đồng Bò ; suối Tau, Tre, Oặc, Ta An, Trai, 
O, Lưa, Dốc Dài, Chà Rang, Bạc, Cúc, Hiệp Lai, Chầm 
Mâm, Thá, Ea BM'Ba, EA Cơ, EA Trăng, EA ĐoaI, 
Lạnh, EA Trôl, EA Sơn, Mây, Đá, Dầu, Ngang , hồ Suối 
Bùn, Ba Vỏ, Lồ Chảo (Ông Nam), Cau, Ngã Hai; hồ 
thủy điện sông Hinh và sông Ba Hạ. Đối với hệ số lưu 
lượng các nguồn nước mặt tiếp nhận Kq, đoạn sông Ba 
và hồ thủy điện sông Hinh có Kq=1, hồ thủy điện sông 
Ba Hạ có Kq=0,8, còn lại có Kq=0,9.

- Đoạn từ đập Đồng Cam đến trước khi đổ vào TP. 
Tuy Hòa có các điểm khai thác nước mặt phục vụ cho 
cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước cần được theo dõi 
thường xuyên. Tại đoạn sông Ba và các suối thuộc lưu 
vực của đoạn này được phân vùng nguồn tiếp nhận 
nước thải áp dụng cột B, cụ thể: suối Gia Ma, Gu Cát, 
Keo, K Sa, Cát, Phụ lưu số 42 (suối Cái); riêng vùng bảo 
hộ nguồn nước của các vị trí khai thác nước mặt trên 
sông Ba (từ vị trí trạm  cấp nước trên sông Ba về phía 
thượng nguồn 1.000 m và về phía hạ nguồn 200 m) tại 
thôn Phú Lộc - xã Hòa Thắng, thôn Ân Niên - xã Hòa 
An, huyện Phú Hòa được phân vùng nguồn tiếp nhận 
nước thải áp dụng cột A. Đối với hệ số lưu lượng các 
nguồn nước mặt tiếp nhận Kq, đoạn sông Ba có Kq=1, 
còn lại Kq=0,9

- Đoạn từ TP. Tuy Hòa ra biển, chất lượng nước 
sông được đánh giá là sạch vì được trao đổi thường 
xuyên với nước biển. Tại đoạn sông Ba này và các sông, 
suối, rạch thuộc lưu vực của đoạn này được phân vùng 
nguồn tiếp nhận nước thải áp dụng cột B, cụ thể: Sông 
Bàu Đăng, Bơ; suối Đá Bàn; rạch Bàu Hạ. Đối với hệ số 
lưu lượng các nguồn nước mặt tiếp nhận Kq, đoạn sông 
Ba có Kq=1, còn lại có Kq=0,9

Đối với lưu vực sông Kỳ Lộ: Phân vùng sông Kỳ Lộ 
thành 4 đoạn để tiếp nhận nước thải. Việc phân vùng 
cho nhánh sông, suối và đầm, hồ thuộc lưu vực sông 
Kỳ Lộ cũng sẽ được phân vùng theo các đoạn sông Kỳ 
Lộ và nhu cầu khai thác nước mặt sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt, cụ thể như sau:

- Đoạn từ thượng nguồn đến điểm xả nước thải 
của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân, đây là 
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khu vực thượng nguồn nên chất lượng nước trên sông 
chính cũng như các sông, suối nhỏ, hồ cần được bảo 
vệ nghiêm ngặt. Tại đoạn sông Kỳ Lộ này và các sông, 
suối, hồ thuộc lưu vực của đoạn này được phân vùng 
nguồn tiếp nhận nước thải áp dụng cột A, cụ thể: Sông 
Ea Tiouan, La Hiêng, Cà Tỏng, Kẻ Cách, Cà Tôn, Trà 
Bương; suối Ea Kan, Cối, Trà My, La Can, Tía, Tre, Sổ, 
Đập, Hàng, Ba Rai, Rách, Đá Mài, Trăng, Thùng, Cây 
Câu, Ea M La, Mặt Đập, Ea Tloan, Chư Phong, Ea Et 
Hlen, Ea Pa Bun Tieou, Hà Roi, Ca Te, Đá Vàng, Ma 
Ha, Hố O, Rô Môn, Đá Chét; hồ thủy điện La Hiêng 
2. Đối với hệ số lưu lượng các nguồn nước mặt tiếp 
nhận Kq đều có Kq=0,9, riêng hồ thủy điện La Hiêng 
2 có Kq=0,6.

- Đoạn từ điểm dưới điểm xả nước thải của Nhà 
máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân đến biển Đông, 
nguồn nước không có dấu hiệu bị ô nhiễm nghiêm 
trọng, đồng thời, kết quả tính toán cho thấy, vẫn còn 
khả năng tiếp nhận nước thải. Tại đoạn sông Kỳ Lộ 
và các sông, suối, hồ, đầm thuộc lưu vực của đoạn 
này được phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải áp 
dụng cột B và Kq= 0,9, cụ thể: Sông Vạn Củi, Đồng 
Tre, Đồng Cháy, Đồng Xa; suối Chức Hàn, Hải Tựa. 
Riêng sông Hà Yến, suối Ta Hô và Cái, hồ Kỳ Châu là 
nơi khai thác nước mặt phục vụ cho sinh hoạt, được 
phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải áp dụng cột A 
và Kq=0,9, đối với hồ Kỳ Châu có Kq=0,6. 

- Nhánh sông Nhân Mỹ (sông Vét), lưu lượng trên 
đoạn sông này nhỏ hơn nhiều so với đoạn sông chính 
nên khả năng tự làm sạch cũng thấp hơn và trong 
tương lai được sử dụng để cấp nước sinh hoạt cho thị 
xã Sông Cầu. Do đó,nhánh sông này được phân vùng 
nguồn tiếp nhận nước thải áp dụng cột A và Kq=0,9.

- Nhánh sông Cô, đây là nhánh sông lớn nhất của 
sông Kỳ Lộ tuy nhiên vào mùa khô lưu lượng nước 
trên nhánh sông này rất thấp, có đoạn khô kiệt, lưu 
lượng nước sông thấp làm cho khả năng chịu tải của 
sông cũng giảm theo. Nhánh sông này được phân vùng 
tiếp nhận nước thải áp dụng cột A và Kq=0,9.

Quy định về phân vùng tiếp nhận nước thải thuộc 
lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2018. Theo 
quy định phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải, tất cả 
các cơ sở công nghiệp hiện nay đều phải có hệ thống 
xử lý nước thải đạt cột A của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường. Từ nay đến 31/12/2019, tất các cơ 
sở đang áp dụng cột B phải có kế hoạch cải tạo, nâng 
cấp hệ thống xử lý nước thải để đạt cột A. Để Quyết 
định này được kịp thời triển khai, Sở TN&MT phối 
hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND 
cấp huyện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ 
chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn 
nước mặt thuộc lưu vực sông Ba và sông Kỳ Lộ■

▲Hình 1. Lưu vực sông Kỳ Lộ ▲Hình 2. Lưu vực sông Ba 

▲ Hình 3. Một đoạn sông Kỳ Lộ mùa khô ▲Hình 4. Sông Ba tại TP. Tuy Hòa
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NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐO LƯU LƯỢNG 
NƯỚC TỰ ĐỘNG TẠI LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY

Nguyễn Hữu THắng
Hà THanh Liêm

Vũ Văn Phương
Nguyễn Mạnh Khải 2

 Floydng, Justin.stockley 3

(1)

1 Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường
2 Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội
3 Tập đoàn Xylem

TÓM TẮT 
Lưu vực sông (LVS) Nhuệ - Đáy là một trong những LVS lớn của nước ta, có vị trí địa lý đặc biệt; đa dạng 

và phong phú về các hệ sinh thái và tài nguyên; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của cả nước 
nói chung, của vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng. LVS Nhuệ - Đáy nằm ở hữu ngạn sông Hồng với tổng 
diện tích tự nhiên 7.388 km2 (riêng LVS Đáy là 6.965 km2), nằm 200 - 21020’ vĩ độ Bắc, và 1050 - 105030’ kinh độ 
Đông. LVS Nhuệ - Đáy bao gồm các tỉnh/TP: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, một phần của TP. Hà Nội và 5 
huyện của tỉnh Hòa Bình. Hiện nay, số liệu đầy đủ lưu lượng nước sông Nhuệ - Đáy phục vụ công tác nghiên 
cứu khoa học và công tác quản lý còn khá hạn chế. Cả LVS Nhuệ - Đáy mới chỉ có 3 - 4 trạm thủy văn tuy nhiên 
số liệu về thủy văn, lưu lượng nước rất ít. Để cung cấp đầy đủ số liệu về lưu lượng nước, độ sâu, hình thái thủy 
văn, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng, thử nghiệm hệ thống đo lưu lượng nước tự động River Surveyor M9 hãng 
Sontek tại một số điểm trên LVS Nhuệ - Đáy.

Từ khóa: Lưu lượng, mực nước, hình thái thủy văn, LVS Nhuệ - Đáy, Sontek, River Surveyor M9.
 

1. Đặt vấn đề
Từ năm 2006 đến nay, Cục BVMT trước đây nay là 

Tổng cục Môi trường đã xây dựng và phê duyệt hơn 
13 chương trình tổng thể quan trắc môi trường nước 
tại các LVS chính tại Việt Nam: Cầu, Nhuệ - Đáy, 
Hồng, Thái Bình - Đà, Mã - Chu, Vu Gia - Thu Bồn, 
Cả - La… Trong thành phần quan trắc môi trường của 
các chương trình tại các LVS này đều chưa có thành 
phần thủy văn như mực nước, lưu lượng nước. Nguyên 
nhân số liệu thủy văn còn hạn chế do thiếu trang thiết 
bị, nhân lực quan trắc thông số thủy văn này. Đây là 
thành phần khá quan trọng và cần thiết để phục vụ 
công tác đánh giá và quản lý môi trường nước tại các 
LVS Việt Nam. Từ đó đến nay, Tổng cục Môi trường 
trong công tác quan trắc môi trường tại các LVS lớn 
Việt Nam chủ yếu thực hiện quan trắc môi trường nước 
tại các LVS chỉ tập trung về chất lượng nước, nồng độ 
ô nhiễm, chưa gắn kết được thông số về số lượng nước. 
Ngày 29/12/2017, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 

số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá khả năng 
tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, 
hồ. Để tính toán được sức chịu tải, tổng thải lượng ô 
nhiễm tại các LVS làm cơ sở cho cấp phép xả thải, phân 
bổ hạng ngạch ô nhiễm công tác quan trắc lưu lượng và 
mực nước tại các sông, hồ là rất cần thiết.

Năm 2017, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng 
cục Môi trường) đã triển khai đề tài: “Nghiên cứu, ứng 
dụng hệ thống đo lưu lượng nước tự động nhằm đánh 
giá diễn biến lưu lượng nước và mực nước tại LVS 
Nhuệ - Đáy, đồng thời, đề xuất triển khai áp dụng hệ 
thống cho các LVS khác tại Việt Nam”.

Mục tiêu nghiên cứu là ứng dụng hệ thống đo lưu 
lượng nước tự động RiverSurveyor M9 tại một số điểm 
trên LVS Nhuệ - Đáy nhằm cung cấp số liệu liệu về lưu 
lượng nước, phục vụ đánh giá tổng hợp chất lượng tổng 
hợp nước trên LVS Nhuệ - Đáy, đồng thời làm cơ sở để 
triển khai ứng dụng trên các hệ thống sông khác của 
Việt Nam



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Chuyên đề II, tháng 6 năm 2018 21

Thiết bị M9 sử dụng sóng siêu âm để đo lưu lượng 
dòng chảy, tín hiệu siêu âm được phát ra theo chu kỳ 
gọi là “Ping” được truyền vào trong nước, năng lượng 
này được phát tán lơ lửng trong nước, một phần của 
nó sẽ quay lại thiết bị M9. Trong thiết bị M9 có sensor 
đo sự thay đổi cường độ âm phản hồi (vọng lại), do 
quãng thời gian phản hồi của sóng siêu âm tỷ lệ với 
quãng đường lan truyền trong nước nên ta có thể xác 
định được vận tốc của từng lớp nước theo thời điểm 
phản hồi tương ứng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống đo lưu lượng nước tự động River Surveyor 

M9 (Thiết bị M9) là hệ thống sử dụng SmartPulseHD® 
độc quyền của SonTek, sử dụng công nghệ sóng âm đa 
tần số được hợp nhất với hệ thống điều khiển có khả 
năng đo liên tục lưu lượng nước và mực nước với các 
độ sâu mực nước khác nhau. Hệ thống sử dụng hiệu 
ứng Doppler để xác định lưu tốc dòng nước. Hiệu ứng 
Doppler (hoặc sự dịch chuyển Doppler) là sự thay đổi 
tần số hoặc bước sóng của sóng cho một người quan 
sát di chuyển so với nguồn sóng.  Nó được đặt tên theo 
nhà vật lý người Áo là Christian Doppler, người mô tả 
hiện tượng này vào năm 1842.

▲Hình 1. Hiệu ứng Doppler

Hiệu ứng Doppler là khi phát nguồn của sóng di 
chuyển tới người quan sát, mỗi đỉnh sóng tiếp nối được 
phát ra từ một vị trí gần người quan sát hơn so với sóng 
trước đó. Do đó, mỗi sóng mất ít thời gian hơn để tiếp 
cận người quan sát so với sóng trước đó. Do đó, thời 
gian giữa sự xuất hiện của các đỉnh sóng kế tiếp tại các 
quan sát viên được giảm, làm tăng tần số. Trong khi 
họ đang đi di chuyển, khoảng cách giữa các mặt trận 
sóng tiếp theo sẽ giảm đi, do đó, những con sóng "bó 
sát nhau". Ngược lại, nếu nguồn sóng đang di chuyển 
ra khỏi người quan sát, mỗi sóng phát ra từ vị trí xa 
hơn so với sóng trước đó, do đó thời gian đến giữa các 
sóng liên tiếp tăng lên, làm giảm tần số. Khoảng cách 
giữa mặt trận sóng tiếp nối sau đó tăng lên, do đó sóng 
"lan rộng". Đối với các sóng truyền trong môi trường, 
chẳng hạn như sóng âm, vận tốc của người quan sát và 
nguồn là tương đối so với môi trường truyền sóng. Do 
đó, tổng Doppler có thể phát sinh từ chuyển động của 
nguồn, chuyển động của người quan sát hoặc chuyển 
động của môi trường. Mỗi hiệu ứng này được phân 
tích riêng. Đối với các sóng không đòi hỏi môi trường, 
chẳng hạn như ánh sáng hoặc lực hấp dẫn trong thuyết 
tương đối tổng quát, chỉ cần sự cân bằng tương đối 
giữa vận tốc và người quan sát.

▲Hình 2. Hiệu ứng Doppler cho từng ngồn phát sóng
(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect)

▲Hình 3. Hệ thống đo lưu lượng nước tự động sử dụng hiệu 
ứng Doppler

▲Hình 4.  Giao diện phần mềm River Surveyor Live hệ thống 
đo lưu lượng nước tự động
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- Kết quả đo thử nghiệm tại một số điểm trên LVS 
Nhuệ - Đáy

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp phân tích hệ thống:
+ Sử dụng phương pháp này sẽ giúp đánh giá các 

thông tin một cách toàn diện trên về cơ sở khoa học và 
phương pháp, công nghệ quan trắc lưu lượng và mực 
nước bằng thiết bị tự động.

+ Tổng hợp, đánh giá kết quả đo thử nghiệm, so 
sánh qua đó đề xuất hệ thống đo lưu lượng và mực 
nước tự động phù hợp điều kiện Việt Nam. 

- Phương pháp chuyên gia:
 Thông qua việc sử dụng ý kiến góp ý của các 

chuyên gia chuyên sâu trong từng lĩnh vực quan trắc, 
thủy văn, môi trường và các nhà quản lý qua đó đưa 
ra các phân tích đánh giá phù hợp, hiệu quả cho hệ 
thống . 

- Phương pháp kế thừa:
Đề tài sử dụng có tính kế thừa các tài liệu, tư liệu, 

các kết quả nghiên cứu của các công trình trong và 
ngoài nước để khái quát hóa và bổ sung thêm thông 
tin hiện trạng công nghệ, phương pháp quan trắc lưu 
lượng và mực nước tự động.

Tham khảo, áp dụng các văn bản pháp quy, các 
tiêu chuẩn và kỹ thuật, các bài báo, các công bố khoa 
học trong và ngoài nước về lưu lượng và mực nước tự 
động.

3. Kết quả nghiên cứu
Sau khi nghiên cứu tính năng Hệ thống, Trung tâm 

đã xây dựng Quy trình thao tác chuẩn cho Hệ thống 
(SOP) và Trung tâm tiến hành đo đạc thực tế tại 19 
vị trí đã được lựa chọn trên LVS Nhuệ - Đáy. Đây là 
những vị trí thuận tiện và an toàn cho công tác quan 
trắc, có thuyền và điểm quan trắc đại diện cho LVS: 1 
điểm sông Nhuệ (Cầu Hồng Phú), 14 điểm sông Đáy 
(Cầu Quế - CNC Thi Sơn, trạm bơm Thanh Nộn, cầu 
Đọ Xá, cầu phao Kiện Khê, Thanh Tân, Nhà máy Xi 
măng Việt Trung, Trung Hiếu Hạ, Độc Bộ, Yên Trị, 
Đò Mười, Gián Khẩu, Cầu Non Nước, Khánh Phú, 
Cửa Đáy), 3 điểm sông Đào (Đền Độc Bộ, trạm bơm 
Cốc Thành, trạm bơm Kênh Gia) và 1 điểm sông Sắt 
(Yên Trị trên sông Sắt). 

▲Hình 5. Bản đồ vị trí đo lưu lượng trên LVS Nhuệ - 
sông Đáy

▲Hình 6. Kết quả quan trắc lưu lượng, độ sâu tự động tại 
cầu Quế - sông Đáy

▲Hình 7. Kết quả quan trắc lưu lượng, độ sâu tự động tại 
trạm bơm Thanh Nộn - sông Đáy

▲Hình 8. Kết quả quan trắc lưu lượng, độ sâu tự động tại 
Kiện Khê, sông Nhuệ - sông Đáy

▲Hình 9. Kết quả quan trắc lưu lượng, độ sâu tự động tại 
Trung Hiếu Hạ, sông Nhuệ - sông Đáy
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4. Kết luận
Qua kết quả đo thử nghiệm Hệ thống đo lưu lượng 

nước tự động River Surveyor M9 tại một số điểm trên 
LVS Nhuệ - Đáy cho thấy, hệ thống đáp ứng tốt các 
yêu cầu kỹ thuật và phù hợp công tác đi hiện trường. 
Hệ thống có khả năng đo liên tục, tự động mực nước, 
tốc độ dòng nước và lưu lượng nước. Đồng thời, hệ 
thống có thể đo và xác định hình thái lòng sông tại mỗi 
vị trí đo. Qua kết quả, chúng ta xác định các vị trí có 
lưu lượng thấp, lưu lượng cao ở mỗi độ sâu mực nước 
khác nhau. 

Hệ thống nhỏ gọn và dễ sử dụng khi đo trên thuyền, 
dùng dây căng hoặc trên cầu. Hệ thống hoàn toàn tự 
động và có thể hiển thị kết quả ngay trên màn hình. 

Bên cạnh những ưu điểm thiết bị, để cho kết quả 
chính xác, khi vận hành hệ thống cần loại bỏ một số 
yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác thiết bị: Không 
sử dụng thuyền bằng kim loại, thiết bị và thuyền cần 
hiệu chuẩn kỹ trước khi đo nhằm loại bỏ các yếu tố tác 
động môi trường xung quanh đến thiết bị đo, tại mỗi 
vị trí đo cần thực hiện đo tối thiểu 2 lần đo■
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RESEARCH AND APPLICATION OF AUTOMATIC FLOW RATE 
MONITORING SYSTEM IN NHUỆ - ĐÁY RIVER BASIN

Nguyễn Hữu THắng, Hà THanh Liêm, Vũ Văn Phương
Centre for Environmental Monitoring, Vietnam Environment Administration

Nguyễn Mạnh Khải
Faculty of Environmental Science, Vietnam National University of Science

Floydng, Justin.stockley
Xylem group

ABSTRACT
Nhuệ - Đáy river basin is one of the big river basins in Việt Nam with a special location and diverse and 

rich ecology and natural resources. Nhuệ - Đáy River Basin plays an important role in the economy of the 
Red River Delta and the country. Nhuệ - Đáy River Basin is on the right of the Red River with a total area of 
7,388 km2 (Đáy basin is 6,965 km2), located at 20°-21°20'N, and 105°-105°30'E. Nhuệ - Đáy River Basin covers 
Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, part of Hà Nội and five districts of Hòa Bình province. At the moment, data 
on Nhuệ - Đáy river flow rates are quite limited for scientific research and management. In the Nhuệ - Đáy 
River Basin there are only 3 - 4 hydrological stations, however hydrological and water flow data are limited. To 
provide full data on water flow, depth and morphology, the research team has applied and tested the automatic 
water flow rate meter - River Surveyor M9 Sontek system at some points at the Nhuệ - Đáy river basin.

Key words: Flow rate, water level, river morphology, Nhuệ - Đáy river basin, Sontek, River Surveyor M9.
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1. Đặt vấn đề
BĐKH và mối quan hệ của nó với phát thải khí CO2 

do suy thoái và mất rừng là vấn đề đang được cả thế 
giới quan tâm. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH 
(IPCC), hàng năm có khoảng 1,5 tỷ tấn CO2 phát thải 
trên toàn cầu, nhiều hơn lượng CO2 phát thải của 
ngành giao thông vận tải. 

Việt Nam có khoảng 14,06 triệu ha rừng, độ che 
phủ là 40,84% (Bộ NN&PTNT, 2016). Tính đến tháng 
1/2018, Việt Nam có 32 VQG với tổng diện tích các 
vườn quốc gia khoảng 10.455,74 km² (trong đó có 
620,10 km² là mặt biển), và chiếm khoảng hơn 3% 
diện tích lãnh thổ đất liền. Các hệ sinh thái (HST) rừng 
như: Rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng thường xanh, 
rừng rụng lá, rừng nửa rụng lá, rừng ngập mặn... là 
nơi tích lũy CO2 nhiều nhất trong các HST trên cạn. 
Khí CO2 được tích lũy ở nhiều bộ phận khác nhau của 
rừng. Ví dụ, rừng nguyên sinh có 5 tầng: Tầng vượt 

tán, tầng ưu thế sinh thái, tầng dưới tán, tầng cây bụi 
và tẩng cỏ quyết. Khả năng hấp thụ CO2 của mỗi tầng 
rất khác nhau do nhiều nguyên nhân: Tổ thành loài 
cây khác nhau, độ tuổi khác nhau, tốc độ tăng trưởng 
khác nhau...

Ngoài ra, vật liệu rơi rụng, mùn trong đất cũng 
chứa lượng CO2 nhất định. Tuy nhiên, sinh khối của 
cây trên mặt đất mới là nơi chứa CO2 quan trọng nhất, 
do đó, sự suy thoái rừng là nguyên nhân trực tiếp ảnh 
hưởng đến sự hấp thụ CO2.

Vì vậy, việc xác định sinh khối trên mặt đất là bước 
quan trọng trong việc đánh giá tổng lượng CO2 và sự 
tuần hoàn của nó trong HST rừng. Khả năng hấp thụ 
CO2 của rừng được phản ánh rõ nét nhất qua sinh 
khối rừng. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng CO2 hấp thụ 
không chỉ khác nhau ở mỗi tầng tán rừng như đã trình 
bày mà còn phụ thuộc vào kiểu thảm thực vật, loài 
cây ưu thế, tuổi của lâm phần... Chính vì vậy, đòi hỏi 

1 Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học
3 Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu (BĐKH) và mối quan hệ của BĐKH với phát thải khí CO2 do suy thoái và mất rừng là 

vấn đề đang được cả thế giới quan tâm. Các hệ sinh thái (HST) rừng là nơi tích lũy CO2 nhiều nhất trong các 
HST trên cạn. Việt Nam có khoảng 14,06 triệu ha rừng, độ che phủ là 40,84%. Tính đến tháng 1/2018, Việt 
Nam có 32 vườn quốc gia (VQG) với tổng diện tích các VQG khoảng 10.455,74 km² (trong đó có 620,10 km² 
là mặt biển), chiếm khoảng hơn 3% diện tích lãnh thổ đất liền. Đây có thể nói là các bể hấp thụ CO2 mà chúng 
ta chưa có điều kiện để tính toán giá trị hấp thụ CO2 một cách đầy đủ.

Để có cở sở xác định lượng CO2 hấp thụ, tạo tiền đề cho quá trình mua bán phát thải CO2, chúng tôi đã 
tiến hành nghiên cứu, tính toán khả năng hấp thụ CO2 của một số loại  rừng tại các VQG: Cúc Phương, Yok 
Đôn và Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) rừng ngập mặn Cần Giờ, những nơi có tiềm năng lớn trong việc hấp 
thụ CO2 ở Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, hệ sinh thái rừng, hấp thụ khí CO2.

TIỀM NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA MỘT SỐ LOẠI RỪNG 
TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU DỰ TRỮ 
SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM

Nguyễn Viết Lương 
Tô Trọng Tú  

                   Trình Xuân Hồng 
Lê Trần Chấn 2

Tống Phúc Tuấn
       Nguyễn Hữu Tứ

(1)

(3)
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phải có những nghiên cứu về khả năng hấp thụ CO2 
của từng kiểu thảm cụ thể, từ đó làm cơ sở lượng hóa 
những giá trị kinh tế mà rừng mang lại và xây dựng cơ 
chế chi trả dịch vụ môi trường một cách minh bạch, 
công bằng. Đó chính là mục tiêu mà đề tài hướng đến.

Để đạt được mục tiêu đã nêu, nhóm nghiên cứu 
đã thực hiện việc đánh giá nhanh một số kiểu rừng cơ 
bản tại Việt Nam, như rừng thường xanh núi đất, rừng 
thường xanh trên núi đá vôi, rừng rụng lá, rừng ngập 
mặn ở các khu vực VQG tại Việt Nam, cụ thể các khu 
vực nghiên cứu được lựa chọn: VQG Cúc Phương, Yok 
Đôn và KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ. Lý do được 
lựa chọn, bởi vì đây là những khu rừng có tiềm năng 
lớn trong việc hấp thụ CO2 thuộc hệ thống rừng đặc 
dụng của Việt Nam hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thực địa

a. Lập ô tiêu chuẩn (ÔTC)
Căn cứ vào sự phân chia trạng thái rừng theo trữ 

lượng: Trảng cây bụi (trữ lượng <10m3/ha); Rừng nghèo 
(từ 10 - 100m3/ha); Rừng trung bình (từ 101 - 200m3/
ha); Rừng giàu (từ 201m3/ha trở lên), đã lập ÔTC, diện 
tích 500m2 (20mx25m) thuộc 3 trạng thái: Rừng giàu, 
rừng trung bình và rừng nghèo.

b. Đo đếm các thông số cấu trúc rừng, trong mỗi 
ÔTC gồm:

- D1,3 (cm): Đường kính thân cây (tính bằng cm) 
tại vị trí cách mặt đất 1,3m

- H: Chiều cao vuốt ngọn cây tính bằng mét
- N: Số lượng cây/ha

2.2. Phương pháp nội nghiệp

a. Tính toán các thông số cấu trúc rừng và trữ 
lượng gỗ

Trong đó, trữ lượng gỗ (M) của mỗi cây được tính 
toán từ 2 nhân tố điều tra rừng, đó là tiết diện ngang tại 
vị trí 1,3 m của thân cây (G), và chiều cao của cây (H), 
và hệ số chuyển đổi (F) và sẽ tính toán theo Phương 
trình 1 dưới đây (Võ Văn Hồng và nnk., 2006);

M = G x H x F (1)
Trong đó:
M là trữ lượng gỗ (đơn vị tính là m3)
G là tiết diện ngang tại vị trí 1,3 của thân cây (đơn 

vị tính là m2)
H là chiều cao của cây rừng (đơn vị tính là m)
F là chỉ số hình dạng thân cây (F)

b. Tính sinh khối rừng
Tính toán sinh khối cây rừng cá thể sử dụng Phương 

trình 2 áp dụng cho khu vực VQG Cúc Phương; 

Phương trình 3,4 áp dụng cho VQG Yok Đôn (UN-
REDD Việt Nam, 2012). Phương trình 5 áp dụng cho 
khu vực KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ (Ong và nnk. 
(2004). 

Sinh khối  = 0,0421*(D*H)0,9440 (2)
Sinh khối = 0.14 * D2.31  (3)
Sinh khối = 0.098*exp(2.08*ln (D)+0.71*ln(H) + 

1.12*ln(WD))    (4)
Sinh khối = 0.235*D2.42   (5)
Trong đó:
D: Đường kính thân cây tại vị trí 1,3m (đơn vị tính 

là cm)
H: Chiều cao thân cây (đơn vị tính là m)
WD là tỉ trọng gỗ (đơn vị tính tấn/m3).

c. Tính khả năng hấp thụ CO2

Lượng cácbon tích trữ và CO2 hấp thụ bởi thực vật 
được chuyển đổi theo Phương trình 6 và Phương trình 
7 được đưa ra bởi IPCC (2006) sau đây:

CBS = a * Sinh khối   (6)
CO2 = 3.67CBS   (7)
Trong đó: 
 CBS: Lượng cacbon tích trữ (tấn/ha)
 a: Hệ số chuyển đổi, theo IPCC (2006).

3. Kết quả nghiên cứu
Trong khuôn khổ Bài báo, nhóm nghiên cứu chỉ lựa 

chọn mỗi khu vực nghiên cứu 3 ÔTC đại diện thuộc 3 
trạng thái thảm thực vật: Rừng nghèo, rừng trung bình 
và rừng giàu để tiến hành tính toán khả năng hấp thụ 
CO2 của các loại rừng của các địa điểm nghiên cứu, 
nhằm đánh giá tiềm năng hấp thụ CO2 của các khu vực 
nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu được trình bày chi 
tiết tại các phần dưới đây: 

3.1. VQG Cúc Phương (Ninh Bình)
Đây là VQG đặc trưng với kiểu thảm thực vật rừng 

thường xanh đặc trưng. Tổng diện tích là 22.406 ha. 
Các kết quả về thông số về cấu trúc rừng, trữ lượng sinh 
khối, khả năng hấp thụ CO2 tại 3 ô tiêu chuẩn (ÔTC) 
được mô tả chi tiết dưới đây:

- ÔTC 1 được xếp vào rừng nghèo vì trữ lượng chỉ 
đạt 63 m3/ha (theo phân hạng: Rừng nghèo có trữ lượng 
từ 10 - 100 m3/ha) mặc dù chiều cao đạt 9,5 m và đường 
kính thân trung bình đạt 16,24cm. Tổ thành loài cây 
chính gồm: Bời lời, đỏm gai, chò xanh, lá nến. 

- ÔTC 2 có trữ lượng 152,27 m3/ha) được xếp vào 
hạng rừng trung bình (trữ lượng từ 101 - 200 m3/ha). 
Cây có chiều cao trung bình đạt 12,88 m, đường kính 
thân trung bình đạt 24,06cm. Tổ thành loài gồm: Nhội, 
sổ, kháo, vàng anh.

- ÔTC 3 có trữ lượng 544,66 m3/ha được xếp vào 
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3.2. VQG Yok Đôn (Đắk Lắk)
VQG Yok Đôn có diện tích khoảng 115.545 ha, tại 

nơi đây có HST rừng khộp mang tính đặc trưng của 
rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện 
nay, đây là VQG có diện tích lớn nhất và là nơi duy nhất 
bảo tồn loài cây rụng lá họ Dầu. Kết quả các thông số 
về cấu trúc rừng được mô tả chỉ tiết từ ÔTC 4 - ÔTC 6.

- ÔTC 4 với trữ lượng là 48.78 m3/ha thuộc đối 
tượng rừng nghèo. Các thông số cấu trúc rừng như 
đường kính trung bình thân cây tại ví trí 1,3 m là 15,35 
cm, chiều cao trung bình là 8,79 m, mật độ cây trung 
bình là 600 cây/ha, sinh khối là 77,58 tấn/ha và lượng 
CO2 hấp thụ là 142 tấn/ha.

- ÔTC 5 với trữ lượng là 169 m3/ha, được xếp vào 
loại rừng trung bình. Các thông số về cấu trúc rừng 
như đường kính ngang ngực tại vị trí 1.3 m là 23,66 cm, 
chiều cao trung bình là 12,83 m, mật độ cây trung bình 
600 cây/ha, trữ lượng sinh khối là 174 tấn/ha và lượng 
CO2 hấp thụ là 319,71 tấn/ha.

- ÔTC 6 với trữ lượng là 527,14 m3/ha được xếp 
vào loại rừng giàu. Các thông số về cấu trúc rừng như 
đường kính ngang ngực tại vị trí 1,3m là 48,74 cm, 
chiều cao trung bình là 18,23m, mật độ cây trung bình 
là 310 cây/ha, trữ lượng sinh khối là 422,98 tấn/ha và 
lượng CO2 hấp thụ là 776,16 tấn/ha. Những dẫn liệu 
được trình bày tại Bảng 2.

loại rừng giàu (trữ lượng từ 200m3/ha trở lên). Điều này 
phù hợp với các thông số về chiều cao, đường kính là 
những thông số quyết định trữ lượng cũng như sinh 
khối.

Trong 3 ÔTC được lựa chọn làm ví dụ thì ÔTC 3 
có trữ lượng, sinh khối và lượng CO2 hấp thụ lớn gấp 
nhiều lần so với ÔTC 1 và ÔTC 2 đã trình bày ở trên.  
Nhận xét này được thể hiện tại Bảng 1:

Bảng 1. THông số cấu trúc rừng và khả năng hấp thụ CO2 của ÔTC 1 (rừng nghèo), ÔTC 2 (rừng trung bình) và ÔTC 3 
(rừng giàu) tại VQG Cúc Phương

STT THông số cấu trúc rừng và lượng CO2 hấp thụ Kết quả

ÔTC 1 ÔTC 2 ÔTC 3

1 D (cm) 16,24 24,06 37,66

2 H (m) 9,50 12,88 18,81

3 N (cây/ha) 640,00 520,00 520,00

4 M (m3/ha) 63,00 152,27 544,66

5 Sinh khối (tấn/ha) 68,14 165,56 552,10

6 Lượng CO2 hấp thụ (tấn/ha) 125,03 303,80 1.013,1

Bảng 2. THông số cấu trúc rừng và khả năng hấp thụ CO2 của ÔTC 4 (rừng nghèo), ÔTC 5 (rừng trung bình) và ÔTC 6 
(rừng giàu) tại VQG Yok Đôn

STT THông số cấu trúc rừng và lượng CO2 hấp thụ Kết quả

ÔTC 4 ÔTC 5 ÔTC 6

1 D (cm) 15,35 23,66 48,74

2 H (m) 8,79 12,83 18,23

3 N (cây/ha) 600 600 310

4 M (m3/ha) 48,78 169,28 527,14

5 Sinh khối (tấn/ha) 77,58 174,23 422,98

6 Lượng CO2 hấp thụ (tấn/ha) 142,35 319,71 776,16
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4. Kết luận - Kiến nghị
Từ những kết quả thu được có thể rút ra một số 

nhận xét sau đây: 
- Với kết quả tính toán sinh khối chúng tôi đã áp 

dụng phương pháp của IPCC, xác định lượng CO2 được 
hấp thụ bởi rừng nghèo trong khoảng 30,74 tấn/ha - 
142,03 tấn/ha, rừng trung bình trong khoảng 177,76 
tấn/ha - 319,71 tấn/ha và rừng giàu trong khoảng 
484,82 tấn/ha - 1.013,1 tấn/ha.

- Khả năng hấp thụ CO2 của rừng tỉ lệ thuận với 
sinh khối. Sinh khối càng lớn thì khả năng hấp thụ CO2 
càng cao.

- Để hạn chế lượng phát thải khí nhà kính, giảm 
thiểu tác hại của BĐKH, đồng thời góp phần tăng thu 
nhập từ việc tham gia thị trường cácbon, cần làm tốt 
hơn nữa công tác bảo vệ rừng, bể chứa CO2 quan trọng 
nhất trong các HST trên cạn ở nước ta.

- Các VQG, KDTSQ có tiềm năng to lớn trong việc 
hấp thụ CO2. Vì vậy, cần được đầu tư nghiên cứu, sử 
dụng công nghệ viễn thám và GIS nhằm đánh giá chính 
xác, làm nền tảng cho việc sử dụng hữu hiệu nguồn tài 
nguyên quan trọng này■

3.3. KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ
KDTSQ quốc tế rừng ngập mặn Cần Giờ được 

hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa 
sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ, với 
tổng diện tích khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 
Cần Giờ là 75.740 ha. Ngày 21/1/2000, Ủy ban MAB/
UNESCO đã công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của 
thế giới. Đây là KDTSQ đầu tiên tại Việt Nam. Kết quả 
các thông số về cấu trúc rừng được mô tả chỉ tiết từ 
ÔTC 7 - ÔTC 9.

- ÔTC 7 với trữ lượng là 10,99 m3/ha được xếp vào 
đối tượng là rừng nghèo. Các thông số về cấu trúc như 
đường kính ngang ngực trung bình là 5,83 cm, chiều 
cao 9,13 m, mật độ cây trung bình là 940 cây/ha, trữ 

lượng sinh khối là 16,75 tấn/ha và lượng CO2 hấp thụ 
là 30,74 tấn/ha.

- ÔTC 8 với trữ lượng gỗ là 141,91 m3/ha được xếp 
vào loại rừng trung bình. Các thông số về cấu trúc rừng 
như đường kính ngang ngực là 12,04 cm, chiều cao là 
15,01m, mật độ cây 1660 cây/ha, trữ lượng sinh khối 
96,87 tấn/ha và lượng CO2 hấp thụ là 177,76 tấn/ha.

- ÔTC 9 với trữ lượng gỗ là 212,53m3/ha được xếp 
vào loại rừng giàu. Các thông số về cấu trúc rừng như 
đường kính ngang ngực là 17,60 cm, chiều cao cây là 
18,20 m, mật độ cây là 960 cây/ha, trữ lượng sinh khối 
là 263,29 tấn/ha và lượng CO2 hấp thụ được là 484,82 
tấn/ha.

Bảng 3. THông số cấu trúc rừng và khả năng hấp thụ CO2 của ÔTC 7 (rừng nghèo), ÔTC 8 (rừng trung bình) và ÔTC 9 
(rừng giàu) tại KDTSQ rừng ngập mặn Cần Giờ.

STT THông số cấu trúc rừng và lượng CO2 hấp thụ Kết quả

ÔTC 7 ÔTC 8 ÔTC 9

1 D (cm) 5,83 12,04 17,60

2 H (m) 9,13 15,01 18,20

3 N (cây/ha) 940 1660 960

4 M (m3/ha) 10,99 141,91 212,53

5 Sinh khối (tấn/ha) 16,75 96,87 263,29

6 Lượng CO2 hấp thụ (tấn/ha) 30,74 177,76 484,82
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POTENTIAL OF CO2 SEQUESTRATION OF SOME FOREST TYPES IN 
NATIONAL PARKS AND BIOSPHERE RESERVES IN VIỆT NAM 

Nguyễn Viết Lương, Tô Trọng Tú, Trình Xuân Hồng 
Space Technology Institute, Vietnam Academy of Science and Technology

Lê Trần Chấn
Center for Biodiversity and Biosafety
Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Hữu Tứ  

Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology

ABSTRACT
Climate change and its relation to CO2 emissions from deforestation and degradation are the matter of 

global concern. Every year, about 1.5 billion tons of CO2 are emitted from forestry sector which is larger than 
the CO2 emissions from transport sector. Forests store largest carbon stocks among all terrestrial ecosystems. 
Việt Nam is proud of 40.84% forest cover, occupying 14.06 million ha of total land area. Latest update shows 
that Việt Nam has 32 national parks, which covers 10,455.74 km² area (including 620.10 km² sea area). The 
area covered by the national parks is more than 3% of the total terrestrial area. These national parks absorb 
a large amount of atmospheric CO2. However, we still have to quantify carbon sequestration value from the 
forest ecosystems precisely. In this context, we have conducted research in order to have a scientific basis 
for quantifying the amount of CO2 absorbed by the forests which is a precondition for the carbon emissions 
trading process. Our research deals with estimating the CO2 sequestration capacity of some forest types in 
national parks and biosphere reserves such as Cúc Phương National Park, Yok Đôn National Park and Cần 
Giờ Mangrove Biosphere Reserve which have great potential of CO2 sequestration in Việt Nam.

Key words: Climate change, Forest ecosystem, CO2 sequestration.
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1. Đặt vấn đề
Tài nguyên khoáng sản (trong đó có than) thuộc 

loại tài nguyên thiên nhiên đặc biệt: Có giới hạn, 
không tái tạo, con người không thể chờ đợi hàng trăm 
triệu năm để các quá trình địa chất tạo ra mỏ mới. Tài 
nguyên khoáng sản còn được gọi là tài nguyên cạn ER 
(Exhaustible Resource). Để phát triển bền vững loại tài 
nguyên này, người ta phải đề ra một nguyên tắc là: Tạo 
ra một phí cộng vào giá thành khai thác, phí này được 
tích luỹ trong quá trình khai thác để sau cùng sử dụng 
nó nhằm nghiên cứu, chế tạo sản phẩm thay thế khi 
tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt gọi là tạo “cơ chế tài 
chính cho sản phẩm thay thế".

2. Phương pháp nghiên cứu
Để đảm bảo tính chính xác và mối quan hệ chặt chẽ 

giữa các thông số đưa vào tính toán, tác giả sử dụng lý 
thuyết toán học và dựa vào các dữ liệu đã được điều tra, 
tìm kiếm, thăm dò để tính và chọn tốc độ tăng trưởng 
sao cho than Việt Nam phát triển bền vững.

3. Giải quyết vấn đề
Như trên đã trình bày, với than Việt Nam, để có thể 

phát triển bền vững, chưa cần tạo ra “cơ chế tài chính 
cho sản phẩm thay thế” với các lý do sau:

3.1. Mức độ phong phú

Than là loại khoáng sản có mức độ phong phú 
lớn nhất trong tất cả các loại khoáng sản. Các kết quả 
nghiên cứu địa chất cho thấy, các mỏ than trên thế giới 
phần lớn tập trung ở Bắc bán cầu với tổng trữ lượng 
và tài nguyên than là 29.000 tỷ tấn (riêng trữ lượng là 
952 tỷ tấn). Các quốc gia có nhiều than là Liên xô cũ, 
Mỹ, Trung Quốc, Đức... Nếu sản lượng khai thác trung 
bình là 5,2 tỷ tấn/năm thì chỉ số cạn kiệt than thế giới 
là 183 năm (tính theo trữ lượng), còn nếu tính theo cả 
trữ lượng và tài nguyên thì chỉ số cạn kiệt than là 5.577 
năm, trong khi, chỉ số cạn kiệt của các loại khoáng sản 
khác là rất thấp, như, dầu mỏ là 60 năm, khí thiên nhiên 
là 70 năm, đồng là 43 năm... Với chỉ số cạn kiệt lớn như 
vậy có thể nhận định rằng, nguy cơ cạn kiệt than đối với 
loài người chưa phải là vấn đề cấp bách.

3.2. Giá thành khai thác than Việt Nam lớn, lợi 
nhuận do khai thác than nhỏ

Khi tập hợp số liệu về giá thành và giá bán than Việt 
Nam từ năm 2001 - 2013 cho thấy:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHAI THÁC THAN Ở VIỆT NAM  
Nguyễn THị THuỳ Hương 1

TÓM TẮT
Để phát triển than Việt Nam một cách bền vững, trước mắt chưa cần tạo ra “cơ chế tài chính cho sản phẩm 

thay thế than”. Thay vào đó, trong vòng 30 năm tới, có thể dùng phương pháp điều chỉnh tốc độ khai thác để 
giải quyết vấn đề này.

Từ khóa: Khai thác, tốc độ, than Việt Nam, phát triển bền vững.

 1 Học viện Tài chính

Bảng 1. Giá thành và giá bán than Việt Nam (2001 - 2013) 

STT Năm
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Giá thành 
than (ngđ/T)

292 302,5 313,0 343,9 406,3 437,1 476,4 696,2 667,5 939,2 1.116,6 1.233,5 1.280,2

2 Giá bán 
than nội địa 
(ngđ/T) 

267,0 284,8 301,0 329,4 380,8 395,8 501,2 663,6 681,8 924,9 1.178,6 1.320,3 1.416,0
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Theo thời gian, phát triển bền vững (PTBV) một 
nền kinh tế được chia thành 2 giai đoạn là: PTBV thấp 
và PTBV cao. Hai giai đoạn được mô tả theo sơ đồ sau:

Nếu lấy tỷ lệ than xuất khẩu bình quân năm là 25% 
thì tỷ suất giá thành trên giá bán than Việt Nam nói 
chung đạt 94,4%. Với con số này tỷ suất lợi nhuận trên 
một đồng vốn trong khai thác than Việt Nam là

100 94,4
94,4
− =5%, tỷ suất lợi nhuận trên một đồng vốn 

quá thấp (5 % thấp hơn cả lãi vay) cho thấy 
hiệu quả kinh tế trong khai thác than Việt Nam là quá 
thấp. Để tạo ra “cơ chế tài chính cho sản phẩm thay thế 
than” bằng cách cộng thêm một loại phí vào giá thành 
khai thác sẽ kéo theo tỷ suất lợi nhuận xuống rất thấp, 
các mỏ sẽ không chịu đựng nổi, nguy cơ đóng cửa mỏ 
là cao. Hệ luỵ có thể xảy ra là hàng trăm nghìn việc làm 
hiện hay của ngành than Việt Nam mất việc, cực xã hội 
của phát triển bền vững bị phá vỡ.

3.3. Hiện nay chưa có cam kết quốc tế về bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản là một hợp phần của môi 
trường. Về mặt không gian, môi trường là một hệ mở. 
Do đặc điểm này, trong BVMT có một khái niệm là “kẻ 
ăn không” (Free rider), ám chỉ một cá nhân, một cộng 
đồng, một quốc gia được hưởng lợi từ các hoạt động 
BVMT của các cá nhân, các cộng đồng, các quốc gia 
khác. Vì vậy, việc BVMT cũng như bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản phải mang tính toàn cầu thông qua các 
cam kết quốc tế. Hiện, chỉ mới có các cam kết quốc 
tế về BVMT nói chung, như Nghị định thư Montreal 
(1997), Hội nghị thượng đỉnh RIO de janeiro (Brasil) 
(1992), Hội nghị thượng đỉnh Johannesburg (Nam 
Phi) (2002)... mà chưa có các cam kết quốc tế về bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản. Nếu Việt Nam tạo ra một “cơ 
chế tài chính cho sản phẩm thay thế than” sẽ là một 
việc làm đơn độc.

3.4. Việt Nam có đủ than để khai thác trong giai 
đoạn phát triển bền vững thấp?

Từ khái niệm PTBV, các chuyên gia kinh kế cụ thể 
hoá mối quan hệ biện chứng theo không gian và theo 
thời gian.  

STT Năm
Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 Giá bán than 
xuất khẩu 
(ngđ/T) 

386,4 387,5 395,7 482,2 641,7 555,4 589,7 1.273,1 938,8 1.495,4 1.922,1 1.629,2 1.462,0

4 Giá thành so 
với giá bán 
nội địa (%) 

109,4 106,2 104,0 104,4 106,7 110,4 95,1 104,5 100,6 101,5 94,7 93,4 90,4

5 Giá thành so 
với giá bán 
xuất khẩu 
(%)

75,6 78,1 79,1 71,3 63,3 78,7 80,8 54,7 71,1 62,8 58,1 76,0 87,6

▲Sơ đồ 3.1. Hai giai đoạn PTBV

Trong đó: 
SOL: Mức sống
KM: Vốn (tư bản) nhân tạo
KN: Vốn (tư bản) tự nhiên tài nguyên thiên nhiên
O: Mức sống lay lắt
A: Đói hoặc cực kỳ khó khăn
KMin: KN tối thiểu để duy trì mức sống lay lắt
t: thời gian
Giai đoạn PTBV thấp được tính từ KMin tới t1. Trong 

giai đoạn này, phát triển kinh tế hoàn toàn dựa vào 
khai thác tài nguyên thiên nhiên (TNTN) nhằm nâng 
cao mức sống SOL và tạo ra tư bản nhân tạo KM. Đặc 
điểm của PTBV thấp là “đánh đổi” KN lấy KM. Điển 
hình cho mô hình phát triển này là các quốc gia vùng 
vịnh (Trung Đông) với lợi thế tuyệt đối về dầu mỏ 
(chiếm đến 64,5% trữ lượng dầu toàn cầu), các quốc 
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Năm gốc là 2016, với S0 = 35 TrT/năm (thực tế 
đã khai thác là 34,8 TrT). Tìm Ti qua các biến i∞ theo 
công thức:

( )
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ln 1

n i

i
i
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+ ∝ + 

 =
+ ∝

 
   năm

Kết quả tính được các Ti tương ứng với các i∞  như 
ở bảng và đồ thị sau:
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Dựa vào công thức (1), xác định mối quan hệ giữa 
Ti và i∞ , tác giả đã lựa chọn chỉ số cạn kiệt than Việt 
Nam:

Q = 2436,6 TrT (trữ lượng than Việt Nam có vào 
đầu năm 2016). Đây là trữ lượng chắc chắn của 2 vùng 
than Đông Bắc và nội địa. Q không bao gồm trữ lượng 
chắc chắn 524,9 của vùng sông Hồng vì đây là trữ 
lượng công nghiệp (kinh tế). (Bảng 2).

gia này đã và đang đánh đổi dầu mỏ KN lấy KM và nâng 
cao rất đáng kể mức sống của người dân.

Giai đoạn PTBV cao được tính từ t1. Tại t1 nền kinh 
tế đã tích luỹ được một lượng KM đủ lớn làm cho nền 
kinh tế “cất cánh”. Từ t1, nền kinh tế phát triển bằng 
cách đồng thời khai thác cả KN và KM (trong vùng 
EBD). 

Việt Nam đang ở giai đoạn PTBV thấp. Riêng với 
than, Việt Nam đang đánh đổi KN (than) lấy KM trong 
các ngành: Nhiệt điện, xi măng, hoá chất, nông nghiệp 
(phân bón), luyện kim; trong đó chú ý ngành điện: 
Theo [5], từ năm 2016 đến năm 2030, nhu cầu cho 
nhiệt điện chiếm đến 76,5% khối lượng than khai thác. 
Qua phân tích trên ta thấy, trong giai đoạn PTBV thấp, 
do đánh đổi được KN lấy KM, nếu ở giai đoạn này, khai 
thác khoáng sản chưa cần tạo ra “cơ chế tài chính cho 
sản phẩm thay thế”. Liên quan đến lý do thứ 4 này cần 
xem xét 2 vấn đề: Thời điểm kết thúc giai đoạn PTBV 
thấp của nền kinh tế Việt Nam; than Việt Nam trong 
giai đoạn này đủ hay thiếu?

Vấn đề thứ nhất: Tác giả căn cứ vào dự báo của 
PWC - Price Waterhouse Coopers (một trong 4 công 
ty kiểm toán lớn nhất thế giới). Theo PWC: GDP của 
Việt Nam năm 2015 là 204 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên để 
đánh giá mức sống SOL, thường người ta qui đổi GDP 
sang “GDP ngang giá sức mua, (Purchasing power 
party) (gọi là GDPPPP). Nếu quy đổi theo phương pháp 
này thì GDPPPP của Việt Nam năm 2015 là 597 tỷ đô la 
Mỹ, xếp thứ 32 nền kinh tế toàn cầu. Nếu cứ với tốc độ 
tăng trưởng 5% năm (thực tế là 6%) thì vào năm 2050, 
GDPPPP của Việt Nam sẽ là 3,181 tỷ đô la Mỹ và lọt 
vào top 20 của nền kinh tế thế giới. Vậy ta có thể, lấy 
± 2050 là điểm t1 - thời điểm kết thúc giai đoạn PTBV 
thấp của Việt Nam.

Vấn đề thứ hai: Than Việt Nam có đủ để khai thác 
trong giai đoạn này không?

Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng phương 
pháp tính chỉ số cạn kiệt. Theo phương pháp này, chỉ 
số cạn kiệt là một hàm số của tốc độ tăng trưởng theo 
công thức:

Bảng 2. Trữ lượng và tài nguyên than Việt Nam 2016
STT Vùng Trữ lượng 

chắc chắn 
và tin cậy 
(A + B + 
C1)

Cấp tài 
nguyên 
dự tính 
và dự báo 
(C2 + P)

Tổng số

1 Đông Bắc 2.284,1 4.359,2 6.643,3
2 Nội địa 152,5 26,7 179,2
3 Đồng bằng 

sông Hồng 
524,9 38.826,7 38.879,6

Tổng cộng 2.961,5 43.212,6 45.702,1

Bảng 3. Chỉ số cạn kiệt than Việt Nam phụ thuộc tốc độ 
tăng trưởng khai thác ∝

STT Tốc độ tăng 
trưởng ( i∞ )

Chỉ số cạn kiệt 
(Ti) (Năm)

Năm cạn kiệt

1 0,01 52 2.068
2 0,02 43 2.059
3 0,03 37 2.953
4 0,04 33 2.049
5 0,05 30 2.046
6 0,06 27 2.043
7 0,07 25 2.041
8 0,08 24 2.040
9 0,09 22 2.038

10 1,10 21 2.021
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Dựa vào đồ thị ta chọn i∞  tương ứng với các năm 
2053, 2049, 2046 là các năm ±  2050 (kết thúc giai đoạn 
PTBV thấp của Việt Nam) tương ứng với i∞  là 0,03; 
0,04; 0,05.

 Như vậy, nếu tính từ năm gốc là 2016, với sản 
lượng gốc là 35 TrT/năm thì than Việt Nam có thể 
khai thác với tốc độ tăng trưởng ∝  là 0,03 - 0,05 (3 - 
5% năm) sẽ đảm bảo than Việt Nam PTBV.

4. Kết luận
Để PTBV tài nguyên khoáng sản, ngoài việc kết 

hợp hài hòa 3 cực: Cực kinh tế, cực môi trường và cực 
xã hội như với một nền kinh tế, còn phải tính đến cực 
thứ 4 là cực “cơ chế tài chính cho sản phẩm thay thế”. 
Tuy nhiên, với than Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
chưa cần tạo ra cơ chế tài chính cho sản phẩm thay 
thế để PTBV vì phụ thuộc vào điều kiện của mỗi loại 
khoáng sản như: Mức độ phong phú, giá thành khai 
thác than Việt Nam, giai đoạn phát triển… 

Thay vào đó, trong vòng 30 năm tới, có thể dùng 
phương pháp điều chỉnh tốc độ tăng trưởng ∝  là 0,03 
- 0,05 (3 - 5% năm) sẽ đảm bảo than Việt Nam PTBV■

▲Đồ thị 3.2.  Mô tả quan hệ Ti và i∞
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR COAL EXPLOITATION IN 
VIỆT NAM

Nguyễn THị THùy Hương
Academy of Finance

ABSTRACT
In order to develop Viet Nam’s coal industry in a sustainable manner, there is no need to create “a financial 

mechanism for coal substitution” in the short term. Instead, in the next 30 years, it is possible to employ the 
method of adjusting exploitation rate to solve this problem.

Key words: Exploitation, rate, Vietnam coal, sustainable development.
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1. Mở đầu
Trong kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, 

tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo đều có khả 
năng bị cạn kiệt hoàn toàn nếu khai thác, sử dụng quá 
nhiều. Trong trường hợp tài nguyên không tái tạo, khả 
năng vét cạn do kho tài nguyên là hữu hạn. Đối với tài 
nguyên tái tạo, mặc dù khó có thể vô hạn thông qua tỷ 
lệ tăng trưởng, nhưng cũng có thể giảm tới không nếu 
các điều kiện ảnh hưởng tới năng lực tái sản xuất của tài 
nguyên tái tạo, hay tỷ lệ thu hoạch vượt quá tăng trưởng 
tự nhiên ròng. Chính vì vậy, công tác quy hoạch và quản 
lý tài nguyên rừng đòi hỏi các cấp địa phương cũng như 
chính phủ cần có những biện pháp quản lý thích hợp và 
hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng mô 
hình khai thác hiệu quả đối với rừng sản xuất, sử dụng 
mô hình Faustmann để phân tích giá trị lợi ích và thời 
gian thu hoạch tối ưu, cũng như đề xuất giải pháp và 
kiến nghị, ứng dụng đối với rừng keo tại tỉnh Hòa Bình.

2. Giải quyết vấn đề
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình 

Faustmann để mô tả hoạt động trồng và khai thác rừng 
thương mại nhằm xác định thời gian quay vòng tối ưu 
của rừng. Mô hình được mô tả như sau: Xét một chủ đất 
với công nghệ trồng cố định đã biết. Với giá gỗ p và tỷ lệ 
chiết khấu (r) cố định, chi phí tái sinh c, bài toán đặt ra 
là xác định tuổi đời quay vòng (T) để tối đa hóa giá trị 
hiện tại ròng của doanh thu thu hoạch với vòng quay vô 
hạn. Theo mô hình Faustmann, mô hình vòng quay đầu 
tiên là: pf(T)e-rt-c 

     Với chuỗi vòng quay vô hạn, giá trị hiện tại ròng 
của chuỗi vô hạn:

pf(T)e-rt- c+ [pf(T)e-rt- c]e-rt + [pf(T)e-rt- c]e-2rT+ 
[pf(T)e-rt- c]e-3rT+…

     Từ đó, giá trị hiện tại ròng của vòng quay đầu tiên 
và các vòng quay tương lai:

V= (1-e-rt)-1[pf(T)e-rt- c]    (1)
     Vấn đề kinh tế của chủ đất là để chọn T để tối đa 

lợi ích thu được, xét điều kiện bậc nhất: 
     VT = pf’(T) – rpf(T)-rV=0   (2)
     Điều kiện bậc hai: 
VTT = pf”(T) – rpf’(T) <0   (3)
     Từ (2), ta có:pf’(T)=rpf(T)+rV
     Hay: 

Kết quả chỉ ra rằng, vòng quay tối ưu được xác định 
khi giá trị của phần gia tăng hàng năm hiện tại, pf’(T), có 
được bằng cách trì hoãn thu hoạch trong một giai đoạn 
thời gian tương đương với chi phí cơ hội của việc trì 
hoãn thu hoạch. Chi phí cơ hội này bằng tô đất mà chủ 
đất có thể có được bằng thu hoạch và đầu tư tiếp tại tỷ lệ 
chiết khấu r ở một giai đoạn rpf(T), cộng với giá trị hiện 
tại của tiền lãi đầu tư mất đi do không thu hoạch bây giờ 
và bắt đầu vào chu kỳ vòng quay mới trên mảnh đất đó, 
Rv (Amacher, 2009)

Để thực hiện mô hình này cần bảo đảm một số giả 
thiết sau: Giá gỗ tính theo tuổi cây và chi phí tái sinh, tỷ 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH FAUSTMANN TRONG QUẢN LÝ 
RỪNG TRỒNG

1Đại học Thủy lợi

Bùi THị THu Hòa 1

TÓM TẮT
Vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên đang được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó quản lý lâm nghiệp 

ngày càng được chú trọng, đặc biệt là quản lý có gắn với các công cụ kinh tế. Tài nguyên rừng với nhiều loại, 
thực hiện các vai trò khác nhau, nên nghiên cứu cần có những phân tích, mục đích, công cụ riêng cho từng 
loại rừng cụ thể. Nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý rừng Faustmann đối với rừng trồng thương mại, trên 
cơ sở kết hợp các cấu phần tự nhiên và kinh tế để mô phỏng những quyết định khai thác tối ưu và hiệu quả, 
ứng dụng tại rừng keo tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp để quản lý tài nguyên rừng hiệu 
quả, cụ thể với trường hợp rừng trồng.

Từ khóa: Mô hình Faustmann, quản lý lâm nghiệp.
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tháng 3/2018. Keo là loài cây được trồng khá phổ biến 
và thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở Việt Nam 
và có diện tích gây trồng tương đối lớn ở các chương 
trình trồng rừng. Loài cây này có chu kỳ kinh doanh 
ngắn, gỗ có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau 
như làm giấy, ván dăm, ván. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, với các điều kiện trên thì mức lợi ích thu được 
trên 1 ha của cây keo khoảng 88 triệu đồng. Thời điểm 
thu hoạch đem lại lợi ích lớn nhất cho chủ rừng là năm 
thứ 7. Hình 1 cho thấy mức độ tăng giảm lợi ích của 
rừng keo qua các năm, với chu kỳ 15 năm.  Lợi ích gỗ 
thu được tăng dần từ năm 1 đến năm thứ 7, sau đó 
giảm dần từ năm thứ 8 đến năm thứ 15. Trong những 
năm đầu của chu kỳ, sự phát triển của rừng keo khá 
mạnh nhưng giá trị lợi ích đem lại không cao, nhưng 
từ năm thứ 5 đến năm thứ 7 lợi ích tăng nhanh và đạt 
cao nhất 145 triệu đồng/ha vào năm thứ 7.

Đây là khoảng thời gian tốt để thu hoạch vì lúc này 
mức giá bán ra cũng tương đối cao. Tuy nhiên, từ năm 
8 trở đi lợi ích rừng có xu hướng giảm dần qua các 
năm. Cụ thể năm thứ 8 lợi ích đã giảm 135 triệu đồng/
ha xuống còn 79 triệu đồng/ha vào năm thứ 15. Lý do 
khiến cho lợi ích giảm do tốc độ tăng trưởng của cây 
giảm, số cây ngày càng thưa hơn. Vì vậy, thời gian thu 
hoạch tối ưu cho chủ rừng là khoảng năm thứ 7, vì nếu 
chủ rừng để quá muộn thì sẽ bị mất lợi ích và khó bảo 
đảm quay vòng vốn cũng như trồng xen kẽ mới rừng.

Các kết quả nghiên cứu trên đây cũng khá phù hợp 

lệ lãi suất là không đổi, biết rõ hàm tăng trưởng của 
cây trồng và thị trường đất rừng và thị trường vốn tài 
chính là hoàn hảo. Mô hình sẽ mô phỏng, dự đoán 
hành vi của chủ rừng trên cơ sở tối đa hóa lợi ích với 
các giả thiết đã cho. 

Trên cơ sở mô hình Faustmann, nhóm nghiên cứu 
xây dựng thử nghiệm cho mô hình trồng rừng keo tại 
Hòa Bình. Đây là rừng trồng thương mại, nên các biến 
trong mô hình cũng được xác định và xây dựng theo 
như mô hình Faustmann. Rừng keo, bạch đàn được 
trồng khá phổ biến tại Hòa Bình. Cây keo có đặc điểm 
là giá trị kinh tế cao, dễ trồng và chăm sóc. Dựa trên 
tốc độ tăng trưởng và chu kỳ sống của cây keo, nhóm 
nghiên cứu xây dựng hàm tăng trưởng cũng như chi 
phí chăm sóc và canh tác. 

Tác giả đã thực hiện mô phỏng bài toán trồng rừng 
thương mại, nhằm tối ưu lợi ích của chủ rừng cũng 
như tìm thời gian quay vòng tối ưu bằng việc áp dụng 
lý thuyết tối ưu hóa. Cho đến nay, ứng dụng mô hình 
hóa trong công tác quy hoạch và quản lý lâm nghiệp 
ngày càng phát triển bằng việc mở rộng mô hình với sự 
kết hợp giữa kỹ thuật, kinh tế, và những tác động thể 
chế. Mô hình tối ưu hóa được xây dựng dựa trên hàm 
mục tiêu và các ràng buộc. Một lợi thế đặc biệt của 
mô hình tối ưu hóa là khả năng kết hợp các hệ thống 
giá trị xã hội vào ước lượng và phân tích các bài toán 
mang tính chất đặc thù trong lĩnh vực tài nguyên, như 
tài nguyên rừng. Hàm mục tiêu của mô hình được xây 
dựng nhằm tối đa lợi ích từ trồng rừng, với các ràng 
buộc về tốc độ tăng trưởng, loại cây trồng đồng nhất. 

Hàm mục tiêu
 

Với π: Lợi nhuận từ trồng rừng (triệu đồng), p: 
Giá gỗ (triệu đồng/m3), S: Trữ lượng gỗ năm I (m3); 
c: Chi phí trồng rừng (triệu đồng). Để giải quyết các 
bài toán điều khiển tối ưu, rời rạc hóa thông qua tiếp 
cận của bài toán quy hoạch tối ưu phi tuyến, thông 
qua lập trình tối ưu LINGO. LINGO là phần mềm của 
hãng LINDO với tính năng mô hình hóa các bài toán 
quy hoạch toán học hiệu quả. Để sử dụng phần mềm 
này, một trong những yêu cầu căn bản là người thực 
hiện phải tự lập trình mô hình nhằm mô phỏng bài 
toán thực tế nghiên cứu. Lời giải của bài toán sẽ thể 
hiện thời gian thu hoạch rừng đạt lợi ích tối đa. Bên 
cạnh đó, để kiểm định tính ổn định của lời giải, nhóm 
nghiên cứu thực hiện phân tích tĩnh học so sánh với sự 
thay đổi của lãi suất và giá gỗ.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình Faustmann để 

nghiên cứu tuổi quan vòng tối ưu cho bài toán trồng 
rừng - loại cây keo tại tỉnh Hòa Bình, thực hiện trong 

▲Hình 1. Lợi ích kinh tế của rừng keo (Đơn vị: triệu đồng/ha)

với tình hình thực tế về quá trình sinh trưởng, phát 
triển và chu kỳ khai thác cây keo tại tỉnh Hòa Bình. 
Những kết quả nghiên cứu này giúp ích tư vấn cho các 
nhà quản lý cũng như các chủ rừng có quyết định khai 
thác hiệu quả. Để kiểm định tính ổn định nghiệm của 
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bài toán, nhóm nghiên cứu cho thay đổi các biến giá và 
lãi suất. Cụ thể, thay đổi mức giá gỗ keo giảm 10% và 
20% so với mức giá ban đầu, với điều kiện các yếu tố 
khác không đổi. Kết quả được thể hiện ở hình 2 dưới 
đây, lợi ích trung bình mỗi năm giảm, chỉ đạt 80 triệu 
đồng/ha, tương ứng với trường hợp giá gỗ giảm 10% 
và 71 triệu đồng/ha khi giá gỗ giảm 20%.

▲Hình 2. Lợi ích rừng keo ứng với các kịch bản giá gỗ keo 
thay đổi (Đơn vị: Triệu đồng/ha)

▲Hình 3. Lợi ích rừng keo ứng với các kịch bản chiết khấu 
thay đổi (Đơn vị: Triệu đồng/ha)

Hình 3 thể hiện tỷ lệ chiết khấu tăng (10% và 20%) 
so với mức chiết khấu ban đầu (6.4%). Lợi ích trung 
bình tính trên 1 ha trong trường hợp tăng tỷ lệ chiết 
khấu so với mức ban đầu 10%, 20% giảm, chỉ đạt 62 
triệu đồng/ha và 55 triệu đồng/ha. Như vậy, trong cả 
hai trường hợp thay đổi giá gỗ và tỷ lệ chiết khấu đều 
cho thấy, thời gian khai thác gỗ keo đạt tối đa lợi ích 
tại năm thứ 7, mặc dù tổng lợi ích có xu hướng giảm 
tương ứng với mức giá giảm và lãi suất tăng. 

Từ kết quả và kiểm định trên cho thấy, đối với loại 
rừng trồng keo với mục đích lấy gỗ, thì thời gian quay 
vòng tối ưu cho chủ rừng tại năm thứ 7 ở trường hợp 
nguyên trạng cũng như khi các yếu tố kinh tế thay đổi. 
Rõ ràng, khi đưa các yếu tố kinh tế như giá và và lãi 
suất thay đổi đều ảnh hưởng đến tổng lợi ích của rừng. 
Sự thay đổi về giá gỗ tỷ lệ thuận và thay đổi về tỷ lệ 
chiết khấu (r) tỷ lệ nghịch với sự thay đổi của tổng lợi 
ích. Kết quả này giúp cho chủ rừng có được quyết định 
trước những thay đổi của các yếu tố kinh tế trong việc 
quản lý và khai thác rừng (Bảng 1).  

Bảng 1. Tổng lợi ích các kịch bản lợi ích rừng keo/ha (Đơn 
vị: Triệu đồng)

(Nguồn: Tính toán của tác giả)
Năm Nguyên 

trạng
P gỗ 
giảm 
10%

P gỗ 
giảm 
20%

Chiết 
khấu 
tăng 
10%

Chiết 
khấu 
tăng 
20%

1 0,06 0,52 0,45 0,41 0,37

2 3,93 3,54 3,14 2,84 2,59

3 15,80 14,22 12,64 11,38 10,32

4 106,13 95,52 84,91 76,16 68,88

5 123,66 111,29 98,92 88,43 79,69

6 122,91 110,62 98,33 87,58 78,64

7 145,32 130,79 116,26 103,17 92,30

8 135,53 121,98 108,42 95,86 85,43

9 120,91 108,82 96,73 85,19 75,64

10 110,66 99,60 88,53 77,67 68,69

11 100,64 90,58 80,51 70,36 61,97

12 95,03 85,53 76,02 66,17 58,05

13 88,10 79,29 70,48 61,10 53,38

14 85,08 76,57 68,06 58,76 51,11

15 79,52 71,56 63,61 54,68 47,36

Thực tế cho thấy, nhiều chủ rừng có những quyết 
định khai thác thường mang tính định tính, làm giảm 
giá trị cũng như lợi nhuận canh tác rừng. Mặc dù các 
kết quả tính toán chưa thực sự đầy đủ, toàn diện. Tuy 
nhiên với tiếp cận tối ưu và mô hình hóa, được cho 
là công cụ hữu ích giúp cho những người quản lý có 
được quyết định khách quan trong quá trình khai thác 
và quản lý rừng ở quy mô lớn. Kết quả cho thấy, khi 
đưa các yếu tố kinh tế, bài toán đặt ra sẽ tối ưu lợi ích 
trồng rừng cũng như xác định thời gian thu hoạch, cụ 
thể đối với cây trồng keo đem lại lợi ích kinh tế lớn 
nhất tại năm thứ 7 trong chu kỳ tăng trưởng. Nghiên 
cứu cũng kiểm định sự ổn định nghiệm của bài toán 
khi cho các biến giá, lãi suất thay đổi. Đối với trường 
hợp nghiên cứu rừng trồng keo nói trên cho thấy, thời 
gian thu hoạch cũng như những yếu tố kinh tế tác 
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động không tác động nhiều đến thời gian thu hoạch, 
bởi chu kỳ sống của cây keo khá ngắn so với các loại 
rừng khác, tuy nhiên giá trị lợi nhuận mà chủ rừng thay 
đổi khá lớn. Các kết quả này hỗ trợ thông tin khá hữu 
ích cho chủ rừng trước những quyết định khai thác hay 
trì hoãn thu hoạch rừng tại những thời điểm khác nhau. 
Nghiên cứu này khá hữu ích trong việc quy hoạch và 
phát triển lâm nghiệp tại tỉnh Hòa Bình. Thực tế cho 
thấy, rất nhiều các hộ gia đình trồng rừng thường có 
quyết định thu hoạch khá sớm so với thời gian tối ưu (7 
năm), vì vậy chất lượng cũng như giá gỗ chưa đạt hiệu 
quả cao về kinh tế. Do vậy, dựa trên kết quả nghiên 
cứu trên khi kết hợp đồng thời mô hình kinh tế và lâm 
nghiệp sẽ cung cấp thông tin về thời gian thu hoạch tối 
ưu cho các hộ gia đình trồng rừng. 

4. Đề xuất giải pháp
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất 

một số giải pháp và kiến nghị hỗ trợ cho công tác quy 
hoạch và quản lý lâm nghiệp nói chung và tỉnh Hòa 
Bình nói riêng:

Thứ nhất, ứng dụng mô hình hóa để cung cấp thông 
tin nhằm hỗ trợ công tác quản lý được coi là cách cơ 
bản, và chính thống nhất để dự đoán các chính sách 
quản lý rừng nói riêng cũng như tài nguyên thiên nhiên 
nói chung. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cung cấp 
thông tin cho chủ rừng cũng như các nhà quản lý có 
được quyết định tối ưu trong việc khai thác và bảo vệ 
bền vững tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, các kết quả này 
cũng khá hữu ích cho các hộ gia đình hiện đang canh 
tác và trồng rừng keo thuộc địa bàn tỉnh, để họ quyết 
định khai thác đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Thứ hai, với kỹ thuật tối ưu hóa, đặc biệt có thể mở 
rộng dưới tiếp cận tối ưu hóa động, tích hợp các cấu 
trúc kinh tế với kịch bản khác nhau sẽ giúp cho ngành 
quản lý lâm nghiệp phát triển dài hạn, theo hướng công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Thứ ba, mở rộng ứng dụng các kỹ thuật mô phỏng, 
phân tích trong lĩnh vực quản lý kinh tế lâm nghiệp 
và tài nguyên thiên nhiên nói chung ở các cơ sở đào 
tạo nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ cán bộ có khả 
năng ứng dụng kỹ thuật, công cụ kinh tế tiên tiến■
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APPLYING THE FAUSTMANN MODEL IN FOREST MANAGEMENT
Bùi THị THu Hòa

Thuyloi University
ABSTRACT
It is necessary for many countries to manage natural resource management, especially for forest management 

associated with economic instruments. There are many types as well as different roles of forests. Therefore, it 
is needed to have specific analyses and tools for each forest type. In this study, we apply the Faustmann forest 
management model for commercial forest which combining natural and economic components to simulate 
optimum and effective harvest decisions, with a demonstration site of Hòa Bình Province. Based on these 
results, we propose some solutions for effective planting forest resource management.

Key words: Faustmann model, forest management.
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1. Mở đầu
Khử trùng là một quá trình quan trọng trong việc 

loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh trong nguồn nước nhằm 
đảm bảo an toàn trong nước uống và sinh hoạt. Trong 
đó, công nghệ khử trùng bằng chlorine thường được 
áp dụng rộng rãi nhất do khả năng ôxy hóa cao và ít 
tốn kém nhất. Các chất được áp dụng trong công nghệ 
khử trùng hiện nay tại Việt Nam gồm: Chlorine hay 
các hợp chất có chứa chlorine hoạt tính (hypochlorite, 
chloramine…), chlorinerua vôi, nước javel (sodium 
hypochlorite) hoặc chlorine dạng rắn cho vào nước.

Tuy nhiên, kể từ những năm 1970, người ta đã 
nhận ra rằng, khử trùng có thể gây ra các sản phẩm 
phụ (Disinfection By-products - DBPs) gây hại và 
dẫn đến các mối lo ngại về sức khỏe. Trong số các 
DBPs nêu trên, nhóm các hợp chất THMs được phát 
hiện đầu tiên và 4 THMs được quan tâm nhiều nhất, 
đó là chloroform (CHCl3), bromodichloromethane 
(BDCM - CHBrCl2), dibromochloromethane (DBCM - 
CHBr2Cl) và bromoform (CHBr3). Chloroform thường 
chiếm tỷ trọng lớn nhất (90% THMs) và nồng độ của 
những chất khác thường giảm theo thứ tự CHCl3> 
CHBrCl2> CHBr2Cl> CHBr3. Sự gia tăng nguy cơ thai 
chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) có liên quan 
đến sự phơi nhiễm chloroform có nồng độ lớn hơn 10 
μg/L. Phụ nữ mang thai bị phơi nhiễm THMs với nồng 
độ trên 100 μg/L sinh em bé bị thiếu cân và trẻ sơ sinh 
nhỏ hơn so với tuổi thai, ngoài ra còn có sự gia tăng các 
dị tật thần kinh trung ương, khuyết tật ống thần kinh, 
khuyết tật hở miệng, dị tật tim và các khiếm khuyết 
tim nặng khi người mẹ bị phơi nhiễm với mức THMs 

trên 80 μg/L. Nội dung bài báo này tập trung vào thảo 
luận vềsự hiện diện THMs trong nước cấp cũng như 
các phương pháp loại bỏ THMs và các tiền chất hình 
thành nên THMs trong môi trường nước.

2. Sự hiện diện của hợp chất THMs trong nước 

2.1. Cơ chế hình thành THMs trong nước
Hầu hết NOMs (bao gồm hợp chất humic và fulvic) 

có khả năng phản ứng với chlorine sử dụng cho quá 
trình khử trùng để tạo thành các dạng haloforms và các 
hợp chất hữu cơ halogen hóa khác. Các tiền chất của 
THMs được tạo ra khi brom và chất hữu cơ hòa tan 
đều có mặt trong nước, từ đó tạo nên khả năng hình 
thành THMs (Trihalomethanes formation potential - 
THMFP). THMFP được định nghĩa là sự chênh lệch 
giữa nồng độ THMs tổng số đo được sau quá trình khử 
trùng bằng chlorine (TTHMi) và nồng độ THMs tổng 
thể đo được trong các khoảng thời gian đều nhau trong 
suốt quá trình xử lý nước (TTHMf):THMFP = TTHMf 
- TTHMi.

Sự hình thành các THMs có thể được minh họa 
bằng phản ứng giữa propanone và chlorine. Trong 
nước có chứa chlorine, propanone có thể bị ôxy 
hoá dễ dàng trở thành trichloropropanone. Sau đó, 
trichloropropanone trải qua phản ứng thủy phân để 
hình thành nên chloroform, nhất là trong môi trường 
có pH cao [(1), (2)]. Nếu có brom, propanone chứa 
brom có thể được hình thành. Các propanone này sau 
đó sẽ tạo ra các THMs chứa brom. 

TRIHALOMETHANE (THMS) TRONG NƯỚC CẤP - 
TỔNG HỢP TÀI LIỆU

1Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Việc khử trùng nước bằng chlorine nhằm bảo vệ sức khỏe con người và an toàn sinh thái, yêu cầu chi phí 

thấp, dễ sử dụng và giúp bất hoạt nhanh các vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, quá trình khử trùng này có thể 
dẫn đến sự hình thành các sản phẩm phụ (DBPs). Trong đó, trihalomethane (THMs) được chứng minh có 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Bài báo tổng hợp những nghiên cứu về sự hiện diện THMs trong 
nước cấp, cơ chế hình thành và phương pháp xử lý THMs trong môi trường nước.

Từ khóa: Trihalomethane (THMs), xử lý nước, khử trùng nước, chlorine.

Nguyễn THị THanh Phượng
Trần Ngọc Hân
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CH3COCH3 + HOCl →CH3COCCl3  (1)
CH3COCCl3 +H2O →CH3COOH + CHCl3 (2)
Ngoài ra, THMs còn được hình thành từ phản ứng 

giữa các ankan với nhóm halogen. Phản ứng này chính 
là phản ứng thế của ankan, là phản ứng đặc trưng của 
ankan vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn [(3), (4)]. 
Về nguyên tắc, các nguyên tử H trong phân tử ankan 
có thể bị thay thế lần lượt từ 1 đến hết. Khả năng phản 
ứng giảm theo thứ tự F2> Cl2> Br2> I2, nhưng phản ứng 
với flo thường ít gặp vì phản ứng quá mạnh và gây phản 
ứng hủy như phương trình (4). Còn iod lại phản ứng 
quá yếu nên hầu như cũng không gặp.  

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2-xXx + xHX(3)
CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n+2)HF(4)
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành 

THMs bao gồm liều lượng chlorine được sử dụng để 
khử trùng, thời gian lưu, nhiệt độ nước, pH ban đầu, 
hàm lượng carbon hữu cơ (Total Organic Carbon - 
TOC) và hàm lượng ion bromua có mặt trong nước. 
Các nghiên cứu cho thấy, khi gia tăng giá trị các yếu tố 
trên, lượng THMs trong nước cũng tăng theo. TOC là 
một trong những chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi nhất 
để định lượng lượng NOMs trong nước. Trong nghiên 
cứu của Ramavandi và cộng sự (2015), mức độ tác động 
của hàm lượng TOC (1 - 5 mg/L) lên sự hình thành 
THMFP trong nước sông Dez, Iran, đã được khảo sát. 
Theo đó, với liều lượng chlorine ban đầu được cố định 
ở 23 mg/L, THMFP cũng tăng khi nồng độ TOC tăng 
lên đến 4 mg/l, trong khi mức tăng TOC khác không 
làm thay đổi đáng kể giá trị THMFP. Bên cạnh đó, thí 
nghiệm trên ba nguồn nước khác nhau và kiểm tra 
tác động của nồng độ ion bromua trên sự hình thành 
THMs. Kết quả cho thấy, khi nồng độ bromua tăng, 
nồng độ THMs cũng tăng theo.

2.2. Sự hiện diện của THMs trong nước cấp
Nghiên cứu của Gan và cộng sự (2013) kiểm tra 

tổng số 155 mẫu nước cấp sau xử lý tại 3 TP Quảng 
Châu, Phật Sơn và Châu Hải (Trung Quốc). Nồng độ 
trung bình của THMs là 17,7 μg/L (với khoảng tứ phân 
vị là 7,9-24,0 μg/L). Chloroform là loại THMs chiếm 
ưu thế trong nước tại các nhà máy xử lý nước ở TP. 
Quảng Châu và Phật Sơn, trong khi đó THMs chứa 
brom chiếm ưu thế trong nước ở nhà máy nước thuộc 
TP.Châu Hải. Đồng thời, lượng CHCl2Br được xác 
định góp phần gia tăng nguy cơ ung thư do tiếp xúc 
qua đường tiêu hoá và chloroform góp phần gây ung 
thư qua đường hô hấp.

Trong bài tổng hợp của Kim và cộng sự (2015), các 
hợp chất THMs đã được phát hiện sau quá trình khử 
trùng tại nhiều nhà máy khử mặn nước biển trên thế 
giới như ở Ả Rập Saudi, Mỹ, Nhật Bản và Kuwait. Ở 
Ả Rập Saudi, THMs trong nước uống dao động 3,1 - 

12,8 mg/L với nồng độ bromoform> CDBM > DCBM 
>chloroform. Bromoform chiếm 61% trong tổng số 
THMs tại 13 điểm phân phối nước.

Nghiên cứu của Nguyễn Lý Sỹ Phú và cộng sự 
(2016) tiến hành khảo sát THMs trong nước cấp tại 6 
quận thuộc TP. Hồ Chí Minh và nước hồ bơi tại quận 
Tân Bình. Kết quả cho thấy, nồng độ trung bình của 
THMs trong mẫu nước cấp là 31,40 ± 29,23µg/L (20 
- 110 µg/L), trong đó, chloroform chiếm phần lớn dư 
lượng THMs trong nước cấp (28,19 ±25,31 µg/L), còn 
trong nước hồ bơi có nồng độ THMs cao, giá trị trung 
bình đạt 109,78 ± 15,21 µg/L (90 - 140 µg/L). Nghiên 
cứu còn cho thấy, nồng độ THMs trong nước tại tất cả 
các vị trí khảo sát đều không vượt quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/
BYT), tuy nhiên, có một vài vị trí dư lượng chloroform 
khảo sát cao hơn tiêu chuẩn cho phép của US.EPA(80 
μg/L).

Theo phân tích của phòng thí nghiệm Phân tích và 
Kỹ thuật Công nghệ, Viện Môi trường và Tài nguyên, 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các hợp chất THMs 
cũng đã được phát hiện trong mẫu nước sau xử lý của 
các nhà máy nước Sơn Đông, Tiên Thủy và Ba Tri ở 
tỉnh Bến Tre. Trong đó, nồng độ DCBM chiếm phần 
lớn trong số các hợp chất này với giá trị là 18,63 µg/L, 
63,32 µg/L và 95,02 µg/L lần lượt tại 3 nhà máy nêu 
trên; tức hàm lượng DCBM ở nhà máy Tiên Thủy và 
Ba Tri vượt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT (60 µg/L). 
Nồng độ chloroform có giá trị thấp hơn, lần lượt là 5,46 
µg/L, 21,19 µg/L và 8,55 µg/L, trong khi bromoform 
không được phát hiện trong mẫu nước của nhà máy 
Tiên Thủy và Ba Tri.

3. Phương pháp giảm thiểu THMs trong nước cấp 
Về nguyên tắc, có 3 cách cơ bản để kiểm soát THMs 

trong hệ thống xử lý nước cấp: Giảm sự hình thành 
THMs ban đầu bằng cách giảm nồng độ tiền chất hữu 
cơ trước điểm khử trùng; hạn chế sự hình thành THMs 
bằng cách giảm liều khử trùng, thay đổi loại hóa chất 
khử trùng hoặc tối ưu hóa môi trường khử trùng; loại 
bỏ các THMs sau khi chúng đã hình thành.

3.1. Phương pháp hấp phụ

▲Hình 1. Hiệu quả hấp phụ THMs bằng GAC kết hợp quy 
trình xử lý truyền thống
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3.1. Phương pháp hấp phụ song song
Quá trình hấp phụ là quá trình xảy ra khi một chất 

khí hay lỏng bị hút trên bề mặt một chất rắn xốp, 
hoặc là sự gia tăng nồng độ của chất này trên bề mặt 
chất khác. Yang và cộng sự (2010) đã thử nghiệm xử 
lý mẫu nước thô tại hồ Tai, thuộc quần đảo Kinmen, 
Đài Loan, bằng quy trình xử lý nước truyền thống, 
bao gồm keo tụ tạo bông, tuyển nổi, lắng và lọc qua 
cát sỏi, kết hợp với mô hình than hoạt tính dạng hạt 
(Granular Activated Carbon - GAC) nhằm giảm thiểu 
tiền chất và THMFP trong nước cấp. Kết quả cho 
thấy, quy trình xử lý truyền thống chỉ loại bỏ được 
33,9% TOC và 18,3% THMFP, nhưng khi kết hợp với 
GAC thì hiệu suất loại bỏ TOC và THMFP lần lượt 
tăng thêm 10% và 13,5%. Tuy nhiên, nghiên cứu còn 
chỉ ra rằng, khả năng loại bỏ tiềm năng hình thành 
DBCM (CHClBr2FP) của mô hình GAC rất thấp. Mô 
hình GAC đã hấp phụ một lượng DOC, từ đó làm tăng 
tỉ lệ Br-/DOC trong nước và thúc đẩy sự hình thành 
THMs. GAC còn có khả năng loại bỏ các tiền chất của 
THMs, nhưng hiệu quả xử lý giảm dần theo thời gian 
do sự bão hòa của các vị trí hấp phụ trong GAC. Hiện 
tượng này được báo cáo bởi Gibert và cộng sự (2013), 
hiệu suất loại bỏ TOC đã giảm từ giá trị ban đầu là 65% 
còn lại 40% vào cuối thời gian nghiên cứu.

Ống nano carbon (carbon nanotubes - CNTs) đã 
được chứng minh là có các ứng dụng tiềm năng lớn 
trong việc bảo vệ môi trường. Các lỗ hổng bên trong 
CNTs có kích thước 1 - 4 nm, chiếm khoảng 50% tổng 
lượng lỗ trong khicác lỗ 20 - 40 nm chiếm khoảng 
20%. Mặc dù diện tích bề mặt của CNTs tinh khiết 
(295m2/g) thấp hơn nhiều so với PAC (900m2/g), 
khả năng hấp phụ chloroform bởi CNTs (2,72mg/g) 
gấp đôi so với PAC (1,32mg/g). Điều này có thể do 
các nhóm chức năng trên bề mặt CNTs khiến CNTs 
trở nên ưa nước hơn và phù hợp với sự hấp phụ các 
THMs có phân tử khối thấp và tương đối phân cực, từ 
đó nâng cao hiệu quả xử lý THMs trong nước cấp sau 
khi xử lý chlorine.

3.2. Phương pháp keo tụ, tạo bông

▲Hình 2. Hiệu quả giảm thiểu khả năng hình thành THMs 
bằng phương pháp keo tụ tạo bông

Cơ chế của phương pháp keo tụ tạo bông là làm 
mất ổn định các hạt lơ lửng bằng cách trung hòa điện 
tích âm và kết hợp các hạt không ổn định thành các 
chất kết dính, các chất này có thể được loại bỏ bằng 
lắng cặn hoặc lọc. NOMs có thể bị kết hợp với chất 
keo tụ như các ion nhôm hoặc sắt để tạo thành phức 
chất và kết tủa, tách ra khỏi nước, đặc biệt ở pH thấp. 
Ở liều lượng cao, kết tủa hydroxyl kim loại có thể hấp 
phụ NOMs. Do đó, một lượngNOMs đáng kể có thể 
được loại bỏ bằng quá trình keo tụ, tạo bông. Chính vì 
thế, bằng cách loại bỏ NOMs, áp dụng phương pháp 
keo tụ tạo bông trước khi tiến hành khử trùng sẽ góp 
phần làm giảm đáng kể nhu cầu chlorine và tiềm năng 
hình thành DBPs.

Theo ghi nhận của Yuefeng (2004), nồng độ của 
THMFP là 120 µg/L trong nước thô và giảm còn lại 
67 µg/L sau khi keo tụ. Trước khi keo tụ, chloroform 
chiếm 55% (theo trọng lượng) của 4 THMs. Sau khi 
keo tụ, nó chỉ còn chiếm 37% (tính theo trọng lượng) 
của 4 THMs. Tuy nhiên, DCBM và bromoform lần 
lượt tăng từ 14 µg/L và 0,7 µg/L đến 16 µg/L và 1,6 
µg/L tương ứng. Khoảng 47% TOC trong nước thô từ 
hồ Roine, Tampere (Phần Lan) đã được loại bỏ bằng 
cách sử dụng phương pháp keo tụ bằng phèn nhôm. 
Theo một nghiên cứu khác về liều lượng keo tụ, khi 
liều lượng Al2(SO4)3 sử dụng tăng lên, hiệu suất loại bỏ 
DOC cũng tăng lên, để loại bỏ 40% DOC thì cần dùng 
28,7 mg/L Al2(SO4)3.

3.3. Phương pháp thủy phân

Thủy phân ở nhiệt độ cao có thể làm giảm THMs 
trong nước uống. Hiện nay, nước nóng đun sôi cho đồ 
uống nóng là phổ biến trên khắp thế giới và đun sôi có 
thể có tác động tốt đến nồng độ DBPs. Thông thường, 
khi thời gian làm nóng nước là 5 phút thì nồng độ 
THMs sẽ giảm. Nước máy thường bao gồm các tiền 
chất DBPs, DBPs và dư lượng chất khử trùng. Nếu 
nước nóng đun sôi được giữ trong bình chứa kín trong 
một thời gian đủ dài, nồng độ THMs ban đầu sẽ tăng 
và sau đó giảm. Khi nước đun đến 90°C trở lên, hằng 
số thủy phân THMs bậc nhất đạt 10-2 - 10-1 l/h. Tất 
cả 4 THMs được khảo sát đã bị thủy phân một lượng 
đáng kể trong nước với khoảng pH ban đầu 6,1 - 8,2 ở 
nhiệt độ từ 650C - 950C.
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3.5. Phương pháp lọc qua màng 
Quá trình lọc qua màng có hiệu quả xử lý các tiền 

chất THMs tốt hơn so với các quá trình xử lý khác 
và được xem là phương pháp tốt nhất để loại bỏ các 
tiền chất THMs nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn nước 
uống. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong việc sử 
dụng màng lọc là chi phí vận hành, chủ yếu do thay 
thế màng do nghẹt màng, lượng điện năng tiêu thụ 
và khả năng mở rộng hoạt động. Trong nghiên cứu 
của Kim và cộng sự (2005), hệ thống màng lọc UF/
NF được áp dụng để xử lý THMFP trong mẫu nước 
sông Hàn, Hàn Quốc, và đạt được hiệu suất 85,04%, 
trong đó, 46,68% THMFP đã được loại bỏ sau màng 
lọc UF. Trong khi đó, khi ứng dụng quy trình xử lý 
truyền thống bao gồm keo tụ tạo bông, lắng, lọc cát 
(Hình 4) kết hợp với GAC thì chỉ loại bỏ được 67,59% 
tổng THMFP, còn khi kết hợp với màng NF thì đạt 
được hiệu suất 83,85% loại bỏ THMFP. Theo Bodzek 
và cộng sự (2002), việc sử dụng màng UF cho thấy, 
hiệu quả loại bỏ chloroformhơn rất nhiều so với màng 
lọc NF và màng thẩm thấu ngược (reverse osmosis - 
RO), tuy nhiên, lí do cho ưu điểm này của màng UF lại 
chưa được xác định cụ thể, có thể do kích thước hay 
vật liệu của màng lọc.

3.6. Kết hợp nhiều phương pháp
Việc ứng dụng tác nhân ôxy hóa mạnh, điển hình 

là O3 và tia UV (ultraviolet) và các quá trình xử lý nêu 
trên cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu 
nhằm giảm thiểu sự hình thành THMFP và TOC trong 
nước thô và từ đó loại bỏ THMs. Trong quá trình xử 
lý nước, O3 không dẫn đến sự hình thành các hợp chất 
halogen hóa như THMs, nhưng nếu THMs được hình 
thành, chúng sẽ bị ôxy hóa bởi O3. De Vera và cộng sự 
báo cáo rằng, hiệu suất loại bỏ THMs của O3 là 25%. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu của Yang và cộng sự (2010) 

3.4. Phương pháp lọc sinh học

▲Hình 3. Độ giảm TOC (a) và THMFP (b) sau khi xử lý 
bằng MBR

Quá trình lọc sinh học sử dụng để hỗ trợ số lượng 
vi khuẩn cần thiết để phân hủy các chất gây ô nhiễm. 
Các giá thể lọc phải cung cấp một diện tích bề mặt 
lớn và phải có bề mặt thô mà vi khuẩn có thể dễ dàng 
phát triển, như than hoạt tính, sỏi và các giá thể bằng 
nhựa, đá.

Bằng cách sử dụng bể lọc sinh học (membrane 
bioreactor - MBR), việc loại bỏ 60% TOC đã dẫn đến 
sựcắt giảm 75% THMFP. Với phương MBR, THMFP 
giảm đáng kể từ 239,5±43,8 mg/L xuống còn 60,4±23,1 
mg/L. Nhu cầu sử dụng chlorine cho quá trình khử 
trùng giảm từ 22,3 ±5,1 mg/L xuống còn 0,5± 0,1 
mg/L. Phân tích phân bố kích thước phân tử và đặc 
tính kỵ nước của dòng nước thải sau MBR gợi ý rằng 
MBR có cơ chế lọc cải tiến nhờ lớp bùn trên bề mặt 
màng có thể có chức năng như là một rào cản bổ sung 
cho các tiền chất THMs điển hình, chẳng hạn như các 
phân tử hữu cơ lớn và các hợp chất kỵ nước.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Pramanik và cộng sự 
(2015), việc sử dụng lọc sinh học hiếu khí (biological 
aerated filter - BAF) và than hoạt tính sinh học 
(biological activated carbon - BAC) đạt được tỷ lệ loại 
bỏ DOC lần lượt là 51% và 56%. Sự kết hợp của than 
hoạt tính với chức năng của vi sinh vật đóng góp hiệu 
quả vào bộ lọc BAC và BAF tạo ra sự loại bỏ DOC lớn 
nhất. 

▲Hình 4. Quy trình xử lý THMFP trong nghiên cứu
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kết hợp O3 và BAC đã loại bỏ thêm 30% TOC sau quy 
trình xử lý truyền thống và hiệu suất loại bỏ THMFP 
đạt 51,1%, cao hơn hiệu suất xử lý THMFP của mô 
hình GAC (31,8%), do O3 đã góp phần cắt mạch của 
các phân tử hữu cơ lớn thành phân tử nhỏ hơn, giúp 
vi sinh vật bám dính trên giá thể trong bể BAC dễ hấp 
thu hơn. Dòng nước sau xử lý O3/BAC được tiếp tục xử 
lý bằng UF/NF và đạt được hiệu suất loại bỏ TOC và 
THMFP lần lượt là 88,7% và 84,3%.

Tia UV không tạo ra phản ứng với chlorinetrong 
quá trình khử trùng nhưng lại ít có tác động đến thành 

phần hữu cơ trong nước. Theo nghiên cứu của Lamsal 
và cộng sự (2011), kết quả của quá trình xử lý THMFP 
bằng tia UV chỉ đạt đượchiệu suất 15%. Tuy nhiên, khi 
kết hợp với H2O2, THMFP giảm 77% so với lượng ban 
đầu. Ngoài ra, thí nghiệm xử lý THMFP sử dụng kết 
hợp H2O2 và O3 cũng đạt được 70% hiệu suất.Trong 
một nghiên cứu khác của Rudra và cộng sự (2003), việc 
kết hợp xử lý 90 phút bằng tia UV và 0,1% H2O2 cho 
hiệu suất xử lý DCBM, DBCM và bromoform đạt 100% 
và chloroform đạt 92% với nồng độ mỗi chất ban đầu 
là 200 μg/L.

Bảng 1. Sơ lược ưu, nhược điểm của một số phương pháp xử lý THMs 
Phương pháp Ưu điểm Nhược điểm

Hấp phụ GAC, CNTs - Có bề mặt tiếp xúc lớn và linh hoạt, 
hiệu quả trong xử lý TOC, THMFP

- Quy trình hoàn nguyên vật liệu hấp 
phụ phức tạp

Keo tụ, tạo bông - Có hiệu quả trong loại bỏ TOC, 
DOC

- Cần sử dụng hóa chất
- Phát sinh chất thải rắn cần xử lý 
thêm

THủy phân - Hiệu quả cao trong loại bỏ THMs 
trong nước cấp

- Thời gian không đủ dài sẽ có nguy 
cơ gia tăng THMs

Lọc sinh học MBR, BAF, BAC - Có hiệu quả trong loại bỏ chất hữu 
cơ trong nước

- Dễ gây nghẹt cột lọc do sự phát 
triển của vi sinh vật

Wetlands - Dễ vận hành, bảo trì
- Dễ loại bỏ NOMs

- Phải nuôi thực vật trước khi áp 
dụng, cần diện tích lớn
- Thay đổi cấu trúc phân tử của 
DOMs, gây khó khăn trong việc loại 
bỏ

Lọc qua màng UF, NF - Có thể thay thế clo hóa, hiệu quả 
trong loại bỏ THMs

- Dễ bị nghẹt màng
- Chi phí vận hành cao

AOPs O3 - Không sinh ra THMs
- Cắt mạch phân tử lớn hơn thành 
phân tử nhỏ hơn

- Quá trình và thiết bị phức tạp hơn 
xử lý bằng clo và UV
- Thiết bị và vật liệu phải bền, tránh 
hao mòn do O3
- Chi phí vốn và vận hành, bảo 
dưỡng cao

UV - Mức độ bảo trì thấp
- Không phản ứng với Cl2
- Không sinh ra khói độc

- Không xử lý màu, mùi, vị
- Ít tác động lên chất hữu cơ

H2O2/UV - Khoáng hóa NOMs
- Có hiệu quả cao trong xử lý DBPs 
và THMs

- Năng lượng vận hành cao

▲Hình 5. Tổng hợp hiệu suất loại bỏ tiền chất, khả năng hình thành THMs và hợp chất THMs
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4. Kết luận
THMs là kết quả của phản ứng giữa chlorine được 

sử dụng để khử trùng nước và chất hữu cơ tự nhiên 
trong nước. Ở nồng độ cao, THMs đã được chứng 
minh là có liên quan đến các ảnh hưởng tiêu cực đến 
sức khoẻ như ung thư và bất lợi cho phụ nữ mang thai 
và em bé sơ sinh. Do đó, cần phải có mối quan tâm phù 
hợp đối với các loại hợp chất này nhằm đảm bảo sức 
khỏe cộng đồng và an toàn sinh thái.

Việc loại bỏ THMs có lợi thế là cho phép các nhà 
máy xử lý tiếp tục thực hành công nghệ khử trùng hiện 
tại. Chlorine vẫn có thể tiếp tục được sử dụng như là 

một quá trình khử trùng, và các THMs có thể được 
loại bỏ bằng cách bổ sung một bước xử lý sau giai đoạn 
khử trùng. Một bất lợi của phương pháp xử lýTHMs đã 
được hình thành hơn là ngăn chặn sự hình thành của 
chúng từ đầu chính là các DBPs khác có thể không bị 
loại bỏ theo quy trình xử lý, chỉ có một vài chất nhất 
định được tính toán trong thiết kế. Một bất lợi khác là 
trên thực tế, chlorine là chất ôxy hoá, do đó, khả năng 
sản sinh các sản phẩm phụ ôxy hóa trong quá trình 
chlorine hóa vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, bất lợi lớn 
nhất đối với việc loại bỏ THMs đã được hình thành là 
chi phí xử lý cao■
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A REVIEW ON TRIHALOMETHANES IN WATER SUPPLY  
Nguyễn THị THanh Phượng, Trần Ngọc Hân, Nguyễn Xuân Lan

Institue for Environment and Resources, Vietnam National University, Hồ Chí Minh City
ABSTRACT
Water disinfection with chlorine is widely used to protect human health and ecological safety, requiring 

low cost, simple operation and inactivating pathogens rapidly. However, chlorine disinfection may result in 
the formation of disinfection by-products (DBPs). In particular, trihalomethanes (THMs) have been shown 
to have direct effects on human health. This paper summarizes the studies on the presence of THMs in water 
supply, its formation mechanisms and THMs removal methods in water environment.

Key words: Trihalomethane (THMs), water treatment, water disinfection, chlorine.
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1. Mở đầu
KTNL là một kỹ thuật để xác định các tổn thất 

Năng lượng, định lượng các tổn thất này và tính toán 
tiềm năng giảm thiểu cũng như đề xuất và phân tích 
lợi ích chi phí của các phương án cải tiến. KTNL trong 
công nghiệp có thể được chia thành các nhóm điển 
hình như: Kiểm toán chi tiết bắt buộc áp dụng cho các 
doanh nghiệp nằm trong danh sách của chính phủ, 
kiểm toán đảm bảo chất lượng nhằm kiểm tra lại các 
doanh nghiệp trọng điểm, kiểm toán chi tiết để xác 
định các giải pháp tích hợp, kiểm toán nhanh, kiểm 
toán để đầu tư các dự án sử dụng Năng lượng hiệu quả. 
Việt Nam tiếp cận SXSH từ những năm 1980. Khái 
niệm SXSH được sử dụng phổ biến hiện nay “SXSH 
là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp 
về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm 
và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm 
thiểu rủi ro cho con người và môi trường”. Các phương 
pháp được sử dụng trong đánh giá SXSH tại Việt Nam 
cho các ngành công nghiệp như nhau và được giới 

thiệu trong các tài liệu hướng dẫn SXSH. Phương pháp 
thực hiện SXSH phổ biến ở Việt Nam gồm có 6 bước 
và 18 nhiệm vụ. Lợi ích của KTNL và SXSH mang lại 
cho bản thân các doanh nghiệp, xã hội và môi trường 
được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới. Để nâng 
cao hiệu quả kinh tế và môi trường phải có sự tích hợp 
giữa KTNL và SXSH, để thực hiện điều này UNIDO đã 
ban hành hướng dẫn lồng ghép sử dụng Năng lượng 
hiệu quả vào SXSH (CPEE), tuy nhiên khó khăn quan 
trọng nhất là định lượng các tổn thất và tiềm năng 
giảm thiểu. 

Hiện nay, ở Việt Nam chỉ KTNL được đưa vào 
luật và bắt buộc cho các doanh nghiệp tiêu thụ Năng 
lượng trọng điểm, trong khi đó, SXSH chỉ mang tính 
khuyến khích vì vậy hiệu quả tích hợp CPEE chưa cao. 
Trên thế giới cũng vậy, việc chú trọng sử dụng Năng 
lượng hiệu quả dẫn đến hàng loạt các công cụ hỗ trợ 
được phát triển công cụ hỗ trợ đánh giá hiệu suất Năng 
lượng cho chuỗi cung ứng. Nhóm tác giả đã xây dựng 
mô hình toán học để tính toán các phát thải từ sử dụng 

1 Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
2 ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh

PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ KIỂM TOÁN 
NĂNG LƯỢNG LỒNG GHÉP SẢN XUẤT SẠCH HƠN: ÁP DỤNG 
ĐIỂN HÌNH CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ

Nguyễn THị Phương THảo
Trần Văn THanh

Lê THanh Hải
Đỗ THị Tuyết Mai 2

(1)

TÓM TẮT
Kiểm toán năng lượng (KTNL) và sản xuất sạch hơn (SXSH) là 2 hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho 

doanh nghiệp về môi trường và kinh tế, để đạt hiệu quả cao hơn các hoạt động này phải được tiến hành đồng 
thời. Nghiên cứu đã áp dụng các mô hình toán được xây dựng để phát triển một công cụ hỗ trợ KTNL lồng 
ghép SXSH (Energy Audit Tool Supporting Cleaner Production Assessment - EATSCPA). Công cụ này tích 
hợp các vấn đề về năng lượng và môi trường để đánh giá cho nhà máy sản xuất công nghiệp. Kết quả của công 
cụ gồm đánh giá tổng thể tác động môi trường của nhà máy theo 11 chỉ số, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng 
lượng, nguyên liệu từ kiểm soát quá trình, đánh giá các tổn thất về nhiệt năng, điện năng. Công cụ cũng đề 
xuất các giải pháp gợi ý và hỗ trợ lựa chọn các phương án để thực hiện cải tiến sao cho tối ưu.

Từ khóa: Ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp, công cụ hỗ trợ, KTNL, sản xuất sạch hơn.
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nhiên liệu, khoảng cách, tải trọng hàng hóa… Sau đó, 
tác giả xây dựng nên công cụ SySCEA chủ yếu trên nền 
tảng Excel, áp dụng để lựa chọn tuyến vận chuyển tốt 
nhất về chi phí, môi trường. Ngoài ra, đối với dân dụng 
thì điển hình là Home Energy Saver; hỗ trợ tính toán 
chiếu sáng Lighting saving calculator, tính toán bơm 
nhiệt. Trong công nghiệp thì có Industrial Facilities 
Score Card. Bên cạnh các phần mềm/công cụ trên Sở 
Năng lượng Mỹ còn cung cấp một số phần mềm như 
Plant Energy Profiler, Steam System Assessment Tool 
(SSAT), Process Heating Assessment and Survey Tool, 
Air master+, EnPI V5.0. Hầu hết, các công cụ và phần 
mềm kể trên đều đánh giá bán định lượng và định 
lượng về hiệu quả sử dụng Năng lượng, riêng đối với 
phát thải chỉ đánh giá phát thải CO2, chưa đánh giá các 
phát thải khác như chất thải rắn (CTR), chất thải nguy 
hại (CTNH), khí có tiềm năng mưa axit, ôzôn quang 
hóa…

Riêng đối với SXSH có thể nói rất hiếm có công cụ 
hỗ trợ, trong khuôn khổ dự án SPIN-e đã xây dựng 
công cụ, phần mềm hỗ trợ đánh giá SXSH cho 6 nhóm 
ngành: Sản xuất giấy, nhuộm, sản xuất thép, xi măng, 
thuộc da và bia. Các công cụ này chủ yếu dựa vào 
phương pháp Benchmark để so sánh các định mức tiêu 
thụ nguyên liệu với thực tiễn tại Việt Nam, Ấn Độ và 
Bắc Âu. Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy, các công 
cụ đã công bố chủ yếu về Năng lượng và đánh giá riêng 
lẻ cho từng đối tượng, chưa có một công cụ/phần mềm 
nào hỗ trợ đánh giá định lượng tổng thể quá trình sản 
xuất từ các công trình phụ trợ cho đến quá trình sản 
xuất. Do vậy, cần phải có công cụ tích hợp giữa sử 
dụng Năng lượng hiệu quả và SXSH.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở khoa học và quy trình xây dựng công cụ
Trình tự và cách xây dựng công cụ (Hình 1) 

▲Hình 1. Trình tự và cách xây dựng EATSCPA
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- Bảng tính 1 "How to": Giới thiệu sơ bộ về công cụ 
và hướng dẫn sử dụng.

- Bảng tính 2 "Cosokhoahoc" giới thiệu về cơ sở 
hình thành nên công cụ, trong đó, có nêu các tài liệu 
tham khảo chính trong việc mô hình hóa để xây dựng 
nên công cụ này.

- Bảng tính 3: "Buoc 1: Nhap du lieu" cung cấp các 
thông tin cần phải nhập vào phục vụ cho quá trình 
tính toán, xử lý số liệu của công cụ. Để hoàn thiện, ta 
phải tiến hành kiểm toán để đo đạc cũng như thu thập 
các số liệu cần thiết (Hình 3).

Trước tiên, tiến hành rà soát và xác định các kỹ 
thuật sẵn có tốt nhất của ngành theo các khía cạnh về 
sử dụng Năng lượng hiệu quả, giảm thiểu phát thải và 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Các giải pháp 
này được tham khảo từ các Hướng dẫn BAT của IPPC, 
sau đó, hình thành nên bộ tiêu chí để rà soát và đánh 
giá. Các trường hợp có thể xảy ra khi xem xét việc sử 
dụng động cơ tiết kiệm Năng lượng trong nhà máy: 
Không, chỉ sử dụng động cơ tiêu chuẩn; có - chỉ sử 
dụng động cơ hiệu suất cao IE2; có - chỉ sử dụng động 
cơ IE3; có - sử dụng động cơ IE4; có - sử dụng nhiều 
loại động cơ kết hợp. Như vậy, với giải pháp BAT là sử 
dụng động cơ hiệu suất cao thì sẽ có nhiều phương án. 
Để thuận lợi trong quá trình đánh giá nghiên cứu, cần 
mã hóa các trường hợp để phần mềm có thể hiểu và 
đánh giá; tương tự cho các giải pháp BAT khác.

Nghiên cứu cũng tập hợp các mô hình toán dùng 
trong tính toán phát thải, tính toán Năng lượng… Đối 
với tính phát thải, nghiên cứu này sử dụng phương 
pháp của Tran và cộng sự để tính toán 11 chỉ số môi 
trường là CTNH, CTR thông thường, khí nhà kính, 
khí  acid hóa… Công thức chung:

Trong đó:
- mA: Khối lượng chất có tiềm năng A, đơn vị tương 

đương của A
- ms: Khối lượng chất ô nhiễm s phát sinh (kg)
- (PA)s : Tiềm năng A của chất s
Sau khi tính toán các chỉ số riêng lẻ, ta tiến hành 

chuẩn hóa theo phương pháp EDIP trên cơ sở sử dụng 
hệ số tham chiếu. Sau khi chuẩn hóa các chỉ số sẽ có 
cùng đơn vị, theo phương pháp EDIP là người tương 
đương (PE - Person of Equivalent). Đối với Năng 
lượng cũng có nhiều mô hình tính toán các thông số 
đã được công bố ví dụ như tính toán tổn thất nhiệt do 
đối lưu của bề mặt đường ống theo công thức:

( ) ( )3,14* * *  –  / * , kcal / hrQ d l= + −  10 Ts Ta 20 Ts Ta

Trong đó:
- Ts: nhiệt độ bề mặt của ống, oC
- Ta (Txq): nhiệt độ môi trường không khí xung 

quanh, oC
- d: đường kính ống dẫn hơi, m
- l: chiều dài ống, m
Đối với đánh giá tiềm năng từ kiểm soát quá trình 

tốt hơn, nghiên cứu này sử dụng phương pháp biểu đồ 
kiểm soát đã được áp dụng bởi nhóm tác giả Thanh và 
cộng sự. Các tổn thất điện năng được tính toán trong 
công cụ là tổn thất do không sử dụng động cơ tiết 
kiệm Năng lượng (so sánh với IE4), tổn thất sử dụng 
truyền động hiệu suất thấp, tổn thất do sử dụng thiết 

bị chiếu sáng, tổn thất do non tải. Các tổn thất nhiệt 
năng được tính toán là do ôxy dư trong đốt nhiên liệu 
lò hơi, tổn thất đối lưu bề mặt có nhiệt độ cao, do bức 
xạ nhiệt, hơi ngọn, không tái sử dụng nước ngưng, rò 
rỉ bẩy hơi, đường ống hơi. Lựa chọn các giải pháp cải 
tiến tối ưu nghiên cứu này áp dụng mô hình toán đề 
xuất bởi Tran và cộng sự.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tổ chức các buổi 
Hội thảo chuyên gia với sự tham gia của các doanh 
nghiệp, trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển 
doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu để hoàn thiện 
công cụ này.

2.2. Đề xuất công cụ cho ngành chế biến gỗ
Dựa vào quy trình (Hình 1), công cụ cho ngành chế 

biến gỗ được đề xuất gồm có 5 giao diện (Hình 2).

▲Hình 2. Màn hình giao diện chính của công cụ

▲Hình 3. Thông tin chung của Nhà máy
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Nội dung giao diện cung cấp một bảng tính để 
người dùng nhập dữ liệu về ngân sách dùng cho cải 
tiến, các đối tượng cải tiến và các phương án tương 
ứng. Số lượng phương án tối đa được quy định trong 
công cụ là 4 (Gồm phương án cơ sở - không cải tiến). 
Người dùng cần nhập vào các thông số đường cơ sở 
thuộc 11 mục tác động của các phương án, chi phí đầu 
tư cũng như lợi nhuận của từng phương án. Sau đó, 
chạy mô hình để xác định các đối tượng và phương 
án cụ thể sao cho tối thiểu chi phí đầu tư, tuy nhiên, 
giảm phát thải là nhiều nhất. Tiềm năng giảm thiểu 
cho từng mục tác động cũng được xác định đối với các 
phương án được chọn.

3. Áp dụng công cụ đã đề xuất cho trường hợp 
điển hình 

Công cụ được áp dụng cho Nhà máy gỗ Hiệp Long, 
đây là một doanh nghiệp điển hình của ngành gỗ trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương. Công cụ đã đề xuất gồm có 5 
giao diện chính, tuy nhiên nội dung chủ yếu của công 
cụ là giao diện nhập dữ liệu, đánh giá tiềm năng và xây 
dựng kế hoạch thực hiện. 

3.1. Hoàn thiện dữ liệu đầu vào

a. Phần 1 - Thông tin chung
Thông tin chung của nhà máy gồm: Tên cơ sở, địa 

chỉ, ngành sản xuất, công suất trung bình, thời gian 
vận hành, số lượng nhân viên và nhiệt độ môi trường. 
Giả sử, thu thập dữ liệu cho thấy, công suất là 29 tấn 
nguyên liệu/ngày, tương đương 8.700 tấn/năm, tổng 
số nhân viên là 350 người, thời gian làm việc là 300 
ngày/năm, mỗi ngày làm việc 8h, tổng số giờ làm việc 
trong năm là 4.800 giờ, nhiệt độ trung bình của khu 
vực đánh giá là 31oC. Các dữ liệu này được nhập vào 
công cụ (Hình 2).

b. Phần 2 - Thông tin về sản xuất
Lượng nước tiêu thụ 8.820 m3/năm, điện 1,72 triệu 

kWh/năm và củi 583.000 kg/năm. 

c. Đối với số liệu tiêu thụ theo thời gian để đánh 
giá kiểm soát quá trình

Tổng cộng có 34 quan sát tại xưởng tinh chế gỗ sau 
khi sấy thành gỗ tinh để sản xuất sản phẩm, bằng cách 
chèn 34 dòng tại vị trí trên bảng nhập dữ liệu, sau khi 
chèn tiến hành kiểm tra lại bằng cách quét một cột dữ 
liệu bất kỳ, nếu các dòng chèn thuộc cùng 1 tên trường 
là chèn đúng, nếu sai ta tiến hành chỉnh sửa cho phù 
hợp. Sau khi chèn ta tiến hành nhập các dữ liệu vào, 
đảm bảo không có ô nào ‘trống’ không có dữ liệu, đối 
với các ô không có thông tin thì ghi là ‘0’. 

d. CTR và CTNH
Kết quả cho thấy, tổng khối lượng CTR từ quá 

trình sản xuất của nhà máy khoảng 16,97 tấn/ngày 
(bụi gỗ, gỗ vụn không tái chế), tương đương 4.943 tấn/

Nội dung thể hiện được chia thành 5 phần: 
+ Phần 1: Các thông tin chung. 
+ Phần 2: Các thông số về các phát thải chính theo 

11 mục tác động môi trường chính được quan tâm 
hiện nay trên thế giới.

+ Phần 3: Đánh giá sơ bộ tiềm năng về tiết kiệm 
khi kiểm soát quá trình tốt hơn, nội dung này sẽ đưa 
ra định mức đề xuất để Nhà máy kiểm soát quá trình, 
đồng thời tính toán sơ bộ khả năng tiết kiệm.

+ Phần 4: Xác định các tổn thất chính của nhà máy 
từ nhiệt năng đến điện năng. Đồng thời các tổn thất 
này cũng được thể hiện bằng biểu đồ hình tròn để dễ 
so sánh đánh giá. 

+ Phần 5: Là các đánh giá về hiệu quả vận hành của 
nhà máy theo các tiêu chí chính, cũng như đánh giá 
định lượng một số nhóm giải pháp chính để làm cơ sở 
cho lựa chọn các phương án cải tiến phù hợp.

- Bảng tính 5: "Buoc 4: kehoachthuchien": Bảng tính 
(Hình 5).

- Bảng tính 4: "Buoc 2: Danhgiatiemnang" nội dung 
bảng tính này sẽ cung cấp các thông tin cơ bản của 
Nhà máy được đánh giá. Bảng tính 4 (Hình 4).

▲Hình 4. Giao diện đánh giá tiềm năng

▲Hình 5. Giao diện lựa chọn phương án thực hiện tối ưu
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năm. Chất thải này được bán ra bên ngoài và thu tiền, 
do vậy, không có chi phí xử lý. CTR sinh hoạt của 350 
công nhân viên của Nhà máy ước tính khoảng 52,5 tấn/
năm (trung bình 0,5 kg/người/ngày). Như vậy tổng 
cộng CTR của nhà máy là 4.995,5 tấn/năm. CTNH của 
nhà máy chủ yếu từ bùn thải của hệ thống xử lý nước 
thải, bao bì hóa chất khâu phun sơn và giẻ lau dính 
dầu, bóng đèn, pin... Tổng khối lượng CTNH ước tính 
khoảng 10% tổng khối lượng sơn. Ước tính khoảng 
1.303 kg/năm.

e. Thông tin về phát thải hóa chất
Nhìn chung nhà máy phát thải hóa chất vào không 

khí chủ yếu từ quá trình sơn, mặc dù nhà máy có hệ 
thống thu gom và xử lý, tuy nhiên, sản phẩm sau khi 
sơn được cho bay hơi tự nhiên bằng nhiệt từ ánh sáng 
mặt trời. Phần dung môi bay hơi chủ yếu là toluene và 
aceton. Giả sử, mỗi loại dung môi chiếm tỷ lệ 50%, ước 
tính dung môi bay hơi là 2.607 kg toluene và 2.607 kg 
aceton. Đối với môi trường nước, nhà máy có hệ thống 
xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải. Hàm lượng N, 
P phát thải vào môi trường tương ứng là 163,8 kg/năm 
và 24,3 kg/năm.

Các số liệu về nước thải và khí thải được nhập vào 
dữ liệu ở bảng phát thải hóa chất của công cụ.

f. Thông tin về quản lý
Công cụ có tổng cộng 36 câu hỏi (checklist) liên 

quan đến các khía cạnh khác nhau của nhà máy sản 
xuất, chế biến gỗ. Các thông tin này sẽ được nhập vào 
công cụ ở giao diện nhập dữ liệu. Các số liệu khác phục 
vụ đánh giá gồm có các thông tin về các bề mặt có nhiệt 
độ cao, số liệu về động cơ, chiếu sáng, hệ thống đường 
ống dẫn hơi, bẫy hơi…

g. Các bề mặt có nhiệt độ cao, không bọc cách nhiệt
Kết quả đo đạc và kiểm kê cho 9 vị trí, mỗi vị trí sẽ 

được đo nhiệt độ và tính toán diện tích bề mặt sau đó 
nhập vào công cụ.

h. Dữ liệu về động cơ điện
Công cụ yêu cầu nhập vào các dữ liệu liên quan đến 

động cơ điện như công suất trên nhãn, công suất thực 
đang vận hành, thời gian vận hành, công suất trong 
trường hợp vận hành không tải (lãng công), loại động 
cơ, kiểu truyền động… Tổng cộng có 135 động cơ 
được đo đạc và đánh giá (thời gian vận hành không tải 
được đánh giá cho một số động cơ). Các dữ liệu này 
được nhập vào bảng tính nhập dữ liệu của công cụ.

i. Dữ liệu về khí thải
Công cụ yêu cầu nhập vào các dữ liệu liên quan đến 

khí thải các ống khói là lưu lượng và nồng độ ôxy, số 
liệu đo đạc tương ứng là 5.240 m3/h và 17,44%.

k. Dữ liệu về chiếu sáng
Dữ liệu thống kê về chiếu sáng của nhà máy được 

yêu cầu nhập vào công suất, số lượng đèn, chủng loại 
và thời gian vận hành, các dữ liệu này được nhập vào 
công cụ.

l. Dữ liệu về hơi và nước ngưng và nguyên liệu
Hiện tại nhà máy vận hành lò hơi ở áp suất 3 kg/

cm2, nhiệt độ hơi khoảng 134oC, thời gian vận hành 
trung bình khoảng 7.200 h/năm. Kết quả kiểm kê cho 
thấy lò hơi tái sử dụng khoảng 90%, còn 10% sử dụng 
nước ngưng để cấp ẩm cho lò sấy. Tính chất của gỗ và 
tỷ lệ thành phẩm (Bảng 1).

Bảng 1. Tính chất và tỷ lệ thành phẩm của quá trình chế biến
Loại gỗ Gỗ nguyên liệu, 

kg/năm
Ẩm trước sấy, % Ẩm sau sấy, % Tỷ lệ thành phẩm 

sau khi cưa xẻ,%
Tỷ lệ thành phẩm 

của gỗ tinh,%
G1 8.700.000 75 12 50 65
G2 0 0 0 0 0

3.2. Kết quả đánh giá cho nhà máy
Sau khi tiến hành thu thập các dữ liệu và hoàn thiện 

nhập dữ liệu đầu vào, ta tiến hành chuyển sang giao 
diện ‘Buoc 2- Danhgiatiemnang’. Để đánh giá ta thực 

hiện theo chỉ dẫn của công cụ, kết quả như sau:

a. Về hiện trạng tác động môi trường
Kết quả đánh giá theo 11 mục tác động chính là khí 

nhà kính, tiêu thụ Năng lượng… (Bảng 2).

Bảng 2. Giá trị các mục tác động môi trường của Nhà máy theo 11 mục tác dộng
Mục tác động Giá trị Đơn vị Giá trị đã chuẩn hóa, PE
GHG 1.902.998 KgCO2/năm 218,7
Quang hoá 5.406 kgC2H4/năm 270,3
Khí gây mưa axít 3.910 kgSO2/năm 31,5
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Tổn thất điện năng chủ yếu là tổn thất cơ hội do sử 
dụng động cơ tiêu chuẩn có hiệu suất thấp so với loại 
động cơ IE4, tiếp đến là do các động cơ hoạt động quá 
non tải. Tổng 2 tổn thất này ước tính khoảng 290.000 
kWh/năm. Ngoài ra, công cụ còn thể hiện một số giải 
pháp gợi ý để hỗ trợ cho quá trình đề xuất phương án 
cải tiến.

Mục tác động Giá trị Đơn vị Giá trị đã chuẩn hóa, PE
Chất tiềm năng phú dưỡng 1.564 kgNO2/năm 5,2
Chất độc con người (air) 243 m3 khí/năm 53,0
NL 3.987.222 kWh/năm 513,2
 Độc thuỷ sinh 1.265.823 m3 nước/năm 26,4
Suy giảm tầng ôzôn 0 kgCFC-11/năm 0,0
CTR 4.995.500 kg/năm 15.453,8
Nước sạch 8.820 m3/năm 9,7
CTNH 1.303 kg/năm 702,1

Kết quả trên cho thấy, chỉ số tác động môi trường 
tích hợp của Nhà máy Hiệp Long là 17.284 PE. Trong 
đó, CTR chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là CTNH và 
Năng lượng. Trong trường hợp xem gỗ vụn và chất 
thải có nguồn gốc từ gỗ là nhiên liệu hoặc sản phẩm 
phụ bán ra bên ngoài, chỉ số tác động tích hợp sẽ giảm 
rất đáng kể, tuy nhiên nhà máy phải có chính sách 
quản lý rõ ràng các nguồn chất thải này để đảm bảo 
được sử dụng như là nhiên liệu, hoặc nguyên liệu để 
sản xuất sản phẩm phụ.

b. Đánh giá về tiềm năng tiết kiệm từ kiểm soát 
quá trình tốt hơn

Công cụ hỗ trợ đánh giá tiêu thụ điện, nước, Năng 
lượng, tuy nhiên, với số liệu hiện có của nhà máy chỉ 
đánh giá được xưởng sơ chế về khả năng tiêu thụ điện. 
Kết quả đánh giá cho thấy, mức tiêu thụ điện cho quá 
trình sơ chế hiện hữu là 138,2 kWh/tấn gỗ nguyên 
liệu chưa sấy. Nếu kiểm soát với mức trung bình mới 
là 104,6 kWh/tấn gỗ nguyên liệu, kiểm soát tiêu thụ 
không vượt mức 165,9 kWh/tấn nguyên liệu thì tiềm 
năng tiết kiệm được là 21,5 kWh/tấn nguyên liệu. 
Tổng tiềm năng tiết kiệm được của 1 năm ước tính 
khoảng 187.000 kWh/năm. Với giá điện trung bình là 
1.610 đồng/kWh thì tiết kiệm được khoảng 303 triệu 
đồng/năm.

c. Xác định các tổn thất chính từ quá trình sản 
xuất

Công cụ cũng hỗ trợ xác định các tổn thất chính 
từ quá trình sản xuất. Có 2 nhóm tổn thất được tính 
toán là nhiệt và điện. Tổn thất nhiệt năng được tính 
toán cho bề mặt có nhiệt độ cao, do không tái sử dụng 
nước ngưng, bức xạ nhiệt, hơi ngọn, rò rỉ và do hiệu 
suất thành phẩm của gỗ. Các tổn thất nhiệt năng đáng 
quan tâm nhất là do dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt của 
các bề mặt có nhiệt độ cao, kế đến là do hiệu suất tạo 
thành sản phẩm. Điện chủ yếu tính tổn thất do không 
sử dụng động cơ tiết kiệm Năng lượng, đèn TKNăng 
lượng, truyền động, chạy non tải, lãng công. 

▲Hình 6. Các tổn thất nhiệt và điện năng (kJ/năm)
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d. Phát triển các giải pháp cho Nhà máy và xây 
dựng kế hoạch thực hiện tối ưu

Sau khi thực hiện ở giao diện “Buoc 2 - 
Danhgiatiemnang” ta chuyển sang giao diện “Buoc 3 
- Kehoachthuchien”, đây là bảng tính để người dùng 
xây dựng kế hoạch thực hiện sao cho tối ưu. Trên cơ sở 
kết quả của Bước 2 - đánh giá tiềm năng, người dùng 
dựa vào các giải pháp gợi ý, cũng như các tổn thất đã 
được phân tích phối hợp với các kinh nghiệm thực tiễn 
để xác định các đối tượng và phương án cải tiến. Trong 
phần nhập dữ liệu, công cụ định dạng sẵn mỗi đối 
tượng cần cải tiến sẽ có 4 phương án: PA0 - Giữ nguyên 
hiện trạng; PA1 - Cải tiến theo phương án 1; PA2 - Cải 
tiến theo phương án 2; PA3 - Cải tiến theo phương án 
3. Trong quá trình nhập dữ liệu phải hoàn thành tất cả 
các thông tin, không được để trống, nếu một đối tượng 
nào đó chỉ có 1 phương án cải tiến thì công cụ quy định 
người dùng phải nhập các phương án còn lại PA2, PA3 
có giá trị giống như PA1. Dựa vào công suất tiêu thụ 
của thiết bị hiện trạng và giải pháp tiềm năng đề nghị 
cải tiến, ta hoàn thành phần nhập dữ liệu cho công cụ 
này với đầy đủ các giá trị của 4 phương án, 11 mục tác 
động, chi phí đầu tư và lợi nhuận. Tổng cộng có 27 đối 
tượng gồm có các động cơ và đèn các loại được nhập 
vào công cụ.

Sau khi tính toán, người dùng hoàn thiện bảng tính. 
Giả sử, nhập vào ngân sách là 200 triệu đồng, tiến hành 
giải để xác định các phương án cần thực hiện. Với 27 
đối tượng được xem xét như trên thì chi phí đầu tư 147 
triệu, tiềm năng giảm thiểu tối đa là 16,7 PE, lợi nhuận 
thu được hàng năm là 99 triệu đồng. Do đó, thời gian 

hoàn vốn chưa đến 2 năm. Như vậy dựa vào công cụ 
này, ta sẽ biết được các tác động môi trường của Nhà 
máy, các tổn thất chính và các phương án cần thực hiện 
cũng như lợi nhuận thu được. Tóm lại công cụ sẽ hỗ 
trợ tốt cho quá trình lập kế hoạch cải tiến của nhà máy.

4. Kết luận

Nghiên cứu này đã xây dựng công cụ hỗ trợ KTNL 
lồng ghép với đánh giá SXSH và áp dụng điển hình 
cho ngành gỗ. Khác với các công cụ khác, đây là một 
công cụ tích hợp các quá trình và thiết bị của nhà máy, 
sử dụng 11 mục tác động môi trường phổ biến trong 
đánh giá vòng đời. Kết quả áp dụng thấy được sự hiệu 
quả trong công tác hỗ trợ KTNL và SXSH. Công cụ này 
mang tính tổng quát cho ngành chế biến gỗ không hạn 
chế quy mô và công suất, đối với các nhà máy thiếu 
một hay nhiều quá trình vẫn có thể áp dụng được bằng 
cách bỏ qua các thông tin không liên quan. Hạn chế 
của nghiên cứu này là ở phần xác định kế hoạch thực 
hiện đòi hỏi người dùng phải xác định các phương án 
cải tiến cho từng đối tượng cũng như tính toán phát 
thải, chi phí đầu tư và lợi nhuận. Ngoài ra, để thân 
thiện hơn với người dùng nghiên cứu trong thời gian 
tới cần nghiên cứu áp dụng ngôn ngữ lập trình khác 
(như Visual Basic), việc chuyển đổi này không làm 
thay đổi kết quả của công cụ do sử dụng lại các mô 
hình, thuật toán đã xây dựng bởi nghiên cứu này■

▲Hình 7. Giao diện hiển thị các giải pháp định hướng
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ENERGY AUDIT SUPPORTING 
TOOL WITH CLEANER PRODUCTION ASSESSMENT: 
A CASE STUDY AT A WOOD PROCESSING COMPANY  

Nguyễn THị Phương THảo, Trần Văn THanh, Lê THanh Hải
Institute for Environment and Resources, Vietnam National University, Hồ Chí Minh City

Đỗ THị Tuyết Mai
Department of Natural Resources and Environment, Hồ Chí Minh City

  
ABSTRACT
Energy audit and cleaner production are the two activities giving various benefits to companies on 

environmental and economic aspects, and both activities should be carried out at the same time for better results. 
In this work, we applied mathematical models which we developed previously with some other colleagues to 
develop a tool supporting energy audit and cleaner production assessment (Energy Audit Tool Supporting 
Cleaner Production Assessment - EATSCPA). The tool integrates both energy and environment issues for 
assessment purposes at a company. The results obtained from tool application are overall environmental 
impact assessment according to 11 indicators, evaluation on potential for energy and material savings from 
process control, evaluation on loses of heat and electricity. The tool also recommends the proposed measures 
and supports in selection of options for optimal improvements.

Key words: Integrated pollution prevention, supporting tool, energy audit, cleaner production.
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BIẾN ĐỘNG NỒNG ĐỘ ÔZÔN TẦNG MẶT TẠI MỘT SỐ 
KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
TẠI HÀ NỘI, PHÚ THỌ VÀ QUẢNG NINH

Dương THành Nam
Lê Hoàng Anh

Nguyễn Viết Hiệp

(1)

1 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường 

TÓM TẮT
Chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam ngày càng ô nhiễm bởi hoạt động của con người (quá trình 

sản xuất, giao thông vận tải). Ôzôn tầng mặt là một trong những chất gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà 
kính và khói mù quang hoá. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tính biến động nồng độ ôzôn tầng mặt theo 
không gian và thời gian tại Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, đây là nơi đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động. 
Kết quả chỉ ra rằng, nồng độ ôzôn theo giờ trong ngày tại các khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng 8,8 
- 79,9 μg/m3, có sự tăng giảm nồng độ ôzôn theo quy luật, tăng lên vào buổi sáng, đạt giá trị cực đại vào buổi 
trưa và giảm dần vào chiều tối. Nồng độ ôzôn cao vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, có giá trị thấp vào ngày cuối 
tuần, nồng độ ôzôn tại Hà Nội cao hơn nhiều so với tại Phú Thọ và Quảng Ninh. Mùa mưa nồng độ ôzôn tầng 
mặt có giá trị thấp hơn nhưng biến động lại cao hơn so với mùa khô và mức độ ô nhiễm của mùa khô tăng cao 
do sự kết hợp của các yếu tố khí tượng. 

Từ khóa: Ôzôn tầng mặt, không khí xung quanh, ô nhiễm không khí, biến động.

1. Đặt vấn đề
Tầng ôzôn (O3) như một tấm khiên chắn bảo vệ con 

người chống lại các tia tử ngoại độc hại, nhưng khi chất 
khí này ở mặt đất (còn gọi là ôzôn tầng đối lưu hay 
ôzôn tầng mặt) lại trở thành chất ô nhiễm, gây hiệu ứng 
nhà kính, chỉ đứng sau CO2 và CH4. Mỗi phân tử O3 gia 
tăng trong khí quyển mạnh hơn khoảng 1.200 - 2.000 
lần so với gia tăng phân tử CO2 trong quá trình gây 
nên hiện tượng ấm lên toàn cầu. O3 cũng là thành phần 
chính của khói mù quang hóa, là yếu tố nguy hiểm đối 
với sức khỏe con người. Ô nhiễm ôzôn có thể làm cho 
bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính trở nên trầm trọng hơn và làm 
giảm khả năng chống lại vi sinh vật xâm nhập vào hệ 
hô hấp của cơ thể. Chất lượng môi trường không khí 
ở Việt Nam đang ngày càng bị ô nhiễm bởi hoạt động 
của con người (quá trình sản xuất, giao thông vận tải). 
Việc nghiên cứu nồng độ ôzôn ở tầng mặt là cần thiết 
nhằm kiểm soát chất lượng không khí. Nghiên cứu 
“Biến động nồng độ ôzôn tầng mặt tại một số khu vực 

miền Bắc Việt Nam - Nghiên cứu điển hình tại Quảng 
Ninh, Phú Thọ và Hà Nội” đã được chọn để thực hiện 
nhằm mục tiêu xác định được biến động nồng độ ôzôn 
có trong tầng mặt theo không gian (3 trạm quan trắc 
không khí tự động) và theo thời gian (biến động ngày, 
biến động theo các ngày trong tuần, biến động theo 
tháng và mùa). 

2. Phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Biến động nồng độ ôzôn tầng 

mặt có trong không khí tại 3 trạm quan trắc không khí 
tự động.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tại 3 tỉnh (Hà Nội, 
Quảng Ninh, Phú Thọ) thuộc khu vực miền Bắc Việt 
Nam. Đây là khu vực đặt các trạm quan trắc không khí 
tự động, liên tục. Khu vực nghiên cứu đặc trưng cho 
yếu tố địa lý khác nhau (miền núi, đồng bằng và ven 
biển).

Thu thập dữ liệu: dữ liệu thu thập bằng thiết bị đo 
O3 (model APOA - 370) theo nguyên lý hấp thụ quang 



Chuyên đề II, tháng 6 năm 201852

có 1 số thời điểm nồng độ ôzôn vượt quá giá trị nhưng 
tần suất rất thấp.

phổ hồng ngoại không phân tán (NDIR), điều biến 
dòng khí ngang của hãng sản xuất Horiba, Nhật Bản.

Nồng độ O3 đo liên tục (5 phút/lần), tính trung 
bình giờ trong toàn bộ thời gian từ tháng 1 - 12/2016 
với tổng cộng 315.360 giá trị đo. Tỷ lệ dữ liệu thiếu 
5,8% (là những giá trị bất thường, dữ liệu trong thời 
gian hiệu chỉnh máy hoặc thiết bị không hoạt động). 
Dữ liệu thiếu không được đưa vào tính toán thống kê.

Phân tích dữ liệu: Để phân tích các diễn biến nồng 
độ O3 trong ngày, sử dụng số liệu trung bình giờ. Để 
so sánh nồng độ O3 giữa các mùa trong năm, sử dụng 
số liệu nồng độ trung bình trong ngày.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Biến động nồng độ ôzôn trung bình giờ trong 
ngày

Nồng độ ôzôn tầng mặt trung bình giờ trong ngày 
tại khu vực nghiên cứu có giá trị dao động từ 19,7 µg/
m3 - 53,5 µg/m3. Cao nhất là khu vực Hà Nội với nồng 
độ tối đa lên đến gần 500 μg/m3 và thấp nhất tại Phú 
Thọ với thời điểm cao nhất đạt gần 145 μg/m3. 

Kết quả trung bình ngày và đêm của các vị trí quan 
trắc thể hiện giá trị trung bình thấp hơn rất nhiều so 
với giá trị nồng độ tối đa, các giá trị cao đột biến có tần 
suất xuất hiện rất thấp trong năm 2016. Vào ban ngày 
từ 7 giờ - 18 giờ, nồng độ ôzôn có giá trị trong khoảng 
từ 28,4 μg/m3 - 73,3 μg/m3 và buổi đêm từ 19 giờ - 6 
giờ sáng hôm sau có giá trị từ 11,0 μg/m3 - 33,8 μg/m3. 
Có sự chênh lệch rõ ràng giữa nồng độ ôzôn ban ngày 
và ban đêm khi ban ngày giá trị tại cả 3 địa điểm đều 
cao hơn giá trị ban đêm 2 - 3 lần. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, sự khác biệt về biến động của nồng độ ôzôn 
tại 3 trạm tập trung vào ban ngày, trong khi đó nồng 
độ ôzôn về ban đêm không có sự khác biệt. Nồng độ 
ôzôn trung bình vào 12 giờ trưa tại địa điểm Hà Nội 
cao gấp đôi so với Quảng Ninh và gấp khoảng 4 lần 
so với Phú Thọ. Theo QCVN 05:2013/BTNMT, giá trị 
nồng độ ôzôn vẫn đạt ở mức độ cho phép trung bình 
1 giờ (200 μg/m3) và 8 giờ (120 μg/m3). Tuy nhiên, vẫn 

▲Hình 1. Sơ đồ khu vực nghiên cứu 

▲Hình 2. Biến động nồng độ ôzôn trung bình ngày tại 3 địa 
điểm

Nồng độ ôzôn trung bình trong ngày tại cả 3 khu 
vực có sự giao động theo quy luật tăng giảm đặc trưng 
bởi phản ứng quang hoá, phù hợp với các nghiên cứu 
trước đây trên thế giới. Hình 2 cho thấy, nồng độ ôzôn 
tại cả 3 địa điểm đều có diễn biến tương đối giống 
nhau, có thể chia thành 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 
1 bắt đầu từ 2 - 6 giờ sáng, khi đó, nồng độ ôzôn giảm 
nhanh và đạt giá trị cực tiểu vào khoảng 5 - 6 giờ sáng. 
Giai đoạn 2 nồng độ ôzôn bắt đầu tăng lên nhanh từ 7 
giờ sáng - 12 giờ trưa, đạt giá trị cực đại trong khoảng 
12 - 14 giờ. Tiếp đến giai đoạn 3, từ sau 15 giờ chiều 
nồng độ ôzôn bắt đầu giảm xuống nhanh cho đến 18 
giờ. Giai đoạn 4 từ 19 giờ tối đến sáng hôm sau thì 
giảm chậm.

Tương quan cho thấy, nồng độ ôzôn có sự tương 
quan thuận với cường độ bức xạ tổng với hệ số xác 
định R2 tương đối cao (lần lượt là 0,76; 0,62 và 0,54 
tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ). Bức xạ nhiệt 
luôn đóng vai trò hình thành khí ôzôn trong biến trình 
ngày.
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Thời gian mùa xuân, nồng độ ôzôn tầng mặt giảm 
từ tháng 2 - tháng 3, sau đó bắt đầu tăng nhanh vào 
tháng 4. Tháng 2, 3 thời tiết tại miền Bắc vẫn còn se 
lạnh, thời gian mặt trời chiếu sáng trong ngày vẫn còn 
ngắn, đến tháng 4, tần suất ngày nắng nhiều tăng tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự hình thành của ôzôn mặt 
đất. Bước sang thời kì mùa hè, là khoảng thời gian 
ngày dài hơn đêm, mặt đất bị ảnh hưởng nhiều hơn 
bởi bức xạ mặt trời khiến cho nồng độ ôzôn tầng mặt 
tiếp tục tăng cao và đạt giá trị cực đại vào tháng 5 (là 
thời gian nhiệt độ tăng cao, thời gian chiếu sáng của 
mặt trời dài hơn và lượng mưa chưa nhiều). Tháng 6, 
7, miền Bắc vào mùa mưa khiến không khí được làm 
sạch tự nhiên, dẫn đến nồng độ trung bình các chất ô 
nhiễm vào thời điểm này giảm xuống rõ rệt. 

Vào mùa đông, mặc dù ánh nắng mặt trời ít hơn, 
các phản ứng hóa học tạo ra ôzôn khó khăn hơn, 
nhưng số liệu lại cho thấy nồng độ ôzôn vẫn tăng cao. 
Đó là do, mùa đông ít mưa nên các khối khí ô nhiễm 
ít có khả năng được làm sạch, vào ban ngày trời vẫn 
có nắng khiến cho lớp không khí bề mặt ấm hơn, tới 
buổi tối nhiệt độ của khối khí lạnh đi do phát ra bức 
xạ hồng ngoại dẫn đến nhiệt độ không khí tăng dần 
theo chiều cao (khả năng khếch tán). Khối không khí 
chứa chất ô nhiễm vào buổi sáng không thể bốc lên 
cao mà bị giữ lại tại mặt đất khiến cho nồng độ các 
chất ô nhiễm giảm rất chậm vào buổi tối cộng thêm 
việc tích tụ sau nhiều ngày nên nồng độ của O3 vào 
khoảng thời gian này có giá trị lớn và có thể kéo dài 
trong nhiều ngày, dẫn đến nồng độ O3 trung bình của 
mùa đông cao.

4. Kết luận
Biến động nồng độ ôzôn theo giờ trong ngày tại các 

khu vực nghiên cứu dao động trong khoảng 8,8 μg/m3 
- 79,9 μg/m3. Nồng độ ôzôn trung bình vào 12 giờ trưa 
tại địa điểm Hà Nội cao gấp đôi so với Quảng Ninh, 
gấp khoảng 4 lần so với Phú Thọ. Vào các thời điểm 
trong ngày, cả 3 khu vực đều cho thấy sự tăng giảm của 
nồng độ ôzôn theo quy luật, tăng lên vào buổi sáng, đạt 
giá trị cực đại vào buổi trưa và giảm dần vào chiều tối, 
cường độ ánh sáng là nguyên nhân chính ảnh hưởng 
tới sự biến động nồng độ ôzôn tầng mặt. 

Các ngày trong tuần nồng độ ôzôn và các chất ô 
nhiễm cao vào các ngày từ thứ 2 - thứ 6. Tuy nhiên, 
nồng độ ôzôn có giá trị thấp vào ngày cuối tuần, 
nguyên nhân có thể hiểu là do các hoạt động sản xuất 
và đi lại đều giảm hơn vào cuối tuần. Nồng độ ôzôn 
trong tuần của Hà Nội cao hơn hẳn so với 2 vị trí còn 
lại.

Vào mùa mưa nồng độ ôzôn tầng mặt có giá trị 
thấp hơn nhưng biến động lại cao hơn so với mùa khô. 
Mùa khô, mức độ ô nhiễm tăng cao do sự kết hợp của 
các yếu tố khí tượng. Từ đó có thể thấy, nồng độ ôzôn 
tại cả 3 vị trí đều có sự phụ thuộc lớn vào thời tiết■

3.2. Biến động nồng độ ôzôn trung bình ngày 
trong tuần

Vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 - thứ 6), nồng độ 
ôzôn trong không khí có giá trị cao hơn nhiều so với 
cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật). Điều này có thể do vào 
các ngày trong tuần gia tăng các hoạt động sản xuất và 
di chuyển của các loại phương tiện giao thông khiến 
cho nồng độ chất ô nhiễm không khí là các tiền chất 
của ôzôn tăng cao, dẫn đến nồng độ ôzôn trong không 
khí cũng tăng theo. 

Riêng đối với trạm quan trắc khu vực Hà Nội, nồng 
độ ôzôn giảm mạnh vào thứ 7 và tăng lên vào Chủ 
nhật. Do đây là trạm ven đường và đặt tại cửa ngõ đi 
vào Hà Nội, nên chỉ có thứ 7 là lưu lượng phương tiện 
tham gia giao thông giảm mạnh, ngày Chủ nhật mật 
độ phương tiên giao thông tiếp tục tăng cao khi các 
phương tiện quay lại TP để chuẩn bị cho một tuần làm 
việc mới. 

Có thể thấy, nồng độ ôzôn trong tuần tại Hà Nội 
cao hơn nhiều so với 2 địa điểm còn lại. Điều khác biệt 
này phần lớn do mật độ giao thông tại trạm quan trắc 
của Hà Nội luôn lớn hơn so với 2 trạm còn lại. 

▲Hình 3. Diễn biến nồng độ ôzôn các ngày trong tuần

3.3. Biến động nồng độ ôzôn theo tháng và mùa
Miền Bắc là vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nên có 

sự phân chia 4 mùa rõ rệt với mùa xuân (tháng 2 - 
tháng 4), mùa hè (tháng 5 - tháng 7), mùa thu (tháng 
8 - tháng 10), mùa đông (tháng 11 - tháng 1 năm sau). 
Ngoài ra, còn phân chia theo 2 mùa chính là mùa mưa 
(cuối mùa xuân tới đầu mùa thu) và mùa khô (cuối 
mùa thu tới đầu mùa xuân).

▲Hình 4. Diễn biến nồng độ ôzôn tại 3 địa điểm trong năm, 
giá trị trung bình theo tháng
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SURFACE OZONE VARIATION IN SELECTED AREAS OF NORTH 
VIETNAM - CASE STUDY IN HÀ NỘI, PHÚ THỌ AND QUẢNG NINH

Dương THành Nam, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Viết Hiệp
Centre for Northern Environmental Monitoring Vietnam Environment Administration

ABSTRACT
Air quality in Việt Nam is increasingly polluted by human activities (production, transportation). Surface 

ozone is one of the environmental pollutants, greenhouse gases and photochemical smog. This study aims 
to determine surface ozone concentration variations in three locations (Hà Nội, Phú Thọ and Quảng Ninh) 
and over time (days, weeks, months and seasons). The results indicate that daily average surface ozone 
concentrations in the study areas ranged from 8.8 - 79.9 μg/m3, with an increase in ozone concentration in 
the morning, reaching a peak value at noon and gradually decreasing in the evening. Ozone concentrations 
are high on Monday to Friday and low on weekends. Ozone concentrations in Hà Nội are significantly higher 
than in Phú Thọ and Quảng Ninh. In the rainy season, the surface ozone levels are lower but the volatility 
is higher than the dry season. In the dry season, the level of pollution increases due to a combination of 
meteorological factors.

Key words: Surface ozone, ambient air, air pollution, diurnal variation, North of Việt Nam.
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KẾ HOẠCH BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN, KHAI THÁC VÀ 
SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐA DẠNG 
SINH HỌC TỈNH LONG AN

Lê Phát Quới 1

Nguyễn Văn Phước 
Nguyễn THanh Hùng

Đào Phú Quốc

(2)

1 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
2Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Nguồn tài nguyên sinh học của tỉnh Long An khá đa dạng và phong phú với nhiều loài thực vật tự nhiên, 

cây trồng, thủy sản, động vật hoang dã và vật nuôi tồn tại trên nhiều hệ sinh thái (HST) tự nhiên và nhân tác. 
Các nguồn tài nguyên này vốn rất quan trọng đối với tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cảnh quan 
thiên nhiên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nhưng hiện tại đã và đang bị khai thác quá 
mức và sử dụng chưa hợp lý, đe dọa đến tính nguyên vẹn của các HST và đa dạng sinh học (ĐDSH) của tỉnh. 
Hiện tại, tỉnh Long An đã thành lập được một số khu bảo tồn (KBT) và cơ sở bảo tồn chuyển chỗ, nhưng 
chừng ấy là chưa đủ với các nhu cầu thực tế đặt ra, do đó, cần xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển, khai thác 
và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên ĐDSH tỉnh Long An trên nền tảng kế thừa các hoạt động bảo tồn hiện 
có, đồng thời bổ sung các hoạt động mới: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo 
tồn, sử dụng bền vững nguồn gen sinh vật; thiết lập mạng lưới bảo tồn, phát triển nguồn gen tỉnh Long An; 
đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen.

Từ khóa: Hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen, kế hoạch bảo tồn, tỉnh Long An. 

1. Giới thiệu
Tài nguyên di truyền (nguồn gen) của các loài động, 

thực vật là một bộ phận của giống, là vật liệu ban đầu 
để lai tạo ra giống mới và là hạt nhân của ĐDSH nên 
giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển 
nông nghiệp của mỗi quốc gia. Trên thực tế, quốc gia 
nào sở hữu nguồn tài nguyên di truyền sinh vật nói 
chung và nguồn tài nguyên thực vật nói riêng càng đa 
dạng và phong phú thì sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi 
bật trong công tác chọn tạo giống mới để phục vụ phát 
triển kinh tế của quốc gia đó.

Các vùng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam, trong 
đó có đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và tỉnh 
Long An, được hình thành từ nhiều HST đa dạng khác 
nhau, góp phần hình thành nên nguồn tài nguyên thiên 
nhiên giàu có của đất nước và của các địa phương. 
ĐDSH với những nguồn gen quý không những cung 
cấp cho con người lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh… mà còn có giá trị đặc biệt trong lĩnh vực công 

nghệ sinh học, trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, 
công nghệ thực phẩm, y tế, du lịch, bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên…

Tỉnh Long An có đặc điểm địa hình, địa mạo đa 
dạng từ rìa phù sa cổ đến vùng trũng phèn Đồng Tháp 
Mười, vùng phù sa ngọt và cửa sông, nhờ đó đã hình 
thành nên nhiều HST đặc trưng cho từng tiểu vùng với 
tính ĐDSH cao, với nhiều nguồn gen động, thực vật 
quý, hiếm hoặc có giá trị cao, góp phần không nhỏ cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong nhiều thập 
kỷ qua. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, tính ĐDSH và nguồn gen của các loài 
quý, hiếm ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng do việc 
khai thác tài nguyên sinh vật bừa bãi và thiếu ý thức, do 
chuyển đổi từ đất hoang hóa, đất rừng tự nhiên sang 
các mục đích khác như nông nghiệp, công nghiệp, đất 
ở, cơ sở hạ tầng…; do thói quen canh tác lạc hậu và 
chạy theo lợi nhuận trước mắt, do ô nhiễm môi trường, 
thiên tai, dịch bệnh… Hơn nữa, Long An lại là một 
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Long an. Tùy thuộc vào đặc tính của các nhóm đất, 
phân vùng các hệ thống canh tác nông - lâm nghiệp 
cũng được điều chỉnh qua thời gian.

Trên nền tảng từ vật liệu của các đơn vị trầm tích, 
các nhóm đất và tính chất đất, nguồn nước và các 
nhóm thực vật bao gồm cả thực vật tự nhiên và cây 
trồng phủ lên bên trên đã hình thành 4 vùng sinh thái: 
Vùng đất xám trên nền phù sa cổ và trầm tích biển gió; 
vùng phèn trên nền trầm tích đầm lầy, biển - đầm lầy; 
vùng  phù sa ngọt trên nền phù sa sông; vùng phù sa 
nhiễm mặn (Hình 1).

Các khu vực đất phù sa và phèn nhẹ phân bố trên 
vùng có địa hình trung bình, thuận lợi cho việc cung 
cấp nước đã được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, 
trong khi những vùng trũng thấp và vẫn còn ảnh 
hưởng phèn nặng thì được phủ bởi cây tràm và những 
cây thân gỗ khác. Vùng ven sông thì vẫn còn hiện diện 
nhiều loài cây thân gỗ, cây bụi và cây ăn trái. Từ hiệu 
quả thị trường của sản phẩm nông nghiệp, diện tích 
lúa lớn của huyện Châu Thành và khu vực lân cận đã 
chuyển sang trồng Thanh Long, trong khi đó, vùng 
mía khu vực đất phèn ở các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, 
Đức Hòa, Đức Huệ đã từng bước chuyển đổi mục đích 
sử dụng và cây trồng khác (Hình 2).

trong những địa phương có khả năng bị ảnh hưởng 
nặng do BĐKH và mực nước biển dâng, điều đó càng 
làm ảnh hưởng nhiều hơn đến HST, tính ĐDSH và 
nguồn gen của tỉnh.

Nhiều năm qua, tỉnh cũng đã có những hoạt động 
khảo sát, kiểm kê và bảo tồn ĐDSH tại một số khu vực 
tiêu biểu như Láng Sen, dược liệu Đồng Tháp Mười, 
làng nổi Tân Lập... Một số loài và nguồn gen đã được 
quan tâm, chú trọng và thực hiện phục hồi như: Lúa 
nàng thơm chợ Đào, huyết rồng, trắng tép, lúa ma 
(Oriza rufipogons)... các loài thủy sản như cá hô, cá tra 
dầu... Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có công trình 
nào nghiên cứu tổng thể, toàn diện về ĐDSH và nguồn 
gen ở tỉnh Long An, và cũng chưa có kế hoạch bảo 
tồn nguồn gen nào được xây dựng trong phạm vi toàn 
tỉnh.

Do đó, việc xây dựng kế hoạch bảo tồn và sử dụng 
bền vững nguồn tài nguyên ĐDSH ở tỉnh Long An là 
nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo 
tồn và nâng cao giá trị tiềm năng của nguồn gen, đặc 
biệt là đối với các loài cây dược liệu quý, hiếm, và các 
đặc sản quý có giá trị kinh tế cao của tỉnh.

2. Hiện trạng ĐDSH và nguồn gen tỉnh Long An 

2.1. Phân vùng sinh thái
Sự phân bố các nhóm đất và đặc tính của chúng 

đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các HST, 
quần xã và các loài theo không gian trong địa bàn tỉnh 

▲Hình 1. Quan hệ giữa tính chất đất và các hệ sinh thái tự nhiên trong tỉnh Long An (Nguồn: Lê Phát Quới, 2017)
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2.2. Các HST chính ở tỉnh Long An
Căn cứ kết quả phân tích từ bản đồ hiện trạng thảm 

thực vật, sử dụng đất, ảnh vệ tinh và kết quả các đợt 

khảo sát cho thấy, trên địa bàn tỉnh Long An hiện đang 
tồn tại các kiểu HST chính (Bảng 1).

▲Hình 2. Hiện trạng phân bố các vùng sản xuất nông - lâm nghiệp tỉnh Long An (Nguồn: Lê Phát Quới, Giải đoán ảnh Landsat 
TM7 và khảo sát (2015 - 2017) 

Bảng 1. Phân loại các HST chính ở tỉnh Long An
TT HST Phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

I HST TỰ NHIÊN
1 HST rừng tràm trên ĐNN KBT ĐNN Láng Sen, TT Dược 

liệu ĐTM, KDL Làng nổi Tân Lập
    3.246,21 0,72

2 HST đồng cỏ ngập nước theo mùa Láng Sen, Dược liệu ĐTM     1.491,29 0,33
3 HST rừng ngập mặn Ven cửa sông Vàm Cỏ          90,40 0,02
4 HST nước chảy (sông, kênh rạch và 

thảm thực vật ven sông)
Toàn tỉnh   23.160,79 5,15

5 HST nước đứng (bàu, lung, trấp) Láng Sen, Dược liệu ĐTM        122,63 0,03
II HST NHÂN TẠO/NHÂN TÁC  
6 HST rừng trồng tập trung (chủ yếu là 

rừng tràm) 
Các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ, 
Tân Thành, Mộc Hóa, Tân Hưng

  24.476,20 5,45

7 HST vườn Toàn tỉnh   52.171,62 11,61
8 HST đồng ruộng Toàn tỉnh 266.668,33 59,33
9 HST khu đô thị Các đô thị trong tỉnh     3.004,80 0,67

10 HST khu dân cư nông thôn Toàn tỉnh   23.221,01 5,17
11 HST khu công nghiệp Các huyện vùng hạ tỉnh Long An   10.905,66 2,43
12 HST ao nuôi thủy sản Toàn tỉnh   12.301,08 2,74
13 HST trên đất chuyên dùng Toàn tỉnh   27.438,06 6,10
14 HST khác (bãi thải, nghĩa địa…) Toàn tỉnh     1.195,97 0,27

Tổng cộng 449.494,05 100

Nguồn: Số liệu tính toán từ phần mềm Mapinfo trên bản đồ ở Hình 2 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
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2.3. ĐDSH và nguồn gen thực vật
a. Hệ thực vật tự nhiên 

Kết quả khảo sát kết hợp với các nguồn tài liệu 
tham khảo (Lê Bá Khoa và cộng sự, 2014; Phan Văn 
Ngọt và cộng sự, 2014) đã ghi nhận được 340 loài thực 
vật bậc cao có mạch thuộc 95 họ của 2 ngành Dương xỉ 
(Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Trong số 
340 loài thực vật bậc cao có mặt trên địa bàn tỉnh Long An 
thì có 311 loài (91,5%) có giá trị sử dụng, trong đó, một số 
loài có đồng thời nhiều công dụng khác nhau; có 240 loài 
(70,6%) có giá trị làm thuốc, 60 loài (17,6%) có giá trị làm 
rau hoặc thực phẩm, 31 loài (9,1%) cây gia dụng, 27 loài 
(7,9%) cây làm cảnh, 26 loài (7,6%) cây cho củi, 20 loài 
(5,9%) cây lấy gỗ, 14 loài (4,1%) cây lấy quả, 13 loài (3,8%) 
cây dùng làm thức ăn chăn nuôi, 12 loài (3,5%) dùng làm 
phân xanh, 6 loài (1,8%) có giá trị sử dụng để nhuộm lưới 
và 4 loài (1,2%) cho tinh dầu. 

Ngoài các giá trị sử dụng nêu trên, nhiều loài thực vật 
còn có giá trị xử lý làm sạch môi trường, góp phần không 
nhỏ trong việc điều hòa và cân bằng môi trường nước: 
Bèo cám nhỏ (Lemna minor), bèo cái (Pistia stratiotes), 
bèo tai chuột (Salvinia cucullata), sậy (Phragmites karka), 
rau dừa nước (Ludwigia adscendens), nghễ (Polygonum 
tomentosum), lục bình (Eichhornia crassipes)…

Về giá trị nguồn gen quý hiếm: Theo Sách đỏ Việt Nam 
(2007), Long An có 2 loài thực vật được xếp vào danh mục 
các loài thực vật cần được bảo tồn ở thứ hạng sẽ nguy cấp 
(VU) là cây cà na (Elaeocarpus hygrophilus) và cây lúa ma/
lúa trời (Oryza rufipogon).

Kết quả khảo sát còn ghi nhận, trên địa bàn tỉnh Long 
An, hiện có 4 loài nấm mọc trong tự nhiên gồm nấm đen 
nhạt (Amanita phaloides), nấm tán trắng (Amanita verna), 
nấm tràm (Tylopilus felleus), và nấm mối (Termitomyces 
albuminosus).

Về thực vật phiêu sinh, kết quả khảo sát ở KBT Đất 
ngập nước (ĐNN) Láng Sen đã ghi nhận được tổng số 
115 loài tảo, thuộc 37 họ, 25 bộ và 6 ngành. Trong đó, 
thành phần loài tảo lục chiếm ưu thế, với 55 loài (48%), 
xếp thứ hai là tảo Silic, với 23 loài (20%), xếp thứ 3 là 
tảo lam, với 21 loài (18%), tiếp đến là tảo mắt, với 14 loài 
(12%), thấp nhất là tảo vàng ánh và tảo giáp, chỉ có 1 loài 
(1%). Các đại diện thực vật nổi thường gặp ở KBT này bao 
gồm các chi Oscillatoria, Melosira, Surirella, Scenedesmus, 
Pediastrum, Closterium, Cosmarium và Phacus. 

b. Hệ cây trồng
Ngoài các loài thực vật tự nhiên, trên địa bàn tỉnh Long 

An còn có rất nhiều loài cây trồng khác nhau thuộc nhóm 
cây lương thực - thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn trái, 
cây lâm nghiệp, cây kiểng, cây làm thuốc và nấm, trong đó, 
có một số loài đặc hữu, quý hiếm của địa phương như các 
giống lúa: Nàng thơm chợ Đào, Tài Nguyên, Nam Thơm 
(tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ); nhỏ 
đỏ (mùa mặn), tiêu chùm, nàng co, nếp trứng ngỗng, nếp 
than còn rất ít, ở các các xã vùng hạ như, Cần Giuộc, Cần 
Đước và một số khu vực khác; huyết rồng cũng còn rất ít, 
tại một vài nơi ở huyện Vĩnh Hưng.

Một số cây cỏ tự nhiên có dược tính tốt được người 
dân sưu tầm và trồng tại vườn nhà để làm thuốc (chủ yếu 
là cây thuốc Nam). Ngoài ra trong KBT ĐDSH dược liệu 
Đồng Tháp Mười (Long An) còn tổ chức trồng, lưu giữ 
nguồn gen các loại cây thuốc quý: Hà thủ ô, lạc tiên, bụp 
giấm, đinh lăng, tràm Úc, kim tiền thảo, ngải cứu... đặc 
biệt có cả bộ sưu tập chuối cau lửa, trong đó, có vài giống 
thuộc loại cực hiếm như chuối cau sen (có bắp chuối 
giống bông sen).

2.4. ĐDSH và nguồn gen động vật

a. Hệ động vật hoang dã
- Các loài chim: Kết quả hai đợt khảo sát khu hệ chim 

trong năm 2016 tại tỉnh Long An cùng với số liệu trước 
đây của KBT ĐNN Láng Sen (2016), đã ghi nhận được 
159 loài chim, thuộc 52 họ, 16 bộ. So với số loài chim 
hiện có ở Việt Nam được công bố (khoảng 884 loài), khu 
hệ chim ở tỉnh Long An chiếm 9,95% tổng số loài chim 
của Việt Nam. Có 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 
gồm: Cổ rắn, điêng điểng (Anhinga melanogaster), Bói cá 
lớn (Megaceryle lugubris), Diều mào (Aviceda leuphotes), 
Diều trắng (Elanus caeruleus), Diều hâu (Milvus migrans).

- Động vật trên cạn: Từ các tài liệu thu thập và qua 2 
đợt khảo sát bổ sung khu hệ thú hoang dã tỉnh Long An 
trong năm 2016, sơ bộ đã ghi nhận được 9 loài thuộc 4 họ, 
4 bộ. Nhìn chung, khu hệ thú hoang dã ở Long An khá 
nghèo nàn và ít có giá trị bảo tồn, loài duy nhất có ý nghĩa 
đối với HST khu vực là mèo cá (Prionailurus viverrinus). 
Loài này góp phần kiểm soát các loài bò sát, lưỡng cư, 
động vật nhỏ khác trong KBT ĐNN Láng Sen.

- Động vật lưỡng cư - bò sát: Theo kết quả nghiên cứu 
của Hoàng Thị Nghiệp, Hồ Thị Nguyệt (2014) về sự đa 
dạng của tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở vùng Tây Bắc, tỉnh 
Long An (khảo sát 21 điểm thu mẫu tại các huyện Tân 
Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa) 
bước đầu đã xác định được 63 loài lưỡng cư, bò sát. Trong 
đó, lớp lưỡng cư có 14 loài thuộc 10 giống, 6 họ, 2 bộ và 
lớp bò sát có 49 loài, thuộc 34 giống và 15 họ, 3 bộ. 

- Loài thủy sản: Kết quả 2 đợt khảo sát khu hệ cá trong 
năm 2016 tại tỉnh Long An và tham chiếu các nguồn tài 
liệu tin cậy, sơ bộ cho thấy, đã ghi nhận được trên 11 bộ, 
79 họ, 306 loài, trong đó, có 114 loài nước ngọt, 192 loài 
sống chủ yếu môi trường lợ và mặn. So với toàn khu vực 
ĐBSCL, với khoảng 540 loài thì số loài ở Long An chiếm 
56,7% (trong 36 loài di cư quan trọng ở ĐBSCL, Long An 
đóng góp 12 loài, chiếm 33%). Như vậy, tiềm năng nguồn 
gen, nguồn giống thuỷ sản nước ngọt có giá trị của Long 
An chiếm một phần quan trọng của lưu vực sông Mê 
Kông nói chung và ĐBSCL nói riêng. 

b. Hệ động vật nuôi
Hệ động vật nuôi ở tỉnh Long An cũng khá đa dạng 

bao gồm các loài đại gia súc (trâu, bò, ngựa), các loài gia 
súc thân trung bình (các giống heo khác nhau), gia súc 
thân nhỏ (dê), thú nuôi (chó, mèo, thỏ...), gia cầm (gà, vịt, 
ngỗng, bồ câu, cút) và nhiều loài thủy sản được nuôi tại 
địa phương.
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3. Hiện trạng bảo tồn ĐDSH và nguồn gen tỉnh 
Long An 

3.1. Hiện trạng các KBT
Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có KBT ĐNN Láng 

Sen đã được quy hoạch thành Khu dự trữ thiên nhiên 
theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 8/1/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 
bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, và Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 
30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời Khu Ramsar 
Láng Sen cũng được quốc tế công nhận là khu Ramsar 
thứ 2.227 trên thế giới và là khu Ramsar thứ 7 của Việt 
Nam (ngày 22/5/2015), và UBND tỉnh Long An đã ký 
Quyết định số 4122 /QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về 
việc Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Khu 
Ramsar Láng Sen.

Ngoài ra, KBT ĐDSH dược liệu Đồng Tháp Mười 
(rừng đặc dụng cấp tỉnh) được thành lập theo Quyết 
định số 4015/QĐ-UBND ngày 3/11/2017 của UBND 
tỉnh Long An; Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng 
nổi Tân Lập được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 
theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của 
UBND tỉnh Long An.

3.2. Hiện trạng các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ của tỉnh 
Long An

Trên thực tế, tỉnh Long An đang tồn tại một số cơ sở 
bảo tồn, tuy nhiên mới chỉ có duy nhất một cơ sở được 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH là Vườn thú 
Mỹ Quỳnh. Các cơ sở khác chưa được xác nhận là cơ sở 
bảo tồn ĐDSH hay cơ sở bảo tồn chuyển chỗ.

Vườn thú Mỹ Quỳnh là một cơ sở bảo tồn ĐDSH đã 
được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận ngày 12/6/2017. 
Vườn thú nằm tại ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An, với tổng diện tích 479.560 m2 (tổng 
diện tích chuồng nuôi 82.000 m2). Theo quy hoạch, Vườn 
thú Mỹ Quỳnh là mô hình công viên giải trí du lịch sinh 

thái, tổ chức nuôi dưỡng, trưng bày, nhân giống các loài 
động thực vật trong nước và các nước trên thế giới. Hiện 
tại, cơ sở này đang bảo tồn 4 cá thể báo gấm, 4 cá thể báo 
hoa mai, 77 cá thể hổ, 4 cá thể voi, 4 cá thể gấu ngựa, 4 cá 
thể gấu chó, và 4 cá thể bò tót.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Long An còn có khá nhiều 
cơ sở đang lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi, và nấm đặc 
hữu, thuộc loại quý, hiếm hoặc có giá trị về khoa học, y 
học, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - 
lịch sử, đặc biệt là các loài cây thuốc quý hiếm đang được 
lưu giữ tại nhiều nơi, tuy nhiên các cơ sở này chưa được 
công nhận chính thức là cơ sở bảo tồn ĐDSH. Một số 
công viên cây xanh trên địa bàn là nơi trồng và bảo tồn 
gen một số loài cây bản địa và cây nhập nội, nhưng số 
loài thực vật bản địa được trồng chưa đến 50 loài.

4. Đề xuất kế hoạch bảo tồn, phát triển, khai thác 
và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên ĐDSH tỉnh 
Long An

4.1. Mục tiêu của kế hoạch

a. Mục tiêu tổng quát
Bảo tồn, phát triển và khai thác hiệu quả nguồn gen 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là 
các nguồn gen quý, hiếm, đặc hữu, có giá trị về kinh tế, 
xã hội, y học, khoa học, môi trường trên địa bàn tỉnh; ưu 
tiên bảo tồn các nguồn gen có nguy cơ tuyệt chủng để 
phục vụ nghiên cứu khoa học, công tác tạo giống, nhân 
giống.

b. Mục tiêu đến năm 2025
Thu thập, nhập nội, lưu giữ an toàn các nguồn gen 

quý, hiếm, đặc hữu; các nguồn gen có giá trị sử dụng 
trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, an ninh, quốc phòng, 
khoa học và môi trường; các nguồn gen cần cho công tác 
tạo giống, lai tạo giống và nghiên cứu khoa học.

- Đánh giá, chọn lọc và phục tráng các nguồn gen bản 
địa quý hiếm đã thu thập.

- Tư liệu hóa các mẫu gen quý hiếm, nhằm phục vụ 

Bảng 2. Kết quả rà soát các KBT hiện có ở tỉnh Long An
TT Tên KBT Phân hạng KBT theo Luật ĐDSH Diện tích (ha) Cấp quản lý Ghi chú
1.1 KBT ĐNN Láng 

Sen
Khu dự trữ thiên nhiên cấp Tỉnh 5.030 Cấp Tỉnh Quyết định số 45/QĐ-

TTg ngày 8/1/2014
Chưa phân hạng, nhưng tương đương 
Khu dự trữ thiên nhiên cấp Tỉnh

4.630 Cấp Tỉnh Quyết định số 2530/QĐ-
UBND ngày 10/7/2017

1.2 KBT ĐDSH 
dược liệu Đồng 
Tháp Mười

Chưa phân hạng, nhưng tương đương 
KBT loài - sinh cảnh cấp Tỉnh

1.029,2 Cấp Tỉnh Quyết định số 4015/QĐ-
UBND ngày 3/11/2017

1.3 Khu Văn hóa đa 
năng ngoài công 
lập làng nổi Tân 
Lập - Mộc Hóa

Chưa phân hạng, nhưng có một phân 
khu bảo tồn HST rừng tràm với diện 
tích 64,4231 ha, tương đương khu 
bảo vệ cảnh quan cấp Tỉnh

133,88 Cấp Tỉnh Quyết định số 3015/QĐ-
UBND ngày 16/8/2017

Nguồn: Viện Môi trường và Tài nguyên ( 2017). Báo cáo Quy hoạch bảo tồn ĐDSH tỉnh Long An.
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công tác nghiên cứu, chọn tạo giống hoặc trực tiếp mở 
rộng sản xuất;

- Thiết lập, duy trì và phát triển được những điểm/
cơ sở bảo tồn nguồn gen.

- Tổ chức khai thác và phát triển các nguồn gen bản 
địa quý hiếm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân.

- Nâng cao năng lực quản lý các tập đoàn quỹ gen 
cây trồng, vật nuôi và nhận thức xã hội về nguồn gen, 
thông qua việc thực hiện các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật nhằm nâng cao 
năng lực cho cán bộ khoa học trực tiếp quản lý và 
người dân trong tỉnh.

- Thiết lập Mạng lưới bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen tỉnh Long An.

4.2. Nội dung của Kế hoạch
Ngoài các nhiệm vụ, hoạt động bảo tồn ĐDSH và 

nguồn gen tại các KBT và các cơ sở bảo tồn đã được 
UBND tỉnh phê duyệt theo quy hoạch, kế hoạch (KBT 
ĐNN Láng Sen, KBT ĐDSH dược liệu Đồng Tháp 
Mười, Khu Văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi 
Tân Lập, Vườn thú Mỹ Quỳnh), tỉnh Long An tiếp tục 
triển khai các nội dung dưới đây trong Kế hoạch Bảo 
tồn, phát triển, khai thác và sử dụng bền vững nguồn 
gen tỉnh Long An giai đoạn 2018 - 2025. 

Nội dung 1: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen sinh vật

- Thu thập, lưu giữ, bảo quản các nguồn gen quý, 
hiếm, đặc hữu hiện có.

- Đánh giá, tư liệu hóa các nguồn gen có giá trị 
khoa học và giá trị ứng dụng.

- Đánh giá di truyền nguồn gen.
- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để 

phục tráng nguồn gen một số cây trồng; thuần chủng 
các nguồn gen cây trồng, vật nuôi; chuẩn hóa các 
chủng vi sinh, nấm, tảo.

- Khai thác, phát triển và sử dụng bền vững nguồn 
gen có giá trị ứng dụng.

Nội dung 2: Thiết lập mạng lưới bảo tồn và phát 
triển nguồn gen tỉnh Long An

- Trên cơ sở các nguồn lực hiện có (chủ yếu là các 
đơn vị thành viên và trực thuộc của Sở NN&PTNT, Sở 
KH&CN, Sở TN&MT, Sở Y tế, KBT ĐNN Láng Sen, 
KBT ĐDSH dược liệu Đồng Tháp Mười, Khu Văn hóa 
đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập, Ban Quản 
lý rừng phòng hộ Cần Đước - Cần Giuộc…), tiến hành 
rà soát và thiết lập Mạng lưới bảo tồn và phát triển 
nguồn gen tỉnh Long An, trong đó, đặc biệt lưu ý đến 
vai trò của chính quyền địa phương cấp xã, cộng đồng 
dân cư và hộ gia đình trong việc bảo tồn và phát triển 
nguồn gen một cách bền vững.

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng 
lưới bảo tồn và phát triển nguồn gen, giao quyền và 
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong mạng lưới.

- Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nguồn gen 
đặc hữu, quý hiếm của tỉnh Long An tại các Khu bảo 
tồn, cơ sở bảo tồn ĐDSH và trong khuôn viên của Sở 
NN&PTNT nhằm giới thiệu, cung cấp, trao đổi thông 
tin phục vụ nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen cây trồng, 
vật nuôi, thuỷ sản, vi sinh vật…với các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 
công tác bảo tồn nguồn gen 

- Tỉnh cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen cho các đơn vị 
trong Mạng lưới bảo tồn và phát triển nguồn gen tỉnh 
Long An, trước mắt (từ nay đến năm 2020) ưu tiên 
đầu tư các hạng mục sau:

+ Trang thiết bị Phòng cấy mô (thuộc Trung tâm 
Giống nông nghiệp tỉnh).

+ Trang thiết bị Phòng nuôi cấy mô và Phòng thí 
nghiệm sinh học phân tử (thuộc Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN - Sở KH&CN).

+ Khu trưng bày, giới thiệu nguồn gen giống nông 
nghiệp của tỉnh Long An (dự kiến khoảng 250 m2 
trong khuôn viên của Sở NN&PTNT).

- Khuyến khích, mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân đầu tư nguồn lực thực hiện việc bảo tồn và sử 
dụng bền vững nguồn gen.

5. Kết luận
Tài nguyên ĐDSH giữ vai trò rất quan trọng đối 

với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An hiện 
tại và trong tương lai. Nguồn tài nguyên này đang 
ngày càng bị suy giảm nghiêm trọng do việc khai thác 
bừa bãi và thiếu ý thức, do chuyển đổi từ đất hoang 
hóa, đất rừng tự nhiên sang các mục đích khác như 
nông nghiệp, công nghiệp, đất ở, cơ sở hạ tầng; do thói 
quen canh tác lạc hậu và chạy theo lợi nhuận trước 
mắt, do ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh… do 
vậy, cần thiết phải được bảo tồn, phát triển, khai thác 
và sử dụng bền vững theo một kế hoạch cụ thể được 
vạch ra từ nay đến năm 2025. Kế hoạch này được xây 
dựng trên nền tảng kế thừa các hoạt động bảo tồn hiện 
có tại các KBT và cơ sở bảo tồn, đồng thời bổ sung các 
hoạt động mới như: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
và công nghệ trong công tác bảo tồn và sử dụng bền 
vững nguồn gen sinh vật; thiết lập mạng lưới bảo tồn 
và phát triển nguồn gen tỉnh Long An; và đầu tư cơ sở 
vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen■
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PLAN FOR CONSERVATION, DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE 
EXPLOITATION AND USE OF BIODIVERSITY RESOURCES OF LONG 
AN PROVINCE

Lê Phát Quới
Department of Science and Technology, Long An province

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn THanh Hùng, Đào Phú Quốc
Institute for Environment and Resources, Vietnam National University, Hồ Chí Minh City

ABSTRACT 
The biological resources of Long An province are fairly diverse and abundant with many natural plant 

species, plants, aquatic products, wildlife and livestock that exist in many natural and artificial ecosystems. 
These resources are important to the province in terms of socio-economic development, the protection 
of natural landscapes, the environment and climate change adaptation, but they are currently subject to 
over-exploitation and unreasonable use, threatening the integrity of the ecosystems and biodiversity of the 
province. At present, Long An province has established a number of protected areas and ex-situ conservation 
facilities, but not enough to meet the actual needs. Therefore it is necessary to develop plans of conservation, 
development, sustainable exploitation and use of natural resources of Long An province on the basis of 
inheriting existing conservation activities and at the same time adding new activities. These include research 
and application of advanced technologies in conservation and sustainable use of biological gene sources; 
establishing the network for conservation and development of genetic resources in Long An province; and 
investment in material facilities for gene conservation.

Key words: Ecosystem, biodiversity, genetic resources, conservation plan, Long An province.
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ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, 
KIÊN GIANG

Đào Hương Giang 1

1 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

TÓM TẮT
Phú Quốc là một trong ba đặc khu hành chính - kinh tế của Việt Nam. Môi trường nói chung và môi 

trường nước trên đảo và biển ven đảo nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững đặc 
khu.

Hiện trạng môi trường nước của đặc khu này cho đến hiện nay về cơ bản có chất lượng tốt: Nồng độ trong 
nước của các yếu tố thủy hóa (DO, COD, BOD, pH, Eh…), kim loại nặng và vật chất hữu cơ còn nằm trong 
giới hạn an toàn cho phép theo Quy chuẩn môi trường nước Việt Nam. Tuy nhiên, tại đây đã xuất hiện các dị 
thường âm của pH và F với nồng độ rất thấp, hoặc dị thường dương nồng độ các kim loại nặng (Zn, Mn, Cd, 
Pb…) với nồng độ cao đột biến, mặc dù chưa vượt ngưỡng. Những dị thường dương và âm này tạo nên các 
nguy cơ ô nhiễm môi trường nước vùng nghiên cứu.

Từ khóa: Biển đảo Phú Quốc, môi trường nước, đặc khu kinh tế - hành chính, nguy cơ ô nhiễm môi trường nước.

1. Mở đầu
Biển đảo Phú Quốc bao gồm diện tích đảo Phú 

Quốc và biển ven đảo đến độ sâu 30m nước. Phú Quốc 
là đảo ngọc của Việt Nam, là đảo có diện tích lớn nhất 
Việt Nam (574 km2), gần tương đương với diện tích 
quốc đảo Singapo (719,9 km²). Ngày nay, Phú Quốc 
đã trở thành một trong ba đặc khu hành chính - kinh 
tế của Việt Nam. Các hoạt động phát triển kinh tế - 
xã hội đặc biệt là hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, dịch 
vụ, nghề cá, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông vận 
tải biển, cầu cảng biển… tác động tiêu cực đến môi 
trường nói chung và môi trường nước nói riêng; đã 
làm cho môi trường này ngày càng có nguy cơ ô nhiễm 
và tất yếu sẽ bị ô nhiễm nếu chúng ta không có giải 
pháp BVMT tích cực hơn.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài thực địa
Tại vùng nghiên cứu, chúng tôi khảo sát và tiến 

hành lấy mẫu nước trên cả phần đất liền trên đảo 
(nước mặt và nước ngầm) và vùng biển đến độ sâu 30 
m nước (nước mặt).

- Các mẫu nước phần đất liền: Nước mặt được lấy 

tại các lưu vực sông suối; tập trung tại các khu vực cửa 
sông, nơi tập trung nhiều hoạt động nhân sinh. Nước 
ngầm được lấy tại các khu vực giếng khoan dân sinh và 
tiến hành khoan lấy mẫu ở một số vị trí trên đảo.

- Các mẫu nước biển ven đảo: Lấy mẫu nước để 
phân tích Eh, pH, độ muối, các ion, kim loại nặng 
(As, Hg, Sb, Pb…). Các mẫu nước biển được chọn lựa 
nhằm đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ môi trường 
nước mặt trên biển vùng nghiên cứu. Khảo sát và lấy 
mẫu theo sơ đồ mạng lưới thiết kế sẵn (theo các tuyến 
vuông góc với đường bờ), tại các trạm khảo sát và lấy 
mẫu đều được định vị tọa độ và xác định độ sâu.

2.2. Phương pháp phân tích mẫu
- Phân tích nhanh tại thực địa các chỉ tiêu thủy hóa 

pH, Eh, DO, độ muối, nhiệt độ bằng thiết bị đo nhanh 
(máy đo TOA của Mỹ).

- Phân tích trong phòng thí nghiệm các chỉ tiêu: 
BOD bằng phương pháp chai đo BOD Oxitop; COD 
bằng tác nhân ôxy hoá; các kim loại nặng, bằng các 
phương pháp hấp thụ nguyên tử; dầu bằng phương 
pháp đo quang phổ (hồng ngoại, cực tím và huỳnh 
quang, sắc ký khí và sắc ký khí - khối phổ) tại các 
phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Nhà nước.
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2.3. Phương pháp tính toán xử lý số liệu trong 
phòng

 Kết quả phân tích được tính toán, xử lý và đánh giá 
mức độ ô nhiễm môi trường nước vùng nghiên cứu 
dựa vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước biển (QCVN 10: 2015/BTNMT) và Quy chuẩn 
quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2015/
BTNMT), Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước 
ngầm (QCVN 09:2015- MT/BTNMT, QCVN 01:2009/
BYT). Tính toán, xử lý số liệu xác định:

- Mức độ ô nhiễm môi trường nước bởi các yếu tố 
thủy hóa, kim loại nặng và dầu; rác thải công nghiệp 
và dân sinh.

- Mức độ nguy cơ ô nhiễm theo dị thường thủy địa 
hóa.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Đặc điểm môi trường nước trên đảo Phú 
Quốc

a. Chất lượng nước mặt
Theo kết quả nghiên cứu của các công trình khác 

nhau và của tác giả bài báo cho thấy, nhìn chung, nước 
mặt trên đảo có chất lượng khá tốt, hầu hết có tổng 
khoáng hóa < 0,1g/l; độ cứng < 300mg/l; các hợp chất 
nitơ, sắt có trong nước rất ít. Các chỉ tiêu phân tích đều 
đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, riêng độ pH thấp (pH = 
5,0 - 6,8). Phần lớn là nước hỗn hợp Cl- HCO3/Na+ và 
Cl SO4

-/ Na+. Phần hạ lưu của một số sông chính lưu 
thông với biển bị ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, 
nước sông bị nhiễm mặn. Ngoài ra, một số sông rạch 
nhỏ khác chảy trong vùng bưng trũng, rừng tràm tái 
sinh, nước có màu nâu vàng.

Nước mặt tại một số khu vực cửa sông suối như 
Cửa Cạn, Dương Đông, Dương Tơ, Hàm Ninh có 
nồng độ BOD, các anion NO3

-, CO3
-2 và nguyên tố như 

As, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Hg khá cao, nhưng chưa vượt 
quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt. Tuy nhiên, các chất này đã hình thành nên các dị 
thường và điểm dị thường có nguy cơ gây ô nhiễm tại 
các khu vực này.

Ngoài hệ thống sông rạch tự nhiên nguồn nước mặt 
tại Phú Quốc hiện nay còn được bổ sung thêm bằng 
các hồ chứa nước. Hồ chứa lớn nhất là hồ Dương Đông 
(được hoàn thành tháng 9/2002); chất lượng nước hồ 
tốt.

b. Chất lượng nước ngầm
Hầu hết diện tích đảo Phú Quốc có tầng chứa nước 

lỗ hổng là nước nhạt, tổng khoáng hóa <0,1g/l. Phần 
lớn nước có thành phần hóa học clorua bicarbonat - 

natri. Chỉ gặp nước mặn ở một vài dải hẹp ven biển 
như khu Rạch Đầm, phía Bắc xã Hàm Ninh, Bãi Bủng, 
tổng khoáng hóa 1,33 g/l - 8,17 g/l. Thành phần hóa 
học nước là clorua - natri. Kết quả phân tích mẫu nước 
cho thấy, tầng chứa nước lỗ hổng có chất lượng khá 
tốt. Hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu chuẩn 
nước uống, riêng chỉ tiêu pH và flo thấp so với tiêu 
chuẩn cho phép.

Nước khe nứt phần lớn có tổng khoáng hóa < 0,1 
g/l, độ cứng thấp, ít có dấu hiệu nhiễm bẩn bởi các hợp 
chất nitơ, hàm lượng sắt có trong nước không đáng 
kể. Nước phần lớn có thành phần hóa học bicarbonat 
clorua - natri caxi. Tầng chứa nước khe nứt có chất 
lượng khá tốt, bảo đảm để cung cấp nước cho ăn uống, 
sinh hoạt. Hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều đạt tiêu 
chuẩn nước uống. Tuy nhiên cũng giống như nước lỗ 
hổng, độ pH và thành phần flo rất thấp. Cần có biện 
pháp xử lý bổ sung hàm lượng flo và làm tăng độ pH.

3.2. Đặc điểm môi trường nước biển đến độ sâu 
30 m nước

a. Nguy cơ ô nhiễm các yếu tố thủy hóa
 Môi trường nước biển tại đây có độ muối tương đối 

cao so với khu vực lân cận, mang tính đặc trưng bởi ba 
kiểu môi trường: Môi trường kiềm yếu và ôxy hóa yếu 
ở khu vực ven đảo từ 0 - 30 m nước; môi trường trung 
tính, ôxy hóa yếu ở khu vực cửa sông Dương Đông và 
một số khu vực cửa sông cửa biển khác; môi trường 
axit yếu, ôxy hóa yếu ở khu vực suối Lớn, suối Thay và 
cửa Cạn. Môi trường nước chưa bị ô nhiễm bởi COD 
và BOD, tuy nhiên, đã hình thành một số các dị thường 
nồng độ cao các yếu tố thủy hóa tại một số vị trí. Đây 
là các vị trí có nguy cơ ô nhiễm.

b. Nguy cơ ô nhiễm bởi các anion
 Các anion bao gồm: Sulphat (SO4

2-) với nồng độ dao 
động 5 - 2.291mg/l, đạt giá trị trung bình là 2.000,19 
mg/l, Nitrat (NO3

-) nồng độ dao động trong khoảng 
0,44 - 1,8 mg/l; đạt giá trị trung bình là 0,68 mg/l, 
Carbonat (CO3

-2) nồng độ dao động trong khoảng 0 
- 12,8 mg/l, đạt giá trị trung bình là 5 mg/l. Với giá trị 
nồng độ trên, môi trường nước biển chưa bị ô nhiễm, 
tuy nhiên, đã xuất hiện các dị thường nồng độ anion 
cao tại một số vị trí trong khu vực tạo nguy cơ ô nhiễm.

c. Nguy cơ ô nhiễm các kim loại nặng
Nhìn chung, sự phân bố nồng độ các kim loại Mn, 

Cu, Pb, Zn, Cd, Sb, Hg, As, Mg trong nước biển vùng 
nghiên cứu tương đối đồng đều, tuy nhiên, chúng cũng 
đã tạo nên các dị thường nồng độ cao, mang tính cục 
bộ, địa phương, nhưng chưa vượt ngưỡng ô nhiễm môi 
trường, tạo nên nguy cơ ô nhiễm. Trong đó, nguy cơ 
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lượng nước mặt và nước ngầm ở đây còn khá tốt. Tiểu 
vùng này phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao 
đi kèm với phát triển rừng trồng. Tiểu vùng này có 
chất lượng môi trường nước mặt nước ngầm tốt, chưa 
có các yếu tố gây ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép 
của Việt Nam. Tuy nhiên đã xuất hiện một số vị trí có 
nguy cơ ô nhiễm các yếu tố thủy hóa (DO, COD, BOD, 
pH, Eh) và kim loại nặng (Pb, Zn, Cd, Hg…) dầu và 
rác thải. Vì vậy, tiểu vùng này cần quy hoạch kiểm soát 
các hoạt động gây nguy cơ ô nhiễm nêu trên.

+ Tiểu vùng Ib: Tiểu vùng gồm các cửa rạch, suối, 
cửa sông (cửa Cạn, Dương Đông, Hàm Ninh, Dương 
Tơ và khu vực cửa sông Vịnh Đầm), phát triển kinh tế 
xã hội như: Đô thị, dân cư, dịch vụ nghỉ dưỡng... Môi 
trường thủy hóa là axit yếu đến trung tính, ôxy hóa 
yếu (phân bố tại rạch Hàm Ninh); axit yếu đến trung 
tính, ôxy hóa yếu (Cửa Cạn, Dương Đông, Dương Tơ). 
Nguy cơ ô nhiễm bởi các nguyên tố Zn, Cd, Pb, rác 
thải và dầu. Ngoài ra, khu vực cửa sông còn bị nhiễm 
mặn. Tại các khu vực này phải kiểm soát các nguồn 
thải; xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn. Đặc biệt, 

ô nhiễm Zn tập trung ở khu vực mũi Cơ Va La, mũi 
Chùa - mũi Ông Thượng, bến Hàm Ninh, khu vực 
Dương Đông và Cửa Cạn; nguy cơ ô nhiễm Cd ở khu 
vực Bãi Dài; nguy cơ ô nhiễm Mn ở khu vực Bãi Dài, 
Dương Tơ, Hàm Ninh; nguy cơ ô nhiễm chì ở khu 
vực Hòn Thơm - An Thới, bãi Vũng Bàu - bãi Dài, 
mũi Gành Lớn - mũi Gành Gió, Hàm Ninh, Cây Sao, 
mũi Cơ Va La, rạch Vẹm, mũi bãi Khem - bãi Vòng...

Theo hướng từ lục địa ra biển hầu hết các nguyên 
tố kim loại nặng (Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Sb, Hg, As) 
có nồng độ giảm dần. Theo kết quả quan trắc tại các 
trạm cửa sông Dương Đông, bến Hàm Ninh, cảng 
An Thới, hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng cao 
hơn các nơi khác. Điều này chứng tỏ, nguồn gốc gây 
nguy cơ ô nhiễm bởi các nguyên tố khác là từ các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở trên đảo.

d. Ô nhiễm chất thải rắn và nguy cơ ô nhiễm bởi 
dầu 

Rác thải gây ô nhiễm tại đây chủ yếu là rác thải 
sinh hoạt, rác thải từ hoạt động nhân sinh và rác thải 
của các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản và chợ ven 
biển. Lượng rác thải này được dân xả trực tiếp vào 
các hệ thống kênh sông, cảng biển, bãi biển và tập 
trung chủ yếu tại các khu vực: Cảng An Thới, cửa 
sông Dương Đông, Cửa Cạn, Gành Dầu, rạch Vẹm, 
rạch Tràm, mũi Đá, bãi Bổn, bến Hàm Ninh, vụng 
bãi Vòng, Cây Sao, mũi Chùa và một số khu vực biển 
ven bờ: Bãi Đất Đỏ, núi Bộ Đội (Dương Tơ), Dương 
Đông, phía Đông mũi Gành Dầu, mũi Đá Trải, phía 
Đông - Đông Nam bãi Khem.

Dầu trong nước biển tập trung nhiều ở khu vực 
cửa sông, cảng biển (cảng An Thới, bến Hàm Ninh, 
cửa sông Dương Đông, Gành Dầu) và tại các cơ 
sở sửa chữa tàu, thuyền, hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, cơ khí, điện, hoạt động tàu thuyền, trạm 
xăng dầu xả nước thải và dầu ra các kênh sông tại 
Dương Đông, An Thới, Hàm Ninh, bãi Thơm, Cửa 
Cạn, Gành Dầu… đã gây ra nguy cơ ô nhiễm môi 
trường nước biển bởi dầu.

3.3.  Định hướng quy hoạch BVMT
Căn cứ theo một số đặc điểm điều kiện tự nhiên 

và đặc điểm môi trường nước biển đảo Phú Quốc có 
thể định hướng quy hoạch BVMT nước vùng biển 
đảo Phú Quốc thành 2 vùng và 5 tiểu vùng (hình 1).

- Vùng I: Vùng đất liền trên đảo: Bao gồm phần 
đất liền, các khu vực sông suối trên đảo và cửa sông 
ven đảo.

+ Tiểu vùng Ia: Khu vực đất liền của đảo: Chủ 
yếu là địa hình đồi núi xen lẫn đồng bằng. Chất 

▲Hình 1. Sơ đồ định hướng quy hoạch BVMT nước biển đảo 
Phú Quốc
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cần nghiêm cấm việc thải nước thải, chất thải công 
nghiệp và sinh hoạt xuống sông khi chưa qua xử lý.

- Vùng II: Phần biển ven bờ (0 - 30 m nước)
+ Tiểu vùng IIa (từ mũi Gành Dầu - An Thới - 

Ông Đội): Khu vực này bao gồm phần biển ven bờ từ 
mũi Gành Dầu đến mũi Ông Đội. Môi trường thủy 
hóa trong nước biển là kiềm yếu, ôxy hoá yếu; axit 
yếu đến trung tính, ôxy hóa yếu (phân bố tại rạch 
Hàm Ninh); axit yếu đến trung tính, ôxy hóa yếu (Cửa 
Cạn, Dương Đông, Dương Tơ). Nguy cơ ô nhiễm chì, 
mangan trong nước (từ mũi Gành Dầu - Cửa Cạn, 
Dương Đông, Dương Tơ); nguy cơ ô nhiễm cadimi, 
kẽm, dầu, rác, hợp chất hữu cơ (Dương Đông, Cửa 
Cạn, Dương Tơ); nguy cơ ô nhiễm chì, ô nhiễm rác, 
hợp chất hữu cơ (ấp 7). Nguy cơ ô nhiễm dầu, kẽm, 
chì, rác hữu cơ trong nước (An Thới - mũi Cây Sao, 
bến Hàm Ninh); nguy cơ ô nhiễm chì (từ An Thới - 
mũi Ông Đội). Định hướng quy hoạch BVMT nước 
theo hướng: Kiểm soát môi trường du lịch, nghỉ 
dưỡng; nuôi trồng và đánh bắt hải sản; hoạt động 
cảng. Tại các khu vực này, gắn liền với phát triển kinh 
tế xã hội cần phòng ngừa ô nhiễm kim loại nặng, rác 
thải và dầu; kiểm soát hoạt động xả thải của du lịch 
và tàu thuyền; nghiêm cấm các tàu, thuyền hết hạn sử 
dụng hoạt động trong khu vực.

+ Tiểu vùng IIb: (từ mũi Ông Đội - mũi Cơ Va 
La): Khu vực này bao gồm, phần biển ven bờ từ mũi 
Ông Đội đến mũi Cơ Va La. Môi trường thủy hóa 
nước biển là kiềm yếu, ôxy hoá yếu. Nguy cơ ô nhiễm 
chì, kẽm, rác trong nước. Định hướng quy hoạch 
BVMT theo hướng kiểm soát các nguồn rác thải từ 
du lịch và từ đánh bắt hải sản.

+ Tiểu vùng IIc: (từ mũi Cơ Va La - mũi Gành 
Dầu): Khu vực này bao gồm phần biển ven bờ từ mũi 
Cơ Va La đễn mũi Gành Dầu. Môi trường thủy hóa: 
kiềm yếu, ôxy hoá yếu. Nguy cơ ô nhiễm chì, ô nhiễm 
dầu, rác trong nước. Khu vực này định hướng quy 
hoạch BVMT theo hướng kiểm soát môi trường hoạt 
động du lịch, nghỉ dưỡng, nuôi trồng và đánh bắt hải 
sản. Kiểm soát nguồn thải từ du lịch (chất thải rắn) 
và hoạt động nuôi trồng, đánh bắt, thủy hải sản (chất 
thải rắn và dầu) ; cân nghiêm cấm các tàu, thuyền hết 
hạn sử dụng hoạt động trong khu vực

3.4. Các giải pháp BVMT nước biển đảo Phú Quốc
- Giải pháp pháp lý: Xây dựng và ban hành quy 

chế BVMT đảo Phú Quốc nhằm cụ thể hoá các quy 
phạm pháp luật về BVMT đối với đặc khu hành 
chính - kinh tế Phú Quốc. Ngoài ra, cần nghiêm cấm 
việc thải nước thải, chất thải công nghiệp và sinh hoạt 
xuống sông, xuống biển khi chưa qua xử lý; nghiêm 

cấm các tàu, thuyền hết hạn sử dụng hoạt động trong 
khu vực. Trong luật về các đặc khu hành chính - kinh 
tế sắp tới cần cụ thể hóa vấn đề chính sách, chế tài, 
tiêu chuẩn môi trường riêng cho đặc khu.

- Giải pháp khoa học: Xây dựng hệ thống thoát 
nước mưa, chống ngập úng do triều cường khu vực 
đô thị và các khu, cụm công nghiệp; xây dựng nhà 
vệ sinh chất lượng cao đối với các hộ gia đình nông 
thôn; có kế hoạch sử dụng nước mặt hợp lý, tích trữ 
nước mưa; xây mới các công trình thủy lợi, hệ thống 
đê sông, đê biển, bảo đảm ứng phó hiệu quả với lũ lụt, 
hạn hán, nước biển dâng, xâm nhập mặn; tăng cường 
trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn. Đặc biệt, xây 
dựng mạng lưới quan trắc và giám sát môi trường, 
đặc biệt là thiết lập hệ thống quan trắc kiểm soát chất 
lượng môi trường dọc theo sông, cảng biển và ven 
đảo để có thể cảnh báo và chuẩn bị hồ sơ khuyến cáo 
các cấp có thẩm quyền can thiệp khi có biểu hiện 
ô nhiễm hay có sự cố môi trường. Ngoài ra, cần áp 
dụng các công nghệ sạch, ít phế thải, công nghệ xử 
lý chất thải, khai thác khoáng sản, du lịch, nuôi trồng 
thủy sản, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm.

- Giải pháp kinh tế: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật 
chất kỹ thuật; tăng cường cán bộ chuyên môn, cán 
bộ quản lý về BVMT, lực lượng cảnh sát môi trường 
và kinh phí cho hoạt động BVMT vùng biển đảo Phú 
Quốc. Ngoài ra, cần có chế tài nghiêm khắc phạt vi 
phạm hành chính - kinh tế các vi phạm BVMT.

- Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng 
đồng và tạo cơ chế chính sách để cộng đồng tham 
gia quản lý, BVMT nước biển đảo Phú Quốc, nâng 
cao nhận thức cộng đồng về sử dụng tiết kiệm, bền 
vững nguồn tài nguyên nước. Phát động các phong 
trào cộng đồng dân cư tham gia BVMT. Hàng năm, 
tiến hành xét công nhận danh hiệu và khen thưởng 
xã, phường, thị trấn, hộ gia đình có thành tích tốt 
trong công tác BVMT nói chung và môi trường nước 
nói riêng; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động về 
công tác BVMT; đưa nội dung BVMT thành một 
trong những chương trình phát thanh thường xuyên 
tại các xã, phường, thị trấn; phổ cập và nâng cao hiểu 
biết về môi trường, cung cấp thông tin về BVMT cho 
nhân dân. Đặc biệt, tích cực cổ động cho các phong 
trào cộng đồng dân cư tham gia BVMT, nêu gương 
và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động 
BVMT nói chung và môi trường nước nói riêng■
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WATER QUALITY OF PHÚ QUỐC ISLAND, KIÊN GIANG PROVINCE
Đào Hương Giang

School of Trade and International Economics, National Economics University

ABSTRACT
Phú Quốc island stands as one of three Special Economic Zones (SEZ) in Việt Nam. The quality of the 

general environment and water environment in Phú Quốc Island and its coastal sea area has played an 
extremely important role in sustainable development of this Special Economic Zone (SEZ). 

Up to now, the conditions of the water environment of this SEZ basically remains good quality: 
Concentration of hydro factors (DO, COD, BOD, pH, Eh…), heavy metals and organic materials still lies 
within the acceptable range of National Technical regulation on Water quality. However, there are initial 
symptoms of negative anomaly of pH and F with very low concentration or positive anomaly of heavy metals 
(Zn, Mn, Cd, Pb…) with dramatically high concentrations, though not exceeding the limits being allowed by 
the National Technical regulation on Water quality yet. These positive and negative anomalies have triggered 
the threats of pollution in the water environment in the researching area.

The researching findings presented in this paper are derived from various sources of research documents 
and the own research findings of the author

Key words:  Phú Quốc island, water quality, special economic zones, threats of water pollution. 
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TÓM TẮT
Bài báo đã đề xuất nguyên tắc xây dựng mô hình BVMT dựa vào cộng đồng (CBEM) phù hợp cho làng 

nghề. Ngoài ra, nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc đã đề xuất để xây dựng nên mô hình CBEM cho làng nghề 
bánh tráng Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống CBEM của làng nghề này gồm tổ tự quản 
(TTQ) BVMT, quy chế TTQ, quy ước BVMT làng nghề, chương trình hoạt động và mô hình tích hợp giảm 
thiểu, xử lý ô nhiễm cho nghề sản xuất bánh tráng. Hệ thống này đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao nhận 
thức BVMT và giảm thiểu ô nhiễm cho làng nghề.

Từ khóa: Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng, làng nghề, sản xuất bánh tráng.

1. Giới thiệu
Gần đây công tác quản lý môi trường (QLMT) và tài 

nguyên chú trọng sự tham gia của cộng đồng được gọi 
là QLMT hoặc tài nguyên dựa vào cộng đồng (DVCĐ). 
Quản lý DVCĐ là một trong 3 phương thức quản lý: 
Nhà nước quản lý tập trung; quản lý DVCĐ; cộng 
đồng tự quản lý. Phương thức này gồm 5 cấp độ: Cấp 
độ thông báo (Nhà nước ra quyết định, thông báo và 
hướng dẫn cộng đồng tham gia quản lý); Cấp độ tham 
vấn (Cộng đồng cung cấp thông tin, Nhà nước tham 
khảo ý kiến của cộng đồng để đưa ra quyết định, thông 
báo và hướng dẫn cộng đồng tham gia quản lý); Cấp 
độ cùng thực hiện (Cộng đồng có cơ hội và được phép 
tham gia thảo luận, góp ý kiến để đưa ra quyết định và 
được tham gia quản lý; Cấp độ đối tác: Nhà nước và 
cộng đồng cùng quản lý); Cấp độ chủ trì (Cộng đồng 
được Nhà nước trao quyền quản lý, Nhà nước chỉ thực 
hiện việc kiểm soát).

QLMT DVCĐ có nhiều mục tiêu, không chỉ quan 
tâm tới BVMT mà còn hướng tới phát triển kinh tế - xã 

hội, trao quyền cho cộng đồng địa phương và hướng 
tới sự phát triển bền vững. Delgado-Serrano và cộng sự 
đã giới thiệu 5 dự án liên quan đến QLMT DVCĐ ở Mỹ 
Latin và Caribean gồm COMET-LA, COPRA, CiVi.
net, COMBIOSERVE và EcoAdapt cho thấy được hiệu 
quả và đóng góp thiết thực của các chương trình này. 
Trong các mô hình này thì bên thứ 3 là một tổ chức 
phi Chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc kết 
nối và phổ biến các vấn đề liên quan đến BVMT và tài 
nguyên đến cộng đồng dân cư. Ngoài ra, trong mô hình 
này, đội quản lý DVCĐ với các thành viên chủ chốt là 
người địa phương là một tổ chức tích cực đóng góp vào 
thành công của mô hình, đây một loại hình tương tự 
như tổ tự quản BVMT ở Việt Nam. 

Hơn nữa cộng đồng còn có vai trò giám sát môi 
trường. Có 2 lỗ hổng chính cần được xác định: Cần so 
sánh và đối chiếu thành công (và các tình huống tạo 
thành công) của các chương trình CBM với các bằng 
chứng hiện tại nêu rõ ảnh hưởng của khoa học cộng 
đồng đến những thay đổi môi trường tích cực trong hệ 
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sinh thái địa phương mà họ theo dõi; nhiều nghiên cứu 
điển hình cho thấy, các nhà lãnh đạo sử dụng dữ liệu 
CBM từ đó khắc phục những rào cản đối với các bên 
liên quan. Nếu nghiên cứu mới tập trung vào những 
vấn đề này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về lợi ích xã hội, 
kinh tế và sinh thái.

Ở Việt Nam, mô hình QLMT DVCĐ đã được triển 
khai nhiều nơi như Quảng Ngãi, Đồng Tháp, TP. Hồ 
Chí Minh, Lào Cai... Ngoài ra, mô hình này còn được 
triển khai cho các lĩnh vực đặc thù như BVMT nước, 
bảo vệ rừng… Một tổ chức không thể thiếu trong các 
mô hình CBEM ở Việt Nam đó là tổ tự quản BVMT. 
Tùy thuộc vào loại hình TTQ gồm các thành viên 
như trưởng ấp/khóm, đại diện các tổ chức đoàn thể 
và người dân. Có nơi thành viên TTQ là cán bộ phụ 
trách địa chính môi trường, với sự tham gia của thành 
viên này thì sự kết nối giữa các chương trình BVMT 
của xã, huyện, tỉnh với khóm/ấp được thuận lợi hơn. 
Ví dụ như các thành viên TTQ BVMT ở Đồng Tháp 
được phép tổ chức thu gom rác ở nông thôn và tham 
gia vào các hoạt động BVMT ở địa phương và đặc biệt 
đây là lực lượng nòng cốt tham gia chính vào các dự 
án, chương trình BVMT được triển khai ở địa phương.

Mặc dù đã hình thành nhiều mô hình CBEM cho 
nhiều đối tượng khác nhau và cũng đã mang lại nhiều 
lợi ích, tuy nhiên nó cũng còn tồn tại nhiều rào cản dẫn 
đến hiệu quả không cao: Các tổ tự quản BVMT mang 
tính tổng quát cho các hoạt động sản xuất kinh doanh 
và sinh hoạt của địa phương dẫn đến chưa bám sát vào 
các đặc thù của các ngành nhất là các ngành nghề tiểu 
thủ công nghiệp có phát sinh chất thải, các thành viên 
TTQ chủ yếu hoạt động tình nguyện, cơ chế tài chính 
cho tổ này chưa được cụ thể, do vậy, các thành viên của 
tổ chủ yếu là kiêm nhiệm do vậy chưa thể dành nhiều 
thời gian, tâm huyết cho hoạt động BVMT. Để công 
tác BVMT được hiệu quả thì các lĩnh vực đặc thù cần 
phải có mô hình riêng để kết nối vào mô hình BVMT 
khác hình thành nên một mạng lưới chương trình 
BVMT DVCĐ đa dạng và rộng khắp về cả địa lý và 
các đối tượng ngành nghề. Chính vì vậy, mục tiêu của 
nghiên cứu là đề xuất một mô hình QLMT DVCĐ phù 
hợp cho các làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp 
nhằm bổ sung để hoàn thiện hơn chương trình QLMT 
DVCĐ hiện nay.

2. Đề xuất nguyên tắc xây dựng mô hình QLMT 
DVCĐ cho làng nghề

Nguyên tắc trong xây dựng mô hình CBEM cho 
làng nghề được đề xuất theo “quy tắc 7C1A” như sau:

- Chữ C thứ 1 là “Cùng tham gia ngay từ đầu”: Các 
hộ trong làng nghề phải được mời tham gia ngay từ 
đầu của chương trình BVMT DVCĐ làng nghề. 

- Chữ C thứ 2 là “Cùng hiểu đúng, đầy đủ các tác 

động môi trường của hoạt động sản xuất”: Với sự điều 
phối của chính quyền địa phương, các tổ chức tư vấn 
thì các vấn đề môi trường, tác động môi trường của 
ngành nghề cần phải được chỉ ra để các hộ trong làng 
nghề hiểu đầy đủ và rõ ràng các vấn đề liên quan đến 
ngành nghề của mình.

- Chữ C thứ 3 là “Cùng xây dựng quy chế, quy ước”: 
Trên cở sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, chính 
quyền địa phương, đơn vị tư vấn và các thành viên tổ 
tự quản cùng xây dựng bản thảo quy chế hoạt động của 
TTQ, quy ước BVMT cho làng nghề. Sau đó, bản thảo 
sẽ được phát cho tất cả các thành viên của làng nghề, 
thông qua cuộc họp xem xét, chỉnh sửa và bổ sung quy 
chế. Các thành viên của làng nghề sẽ là người thông 
qua quy chế, quy ước này.

- Chữ C thứ 4 là "Cùng bầu ra các thành viên TTQ": 
Các hộ làm nghề là người bầu ra các thành viên của tổ 
tự quản được lựa chọn từ các hộ làm nghề.

- Chữ C thứ 5 là "Có không quá 10 thành viên TTQ": 
Để đảm bảo tổ tự quản hoạt động tốt thì số lượng 
thành viên không nên quá 10 người, trong đó gồm 1 tổ 
trưởng, có thể từ 1-2 tổ phó và 1 thư ký.

- Chữ C thứ 6 là "Có chương trình hoạt động": TTQ 
cần phải có chương trình và kế hoạch hoạt động cho 
từng năm, và gắn với các hoạt động BVMT của địa 
phương.

- Chữ C thứ 7 là "Có mô hình kỹ thuật ngăn ngừa, 
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm hiệu quả được triển khai điển 
hình": Đây là cơ sở để tuyên truyền, vận động người 
dân trong làng nghề tham gia và áp dụng nhằm đảm 
bảo hiệu quả trong công tác BVMT của làng nghề. Mô 
hình này góp phần đảm bảo các cơ sở trong làng nghề 
đủ điều kiện sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác. 
Đặc biệt hiệu quả cho làng nghề có các sản phẩm xuất 
khẩu hoặc bán vào các trung tâm thương mại.

- Chữ A là "Am hiểu mô hình kỹ thuật ngăn ngừa, 
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm hiệu quả của ngành": Người 
dân trong làng nghề cần phải hiểu được cấu tạo, thành 
phần cơ bản của mô hình. Đặc biệt là các thành viên 
TTQ cần phải tham gia ngay từ lúc thiết kế, thi công và 
vận hành để nhân rộng sau này.

3. Áp dụng quy tắc đã đề xuất xây dựng mô hình 
QLMT DVCĐ cho làng nghề bánh tráng Phú Hòa 
Đông, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

3.1. Mô tả đối tượng nghiên cứu
Trên địa bàn Huyên Củ Chi có 15 nhóm ngành 

nghề nông thôn. Các nhóm ngành nghề này phân bố ở 
khắp các xã trên địa bàn huyện. Sự phân bố các ngành 
nghề trên địa bàn huyện Củ Chi (Hình 1).
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472 - 2.132 mg/L, COD 938 - 4.930 mg/L, TSS 316 - 
1.098 mg/L. Khí thải tại ống khói lò hơi sử dụng nhiên 
liệu đốt là củi có nồng độ bụi và CO vượt quy chuẩn 
cho phép (bụi 157 - 671 mg/m3, CO 1.870 - 2.460 mg/
m3). Một số hộ kết hợp chăn nuôi (heo) phát sinh mùi 
hôi tại khu vực chăn nuôi, nồng độ các khí NH3 22 - 
287 mg/m3, H2S 3 - 38 mg/m3, THC 7 - 87 mg/m3. Vấn 
đề BVMT làng nghề sản xuất bánh tráng đáng quan 
tâm nhất là khí thải và nước thải, tuy nhiên, hiện nay, 
hầu hết các cơ sở đều chưa có hệ thống xử lý phù hợp 
đạt quy chuẩn của Bộ TN&MT. Do vậy, cần phải có 
mô hình và giải pháp phù hợp nhằm BVMT cho làng 
nghề này.

3.2. Xây dựng mô hình BVMT DVCĐ cho làng 
nghề

Nghiên cứu đã xây dựng mô hình BVMT cho làng 
nghề này theo quy tắc “7C1A” như sau:

Trước tiên tiến hành họp các hộ trong làng nghề và 
phổ biến về chương trình BVMT làng nghề đang được 
triển khai theo nguyên tắc thứ 1 "Cùng tham gia ngay 
từ đầu", ngoài ra, nhóm tư vấn còn tiến hành khảo sát 
chi tiết và phổ biến các tác động môi trường của quá 
trình sản xuất bánh tráng cũng như các văn bản pháp 
luật về BVMT liên quan mà các hộ trong làng nghề 
phải tuân thủ. Quá trình này đảm bảo được nguyên tắc 
"Cùng hiểu đúng, đầy đủ các tác động môi trường của 
hoạt động sản xuất" .

Cùng xây dựng quy chế, quy ước: Nhóm tư vấn 
phối hợp với địa phương xây dựng quy chế và quy ước 
BVMT làng nghề nhằm thể hiện các cam kết cần thực 
hiện của các hộ dân trong làng nghề để ngăn ngừa ô 
nhiễm và BVMT. Bản thảo quy ước BVMT được xây 

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Củ Chi hiện 
có tổng cộng 4 làng nghề đang hoạt động: làng nghề 
mành trúc Tân Thông Hội, làng nghề bánh tráng Phú 
Hòa Đông, làng nghề đan đát Thái Mỹ và làng nghề 
sinh vật cảnh Trung An nhưng mới chỉ có 2 làng nghề 
được công nhận là làng nghề đan đát Thái Mỹ và làng 
nghề bánh tráng Phú Hòa Đông. Đối với làng nghề 
sinh vật cảnh xã Trung An hiện không còn hoạt động 
mạnh mẽ như trước, một số hộ trồng cây cảnh chủ yếu 
là trồng lan hoạt động cầm chừng và rải rác cung ứng 
chủ yếu ở thị trường nội địa. Nổi tiếng nhất có thể kể 
đến là làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông.

▲Hình 1. Hiện trạng phân bố ngành nghề nông thôn huyện Củ Chi

▲Hình 2. Sơ đồ quy trình nghề sản xuất bánh tráng 

Để xác định được thành phần, tính chất các nguồn 
thải phát sinh tại các cơ sở sản xuất bánh tráng trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh, nhóm thực hiện đã tiến hành 
đo đạc, lấy mẫu, phân tích các nguồn thải, kết quả cho 
thấy: Nước thải sản xuất bánh tráng có nồng độ BOD5 
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mô hình mẫu để phục vụ công tác tuyên truyền nhân 
rộng. Mô hình này đã được triển khai tại hộ Nguyễn 
Văn Bảnh, ấp Cây Trâm xã Phú Hòa Đông, huyện Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh, đại diện hộ này được chọn là 
tổ phó của TTQ BVMT làng nghề do nắm bắt được kỹ 
thuật thi công, vận hành mô hình. Mô hình điển hình 
đã được triển khai (Hình 4).

dựng theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về BVMT 
cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 
Bộ TN&MT ngày 14/10/2016. Các văn bản này được 
đem ra thảo luận với các hộ dân trong làng nghề và 
thống nhất trước khi ban hành.

Cùng bầu ra các thành viên TTQ: Tiếp theo tổng 
hợp các ý kiến đóng góp của người dân trong ấp về 
các tiêu chí cần và đủ để lựa chọn người tham gia tổ 
tự quản, gồm: Nhiệt tình, có trách nhiệm, có uy tín, có 
tính cộng đồng cao, có thời gian… Nên xác định lựa 
chọn những người có uy tín như Trưởng ban, Phó ban 
làng nghề mỗi ấp… Dựa trên đề xuất của ban ngành 
cấp ấp và người dân chọn các thành viên đáp ứng được 
các tiêu chí trên tham gia vào tổ tự quản BVMT. Thành 
viên tổ tự quản BVMT cùng người dân trong ấp bầu 
ra ban quản lý tổ bao gồm: 1 tổ trưởng và 1 tổ phó và 
1 thư ký. Cơ cấu TTQ đảm bảo quy tắc không quá 10 
người, các hộ dân quyết định chọn 7 người tham gia 
TTQ, gồm có 1 tổ trưởng (Phó chủ nhiệm HTX làng 
nghề bánh tráng Phú Hòa Đông); 1 tổ phó (thành viên 
làng nghề nơi triển khai mô hình thí điểm); 1 thư ký 
(chọn lựa từ các thành viên khác của TTQ); 4 thành 
viên (là những hộ làm nghề tích cực trong công tác 
cộng đồng). Tổ tự quản BVMT tại làng nghề sản xuất 
bánh tráng xã Phú Hòa Đông đã được thành lập theo 
Quyết định số 222-QĐ/UBND ngày 8/11/2017 của 
UBND xã Phú Hòa Đông.

TTQ phối hợp với nhóm tư vấn tiến hành xây dựng 
chương trình và kế hoạch hoạt động. Các nội dung của 
chương trình BVMT DVCĐ hàng năm tại làng nghề 
như sau: Nội dung 1 - Truyền thanh BVMT; Nội dung 
2 - Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, tuần lễ “Cộng đồng 
tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường”; Nội dung 3 - Thu 
phí BVMT đối với nước thải.

Trong phạm vi chương trình, nhóm tư vấn đã lựa 
chọn được mô hình công nghệ ngăn ngừa và xử lý 
ô nhiễm tích hợp cho nghề sản xuất bánh tráng làm 

▲Hình 3. Họp góp ý quy chế và chương trình hành động của 
TTQ

▲Hình 4. Sơ đồ mô hình các giải pháp tổng hợp xử lý ô nhiễm 
môi trường cho hộ điển hình làm nghề sản xuất bánh tráng

Nhìn chung, nước thải sản xuất bánh tráng có pH 
thấp, sau khi qua bể lọc bằng tro (liều lượng 2g/lít) thì 
pH tăng lên khoảng 6,5 phù hợp khi cho vào bể biogas. 
Ngoài ra, tại quá trình này COD, BOD và N tổng giảm 
một phần, riêng P tăng do hàm lượng phosphat trong 
tro củi đi vào nước thải. Nước thải sau khi ra khỏi bể 
biogas thì BOD5 giảm đến 70%, nước thải sau khi đi 
qua hệ thống xử lý và bay hơi amoni thì hàm lượng 
N, P và BOD, COD đều giảm, điều này cho thấy, hiệu 
quả của việc tận dụng khí thải lò hơi để bay hơi NH3 
cũng như tận dụng nước thải để xử lý khí thải. Nước 
thải sau khi ra khỏi hệ thống xử lý có các chỉ tiêu đều 
đạt QCVN40:2011/BTNMT, cột B. Như vậy, với sự hỗ 
trợ của hệ thống lọc từ tro củi của cơ sở thì hàm lượng 
coliform cũng đạt tiêu chuẩn. Do vậy, trong quy trình 
này không cần sử dụng hóa chất khử trùng, vì thế, có 
thể sử dụng trong việc tưới tiêu vườn cỏ. Chi phí đầu 
tư mô hình tổng hợp các giải pháp ngăn ngừa và xử lý 
ô nhiễm môi trường tương đối thấp, phù hợp với điều 
kiện kinh tế, thu nhập của các hộ sản xuất bánh tráng 
trong làng nghề. Tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng và 
máy móc thiết bị của hộ điển hình khoảng 102 triệu 
đồng, tính trung bình khoảng 5 triệu đồng/m3. So sánh 
với giá thị trường hiện nay, chi phí dao động từ 8 - 16 
triệu đồng/m3 nước thải (loại nước thải có mức độ ô 
nhiễm không cao).
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Các hộ dân trong làng nghề bánh tráng được giới 
thiệu và tham quan mô hình thí điểm. Nhóm tư vấn 
trình bày cách triển khai cũng như hướng dẫn vận hành 
mô hình. Các sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công và 
vận hành cũng được phát cho các hộ dân. Đặc biệt, các 
thành viên TTQ được hướng dẫn kỹ cũng như tham 
gia vào ngay từ ban đầu lúc thiết kế, xây dựng và vận 
hành. Do vậy, thành viên TTQ là người nắm bắt được 
các yêu cầu kỹ thuật của mô hình để phục vụ nhân rộng 
sau này. 

3.3. Đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm để nhân 
rộng mô hình xử lý chất thải cho nghề sản xuất bánh 
tráng

Có thể nói làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông là 
một làng nghề có nhiều vấn đề môi trường nhất trong 
tổng số 27 làng nghề và có nghề ở TP. Hồ Chí Minh. 
Nghiên cứu đã đề xuất, triển khai mô hình BVMT 
DVCĐ, trong đó, có đưa vào vận hành thành công mô 
hình thí điểm. Đây là một mô hình tích hợp, xử lý chất 
thải rắn, lỏng và khí với chi phí đầu tư, vận hành phù 
hợp. Trong quá trình thực hiện, các cơ sở sản xuất đã 
tham quan mô hình, sau khi nhận thấy sự hiệu quả của 
mô hình, nhiều đơn vị đã mong muốn được chuyển 
giao kết quả mô hình. Nếu mô hình được nhân rộng sẽ 
mang lại hiệu quả thiết thực cho sản phẩm bánh tráng 
của làng nghề, nhất là sản phẩm làng nghề được xuất 
khẩu vào các thị trường khác nhau. Quy trình công 
nghệ và các hạng mục triển khai cho hộ quy mô 1,5 
tấn sản phẩm/ngày, gồm: Hệ thống lọc và nâng pH tận 
dụng tro từ lò hơi; bể gom nước thải và gia tăng nhiệt 
độ; bể biogas; bể chứa nước thải sau biogas; bể tách 
amoniac; bể thu hồi Nitơ; bể điều hòa; bể xử lý sinh học 
hiếu khí gián đoạn; bể lọc với vật liệu tro từ lò hơi; bể 
chứa nước sau xử  lý. Các công việc cần triển khai thực 
hiện như sau: (1) Khảo sát chi tiết, thiết lập cân bằng 
vật chất và năng lượng cho các hộ tham gia mô hình; 

(2) Thiết kế sơ bộ mô hình cho các hộ; (3) Thiết kế chi 
tiết; (4) Thi công mô hình; (5) Đánh giá hiệu quả triển 
khai các mô hình; (6) Tổ chức huấn luyện vận hành và 
chuyển giao, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực địa phương 
nhất là các hộ tham gia; (7) Tổng kết và đánh giá dự 
án. Tổng kinh phí dự kiến triển khai dự án dự kiến là 
5.000 triệu đồng, trong đó: Chi phí hỗ trợ triển khai 
(tối đa 30%/1 mô hình): 3.300 triệu đồng (66 hộ); Chi 
phí đánh giá trước và sau khi triển khai, tổ chức huấn 
luyện, chuyển giao: 1.700 triệu đồng. Dự án chia thành 
2 giai đoạn: 2018 - 2019: Triển khai 33 hộ với tổng kinh 
phí 2.500 triệu đồng; 2019 - 2020: Triển khai 33 hộ với 
tổng kinh phí 2.500 triệu đồng.

Nguồn kính phí triển khai thí điểm và tuyên truyền 
được lấy từ kinh phí sự nghiệp BVMT của địa phương 
để hỗ trợ, kinh phí phát triển khoa học công nghệ, kinh 
phí khuyến công, khuyến nông… và các nguồn kinh 
phí hỗ trợ khác trong chương trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường, kinh phí từ các tổ chức khác.

4. Kết luận
Nghiên cứu đã đề xuất nguyên tắc “7C1A” xây dựng 

mô hình CBEM cho làng nghề và đã triển khai thí điểm 
cho làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP. 
Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, trong 8 nguyên tắc 
thì “Có mô hình kỹ thuật ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý 
ô nhiễm hiệu quả được triển khai điển hình” và “Am 
hiểu mô hình kỹ thuật ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý ô 
nhiễm hiệu quả của ngành” đóng vai trò quan trọng, 
đảm bảo sự thành công của mô hình. Để có mô hình 
phù hợp trong giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường, 
làng nghề cần phải có sự tham gia của nhiều tổ chức, 
trong đó, tổ chức khoa học và công nghệ đóng vai trò 
tiên phong, kế đến là cơ chế và chính sách■

▲Hình 5. TTQ và các hộ dân được hướng dẫn thực hiện 
mô hình

▲Hình 6. Các hộ trong làng nghề tham quan mô hình thực tế



Chuyên đề II, tháng 6 năm 201872

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. L. T. Hải, "Dự án Trình diễn mô hình quản lý và giữ gìn vệ 

sinh môi trường DVCĐ tại xã Nhị Mỹ và thị trấn Mỹ Thọ, 
huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2," Sở TN&MT 
tỉnh Đồng Tháp, 2009.

2. L. T. Hải, "Báo cáo tổng kết đề tài 'Nghiên cứu đề xuất các 
giải pháp BVMT phục vụ phát triển bền vững tại các làng 
nghề khu vực nông thôn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh'," Sở 
KH&CN TP. Hồ Chí Minh, 2018.

3. Đ. N. Vinh, "Áp dụng phương thức quản lý DVCĐ để quản 
lý tài nguyên và BVMT biển tại Quảng Ngãi," Tạp chí Môi 
trường, vol. 6, 2014.

4 C. C. Conrad and K. G. Hilchey, "A review of citizen science 
and community-based environmental monitoring: issues 
and opportunities," Environ Monit Assess, vol. 176, pp. 
273-291, 2011.

5. M. d. M. Delgado-Serrano, J. Mistry, B. Matzdorf, and G. 
Leclerc, "Community-based management of environmental 
challenges in Latin America and the Caribbean," Ecology 
and Society 22(1):4. https://doi.org/10.5751/ES-08924-
220104, 2017.

6. T.-h. Tsai and T.-f. Tsen, "Community-based environmental 
management and sustainable development," the 
World Forum on sustainable development: Economy, 
Environmental and Society. Johannesburg, South Africa, 
pp. 207-224, 2002.

DEVELOPING A COMMUNITY BASED ENVIRONMENTAL 
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ABSTRACT
This study develops principles of establishing a community based environmental management (CBEM) 

system suitable for craft villages. This study also applies these principles in order to organize a CBEM for 
rice paper production village located in Phú Hòa Đông commune, Củ Chi district of Hồ Chí Minh City. The 
CBEM system is comprised of a self-environmental management team (SEMT), regulations for the SEMT, a 
commitment for environmental protection, an action plan for environmental protection of the craft village and 
an integrated pollution prevention and treatment model for rice paper production sector. It has contributed to 
raising awareness of environmental protection and pollution reduction of the craft village. 

Key words: Community based environmental management (CBEM), craft village, rice paper production.
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+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi 
xuất bản.
- Lưu ý: Đối với hình và bảng: Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ…) phải có tính khoa 
học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng 
phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới; đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng. 

Tạp chí Môi trường đăng tải các bài tổng quan, công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực môi trường.

Hiện Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình cho 
4 Hội đồng liên ngành (Hóa học - công nghệ thực phẩm; Xây dựng - kiến trúc; Khoa học trái đất - 
mỏ; Sinh học) tạo điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư, nghiên cứu sinh...

Năm 2018, Tạp chí Môi trường sẽ xuất bản 4 số chuyên đề vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 
tháng 12. Bạn đọc có nhu cầu đăng bài viết xin gửi về Tòa soạn trước 1 tháng tính đến thời điểm 
xuất bản. 

Nội dung thông tin chi tiết, xin liên hệ
→ Phòng Biên tập Tạp chí Môi trường
→ Địa chỉ: Tầng 7, Lô E2, Phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
→ Điện thoại: 024. 61281446 - Fax: 024.39412053 
→ Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn
→ Phạm Đình Tuyên - Trưởng Phòng Biên tập
→ Điện thoại: 0904.163630
→ Email: phamtuyenpv@yahoo.com - phamtuyenvea@gmail.com
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