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TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN

TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM
TS. Nguyễn Trung Thắng (1)
ThS. Ngân Ngọc Vỹ

Vấn đề tổn thất và thiệt hại (TT&TH) do biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra đã được hình thành, phát triển
qua các hội nghị các bên (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH. Theo đó, TT&TH lần đầu
tiên được đề cập trong Kế hoạch hành động Bali ở COP13 (Inđônêxia, năm 2007), đến COP16 (Mêhycô, năm
2010), Hội nghị đã đưa TT&TH thành một chương trình làm việc trong Khung hoạt động thích ứng Cancun.
Ở COP19 (Ba Lan, năm 2013), Hội nghị đã thiết lập Cơ chế Vác-sa-va về TT&TH và thành lập Ủy ban về
TT&TH. Tại COP21 (Pháp, năm 2015), trong Thỏa thuận Pari về BĐKH cũng đề cập và yêu cầu “các bên
tham gia (UNFCCC) phải tăng cường hiểu biết, hành động, hỗ trợ, bao gồm cả thông qua Cơ chế Vác-sa-va,
trên cơ sở hợp tác về các TT&TH từ các tác động tiêu cực do BĐKH gây ra”.
Theo đánh giá của nhiều tổ chức, Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất và chịu nhiều
tác động của BĐKH. Vì vậy, việc nghiên cứu, nhận diện một cách toàn diện, có hệ thống về các loại hình
TT&TH do BĐKH gây ra ở Việt Nam, cũng như các phương pháp đánh giá, từ đó có giải pháp ứng phó là rất
quan trọng và cần thiết. Với nhận thức TT&TH là vấn đề mới, chưa được nghiên cứu nhiều, bài viết có mục
đích chia sẻ, trao đổi thông tin về những vấn đề đặt ra đối với nước ta trong ứng phó với TT&TH của BĐKH.

1. Khái niệm TT&TH do BĐKH gây ra
BĐKH đang diễn biến nhanh trong thế kỷ 21, đã
và đang gây ra những TT&TH lớn về tài nguyên, môi
trường, đời sống sản xuất, sinh hoạt của con người.
Để ứng phó với BĐKH, con người đang thực hiện các
hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và
thích ứng với các tác động của BĐKH.
Theo UNFCCC, TT&TH do BĐKH gây ra được
hiểu là những thiệt hại không tránh khỏi sau khi đã
thực hiện các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng. Các
TT&TH có thể là hậu quả của các hiện tượng thời tiết
cực đoan nhất thời như bão, lũ, lũ quét…, hoặc các
quá trình diễn ra từ từ, qua thời gian như nước biển
dâng, sa mạc hóa...; TT&TH xảy ra đối với con người
như thiệt hại về sức khỏe, sinh kế… và các hệ thống
tự nhiên như suy giảm đa dạng sinh học (ĐDSH), hệ
sinh thái…
TT&TH có thể được phân loại thành: TT&TH kinh
tế; TT&TH phi kinh tế. TT&TH kinh tế là những tổn
thất về tài nguyên, hàng hóa và dịch vụ có thể được
trao đổi, mua bán trên thị trường. TT&TH phi kinh
tế không thuộc các hạng mục có thể mua bán trên thị
trường, là những TT&TH về tính mạng, sức khỏe, thay

đổi nơi cư trú của con người; lãnh thổ; các di sản văn
hóa; các tri thức bản địa; ĐDSH và các dịch vụ hệ sinh
thái (UNFCCC, 2013).
Ở nhiều nước đang phát triển và đặc biệt là các
nước dễ bị tổn thương đối với BĐKH, trong nhiều
trường hợp, các TT&TH là không thể phục hồi (sự
mất mát về lãnh thổ, về các di tích lịch sử, văn hóa...).
Vì vậy, nhận biết đầy đủ và có các giải pháp quản lý
rủi ro, ứng phó hữu hiệu với các TT&TH là một trong
những nội dung quan trọng của chính sách ứng phó
với BĐKH, đặc biệt là đối với những quốc gia dễ bị tổn
thương, chịu nhiều tác động tiêu cực của BĐKH.
2. TT&TH trong một số nghiên cứu trên thế giới
Nhận thức, đánh giá về TT&TH
Nhìn chung, có nhiều nghiên cứu trên thế giới bàn
luận nhiều về các thiệt hại do BĐKH, nhất là các thiệt
hại kinh tế, tuy nhiên, cách hiểu về TT&TH cũng chưa
hoàn toàn thống nhất. Theo R. Verheyen, có 3 loại
TT&TH, gồm: (i) TT&TH tránh được; (ii) TT&TH
không tránh được; (iii) TT&TH không thể tránh được.
Loại (i) là TT&TH tránh được bởi các hoạt động thích
ứng và giảm thiểu; loại (ii) là các TT&TH có thể tránh
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nhưng đã không tránh được do các nỗ lực giảm nhẹ
và thích ứng không phù hợp; loại (iii) là không thể
tránh được cho dù đã thực hiện các nỗ lực thích ứng
và giảm nhẹ đúng cách (Erin Robertset al., 2014). Như
vậy, cách hiểu về TT&TH trong nghiên cứu này có
sự khác biệt và loại (iii) mới đúng như khái niệm của
UNFCCC.
Bên cạnh các thiệt hại kinh tế, một số nghiên cứu
gần đây cũng đề cập đến các thiệt hại phi kinh tế. A.
Nishat và cộng sự (2013) đã thực hiện nghiên cứu về
các TT&TH do tác động của nước biển dâng ở Băngla-đét, đề cập đến các thiệt hại đối với sản xuất nông
nghiệp, thủy sản (thiệt hại kinh tế), cũng như hệ sinh
thái rừng ngập mặn và các vấn đề xã hội, sinh kế (thiệt
hại phi kinh tế) (Nishat et al, 2013). Trong một nghiên
cứu khác cũng ở Băng-la-đét, các TT&TH phi kinh
tế cũng đã được đánh giá ở một số khu vực ven biển,
gồm: Sự ảnh hưởng đến giáo dục, sức khỏe thể chất và
tinh thần của người dân; tác động đến các phong tục,
tập quán truyền thống, mối quan hệ họ hàng, người
thân…; các thiệt hại về ĐDSH (các loài) và dịch vụ hệ
sinh thái do xâm nhập mặn (ADB, 2014).
Trong nghiên cứu về đảo Kosrae (Micrônêsia), một
quốc đảo nhỏ ở phía Nam Thái Bình Dương (nơi hàng
năm mực nước biển dâng cao 10 mm so với trung bình
toàn cầu là 3.2 mm), I.Monnereau I và S. Abraham
(2013) dự báo các thiệt hại về mất mát lãnh thổ do xói
lở bờ biển, triều dâng và các TT&TH khác.
Phương pháp xác định TT&TH
Theo UNFCCC, để đánh giá/lượng giá được các
TT&TH, có thể sử dụng nhiều phương pháp như
lượng giá kinh tế; phân tích đa tiêu chí; sử dụng các
chỉ số tổng hợp về rủi ro; phương pháp định tính/bán
định lượng… Việc lựa chọn phương pháp phù hợp
phụ thuộc vào loại hình TT&TH và điều kiện, bối
cảnh cụ thể khi TT&TH xảy ra (UNFCCC, 2013).
Từ những năm 70 của thế kỷ 20, khung phương
pháp đánh giá TT&TH do thiên tai (DALA) đã được Ủy
ban kinh tế khu vực Châu Mỹ và Caribê (UNECLAC)
xây dựng (UN ECLAC, 2003). Vào những năm 1990,
DALA được nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế (Thái
Lan, Philipin, Ngân hàng Thế giới...) sử dụng rộng rãi
hơn để đánh giá TT&TH về kinh tế - xã hội sau thiên
tai. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, DALA cũng
tồn tại môt số hạn chế như không đánh giá được tất cả
các đặc tính tâm lý, sinh lý, vấn đề giới... của các nạn
nhân do thiên tai gây ra. Vì vậy, năm 2014, UNECLAC
đã xây dựng và phát hành Sổ tay hướng dẫn phiên bản
thứ 3, trở thành khung phương pháp đánh giá TT&TH
tổng hợp đầu tiên lồng ghép việc đánh giá TT&TH
kinh tế với các vấn đề phi kinh tế như vấn đề giới, môi
trường (UN ECLAC, 2014).
Bên cạnh DALA, có một số cách tiếp cận đánh giá
TT&TH như đánh giá nhu cầu phục hồi sau thiên tai
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(PDNA); đánh giá quản lý khẩn cấp của Ôxtrâylia
(EMA). PDNA gồm DALA và đánh giá nhu cầu phục
hồi sau thiên tai của con người; PDNA hướng tới giải
quyết các vấn đề về TT&TH một cách dài hạn. Ngân
hàng Thế giới, Quỹ Toàn cầu về giảm nhẹ và phục hồi
sau thiên tai, Pakistan và một số nước khác đã áp dụng
PDNA, trong khi Ôxtrâylia lại sử dụng cách tiếp cận
đánh giá quản lý khẩn cấp (EMA) với ưu điểm là đánh
giá được các TT&TH kinh tế trong ngắn hạn, dài hạn
(APEC, 2009).
Trong nghiên cứu “Giá trị môi trường, các phương
pháp lượng giá và đánh giá thiệt hại do thiên tai”, C.
Dosi đã tổng hợp các khái niệm về giá trị môi trường
từ góc độ kinh tế, tổng quan các phương pháp định giá
thiệt hại bằng tiền, qua đó, làm cơ sở cho việc tích hợp
các biện pháp giá trị vào ước tính thiệt hại sau thiên
tai. Các phương pháp lượng giá thiệt hại môi trường
bao gồm phương pháp giá thị trường, phương pháp
thay đổi năng suất, chi phí thay thế… (Cesare Dosi,
2000).
Biện pháp ứng phó với các TT&TH
Về lý thuyết, để ứng phó với các TT&TH cần phải
thực hiện đồng thời giảm nhẹ phát thải KNK và thích
ứng với BĐKH. Tuy nhiên, lịch sử phát thải KNK
trên toàn cầu đã gây ra BĐKH cùng với các tác động
nhất định mà không thể tránh được. Vì vậy, cần nhân
rộng các tập quán thích ứng tốt, xây dựng và áp dụng
các phương pháp ứng phó với các TT&TH không thể
tránh khỏi (UNFCCC, 2013).
Trong nghiên cứu tổng quan về TT&TH, E. Roberts
và cộng sự đã rà soát các nghiên cứu và nhận thấy
rằng, TT&TH sẽ lớn hơn nếu không áp dụng những
biện pháp thích ứng, hoặc biện pháp không được thực
hiện đầy đủ, không có tầm nhìn dài hạn. Ở cấp quốc
gia, cần nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các công cụ
quản lý rủi ro toàn diện, bao gồm giảm nhẹ và chuyển
hóa rủi ro, thiết lập cơ chế bảo hiểm, cũng như mạng
lưới an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự
điều phối và hợp tác giữa các Bộ, ngành, cơ quan liên
quan trong ứng phó với TT&TH của BĐKH. Đặc biệt,
cần tăng cường sự hài hòa, phối, kết hợp giữa các hoạt
động thích ứng với BĐKH và các chương trình giảm
nhẹ rủi ro về TT&TH. Thông thường, các chính sách
thích ứng với BĐKH cấp quốc gia tập trung vào tác
động lâu dài của BĐKH trong khi các chính sách ở
cấp địa phương thường tập trung giảm nhẹ rủi ro
bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra (Erin
Robertset al., 2014). Tương tự, các tổ chức ActionAids,
Care International và WWF cũng chỉ ra rằng, cần có
một khung phương pháp toàn diện để giải quyết các
vấn đề về TT&TH, bao gồm: Phòng chống và giảm nhẹ
thiên tai; Đền bù và phục hồi TT&TH (các TT&TH
kinh tế và phi kinh tế). Theo đó, việc nghiên cứu đánh
giá TT&TH phi kinh tế cần phải được tăng cường trên
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cơ sở các nội dung về TT&TH đã được Cơ chế Vác-sava đề cập (ActionAid, Care International and WWF,
2012; ActionAid, Care International, 2015).
Về các loại hình giải pháp ứng phó, E. Roberts và
cộng sự (2014) cho rằng, các giải pháp cứng như xây
dựng các đê, kè biển, trồng cây chắn sóng… là chưa đủ
để phòng chống và giảm nhẹ TT&TH một cách toàn
diện, bởi chúng chưa khắc phục được một số TT&TH
phi kinh tế như hệ sinh thái, di sản văn hóa. Vì vậy, các
nội dung, nhiệm vụ của Cơ chế Vac-sa-va về TT&TH
cần phải dành một phần nguồn lực cho việc xử lý các
TT&TH có thể phòng tránh trong tương lai. Các tác
giả cho rằng, để phòng tránh và giảm nhẹ TT&TH
cần có những hành động ở nhiều cấp và lĩnh vực khác
nhau (giảm nhẹ, thích ứng, quản lý tổng hợp rủi ro
và phát triển bền vững). Các cơ chế, tổ chức hiện nay
đang được quản lý, vận hành một cách đơn lẻ, mang
tính kinh nghiệm, truyền thống, cần có sự điều phối và
hợp tác tốt hơn giữa các bên liên quan. Trong khi đó,
để xử lý các TT&TH cần có sự tập trung và nỗ lực lớn
hơn trong nghiên cứu, hành động chính sách. Các nỗ
lực toàn cầu, cũng như nỗ lực của các quốc gia trong
việc phòng tránh tác động phát sinh của BĐKH chưa
đủ để xử lý những vấn đề liên quan đến TT&TH, vì
vậy, cần có sự chuẩn bị để xây dựng một xã hội có khả
năng phòng tránh và chống chịu với TT&TH (Erin
Robertset al., 2014).
3. Thực trạng chính sách ứng phó và tình hình
nghiên cứu về TT&TH ở Việt Nam
Chính sách, pháp luật liên quan đến thiệt hại do
BĐKH
Trong thời gian qua, thể chế và chính sách, pháp
luật về ứng phó với BĐKH ở Việt Nam đang được
hoàn thiện. Tổ chức bộ máy về BĐKH từng bước
được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; các
văn bản chính sách, pháp luật tiếp tục được xây dựng,
ban hành như Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Chiến lược quốc gia về
BĐKH, tăng trưởng xanh, Kế hoạch thực hiện Thỏa
thuận Pari, Luật BVMT 2014... Là nước chịu nhiều tác
động của BĐKH, đặc biệt là thiên tai, Việt Nam đã và
đang hoàn thiện các chính sách, pháp luật để ứng phó
với TT&TH như: Luật Phòng chống thiên tai 2013,
Luật Khí tượng thủy văn 2014. Luật Phòng, chống
thiên tai đã quy định việc thống kê, đánh giá thiệt hại
do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất
phương án khắc phục hậu quả. Theo đó, các Bộ, ngành
và UBND các cấp có trách nhiệm tổng hợp, thống kê,
đánh giá, báo cáo thiệt hại; Bộ NN&PTNT tổng hợp
và đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi
cả nước.
Từ năm 2006, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão
Trung ương đã ban hành Sổ tay hướng dẫn đánh giá
thiệt hại và nhu cầu cứu trợ do thiên tai gây ra, trong

đó tập trung vào các thiệt hại về tài sản và tính mạng
con người (Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung
ương, 2006). Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai
2013, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông
tư số 43/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 19/6/2013
hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai.
Thông tư số 43/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT đã hướng
dẫn chi tiết nội dung báo cáo, các chỉ tiêu, biểu mẫu
thống kê thiệt hại vật chất do thiên tai gây ra.
Thực hiện Luật Khí tượng thủy văn 2015, Bộ
TN&MT đã ban hành Thông tư số 8/2016/TT-BTNMT
ngày 16/5/2016 về quy định việc đánh giá tác động của
BĐKH và đánh giá khí hậu quốc gia, theo đó, đánh giá
tác động của BĐKH bao gồm việc phân tích, đánh giá
tác động tiêu cực, tích cực, ngắn hạn và dài hạn của
BĐKH đến tài nguyên, môi trường, điều kiện sống,
hoạt động kinh tế - xã hội, các vấn đề liên ngành, liên
vùng, liên lĩnh vực.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ chế bảo hiểm đã
được áp dụng thử nghiệm theo Quyết định số 315/
QÐ-TTg ngày 1/3/2011 về việc thí điểm thực hiện bảo
hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 tại 20 tỉnh
đối với trồng trọt (cây lúa), chăn nuôi (trâu, bò, lợn,
gia cầm) và nuôi trồng thủy sản (cá tra, cá ba sa, tôm
sú, tôm chân trắng). Sau đó, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo
hiểm nông nghiệp, bao gồm cả các loại hình thiệt hại
do thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ,
lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy,
sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm
nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương
muối, động đất, sóng thần).
Các nghiên cứu liên quan đến thiệt hại do BĐKH
Ở nước ta đã có nhiều nghiên cứu về các thiệt hại
do thiên tai và BĐKH. Năm 2008, Bộ TN&MT đã thực
hiện Dự án Điều tra, xác định nguyên nhân, đánh giá
ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ lụt) đến môi trường
và đề xuất giải pháp trước mắt, lâu dài nhằm phòng
ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm tại các vùng đông
dân cư, phân lũ, thoát lũ và khu vực thường xuyên bị
ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các vùng tiêu biểu bị tác hại
của cơn bão số 5/2007 thuộc 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (Bộ TNMT,
2008). Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH
(IMHEN) và UNDP đã nghiên cứu, xây dựng Tài
liệu hướng dẫn Đánh giá tác động của BĐKH và xác
định các giải pháp thích ứng (Trần Thục et al., 2010).
Nghiên cứu lượng giá thiệt hại môi trường sau thiên
tai trong bối cảnh BĐKH. Nghiên cứu điển hình tại
Thừa Thiên - Huế đã áp dụng khung lượng giá thiệt
hại sau thiên tai của ECLAC (2007), gồm 2 nội dung:
Đánh giá nhanh tác động môi trường sau thiên tai và
đánh giá thiệt hại môi trường. Nghiên cứu đã áp dụng
thành công các phương pháp lượng giá khác nhau để
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đánh giá thí điểm, thiệt hại môi trường do bão gây ra
tại Thừa Thiên - Huế (Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hà
Thanh, 2015).
Năm 2015, Việt Nam đã công bố Báo cáo đặc biệt
của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng
cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH, 2015
(Báo cáo SREX Việt Nam, 2015), do IMHEN nghiên
cứu, xây dựng. Báo cáo nêu, thiệt hại kinh tế do thiên
tai liên quan đến thời tiết và khí hậu đã tăng lên, nhưng
có dao động lớn về không gian và giữa các năm. Thiệt
hại phi kinh tế có thể rất quan trọng trong một số lĩnh
vực, ngành, nhưng thường không được tính đến (Trần
Thục và các cộng sự, 2015).
Gần đây, vấn đề TT&TH cũng đã được một số
nghiên cứu trong nước đề cập. Lê Minh Nhật và
cộng sự đã phân tích về mối quan hệ giữa thích ứng
với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai dưới góc nhìn
TT&TH. Nhóm tác giả cho rằng, để giải quyết các vấn
đề TT&TH thì cần phải tăng cường năng lực thích ứng
với BĐKH và phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
(Lê Minh Nhật và các cộng sự, 2015). Về phương pháp
đánh giá các giá trị kinh tế của tài nguyên, môi trường,
Lê Kim Anh cho rằng, các nghiên cứu TT&TH kinh tế
ở Việt Nam thường áp dụng 3 cách tiếp cận phổ biến,
gồm: Đánh giá, phân tích tác động được sử dụng để
đánh giá thiệt hại của tài nguyên, môi trường khi chịu
tác động của BĐKH, hay sự cố tràn dầu, ô nhiễm công
nghiệp, thiên tai; Đánh giá từng phần được sử dụng
để đánh giá giá trị kinh tế của 2, hay nhiều phương
án sử dụng tài nguyên khác nhau; Đánh giá tổng thể
được sử dụng để đánh giá phần đóng góp tổng thể của
tài nguyên, môi trường cho hệ thống phúc lợi xã hội
(Lê Kim Anh, 2015). Một số nghiên cứu liên quan như
“Mối liên hệ giữa thích ứng với BĐKH, giảm thiểu rủi
ro thiên tai và TT&TH” do Nguyễn Hữu Ninh - Trung
tâm Nghiên cứu Giáo dục môi trường và phát triển
(CERED) thực hiện; “Các cơ chế chuyển giao rủi ro ở
Việt Nam: thực tế, cơ hội, thách thức” do Lê Thu Hoa
thực hiện.
4. Nhận xét và đề xuất một số giải pháp
Nhận xét
Thứ nhất, vấn đề TT&TH do BĐKH đã được thế
giới công nhận và ngày càng quan tâm, được UNFCCC
đề cập bằng cơ chế Vác-sa-va (WIM) và là một nội
dung quan trọng của Thỏa thuận Pari về BĐKH. Theo
đó, các nước cần tăng cường nhận thức, hiểu biết về
TT&TH; đẩy mạnh sự điều phối, hợp tác; tăng cường
hỗ trợ trong ứng phó với các TT&TH do BĐKH gây ra.
Thứ hai, về khái niệm, TT&TH được hiểu là những
thiệt hại không thể tránh khỏi sau khi đã thực hiện các
biện pháp giảm nhẹ và thích ứng; được phân loại thành
TT&TH kinh tế và phi kinh tế. Phương pháp xác định
các TT&TH kinh tế đã được nghiên cứu, thiết lập, tuy
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nhiên, phương pháp xác định các TT&TH phi kinh tế
là chưa thực sự rõ ràng.
Thứ ba, các nước, tổ chức trên thế giới đã bắt đầu
triển khai thực hiện các nghiên cứu về TT&TH, cơ sở
lý luận, phương pháp đánh giá và biện pháp ứng phó.
Theo Kreienkamp J. và L. Vanhala, trong tổng số 162
đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) được rà
soát, có 28% quốc gia đề cập đến TT&TH, trong đó có
44% các nước đảo nhỏ và 34% các nước kém phát triển.
Các nước phát triển không đề cập đến TT&TH trong
NDC, bởi vì muốn tránh trách nhiệm về hỗ trợ và bồi
thường tài chính cho các nước bị thiệt hại (Kreienkamp
J. and L. Vanhala, 2016).
Thứ tư, mặc dù bước đầu đã được đề cập đến trong
một số nghiên cứu nhưng có thể thấy, vấn đề TT&TH
do BĐKH ở Việt Nam mới chỉ được quan tâm ở khía
cạnh các thiệt hại vật chất/kinh tế do thiên tai gây ra.
Các TT&TH phi kinh tế mới dừng ở một số ít nghiên
cứu; Kế hoạch tổng thể quốc gia về thích ứng với BĐKH
chưa được xây dựng, chưa có những giải pháp quản lý
tổng hợp về ứng phó với TT&TH do BĐKH.
Một số giải pháp
TT&TH do BĐKH là vấn đề rất quan trọng đối với
Việt Nam về lâu dài khi BĐKH đang diễn biến nhanh
hơn dự báo, với những tác động ngày càng gia tăng. Vì
vậy, trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện một số
giải pháp sau:
Thứ nhất, cần triển khai thực hiện các nghiên cứu
về TT&TH do BĐKH, trong đó làm rõ cơ sở lý luận
và phương pháp đánh giá về TT&TH một cách có hệ
thống; nhận diện đầy đủ các loại hình, quy mô, xu
hướng về TT&TH; lượng giá, đánh giá các TT&TH
do BĐKH. Hiện nay, Viện Chiến lược, chính sách
TN&MT đang thực hiện nghiên cứu về TT&TH, trong
đó tập trung vào các phương pháp xác định TT&TH,
đặc biệt là TT&TH phi kinh tế.
Thứ hai, cần tích cực phổ biến kiến thức, hiểu biết,
nâng cao nhận thức về TT&TH do BĐKH gây ra cho
các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người
dân, đặc biệt ở những khu vực, địa phương có nguy cơ
bị TT&TH cao.
Thứ ba, từng bước đưa nội dung TT&TH do BĐKH
vào các văn bản quản lý, tích hợp vấn đề TT&TH trong
các chiến lược, chính sách phát triển của quốc gia,
ngành và địa phương. Trước hết, vấn đề TT&TH cần
được bổ sung, cập nhật rõ ràng hơn trong Đóng góp do
quốc gia tự quyết định (NDC), hiện đang được sửa đổi.
Thứ tư, về lâu dài, cần xây dựng các định hướng chiến
lược, giải pháp chính sách để ứng phó với TT&TH ở
nước ta. TT&TH cần được đề cập rõ ràng trong Chiến
lược quốc gia về BĐKH và các chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch liên quan cho giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt
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Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH. Cần xác
định rõ mối liên hệ, sự phối, kết hợp giữa quản lý rủi ro
thiên tai và các giải pháp thích ứng với BĐKH để cùng
hướng tới mục tiêu ứng phó hiệu quả với TT&TH. Quá
trình xây dựng chính sách cần sự tham gia của tất cả các
bên liên quan, đặc biệt là khu vực, các cộng đồng chịu
nhiều TT&TH.
Thứ năm, để triển khai thực hiện Thỏa thuận Pari
trong thời gian tới, Việt Nam cần có những bước đi
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3. Lê Kim Anh, Đánh giá thiệt hại sau thiên tai: Một số vấn đề
lý luận thực tiễn, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu,
Đại học TN&MT Hà Nội, 2015.
4. Lê Minh Nhật, Mai Kim Liên, Nguyễn Khánh Toàn, Phạm
Trà My, Mối quan hệ giữa thích ứng với BĐKH và giảm
nhẹ rủi ro thiên tai dưới góc nhìn TT&TH, Tạp chí Khí
tượng thủy văn số 657, tháng 9/2015.
5. Nguyễn Hoàng Nam & Lê Hà Thanh, 2013, Lượng giá thiệt
hại môi trường sau thiên tai trong bối cảnh BĐKH: Nghiên
cứu điển hình tại Thừa Thiên -Huế.

chủ động trong việc đàm phán quốc tế về BĐKH. Cùng
với các nước chịu nhiều thiệt hại do BĐKH, Việt Nam
cần tích cực đưa ra các bằng chứng, đánh giá và dự báo
về TT&TH do BĐKH, từ đó huy động sự hỗ trợ về tài
chính, công nghệ của các nước phát triển, là những
bên có trách nhiệm hỗ trợ các nước đang phát triển về
giảm nhẹ, thích ứng, xử lý TT&TH, theo như cam kết
tại Công ước khung của Liên hợp quốc và Thỏa thuận
Pari về BĐKH■

6. Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn
Thắng, Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Đình Thành,
Huỳnh Thị Lan Hương, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hiền
Thuận, Lê Nguyên Tường, Báo cáo đặc biệt của Việt Nam
về quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm
thúc đẩy thích ứng với BĐKH (SEREX), NXB TN&MT và
Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 2015.
7. Trần Thục, Nguyễn Trọng Hiệu, Nguyễn Văn Thắng, Phạm
Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Văn Thăng, BĐKH và
tác động ở Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn &
BĐKH-UNDP, 2010.
8. ActionAids, WWF, 2015, Loss and Damage: Climate reality
in 21st century.
9. ActionAid, Care, & WWF. (2012). Tackling the Limits to
Adaptation: An international framework to address “loss
and damage” from climate change impacts (pp. 19–23)
10. APEC, 2009. Guidelines and best practices for post-disaster
damage and loss assessment: Report from APEC Workshop
on Damage Assessment Techniques (pp. 1–48).
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ẢNH HƯỞNG CỦA RÁC THẢI NHỰA ĐẾN
HỆ SINH THÁI BIỂN
Hà Thanh Biên1
Hàng năm có một lượng lớn các mảnh vụn nhựa được thải ra đại dương. Tại đây các mảnh nhựa bị phân
rã thành các mảnh nhỏ. Các nhà khoa học đang lo lắng về những tác động tới môi trường của các mảnh vi
nhựa với kích cỡ mircro, nano, pico. Hiện nay, các mảnh nhựa đang là mối đe dọa tiềm tàng đến các hệ sinh
thái (HST) biển và sức khỏe con người. Tăng cường quản lý chất thải là chìa khóa để ngăn chặn nhựa cũng
như các loại rác thải khác xâm nhập đại dương.

1. Ảnh hưởng về vật lý của rác thải nhựa đến HST
biển
Ảnh hưởng vật lý của rác thải nhựa đến môi trường
bao gồm các tác động: gây phá hủy hoặc suy giảm đa
dạng sinh học; làm chết các sinh vật bởi vướng vào lưới
ma (ghost nets - lưới đánh cá bị mất hoặc bị bỏ lại trên
đại dương); gây chết sinh vật qua con đường ăn uống;
thay đổi cấu trúc, thành phần loài của các HST bao gồm
việc chuyên chở các sinh vật ngoại lai từ nơi khác đến.
Các tác động về mặt hóa học sẽ tăng lên khi các rác
thải nhựa giảm kích cỡ. Hơn 260 loài sinh vật biển đã
được ghi nhận là bị vướng hoặc ăn phải các mảnh nhựa
trên biển (Laist 1997, Derraik 2002, Macfadyen 2009).
Trong một nghiên cứu về cá ở Bắc Thái Bình Dương
cho thấy, trung bình có 2,1 mảnh nhựa trong mỗi con
cá. Việc nhầm lẫn nhựa với thức ăn cũng được ghi nhận
ở các động vật bậc cao hơn như rùa, chim, động vật có
vú, đã có nhiều trường hợp gây ra tử vong liên quan
đến việc ăn nhựa. Chim hải âu nhầm lẫn mảnh nhựa
có mầu đỏ với mực, rùa biển nhầm lẫn túi nilông với
sứa… Các hạt nhựa bị nuốt vào có thể gây tắc nghẽn
hoặc hư hại thành ruột, làm giảm khả năng hấp thụ
thức ăn của sinh vật. Các mảnh nhựa trôi nổi cũng cung
cấp “phương tiện di chuyển” cho các sinh vật làm gia
tăng nguy cơ ảnh hưởng của sinh vật ngoại lai đến HST.
2. Ảnh hưởng về mặt hóa học của nhựa
Tác động hóa học đầu tiên của các mảnh nhựa đó
là nguy cơ ảnh hưởng của các chất phụ gia trong nhựa.
Những chất phụ gia này là chất độc, chất xúc tác sinh
học tác động đến môi trường. Một số chất trong sản
xuất nhựa như nonylphenol, phthalates, bisphenol A
(BPA) và monome styrene có thể tác động tiêu cực lên
sinh vật. Các tác động của những chất này liên quan
đến hệ thống nội tiết và điều hòa hormone trong cơ thể
1
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sinh vật. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các chất này
đã có ảnh hưởng nhất định trong đất hoặc HST nước
ngọt. Do vậy, các nhà khoa học lo ngại những những
hợp chất này có tác động không tốt đến HST biển.
Tác động tiếp về mặt hóa học của rác thải nhựa đó
là các hạt vi nhựa có lẫn trong nước biển có khả năng
hấp phụ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy có sẵn
trong nước biển và trầm tích biển. Các chất ô nhiễm
hữu cơ khó phân hủy (PBTs) bao gồm các chất như:
Polychlorinated biphenols (PCBs), hydrocacbon đa
hình (PAHs), hexachlorocyclohexan (HCH) và thuốc
trừ sâu DDT được đề cập trong Công ước Stockholm
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Các chất này
có tác dụng làm gián đoạn nội tiết tố sinh sản, tăng tần
suất đột biến trong phân bào dẫn đến nguy cơ ung thư.
Các nhà khoa học lo ngại rằng, các sinh vật biển ăn phải
các hạt vi nhựa sẽ làm tăng nguy cơ các sinh vật bậc
cao (bao gồm cả con người) có thể bị ảnh hưởng bởi
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, dẫn đến nhiều
bệnh lý như vô sinh, ung thư…
3. Tác động lên kinh tế - xã hội (KT-XH)
Rác thải nhựa tác động trực tiếp lên những hoạt
động kinh tế trên biển. Tác động rõ nhất là những
hỏng hóc, tổn thất do rác thải nhựa lên các thiết bị như
lưới đánh cá bị cuốn vào chân vịt, rác chặn các cửa hút
nước hoặc rác vướng vào lưới đánh cá… Tổn thất do
rác thải nhựa trên biển đến ngành công nghiệp đánh cá
Scotland trung bình khoảng từ 15-17 triệu USD/năm
tương đương 5% tổng doanh thu. Đồng thời, rác thải
nhựa trên biển cũng là nguyên nhân của các vụ hỏng
hóc trên biển của các chân vịt tàu thủy, năm 2008, tại
Vương quốc Anh và Na Uy đã có 286 sự cố liên quan
đến nguyên nhân này, với mức tổn thất lên đến 2,8
triệu USD.

TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN

Bên cạnh đó, rác thải nhựa gây phát sinh tổn thất
trong việc dọn dẹp các bãi biển du lịch và luồng hàng
hải. Mỗi năm ở Hà Lan và Bỉ phải chi ra 13,65 triệu
USD cho công tác dọn dẹp bãi biển, trong khi đó ở
Anh con số này vào khoảng 23,62 triệu USD (tăng 38%
trong mười năm qua). Rác thải nhựa cũng gây hình ảnh
không tốt cho công chúng về các địa điểm du lịch, sự
phổ biến của mạng xã hội và các phương tiện thông
tin đại chúng. Thu nhập du lịch của địa phương, quốc
gia ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hình ảnh rác thải
nhựa trên bờ biển. Báo cáo của Tổ chức Hợp tác kinh tế
Châu Á Thái Bình Dương đã chỉ ra: Mỗi năm các nước
châu Á phải chi hơn 1 tỷ USD cho các hoạt động dọn
dẹp luồng hàng hải và sửa chữa tàu thuyền.
Rác thải nhựa cũng có khả năng gây thương tích
thậm chí gây tử vong đối với con người. Các mảnh
nhựa bị vỡ có cạnh sắc gây nguy hiểm tương tự như
kính vỡ, có nhiều trường hợp người bơi lội bị chết do
cuốn phải các mảnh lưới trong nước biển.
4. Quy định pháp lý về rác thải nhựa trên biển
4.1. Quy định quốc tế
Các vấn đề về rác thải nhựa được nêu trong Nghị
quyết hàng năm của Đại hội đồng Liên hợp quốc về đại
dương, Luật Biển và nghề cá bền vững. Năm 2005 vấn
đề này là một chủ đề trọng tâm tại cuộc họp thứ sáu của
Quy trình mở không chính thức của Liên hợp quốc về
Đại dương và Luật Biển (United Nations Open-ended
Informal Consultative Process on Oceans and the Law
of the Sea). Về mặt pháp lý quốc tế, có hai công ước
quan trọng đề cập đến rác thải biển đó là Công ước
quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (Marpol 73/78) và
Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ việc nhấn
chìm chất thải trên biển (Công ước London 1972 và
Nghị định thư London).
Mục đích của Công ước Marpol 73/78 là kiểm soát
ô nhiễm trong quá trình vận hành tàu biển. Công ước
quy định các loại và lượng chất thải được thải ra môi
trường biển. Phụ lục V của công ước quy định các “rác
thải” bao gồm các loại thực phẩm, rác thải sinh hoạt,
chất thải trong quá trình vận hành tàu, trừ cá tươi phải
được xử lý liên tục hoặc định kỳ. Việc tiêu hủy các loại
chất dẻo trên biển được cấm hoàn toàn. Phụ lục V của
Công ước Marpol cũng quy định các Chính phủ phải
xây dựng cơ sở vật chất tại các cảng để tiếp nhận rác
thải từ các tàu.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. UNEP YEAR BOOK, Plastic Debris in the Ocean, 2011;
2. Laist, D.W. (1997). Impacts of marine debris: entanglement
of marine life in marine debris including a comprehensive
list of species with entanglement and ingestion records. In:
Marine debris: sources, impacts and solutions (Coe, J.M.
and Rogers, B.D., eds.), 99-141. Springer, Berlin;

Công ước London về ngăn ngừa ô nhiễm từ việc
nhấn chìm chất thải trên biển. Công ước cũng cấm
hoàn toàn việc nhận chìm các loại chất thải nhựa và
các vật liệu không phân hủy sinh học khác vào biển.
Ngoài ra, Điều 192-237 của Công ước Liên hợp quốc về
Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) quy định về bảo vệ và
bảo tồn môi trường biển. Nó đặt ra các nghĩa vụ chung
của các nước thành viên phải ngăn chặn, giảm thiểu và
kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn trên đất liền bao gồm
các sông, cửa sông, đường ống, cơ cấu thoát nước… ra
biển.
Các quy định pháp lý quốc tế tương đối chặt chẽ và
đầy đủ tuy nhiên rác thải nhựa trên biển vẫn tiếp tục
tăng, gây ô nhiễm nhiều vùng biển và bãi biển. Việc
thực hiện và thực thi các điều luật này vẫn cần phải
được tăng cường.
4.2. Các quy định trong nước
Tại Việt Nam đã có nhiều quy định chung về việc
quản lý rác thải nhựa trên biển. Luật BVMT năm 2014
quy định “Nguồn phát thải từ đất liền, hải đảo và các
hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa,
giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật” đồng
thời các chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển
và hải đảo phải được thống kê, phân loại, đánh giá và có
giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt quy chuẩn kỹ
thuật môi trường.
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng
quy định việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ đất
liền, kiểm soát ô nhiễm biển xuyên biên giới. Luật cũng
quy định rõ về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ
các hoạt động trên biển.
5. Kết luận
Từ việc gia tăng lượng rác thải nhựa trên đại dương
cho thấy ảnh hưởng của chất thải này đến HST biển,
KT-XH và sức khỏe con người ngày càng lớn. Việc thu
gom xử lý rác thải nhựa trên biển rất tốn kém và ít khả
thi do không gian rộng lớn của biển và phần lớn lượng
rác thải nhựa có kích thước bé và chìm dưới đáy biển.
Do vậy cần có một chương trình toàn diện để quản lý
chất thải bao gồm cơ sở hạ tầng thu gom và xử lý chất
thải, thực hành quản lý chất thải. Ngoài ra, các giải
pháp về tuyên truyền, cải tiến công nghệ cần phải được
phát huy để giảm lượng nhựa thải ra môi trường■
3. Derraik, J.G.B. (2002) The pollution of the marine
environment by plastic debris: a review. Marine Pollution
Bulletin, 44, 842-852;
4. Macfadyen, G., Huntington, T. and Cappell, R. (2009).
Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear. UNEP
Regional Seas Reports and Studies 185, FAO Fisheries and
Aquaulture Technical Paper 523.
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HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP
GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI
TS. Nguyễn Công Thành (1)
PGS.TS Lê Thu Hoa
TS. Nguyễn Diệu Hằng

Theo cơ sở dữ liệu về ô nhiễm không khí (ÔNKK) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2018, hơn 80%
người dân tại các đô thị đang phải sống trong bầu không khí không đạt mức tiêu chuẩn. Bài viết giới thiệu một
số giải pháp can thiệp mà các đô thị lớn trên thế giới áp dụng, đánh giá hiệu quả về mức độ cải thiện chất lượng
không khí (CLKK), giảm thiểu tác động tới sức khỏe người dân, cũng như giá trị lợi ích mà xã hội thu được.

1. Giảm ô nhiễm từ hoạt động giao thông
Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khí thải với xe cơ
giới
Ở châu Âu, khí thải từ các phương tiện giao thông
chiếm 2/3 tổng lượng phát thải các chất tiền ô zôn, tác
nhân chính gây ÔNKK. Tiêu chuẩn phát thải của xe cơ
giới Euro là giới hạn lượng thải tối đa được phép đối với
các phương tiện cơ giới được trao đổi, mua bán trong
nội bộ các nước Liên minh châu Âu (EU). Xe không
đáp ứng tiêu chuẩn Euro mới không được phép mua
bán.
Theo Cơ quan BVMT châu Âu (EEA), mặc dù, từ
năm 1990 - 2005, lượng nhiên liệu mà các phương tiện
giao thông tiêu thụ tăng 26% nhưng lượng khí thải lại
giảm mạnh nhờ áp dụng tiêu chuẩn Euro từ đầu thập
niên 1990 (Bảng 1). Lượng thải CO giảm, với tốc độ
ổn định trong giai đoạn trên. Đến năm 2005, lượng
thải CO chỉ bằng 20% so với kịch bản không can thiệp
chính sách. NOx còn 60%, bụi PM2,5 còn 40%. Nếu tiêu
chuẩn Euro được áp dụng toàn bộ thì CLKK sẽ được cải
thiện. Hàm lượng bụi PM2,5 sẽ giảm 3 μg/m3. Lợi ích về

cải thiện sức khỏe từ giảm thiểu phơi nhiễm với PM2,5
do các phương tiện giao thông sinh ra tương đương với
mức giảm 1-10% số năm sống bị mất (EEA, 2010).
Hạn chế tốc độ xe trong thành phố
Hạn chế tốc độ lưu thông của các phương tiện là
một trong những chính sách được áp dụng nhằm đảm
bảo an toàn giao thông, đồng thời cải thiện tích cực
CLKK nhờ giảm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải.
Vùng đô thị Barcelona (Barcelona Metropolitan
Area) gồm TP Barcelona và 19 TP xung quanh bắt đầu
áp dụng giới hạn tốc độ xe cơ giới trong đô thị là 80 km/h
vào năm 2007 (trước đó giới hạn tối đa là 120 km/h).
Chính sách này làm lượng thải giảm đi 4%. CLKK được
cải thiện 5-7% đối với các chất ô nhiễm chính, đem lại
lợi ích cho 1,35 triệu người (hơn 41% dân số toàn vùng)
và có tiềm năng tác động tích cực lên 3,29 triệu người
khác (giảm 0,6% tỷ lệ tử vong cho người dân). Hà Lan
cũng quy định tốc độ tối đa 80 km/h cho các phương
tiện lưu thông trong đô thị từ năm 2005. Chính sách
này được thực hiện nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ
bằng camêra giám sát kết hợp với hệ thống nhận diện

Bảng 1. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn phát thải Euro của một số loại xe ở EU(tháng/ năm)
Loại phương tiện

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Xe 7 chỗ trở xuống

7/1992

1/1996

1/2000

1/2005

9/2008

9/2013

Xe LCV (Loại N1 nhóm I)

10/1993

1/1996

1/2000

1/2005

9/2009

9/2014

Xe LCV (Loại N1 nhóm II, III)

10/1993

1/1996

1/2001

1/2006

9/2009

9/2015

Xe tải và xe buýt

1992

1995

1999

2005

2007

Xe máy

2000

2004

2007

Nguồn: European Environment Agency - EEA (2010)
1

Khoa Môi trường và Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân
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biển số xe và phạt tự động khi xe vi phạm giới hạn tốc
độ. Nghiên cứu của Keuken và cộng sự (2010) cho thấy,
ở 2 TP Amsterdam và Rotterdam, lượng thải NOx giảm
từ 5 - 30 %, PM10 giảm khoảng 5 - 25 %.
Quy hoạch vùng hạn chế/cấm lưu thông một số
loại xe cơ giới có mức phát thải cao
Một trong những giải pháp hạn chế ÔNKK ở TP
Porto (Bồ Đào Nha) là thiết lập “vùng phát thải thấp”
(LowEmission Zone - LEZ), nơi một số loại phương tiện
bị cấm hoặc hạn chế đi vào. Duque và cộng sự (2016) giả
định chỉ có các phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn Euro 3
trở lên mới được đi vào LEZ và kết luận hàm lượng NO2
trong không khí ở LEZ giảm 3 % 1 năm.
Phát triển hệ thống giao thông công cộng (GTCC)
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, hệ thống GTCC
làm giảm ÔNKK. Chen và Whalley (2012) nhận định,
hệ thống đường sắt đô thị tốc độ cao Đài Bắc làm hàm
lượng CO giảm từ 9 - 14%. Tại Đức, tần suất hoạt động
của hệ thống đường sắt nội đô càng cao thì hàm lượng
CO, NOx trong không khí càng giảm (Lalive và cộng
sự, 2013). Tương tự, xe bus BRT ở thủ đô Mexico cũng
góp phần hiệu quả vào việc giảm NOx, CO và bụi PM2,5
(Bel và Holst, 2015). Tuy nhiên, số liệu từ 96 TP ở Mỹ
lại cho kết quả, hệ thống GTCC không cải thiện CLKK
(Beaudoin và Lawell, 2016).
2. Sử dụng nhiên liệu ít gây ÔNKK
Có thể giảm các chất thải gây ÔNKK bằng cách
thay đổi nhiên liệu sử dụng trong đun nấu/sưởi ấm và
phương tiện giao thông đô thị. Ở các nước đang phát
triển, nhiều hộ gia đình ở đô thị vẫn sử dụng loại bếp
dùng nhiên liệu chứa tạp chất gây ô nhiễm như than tổ
ong. Mặc dù, bếp than tổ ong đã bị cấm ở Trung Quốc
từ năm 1996, nhưng vẫn tồn tại ở nhiều hộ gia đình.
Nghiên cứu cho thấy, từ năm 1982 - 2015, số ca ung thư
phổi liên quan đến ô nhiễm từ bếp than tổ ong là 3.500.
Nếu không có lệnh cấm bếp than tổ ong, số ca mắc
bệnh có thể lên tới 9.290; nếu lệnh cấm được thực hiện
triệt để, số ca mắc bệnh giảm xuống còn 1.500 (Xu và
cộng sự, 2018). Nghiên cứu tại 40 nước đang phát triển
thuộc châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh cho thấy,
nếu chuyển từ các nhiên liệu chứa tạp chất độc hại sang

các nhiên liệu sạch hơn như như khí hóa lỏng (LPG),
ethanol và biogas thì số năm sống điều chỉnh theo bệnh
tật (DALY) của các nước đều tăng lên (Rosenthal và
cộng sự, 2018).
Với phương tiện đi lại, để hạn chế tắc nghẽn cũng
như giảm chất thải gây ÔNKK, nhiều nơi đã sử dụng
xe buýt chạy bằng khí nén CNG thay cho xăng/dầu. So
với xe chạy bằng diesel, xe chạy bằng CNG tạo ra lượng
bụi mịn ít hơn, phát thải NOx của xe chạy bằng CNG
thấp hơn hẳn xe diesel (Nylund và cộng sự, 2004). Tổng
lượng giảm thải NOx từ xe CNG so với xe diesel có thể
lên tới 37 kg/xe mỗi năm (Lowell, 2013).
3. Phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Phát triển hệ thống cây xanh đô thị là một trong các
giải pháp cải thiện CLKK, giúp đô thị phát triển bền
vững trong điều kiện dân số gia tăng (Jayasooriya và
cộng sự, 2013). Ở Strasbourg (Pháp), từ tháng 7/2012
- 6/2013, cây xanh thuộc khu vực công cộng đã giúp
loại bỏ khoảng 88 tấn chất ô nhiễm, trong đó có CO (1
tấn), NO2 (14 tấn), O3 (56 tấn), PM10 (12 tấn), PM2,5 (5
tấn) và SO2 (1tấn) (Selmi và cộng sự, 2016). Trên toàn
nước Mỹ, sử dụng mô hình trên cho kết quả, hệ thống
cây xanh làm ÔNKK đô thị giảm 1%, lợi ích về sức khỏe
rất lớn, tương đương 4,7 tỷ USD (Nowak và cộng sự,
2014) (Bảng 2). Tuy nhiên, việc thiết kế hệ thống cây
xanh nhằm giảm khí thải cần phải nghiên cứu, vì hiệu
quả giảm thải không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của hệ
thống cây xanh (chiều cao, tán lá, khoảng cách giữa các
cây), mà còn phụ thuộc điều kiện khí tượng (hướng gió,
tốc độ gió) (Amorim và cộng sự, 2013; Janhall, 2015;
Jeanjean và cộng sự, 2017; Vos và cộng sự, 2013).
4. Áp dụng các công cụ kinh tế
Trong chính sách giảm phát thải, công cụ kinh tế
luôn được các nhà kinh tế khuyến nghị áp dụng.
- Thu phí lưu thông giờ cao điểm khu vực nội đô
Phí lưu thông giờ cao điểm khu vực nội đô đối với
các phương tiện giao thông hay còn gọi là phí tắc nghẽn
được áp dụng ở nhiều TP. London (Anh) áp dụng phí
lưu thông giờ cao điểm từ năm 2003, Stockholm (Thụy
Điển) từ 2007. Ngoài ra, còn có Copenhagen (Đan
Mạch), Lyon (Pháp) và Singapore. Theo đó, các phương

Bảng 2. Ước tính mức độ giảm ô nhiễm và lợi ích sức khỏe của cây xanh đô thị ở Mỹ
Chất gây ô nhiễm

Mức độ giảm ô nhiễm (1000 tấn)

Giá trị lợi ích sức khỏe (nghìn USD)

NO2

68 (41 - 85)

29.500 (17.650 - 37.930)

PM2,5

27 (4 - 58)

3.127.000 (414.700 - 6.928.000)

SO2

33 (20 - 52)

4923 (2864 - 7793)

651 (266 - 887)

4.659.000 (985.000 - 8.960.000)

Tổng
Ghi chú: Số trong ngoặc biểu thị khoảng ước lượng.
Nguồn: Nowak và cộng sự (2014)
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tiện cơ giới phải nộp phí mỗi khi đi qua điểm thu phí
khi ra hoặc vào trung tâm TP, trừ một số khoảng thời
gian theo quy định. Ở Stockholm, mức phí được quy
định theo thời gian trong ngày: cao nhất là từ 16 - 17h
(Schuitema và cộng sự, 2010). Ở London, các phương
tiện bốn bánh di chuyển vào trung tâm TP trong
khoảng thời gian từ 7 - 18 h (thứ 2 - 6) hàng tuần phải
nộp phí (Atkinson và cộng sự, 2009). Nghiên cứu cho
thấy, tại khu vực các phương tiện phải nộp phí, PM10 và
CO giảm. Tuy nhiên, hàm lượng NOx không thay đổi
đáng kể.

giảm thải chỉ phát huy trong ngắn hạn, sau đó mức thải
tăng trở lại (Shaw và cộng sự, 2018). Ở Úc, tăng giá xăng
không cải thiện được CLKK. Nhưng tăng giá dầu diesel
sẽ làm giảm phát thải CO và NOx (Barnett và cộng sự,
2014). Nghiên cứu tại Bỉ cho thấy, mức tăng giá xăng
20 % thì sẽ đem lại lợi ích sức khỏe, thể hiện ở số năm
sống điều chỉnh theo bệnh tật (Disability-adjusted life
year - DALY) tăng 1.650 năm. Số năm sống tăng lên
(Years Life Gained - YLG) là 1.450, trong đó số năm
sống tăng do CLKK được cải thiện là 530 (Dhondt và
cộng sự, 2013).

Tăng thuế nhiên liệu
Khi thuế tăng, giá nhiên liệu tăng, có thể kỳ vọng
lượng tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm xuống, làm giảm
lượng thải ra môi trường. Các nghiên cứu cho thấy, tác
động thực tế không như mong muốn. Ví dụ, khi giá
xăng ở New Zealand tăng lên 1 % thì lượng thải NOx từ
các phương tiện giao thông sẽ giảm 0,32 %, và tác dụng

5. Kết luận
Có nhiều nhóm giải pháp khác nhau có thể áp dụng
để giảm thiểu ÔNKK đô thị, đem lại hiệu quả khác nhau
dưới góc độ giảm thải, cải thiện chất lượng môi trường,
lợi ích sức khỏe, kinh tế… Việc áp dụng các giải pháp
này cần được tiếp tục nghiên cứu cụ thể để có cơ sở đưa
ra thay đổi cần thiết tại các đô thị của Việt Nam■
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KẾT QUẢ ĐẦU TƯ MÁY PHÁT ĐIỆN KHÍ SINH HỌC XỬ LÝ
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI
TS. Nguyễn Thế Hinh
Máy phát điện khí sinh học (KSH) đã được giới thiệu ở nước ta nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được ứng
dụng rộng rãi do hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân còn khá khiêm tốn. Chính vì người dân không sử
dụng máy phát điện KSH nên một lượng lớn khí biogas sinh ra từ các hầm KSH tại các trang trại chăn nuôi
bị đốt hoặc xả bỏ gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân không sử dụng máy
phát điện KSH như: Máy chạy không ổn định, chi phí vận hành bảo dưỡng, sửa chữa cao, thao tác vận hành
phức tạp, giá điện lưới thấp hơn so với giá thành phát điện KSH,…Để giúp người chăn nuôi đầu tư xử lý môi
trường bền vững, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) đặt mục tiêu tìm kiếm những công nghệ
phù hợp, giúp xử lý môi trường mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Mô hình hệ thống máy phát điện
của Dự án LCASP bước đầu đem lại kết quả khả quan tại các trang trại lợn ở Bình Định. Việc đầu tư hệ thống
máy phát điện tại các trang trại chăn nuôi không chỉ đem lại hiệu quả đầu tư cao mà còn giúp giảm lượng khí
ga thừa xả ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), tăng cường hiệu quả của các công trình KSH.

1. Đặt vấn đề
Trong thời gian qua, chúng ta đã coi công nghệ KSH
như là biện pháp chủ yếu để xử lý môi trường chăn nuôi
lợn. Do điều kiện Việt Nam có nguồn nước khá dồi dào
nên người chăn nuôi đã sử dụng rất nhiều nước để làm
vệ sinh chuồng trại và làm mát cho lợn. Việc sử dụng
nhiều nước dẫn đến chất thải lỏng không thể thu gom
và chỉ còn cách xử lý thông qua các hầm biogas. Mặc dù
hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn đều có hầm KSH
để xử lý môi trường nhưng vẫn gây ra ô nhiễm nghiêm
trọng cho môi trường xung quanh. Nguyên nhân chính
là do khí ga sinh ra hầu như không được sử dụng để
đem lại hiệu quả kinh tế nên các chủ trang trại thường
không sẵn sàng bỏ chi phí để vận hành, bảo dưỡng và
sửa chữa các hầm biogas đúng cách. Khảo sát của Dự án
LCASP cho thấy, hầu hết các trang trại chăn nuôi chỉ sử
dụng một phần rất nhỏ khí ga sinh ra cho mục đích đun
nấu, việc sử dụng khí ga cho mục đích phát điện hết sức
hạn chế vì hiệu quả kinh tế thấp.
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu những hạn chế
trong áp dụng công nghệ phát điện KSH ở nước ta hiện
nay và phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư máy phát
điện KSH trong các mô hình của Dự án LCASP. Kết quả
nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc phát triển ứng
dụng công nghệ máy phát điện KSH, nhằm giúp giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn hiện
nay.
2. Những hạn chế chủ yếu trong áp dụng máy phát
điện KSH ở nước ta
Theo khảo sát của Dự án LCASP, hiện nay hầu hết
1

các máy phát điện hiện đang vận hành đều được cải tạo
từ máy cũ, chỉ có một số ít máy mới (đầu tư theo Dự án
hoặc tư nhân tự đầu tư). Đa số các máy phát điện đều
có giá thành thấp do các chủ trang trại tiết giảm chi phí
đầu tư. Đồng thời, các máy phát điện cũ được cải tạo
từ động cơ diesel hoặc động cơ xăng, còn các máy phát
điện mới thường có nguồn gốc từ Trung Quốc, một số
khác đặt từ hàng từ Trung Quốc các linh kiện chính,
gia công lắp ráp tại Việt Nam, thời gian bảo hành ngắn.
Các máy phát điện này đều có những hạn chế: (i) Máy
chạy không ổn định, hay hỏng vặt; (ii) vận hành phức
tạp; (iii) khó khăn trong bảo dưỡng, sửa chữa; (iv) chất
lượng lọc khí ga kém dẫn đến tuổi thọ máy phát điện
thấp; (v) giá thành sản xuất điện khí sinh học cao hơn
so với giá bán điện lưới. Nguyên nhân gây ra những hạn
chế nêu trên được xác định như sau:
Máy phát điện chạy không ổn định, hay hỏng vặt:
Do các sản phẩm cung cấp chủ yếu được nhập từ Trung
Quốc với chất lượng không đảm bảo, hoặc do yếu tố lợi
nhuận mà các nhà kinh doanh cắt bớt các thông số kỹ
thuật so với thông số công bố (giảm công suất, bỏ các
phần điều khiển và bảo vệ, cũng như các bộ phận đảm
bảo chất lượng điện năng được cung cấp). Các máy phát
điện được cải tạo từ máy cũ thì động cơ đã xuống cấp và
trình độ cơ khí của các cơ sở chế tạo máy phát điện KSH
của nước ta chưa cao.
Vận hành phức tạp: Đa số nhân công trong trang trại
được giao vận hành máy phát điện đều không có trình
độ về cơ khí và điện do các chủ trang trại tận dụng nhân
công tham gia chăn nuôi lợn để vận hành máy. Hiện
nay, các máy phát điện KSH đều chưa được tự động hóa
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cao trong khi việc vận hành máy phát điện KSH đòi hỏi
phải có kỹ năng chuyên môn như: thao tác nhằm tăng
dần tải trọng của máy phát điện đến công suất mong
muốn, điều chỉnh áp suất dòng khí ga vào máy, đóng
tải các thiết bị sử dụng điện một cách tuần tự,… Có thể
nói, công tác vận hành máy phát điện KSH đòi hỏi nhân
công kỹ thuật cao. Đây là một khó khăn cho chủ trang
trại khi chỉ cần thuê để vận hành 1- 2 giờ/ngày.
Khó khăn trong bảo dưỡng, sửa chữa: Hiện tại trong
nước hầu như không có đơn vị sản xuất trực tiếp các
máy phát điện KSH nên việc tìm nhà cung cấp các phụ
tùng thay thế gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, các thợ
sửa chữa máy phát điện KSH cũng không dễ kiếm tại
nhiều địa phương.
Chất lượng lọc khí ga kém dẫn đến tuổi thọ máy
phát điện thấp: Chất lượng nhiên liệu khí ga đầu vào
rất quan trọng đối với tuổi thọ của máy phát điện KSH.
Do giá thành các bộ lọc khí ga chất lượng cao sử dụng
cho máy phát điện KSH phải nhập khẩu với giá thành
đắt nên nhiều chủ trang trại thường tận dụng các công
nghệ lọc khí ga có chi phí rẻ, dẫn đến chất lượng nhiên
liệu khí ga vào máy thấp. Sự không ổn định hàm lượng
khí mê tan (CH4) và hàm lượng tạp chất cao (đặc biệt
H2S và hơi nước) rất có hại cho động cơ. Bên cạnh đó,
sự không ổn định về lưu lượng và áp suất dòng khí cũng
ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của máy.
Giá thành sản xuất điện KSH cao hơn so với giá bán
điện lưới: Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến người
dân không mặn mà áp dụng công nghệ phát điện KSH.
Nguyên nhân chính của giá thành điện KSH cao là do
chi phí đầu tư máy cao, tuổi thọ máy thấp, chi phí vận
hành, bảo dưỡng, sửa chữa, chi phí lọc khí cao, lượng
điện tiêu thụ không ổn định,…Tất cả những lý do trên

dẫn đến giá thành sản xuất điện KSH cao hơn so với giá
điện lưới. Do vậy, mặc dù các trang trại có nguồn nhiên
liệu khí ga miễn phí nhưng các chủ trang trại vẫn không
thể sử dụng để phát điện thay thế chi phí mua điện lưới
khá tốn kém (có trang trại lên tới hàng trăm triệu đồng/
tháng).
Tóm lại, hạn chế trong việc áp dụng công nghệ
phát điện KSH ở nước ta là do sử dung các máy phát
điện KSH hiện tại không thuận tiện cho chủ trang trại
và không đem lại hiệu quả kinh tế so với sử dụng điện
lưới. Khảo sát của Dự án LCASP cho thấy, nhiều hộ dân
đã sử dụng máy phát điện KSH trong quá khứ đến nay
không tiếp tục sử dụng. Nhiều chủ trang trại có lượng
khí ga thừa rất lớn, mặc dù đã muốn đầu tư máy phát
điện KSH nhưng vẫn còn tâm lý e ngại sau khi đi tham
khảo các trang trại đã sử dụng máy phát điện KSH.
3. Hiệu quả mô hình đầu tư máy phát điện KSH
của Dự án LCASP
Dự án đã tiến hành triển khai các mô hình sử dụng
máy phát điện KSH quy mô nhỏ và lớn tại Lào Cai và
Bình Định. Dự án đã tiến hành nhập khẩu máy chuyên
dụng phát điện bằng KSH với các công suất khác nhau
(5KVA và 60 KVA) để loại bỏ một số hạn chế do nguyên
nhân máy kém chất lượng hoặc máy cũ. Hiệu quả kinh
tế và mức độ thuận tiện khi vận hành máy đã được Dự
án đánh giá, phân tích dưới đây:

3.1. Hiệu quả kinh tế của mô hình:
Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình máy phát
điện 60 KVA sử dụng cho trang trại khoảng 2400 lợn tại
Bình Định và mô hình sử dụng máy phát điện 5KWh tại
Lào Cai của Dự án LCASP cho kết quả như sau:

Bảng 1: Phân tích hiệu quả kinh tế các mô hình đầu tư máy phát điện quy mô nông hộ và trang trại tại Lào Cai và Bình Định

STT Các chỉ tiêu nghiên cứu

Chi phí và lợi nhuận (triệu VNĐ)
Hộ dân (máy phát 5 KVA)

Trang trại (máy phát 60
KVA)

40

377

4

37,7

Lãi suất vay hằng năm (6,8%/ năm)

2,72

25,6

Nhân công (0,5 giờ/ ngày)

8,25

8,25

Bảo dưỡng, sửa chữa

1

25

3

Doanh thu từ tiết kiệm điện (trung bình 2.000đ/ kwh
bao gồm cả giờ cao điểm với giá thành 2.862 đ/ kwh)

18

200

4

Lợi nhuận hằng năm

2,03

103,45

5

Tỷ suất sinh lời (ROI)

5%

27%

1

Chi phí đầu tư hệ thống máy phát điện

2

Chi phí hằng năm
Khấu hao (10%/ năm)

6
Thời gian hoàn vốn (năm)
6,6
2,7
Ghi chú: Hộ chăn nuôi – ông Đoàn Văn Bình, Lào Cai, hầm biogas 50 m3, sản lượng điện dự kiến 9.000 kwh/ năm (chạy 5 - 6
h/ ngày), thay thế khoảng 50% nhu cầu điện của hộ dân; Trang trại – trại lợn Huy Tuyết, Bình Định, hầm biogas 4.500m3, sản
lượng điện dự kiến 100.000 kwh/năm (chạy 8 – 10 h/ngày vào các khung giờ cao điểm), thay thế khoảng 25% nhu cầu điện của
trang trại.
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Kết quả thu được ở Bảng trên cho thấy: Đối với máy
phát điện công suất nhỏ, việc đầu tư mang lại hiệu quả
kinh tế không cao với tỷ suất lợi nhuận chỉ 5%/năm,
thời gian hoàn vốn đầu tư là 6,6 năm. Đối với máy
phát điện có công suất lớn cho quy mô trang trại sẽ
cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, cụ thể, trang trại
Huy Tuyết tại Bình Định cho tỷ suất lợi nhuận lên đến
gần 30% và thời gian hoàn vốn chỉ 2,7 năm. Thực tế,
đối với các trang trại lợn lớn như trại Huy Tuyết, hàng
tháng chi phí tiền điện lên tới 80 triệu đồng, bao gồm
cả chi phí điện giờ cao điểm. Tuy nhiên, từ khi đầu
tư máy phát điện thì chi phí tiền điện đã giảm xuống
khoảng trên dưới 50 triệu đồng/tháng. Tính toán của
tư vấn LCASP về chi phí phát điện KSH là khoảng
1.826 đồng/ Kwh. Chi phí này cao hơn giá điện lưới
công nghiệp giờ thấp điểm là 1.004 đồng/Kwh và giờ
bình thường là 1.572 đồng/Kwh nhưng lại thấp hơn
nhiều so với giá điện lưới giờ cao điểm là 2.862 đồng/
Kwh. Hơn nữa, một lợi ích kinh tế khác khi đầu tư
máy phát điện KSH cũng được ghi nhận là chủ trang
trại sẽ không phải đầu tư thêm máy phát điện diesel
dự phòng khi mất điện trị giá vài trăm triệu mà đôi
khi cả năm chỉ sử dụng được vài chục giờ. So sánh trên
cũng cho thấy, việc đầu tư máy phát điện KSH công
suất nhỏ để sử dụng tại các hộ gia đình là không đem
lại hiệu quả kinh tế ở những nơi có lượng điện tiêu thụ
thấp do giá thành điện sinh hoạt chưa tính lũy kế rất
thấp (1.549 đồng/ Kwh). Giá thành phát điện KSH chỉ
có thể tương đương giá điện lưới khi hộ gia đình sử
dụng điện ở mức 3 (từ 101 - 200 Kwh với giá điện sinh
hoạt là 1.858 đồng/Kwh).
3.2. Thực tế vận hành của mô hình
Phản ánh của các hộ dân tham gia các mô hình của
Dự án LCASP cho thấy, các máy phát điện công suất
nhỏ vận hành không ổn định so với các máy phát điện
công suất lớn. Theo tìm hiểu, Dự án xác định nguyên
nhân chính là do các hộ dân thường nối nguồn điện từ
máy phát điện KSH vào mạng điện của gia đình, nơi
có công suất tải không ổn định. Do các máy phát điện
KSH cần phải tăng công suất một cách từ từ để tránh
quá tải nên việc sử dụng các máy phát điện KSH cho
mạng điện gia đình là không phù hợp do việc bật tắt
các thiết bị sử dụng điện diễn ra thường xuyên dẫn
đến quá tải máy phát điện hoặc máy chạy với mức độ
tải quá thấp so với công suất của máy nên không hiệu
quả.
Các máy phát điện công suất lớn thường được sử
dụng cho những trang trại có nhu cầu sử dụng điện
cao với công suất tải ổn định như để chạy quạt công
nghiệp cho các chuồng kín, thắp sáng, đèn sưởi ấm
cho lợn,… nên máy phát điện luôn chạy ổn định với
công suất đạt khoảng 70% công suất tối đa (đây là mức
độ tải tốt nhất đảm bảo tuổi thọ của máy). Hơn nữa,
máy phát điện công suất lớn có tốc độ vòng quay mô
tơ thấp (khoảng 1500 vòng/phút) nên máy có thể vận
hành liên tục lên tới 15 - 20 giờ một ngày.

▲Hình 1. Mô hình máy phát điện công suất lớn của Dự án
LCASP tại Bình Định

4. Kết luận và kiến nghị
Kết quả nghiên cứu của Dự án LCASP cho thấy,
việc ứng dụng công nghệ KSH như là biện pháp chủ
yếu để xử lý môi trường chăn nuôi lợn quy mô trang
trại nhưng lại chưa quan tâm giải quyết đầu ra cho một
lượng lớn khí ga sinh ra đã dẫn đến không hiệu quả về
kinh tế và ô nhiễm môi trường. Việc nghiên cứu ứng
dụng hiệu quả công nghệ phát điện KSH là hết sức cấp
thiết, nhằm giải quyết những bất cập trong ứng dụng
công nghệ KSH để xử lý môi trường chăn nuôi lợn ở
nước ta hiện nay.
Thông qua thực hiện các mô hình trên cho thấy,
đầu tư máy phát điện KSH công suất nhỏ cho hiệu
quả kinh tế thấp và mức độ thuận tiện trong vận hành
không cao. Chỉ khi lượng điện năng tiêu thụ trong gia
đình đạt mức trên 200 Kwh/ tháng (giá điện sinh hoạt
mức 4) thì việc sử dụng máy phát điện KSH mới đem
lại hiệu quả kinh tế do giá thành phát điện thấp hơn giá
điện lưới. Trái lại, đầu tư máy phát điện KSH công suất
lớn đem lại hiệu quả cao về kinh tế và máy vận hành
ổn định, thuận tiện cho các chủ trang trại. Điều này lý
giải thực tế là người dân không mặn mà đầu tư các máy
phát điện KSH công suất nhỏ, mặc dù đã có rất nhiều
nghiên cứu và khuyến cáo sử dụng trong thời gian qua.
Để tăng cường ứng dụng công nghệ phát điện KSH,
Nhà nước cần phải quan tâm hỗ trợ các nghiên cứu
và chuyển giao công nghệ nhằm giảm giá thành phát
điện KSH so với điện lưới thông qua giảm chi phí đầu
tư, bảo dưỡng, sửa chữa, chi phí lọc khí ga, áp dụng
công nghệ tự động hóa,... Đồng thời tăng cường mức
độ thuận tiện khi áp dụng công nghệ phát điện KSH
thông qua tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ bảo
dưỡng, sửa chữa, cung ứng bộ lọc khí ga, dịch vụ vận
hành, thiết bị tự động hóa,... Có như vậy mới tạo được
thị trường đầu ra cho KSH từ các hầm biogas quy mô
lớn, giúp các chủ trang trại vận hành hiệu quả hệ thống
xử lý chất thải chăn nuôi lợn■
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TRỒNG CÂY PHỦ XANH BÃI THẢI MỎ VÙNG
THAN QUẢNG NINH
ThS. Trần Miên (1)
ThS. Nguyễn Tam Tính
ThS. Đỗ Mạnh Dũng

Phủ xanh bãi thải là một nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà khai thác mỏ nhằm phục hồi cảnh quan và
môi sinh sau khai thác. Trải qua một thời gian dài, việc phủ xanh các bãi thải mỏ than vùng than Quảng Ninh
được thực hiện theo kinh nghiệm dân gian hoặc phục hồi tự nhiên. Từ năm 2004, đội ngũ cán bộ quản lý môi
trường của Tổng Công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã bắt
đầu nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật lâm sinh vào phục hồi và phủ xanh bãi thải mỏ. Các nghiên cứu và ứng
dụng tập trung vào các vấn đề về cấu trúc, thổ nhưỡng, lâm sinh, sinh thái bãi thải và các kỹ thuật trồng cây.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia nước ngoài để giải quyết một số vấn đề
mà ngành Than chưa có kinh nghiệm và chưa có tiền lệ ở Việt Nam như xử lý tính axit của đất đá bề mặt bãi
thải, biện pháp phủ xanh trong những điều kiện đặc biệt. Nhờ có các nghiên cứu chuyên sâu, kỹ thuật trồng
cây phủ xanh bãi thải đã hình thành và trở thành một lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành môi trường được phát
triển trong lĩnh vực khai khoáng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
Bài viết trình bày về các đặc điểm bãi thải mỏ và kỹ thuật trồng cây phủ xanh bãi thải đã được nghiên cứu,
thử nghiệm và ứng dụng cho các bãi thải mỏ tại vùng than Quảng Ninh trong giai đoạn 2004 - 2016.

1. Đặt vấn đề
Các bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh có chung
đặc điểm là dạng bãi thải cao, không san cắt tầng, góc
dốc sườn tầng lớn, không có lớp đất phủ nên thường
không có lớp phủ thảm thực vật trừ những bãi thải
hoặc khu vực đổ thải đã dừng đổ thải từ 5 ÷ 10 năm trở
lên. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xói lở, thậm chí
trượt lở bãi thải ở phạm vi lớn, gây mất cảnh quan và là
nguồn tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường do bụi.
Cải tạo, phục hồi môi trường các bãi thải sau hoặc
ngay trong quá trình khai thác là nghĩa vụ lớn đối với
các chủ mỏ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên,
khi thực hiện nhiệm vụ này, nhiều vấn đề nảy sinh từ
thực tiễn cho thấy công tác phủ xanh bãi thải gặp nhiều
vấn đề khó khăn, đó là:
- Sự ảnh hưởng của cấu trúc bãi thải đến các giải
pháp lâm sinh;
- Sự ảnh hưởng của đặc tính thổ nhưỡng bãi thải
đến kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng;
- Sự phù hợp của giống cây trồng bản địa và ngoại
lai, tiềm năng kinh tế của các loài cây được sử dụng;
- Xử lý những vấn đề đặc điểm rất riêng biệt của bãi
Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - TKV
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thải nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cây trồng phát
triển như giảm tính axit của đất đá thải, phủ xanh trên
nền vật liệu đá tảng.
Đây là những vấn đề mới mà kinh nghiệm dân gian
chưa có tiền lệ buộc các nhà quản lý và kỹ thuật môi
trường của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản
Việt Nam phải thực hiện trong gần 20 năm qua và đến
nay đã được đúc rút thành bài học.
2. Giải pháp
2.1. Đặc điểm các bãi thải
a. Thành phần độ hạt và phân bố
Các bãi thải mỏ tại vùng than Quảng Ninh đều tạo
thành dạng bãi thải cao với chiều cao lớn nhất là 300 m.
Góc dốc sườn bãi thải tương đối lớn, từ 30o - 40o. Thành
phần vật liệu bãi thải thường là các loại đất đá được nổ
mìn với các cỡ hạt khác nhau và có tính chất rời rạc,
trong đó đá thải chiếm tới trên 90% tổng số vật liệu thải
(có đường kính > 2 mm) và đất có trong bãi thải chỉ
chiếm < 10% tổng số vật liệu thải [Đỗ Thị Lâm, 2003].
Do phương pháp đổ thải, có sự phân bố không đều
cỡ hạt trên bề mặt bãi thải theo chiều cao tầng thải.

TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN

Thực tế khảo sát tại các bãi thải đều cho thấy cỡ hạt
nhỏ ở phía trên, hạt thô tập trung ở phía dưới, đá to
hoặc đá tảng ở chân bãi thải. Cỡ hạt lớn khi lăn xuống
dưới chân tầng thải thường tách xa chân bãi thải nên
tạo cho bề mặt sườn bãi thải dạng lõm.
Đất đá thải mỏ có kích cỡ không đồng đều gây khó
khăn cho cây khi mọc và phát triển bộ rễ vào lớp mặt
bãi thải. Ở các khu vực cỡ hạt mịn (phần đỉnh bãi thải)
thành phần chủ yếu là cát nên khả năng giữ nước kém,
hàm lượng dinh dưỡng thấp.
Bảng 1 trình bày sự phân bố cỡ hạt tại bãi thải
Chính Bắc – mỏ than Núi Béo [University of Bochum,
2015].
Bảng 1. Các thông số đặc trưng về phân bố cỡ hạt bãi thải
Chính Bắc
Tối thiểu

Tối đa

Trung bình

d10 [mm]

0,005

5

0,07

d60 [mm]

10

100

35

d30 [mm]

0,15

30

5,5

dw [mm]

0,11

0,67

0,21

20

2000

500

U = d60 / d10

Một số đặc điểm chủ yếu của bãi thải mỏ than vùng
than Quảng Ninh đã được nhận dạng là: Bãi thải có tính
liên kết kém do đặc điểm thành phần vật liệu thải nên
dễ gây ra trượt lở; sườn bãi thải không ổn định thành
phần độ hạt nên gây khó khăn cho việc san cắt tầng;
thổ nhưỡng kém do thiếu chất dinh dưỡng, độ mùn
thấp và đất đá thải có tính axit; việc phục hồi thảm thực
vật trên bãi thải mỏ than cũng gặp nhiều khó khăn do
bề mặt bãi thải có nhiệt độ cao do hấp thụ nhiệt trong
mùa hè, độ ẩm không khí thấp hơn các khu vực xung
quanh và luôn chịu gió lớn [Đỗ Thị Lâm, 2003].
Khi tiến hành phủ xanh các bãi thải, có nhiều khó
khăn trong việc thực hiện phủ xanh các khu vực chân
bãi thải nơi có nhiều đá to, đá tảng. Tất cả các loại hình
bãi thải, trừ bãi thải trong chịu sự tác động của các đặc
điểm này.

b. Thổ nhưỡng
Thành phần chủ yếu của vật liệu trên các bãi thải
mỏ lộ thiên là đất đá do nổ mìn gồm: Cát kết, bột kết,
sét kết và đất phủ, bị phong hóa nhanh, dễ nứt nẻ, vỡ
vụn, khi gặp nước thì chảy nhão nên dễ gây lụt lội,
trượt lở. Các bãi thải mỏ than có đặc điểm chung là lớp
đất phủ đệ tứ không được thu hồi lại khi mở mỏ nên
không có đất phủ trở lại khi phủ xanh, tạo cho bề mặt
bãi thải rất nghèo chất dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu
tại các bãi thải Đèo Nai, Hà Tu, Núi Béo [University of
Bochum, 2015] cho thấy một số chỉ tiêu hóa học đất
như sau: pH: 4,15 ÷ 4,91; K2O: 2,05 ÷ 2,28%; P2O5: 615

÷ 753 ppm; NaO2: 0,068 ÷ 0,070%; tỷ lệ C/N: 55,85 ÷
80,86; CaO: 0,115 ÷ 0,248%. Trong thành phần đất
đá thải cũng tồn tại các nguyên tố có hại đối với cây
trồng như SiO, As, Cr, Pb, Ni, Al2O3.
Đất đá thải tại các bãi thải mỏ than vùng Quảng
Ninh có đặc tính chung là có tính axit do quá trình
phong hóa đất đá thải, lưu huỳnh có trong pyrit bị
ôxy hóa thành sunphat, sản sinh ra axit sunphuaric
và nồng độ sắt cao gây cản trở thực vật hấp thu dinh
dưỡng, kìm hãm sự phát triển của thảm thực vật.

c. Đặc điểm sinh thái
Do bãi thải mỏ có môi trường khô cằn, nghèo
dinh dưỡng nên không thuận lợi cho quá trình phát
triển thực vật. Tuy vậy, nhờ điều kiện khí hậu nóng
ẩm, mưa nhiệt đới nên có một số loài cây cỏ có thể
phát triển tự nhiên trên bề mặt bãi thải theo ba giai
đoạn [Đỗ Thị Lâm, 2003]:
- Giai đoạn 1, khi thời gian tồn tại của bãi thải
mới hình thành từ 1 - 5 năm chỉ có các loại cây cỏ
mọc được (cỏ le, chè vè, lau, chít...).
- Giai đoạn 2, khi thời gian tồn tại của bãi thải từ
5 - 10 năm xuất hiện các loại cây bụi (cây dẻ ngon,
thao kén, thẩu tấu, sim, mua...).
- Giai đoạn 3, khi bãi thải đã tồn tại được 20 - 30
năm có các loại cây gỗ nhỏ (đuôi lươn tía, cà suối,
sơn ta...). Tuy nhiên, sự phát triển tự nhiên này
không đều, phát triển mạnh hơn ở những khu vực
bãi thải có điều kiện thuận lợi hơn về điều kiện khí
hậu.
Thực tiễn trồng cây trên bãi thải nhiều năm và
thực hiện các dự án CPM bãi thải do TKV tiến hành
tại vùng than Quảng Ninh cho thấy giống cây trồng
chủ đạo trên các bãi thải mỏ than là keo (lai hoặc lá
tràm). Ngoài ra còn có một số loài cây thân gỗ khác
(thông, phi lao, sấu), cây họ đậu (muồng muồng).
Các loài cỏ thường gặp là lau, lách, chít.
2.2. Đặc điểm lâm sinh
a. Lựa chọn giống cây
Do đặc điểm thành tạo bãi thải, thành phần độ
hạt vật liệu thải, các bãi thải mỏ than có một đặc
điểm chung là khả năng giữ nước kém. Do vậy, giống
cây được sử dụng phủ xanh bãi thải phải là giống cây
chịu được hạn. Hàm lượng nước ngầm trong các bãi
thải mỏ than không lớn nên không đủ độ ẩm cung
cấp cho cây trồng.
Thời vụ trồng cây cũng cần lựa chọn phù hợp với
thời tiết. Thời vụ trồng tốt nhất là mùa xuân đầu hè
khi đã có mưa.
Thực tế cho thấy, các loại cây trồng bản địa mọc
tự nhiên ở các khu vực khai thác mỏ nhìn chung sinh
trưởng tốt bất chấp các điều kiện môi trường của các
khu vực khai thác mỏ rất khắc nghiệt. Ngược lại, các
loại cây trồng không phải là bản địa nhưng có nguồn
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gốc từ các khu vực khác trên thế giới hoặc trong nước
có thể kém thích nghi với các điều kiện khí hậu vùng.
Do vậy, thử nghiệm và thuần giống các loài cây ngoại
lai là một trong những nội dung cần thiết trước khi đưa
một giống cây trồng mới vào thực hiện phủ xanh.

b. Phương pháp trồng cây trên bề mặt tầng
Trong các loài cây sử dụng để phủ xanh, cây keo và
phi lao phát triển tốt, trong điều kiện bãi thải ổn định
có thể phủ xanh sau 3 năm. Cây thông nhìn chung phát
triển rất chậm, một số vị trí ổn định phát triển khá tốt
(tầng +190 Mông Gioăng, lộ vỉa Vàng Danh) nhưng
cũng phải sau nhiều năm mới phủ xanh. Cỏ vetiver
phát triển bộ rễ nhanh nhưng ít phát triển theo chiều
rộng, thích hợp cho việc giữ đất và không phù hợp để
phủ xanh bãi thải.
Trong giai đoạn 2006 – 2009, cây jatropha đã được
trồng thử nghiệm tại bãi thải Vỉa 7, 8 Hà Tu (cũ), sau
đó được NEDO (Nhật Bản) đề xuất trồng thử nghiệm
tiếp tại mặt bằng bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi Béo
nhằm mục đích sản xuất dầu sinh học thông qua một
dự án hợp tác với tỉnh Quảng Ninh nhưng giống cây
jatropha không thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ
nhưỡng bãi thải mỏ nên không được xem xét mở rộng
ứng dụng.
Cũng nhằm mục đích thử nghiệm trồng các loài cây
năng lượng trên mặt bằng bãi thải mỏ để sản xuất dầu
sinh học, một dự án hợp tác giữa Tổng cục Môi trường
và Viện Nghiên cứu độc lập các giải pháp môi trường
(UfU) đã được triển khai trong đó thực hiện trồng thử
nghiệm các loài cây thầu dầu, cao lương, trẩu trên mặt
bằng bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi Béo trong giai
đoạn 2017 – 2019.
Mật độ cây trồng phủ xanh 1.600 ÷ 2.200 cây/ha
đối với các loài keo theo định mức tại Quyết định số
38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ NN&PTNT.
Do yêu cầu phủ xanh nhanh bãi thải, TKV đã nâng mật
độ cây trồng lên 2.500 cây/ha, rồi 4.000 cây/ha (Công ty
than Khe Sim – Tổng Công ty Đông Bắc) và có đơn vị
đã thực hiện 10.000 cây/ha (Công ty CP than Cọc Sáu)
không kể tỷ lệ trồng dặm. Với mật độ trồng 5.000 cây/
ha ở những khu vực bãi thải ổn định thì sau 3 năm đảm
bảo phủ xanh bãi thải.
Kỹ thuật trồng cây: Trồng bằng cây con trong hố
đào có kích thước 40 x 40 x 40 cm, bổ sung thêm phân
bón và đất màu theo quy định. Bố trí hố hố trồng theo
hình nanh sấu.
c. Phương pháp phủ xanh sườn bãi thải
Tại các bãi thải đã dừng đổ thải lâu năm thường gặp
các loài cỏ, cây thảo mộc và cây bụi nhỏ. Tại các bãi thải
mới đổ thải hoặc được thực hiện phủ xanh trong những
năm gần đây, lớp thảm thực vật trên sườn bãi thải được
trồng có chọn lọc với các giống cỏ là lau, le, chít, điền
thanh hoa vàng. Một số loài cây bụi nhỏ như hoa giấy
đã được đưa vào trồng tạo cảnh quan (Nam Đèo Nai,
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Chính Bắc phía Đông tại mức +240 ÷ +256). Giai đoạn
1998 – 2002, một giống cây dây leo họ đậu ngoại lai là
cây Kuzdu có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được trồng
thử nghiệm trên sườn dốc nhưng không thành công
do khả năng chống xói lở kém, độ che phủ không cao.
Năm 2007, giống cỏ vetiver đã được trồng thử nghiệm
tại bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi Béo tại mức +240
÷ +256 khu vực phía Đông với mục đích chống sạt lở
và đã thành công, sau đó đã được đưa vào trồng trên
sườn bãi thải Nam Lộ Phong – mỏ than Hà Tu. Giống
cỏ này đã tỏ ra thích ứng với điều kiện khô hạn của bãi
thải, khả năng chống xói lở rất cao nhờ tác dụng của bộ
rễ. Tuy nhiên, do có giá thành cao nên giống cỏ này chỉ
được sử dụng khi cần chống sạt lở cho các khu vực bãi
thải có nguy cơ đe dọa an toàn tại các khu vực gần khu
dân cư và hạ tầng dưới chân bãi thải.
Mật độ trồng: Để tăng độ che phủ, giảm thiểu nước
mưa rửa trôi xói mòn bề mặt, cỏ lau le được trồng với
mật độ 35.000 khóm/ha (khoảng cách các khóm 15cm,
khoảng cách các hàng 1,5 - 2m).
Thời vụ: Vào mùa xuân, khoảng tháng 2 đến tháng 3
(mùa mưa phùn). Do điều kiện sinh thái bãi thải không
thuận lợi (thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng, điều kiện
tự nhiên khắc nghiệt) nên thời vụ trồng cây phải theo
đúng mùa để tận dụng thời tiết thuận lợi cho cây trồng.
Trồng dặm: Khoảng 10 ÷ 30%.
Các loài thực vật đã được sử dụng vào công tác phủ
xanh bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh được trình bày
trong Bảng 2.
Bảng 2. Các loài thực vật đã được sử dụng phủ xanh tại các
bãi thải mỏ
Bãi thải, khu vực
Loại cây trồng
bãi thải
Trên sườn tầng Trên mặt tầng và
mặt bãi thải
Nam Đèo Nai

Cỏ lau, lách, hoa Keo lá tràm, thông,
giấy
phi lao, bằng lăng,
sấu

Mông Gioăng - Cỏ lau, lách
Đèo Nai

Keo lá tràm

Đông Cao Sơn

Có lau, lách

Keo lá tràm

Đông Khe Sim - Cỏ lau, lách
Nam Khe Tam

Keo lá tràm

Ngã Hai - Quang Cỏ lau, lách
Hanh

Keo lá tràm

Nam Lộ Phong - Cỏ lau, lách, sắn Keo lá tràm
Hà Tu
dây rừng, vetiver
Vỉa 7, 8 Hà Tu Cỏ lau, lách
(cũ)

Keo
lá
jatropha

tràm,

Chính Bắc - Núi Lau,
lách, Keo
lá
tràm,
Béo
vetiver,
điền jatropha,
cao
thanh, bòng đụt lương, thầu dầu
Các bãi thải lộ vỉa Cỏ tự nhiên

Keo lá tràm
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d. Xử lý các tình huống đặc biệt
Xử lý tính axit đất nền bãi thải
Để tạo thuận lợi cho quá trình phủ lại thảm thực
vật, giá trị pH đất đá thải phải gần với độ trung tính.
Một giải pháp đã được thử nghiệm để xử lý đất đá thải
có tính axit là trộn đất đá thải với các chất phụ gia sẵn
có ở địa phương.
- Sử dụng tro rơm (đốt từ rơm) và tro bay từ các nhà
máy điện đốt than (nhiệt điện Phả Lại) được nghiên
cứu thử nghiệm tại bãi thải Chính Bắc – mỏ than Núi
Béo cho thấy, cả tro bay và tro rơm đều có khả năng
góp phần làm tăng giá trị pH [University of Bochum,
2015]. Thí nghiệm được tiến hành với quy mô thực địa
và được so sánh với lớp nền tiêu chuẩn (lớp đất mặt)
và vật liệu đất đá thải thuần túy.
- Một nghiên cứu thử nghiệm khác đã được thực
hiện tại bãi thải Nam Đèo Nai trong khuôn khổ hợp
tác giữa VINACOMIN và NEDO (Nhật Bản) với chất
phụ gia được lựa chọn là tro xỉ nhà máy nhiệt điện Cẩm
Phả. Từ kết quả thử nghiệm, các chuyên gia NEDO đã
có các kiến nghị về công tác xử lý bãi thải và phủ xanh
với các chất phụ gia là tro xỉ nhà máy nhiệt điện sẵn có
ở Quảng Ninh để cải tạo đất bãi thải (Bảng 3).
Bảng 3. Xử lý đất bãi thải có tính axit theo phương pháp
Nhật Bản (NEDO)
TT
1

2

Khu vực

Biện pháp cải tạo thổ
nhưỡng

Sau quá trình đổ thải
Khu vực dốc thoải

Hỗn hợp đất và tro
nhiệt điện than

Khu vực dốc đứng

Túi tro than

Toàn bộ khu vực

Bổ sung đất màu mang
từ nơi khác đến

Trong quá trình đổ thải
Các bãi thải đang hoạt Thay đá thải bằng tro
động, khu vực đã khai nhiệt điện than
thác

Xử lý phủ xanh trên nền vật liệu chủ yếu là đá, đá
tảng
Giải pháp công nghệ đã được nghiên cứu thử
nghiệm thành công là phủ túi vải có gieo hạt theo dự
án hợp tác nghiên cứu “Ổn định và phủ thảm thực vật
bãi thải Nam Đèo Nai – TX. Cẩm Phả - tỉnh Quảng
Ninh – Việt Nam” được thực hiện giữa VINACOMIN
và MIRECO (Hàn Quốc) giai đoạn 2011 – 2013. Tỷ lệ
pha trộn các vật liệu đưa vào trong túi vải được trình
bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Tỷ lệ pha trộn các nguyên liệu cho túi vải (/100 m2)
Đơn vị

Đất

Cát

Vôi

Chất
giữ ẩm

Phân
hữu cơ

Trọng
lượng
(kg)

8.000

4.000

60

25

50

Tỷ lệ (%)

65,5

32,8

0,5

0,8

0,4

2.3. Theo dõi phục hồi môi sinh thảm thực vật
a. Giám sát và chăm sóc cây trồng
Công tác giám sát và chăm sóc cây trồng tại các bãi
thải được CPM là một trong các nội dung của dự án
/ phương án CPM mỏ nói chung và CPM bãi thải nói
riêng. Chế độ chăm sóc cây sau khi trồng được vận
dụng theo hướng dẫn của Cục Khuyến nông – Bộ
NN&PTNT bao gồm chăm sóc cây trồng trong 3 năm
sau khi trồng và trồng dặm theo quy định. Các hoạt
động thực tiễn liên quan chăm sóc cây trồng được thực
hiện trên các bãi thải mỏ của TKV như sau:
- Chăm sóc năm đầu tiên gồm 3 lần: Lần thứ nhất
sau khi trồng 1 - 2 tháng, vun xới quanh gốc đường
kính 0,8 m. Lần thứ hai sau 7 - 8 tháng, vun xới quanh
gốc 1m, tỉa cành cao đến 1 m. Lần thứ ba sau 10 - 11
tháng, vun xới quanh gốc 1 m.
- Chăm sóc năm thứ hai gồm 3 lần: Lần thứ nhất
vào tháng 3 đến tháng 4, vun xới quanh gốc 1m, bón
thúc phân (NPK 0,2kg/gốc cây). Lần thứ hai vào tháng
7 - 8, vun xới quanh gốc 1m, tỉa cành cao đến 1m. Lần
thứ ba vào tháng 10 - 11, vun xới quanh gốc rộng 1m.
- Chăm sóc năm thứ ba gồm 2 lần: Lần thứ nhất
vào tháng 3 - 4, vun xới quanh gốc 1m, rạch cách gốc
40 - 50 cm bón thúc phân NPK (0,2kg/gốc cây). Lần 2
vào tháng 7 - 8, chặt cây sâu bệnh, vun xới quanh gốc
1m, tỉa cành cao đến 1,5 - 2m.
- Trồng dặm thay thế các cây chết. Tỷ lệ trồng dặm
theo hướng dẫn hiện hành là 10 – 30%.
- Dấu hiệu môi sinh hệ thực vật được phục hồi là
cây cối phát triển tươi tốt, không có sâu bệnh, khu vực
được trồng cây, phủ cỏ chỉ sau 3 năm là khép tán.
3. Kết quả
Trong giai đoạn 2004 – 2016, đã có 20 bãi thải mỏ
tại vùng than Quảng Ninh đã được cải tạo, phục hồi và
phủ xanh, góp phần thay đổi môi trường và cảnh quan
vùng than, tạo diện mạo mới cho phát triển đô thị và
du lịch các khu vực khai thác than tại Quảng Ninh.
Kỹ thuật cải tạo, phủ xanh bãi thải các bãi thải mỏ
vùng than Quảng Ninh đã được nghiên cứu tổng hợp
và xây dựng thành quy trình trong đề tài Nghiên cứu
xây dựng quy trình cải tạo, phục hồi các bãi thải mỏ
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than – khoáng sản và đã được TKV nghiệm thu, tạo
cơ sở mở rộng triển khai áp dụng cho các khu vực khai
thác khoáng sản khác của TKV.
Các giải pháp trồng cây phủ xanh bãi thải đã được
xây dựng thành giải pháp chủ đạo trong các phương án
cải tạo, phục hồi môi trường được Hội đồng thẩm định
của Bộ TN&MT chấp thuận cho các dự án đầu tư khai
thác mỏ.
4. Kết luận và trao đổi
Việc trồng cây phủ xanh tại đỉnh các bãi thải, các
khu vực có độ dốc thấp, chiều cao tầng thải nhỏ, sườn
tầng thải là đất đá lẫn lộn đạt kết quả tốt, sau 3 năm bãi
thải đã có thể được phủ xanh với các loài keo với mật độ
5.000 cây/ha trở lên.
Các khu vực bãi thải có chiều cao tầng thải lớn, sườn
tầng thải là đất đá hạt mịn, kết quả trồng cây có kết quả
kém, cây phát triển không đồng đều, tỷ lệ cây chết cao
do cây, đất màu, phân bón bổ sung bị cuốn trôi do sạt
lở trong mùa mưa.
Trong các loài cây đã trồng để phủ xanh bãi thải, keo
và phi lao cho tốc độ phủ xanh nhanh nhất trong đó
keo có tác dụng cải tạo đất, cây phi lao ảnh hưởng xấu
đến đất. Các loài cây khác nhìn chung phát triển chậm
hoặc kém, không đáp ứng được yêu cầu chống xói lở bề
mặt sườn bãi thải và phủ xanh.

Để chống xói lở sườn tầng, giải pháp trồng các loài
cỏ, cây thân bụi là thích hợp. Chỉ trồng cây thân gỗ sau
ít nhất 5 năm tính từ khi dừng đổ thải để lớp thảm thực
vật trên sườn dốc phát triển, ngăn chặn xói lở và giữ ẩm
cho lớp đất mặt.
Phương pháp trồng cây phổ biến trên các bãi thải
hiện nay là trồng độc canh. Ưu điểm của phương pháp
trồng độc canh là dễ thực hiện, khâu chuẩn bị cây giống
đơn giản. Tuy nhiên, phương pháp trồng độc canh có
nhiều hạn chế đối với phủ xanh bãi thải:
- Sự sử dụng tài nguyên có sẵn trong môi trường
sống (ánh sáng, nước, các chất dinh dưỡng) của một
loài cây đơn lẻ không hiệu quả bằng nhiều loài cây khác
nhau trên cùng khu vực;
- Sự sản sinh ra sinh khối của các loài cây khác nhau
sẽ cao hơn so với sinh khối được sản sinh chỉ do một
loài cây;
- Trồng cây độc canh không tạo ra được sự phong
phú đối với đa dạng sinh học;
- Khả năng chống đỡ với sâu bệnh kém hơn trồng
hỗn giao.
Giải pháp trồng cây hỗn giao hiện đang được áp
dụng phổ biến trong phủ xanh các bãi thải mỏ vùng
than Quảng Ninh■
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KẾT NỐI SONG SONG MÔ HÌNH
WRF - CMAQ ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ MỘT SỐ CHẤT
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO VIỆT NAM
Lê Văn Quy (1)
Lê Văn Linh
Nguyễn Anh Dũng2

TÓM TẮT
Cơ sở khoa học cho những nghiên cứu đánh giá về hiện trạng nồng độ các chất ô nhiễm không khí là số
liệu quan trắc từ các trạm quan trắc môi trường. Tuy nhiên, không phải khi nào cũng có đủ cơ sở dữ liệu phục
vụ cho việc tính toán, đánh giá chất lượng môi trường không khí, khi đó, mô hình WRF - CMAQ là một trong
những công cụ hữu hiệu, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng. Trong nghiên cứu này, bộ công cụ kết nối song
song giữa mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF và mô hình chất lượng không khí (CLKK) CMAQ phục
vụ mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở Việt Nam đã được ứng dụng. Các kết quả mô phỏng,
đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm không khí vào tháng 1/2017 cho thấy, nồng độ CO, NO2, SO2 và bụi PM2.5
tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ. Kết quả của nghiên cứu góp phần nâng
cao hiệu quả công tác nghiệp vụ dự báo chất lượng môi trường nói chung và dự báo chất lượng môi trường
không khí nói riêng.
Từ khóa: Công cụ kết nối song song WRF - CMAQ Two Way, PM2.5, CO, SO2, NO2.

1. Mở đầu
Trước đây, các nghiên cứu về mô hình CLKK chủ
yếu thực hiện kết nối không đồng thời (nối tiếp), các
mô hình khí tượng được mô phỏng để tạo đầu vào cho
các mô hình chất lượng môi trường không khí. Những
năm gần đây, các mô hình “đồng thời”, kết nối mô
phỏng song song được ứng dụng và phát triển mạnh
mẽ trong công đồng nghiên cứu khoa học [1].
Thực tế trong khí quyển thực, các quá trình khí
tượng và hóa học tương tác với nhau rất chặt chẽ thông
qua các tác động hồi tiếp giữa khí hậu - hóa học - xon
khí - mây - bức xạ. Trong khi đó, các mô hình “đồng
thời” tuy yêu cầu khoảng thời gian tích phân dài hơn,
nhưng lại giải quyết được bài toán hồi tiếp của sol khí
tới hệ thống khí hậu. Hệ thống có thể mô phỏng đồng
thời thành phần hóa học và thành phần khí tượng trên
cùng một quy mô không gian, thời gian, do đó, có thể
bỏ qua các bước nội suy phức tạp [1] [2]. Nếu mô hình
khí tượng và mô hình hóa học không được tích phân
đồng thời với nhau, sẽ dẫn đến những sai số lớn do
bước cập nhật đầu vào khí tượng thấp, nên mô hình có
1
2

thể không nắm bắt được những quá trình khí tượng xảy
ra trong quy mô thời gian nhỏ [3].
Nghiên cứu ứng dụng công cụ kết nối song song
giữa mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF và mô
hình CMAQ sẽ như một mô hình “đồng thời”, phục
vụ mô phỏng nồng độ CO, NO2, SO2 và bụi PM2.5 thử
nghiệm cho Việt Nam.
2. Phương pháp
Hệ thống mô hình kết hợp bao gồm 3 thành phần
chính: Mô hình nghiên cứu, dự báo thời tiết WRF, mô
hình CMAQ và công cụ kết nối [4].
2.1. WRF
Mô hình nghiên cứu và dự báo thời tiết WRF được
phát triển từ những đặc tính ưu việt nhất của mô hình
MM5, với sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức trên
thế giới [5]. WRF là hệ thống bao gồm nhiều mô đun
khác nhau, linh hoạt và tối ưu cho mục đích nghiên
cứu, cũng như nghiệp vụ, cho phép sử dụng các tùy
chọn khác nhau đối với tham số hóa các quá trình vật
lý và được cập nhật các phiên bản mới. Hiện tại, WRF

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT)
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có 2 phiên bản là nghiên cứu nâng cao ARW cho phép
người sử dụng có thể đưa hệ thống đồng hóa số liệu
3DVAR vào mô hình và phiên bản mô hình quy mô
vừa phi thủy tĩnh NMM. Bắt đầu từ WRF - ARW phiên
bản 3 là có thể thực hiện kết nối song song với CMAQ
phiên bản 5. Cả hai mô hình WRF - ARW và CMAQ
đều có thể được cấu hình theo định dạng lưới tính và
các hệ tọa độ. Do đó, không cần có nội suy không gian
của dữ liệu khí tượng, hoặc hóa học [5].
2.2. CMAQ
CMAQ là hệ thống mô hình có khả năng mô phỏng
các quá trình khí quyển phức tạp ảnh hưởng tới biến
đổi, lan truyền và lắng đọng với giao diện thân thiện
với người sử dụng. CMAQ tiếp cận CLKK một cách
tổng quát với các kỹ thuật hiện đại trong các vấn đề về
mô hình CLKK, bao gồm khí ôzôn trên tầng đối lưu,
độc tố, bụi mịn, lắng đọng axít, suy giảm tầm nhìn.
CMAQ cũng được thiết kế đa quy mô để không tạo ra
các mô hình riêng biệt cho vùng đô thị, hay nông thôn.
Độ phân giải và kích thước miền tính có thể khác nhau
một vài bậc đại lượng theo không gian và thời gian.
Tính mềm dẻo theo thời gian cho phép thực hiện các
mô phỏng nhằm đánh giá dài hạn của các chất ô nhiễm
(trung bình khí hậu), hay lan truyền ngắn hạn mang
tính địa phương. Tính mềm dẻo theo không gian cho
phép sử dụng CMAQ để mô phỏng quy mô đô thị, hay
khu vực [6].
2.3. Công cụ kết nối WRF - CMAQ
Công cụ kết nối được sử dụng để liên kết hai mô
hình với nhau và được xem như một chương trình
liên thông. Bộ kết nối bao gồm phần mềm Aqprep
để chuyển trường khí tượng từ WRF đến CMAQ và
chuyển các mô phỏng xon khí từ CMAQ quay trở lại
WRF. Phần mền Aqprep chuẩn bị các trường khí tượng
theo các biểu mẫu tương thích với CMAQ. Việc chuẩn
bị bao gồm trích xuất dữ liệu như trường áp suất, gió…
từ WRF và tính toán các biến bổ sung được sử dụng
trong CMAQ như tọa độ dọc Jacobi, loại hình sử dụng
đất trong mỗi ô lưới. Về bản chất, Aqprep bao gồm các
chức năng hiện tại được thể hiện bởi MCIP [7].
Ưu điểm của việc ghép nối 2 chiều giữa các mô hình
khí tượng và CLKK là khả năng sử dụng các trường sol
khí được mô phỏng bởi mô hình CLKK ảnh hưởng đến
các quá trình trong mô hình khí tượng. Phản hồi đầu
tiên được thực hiện trong hệ thống WRF - CMAQ là
các tác động trực tiếp mà các loại chất hóa học được
tính toán trong CMAQ được chuyển đến WRF để tính
toán ảnh hưởng của chúng đối với bức xạ được tính
toán trong WRF. Ngoài ra, việc thực hiện phản hồi trực
tiếp yêu cầu một chương trình con mới để tính toán các
đặc tính quang học của sol khí như độ dài quang học,
tán xạ, tham số bất đối xứng và phân tán. Các loại chất
hóa học được tính toán bởi CMAQ được kết hợp thành
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5 nhóm: Hòa tan trong nước, không hòa tan, muối
biển, các bon đen và nước. Những phản hồi trực tiếp
này có xu hướng giảm bức xạ SW mặt đất trong các khu
vực có nồng độ sol khí cao, do đó, làm giảm nhiệt độ bề
mặt ban ngày. Ngoài ra, các sol khí hấp thụ như các bon
đen, có xu hướng làm ấm không khí [4].
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Miền tính
Nhóm nghiên cứu lựa chọn miền tính trong khoảng
5 - 28 vĩ độ Bắc và từ 95 - 130 kinh độ Đông bao phủ
toàn bộ biển Đông, một phần Tây Bắc Thái Bình
Dương, vịnh Bengan, vịnh Thái Lan, phía Bắc lên đến
giữa Trung Quốc. Miền tính có độ phân giải 13 km, với
kích thước lưới 300 x 196, mô phỏng được các quá trình
quy mô vừa như gió mùa Đông bắc vào mùa đông, và
gió mùa Tây Nam vào mùa hè.

▲Hình 1. Miền lưới tính

3.2. Dữ liệu đầu vào
Số liệu khí tượng: Để phục vụ kiểm nghiệm mô hình,
nghiên cứu sẽ mô phỏng lại các trường khí tượng cho
khu vực biển Đông và đất liền Việt Nam vào thời kỳ
tháng mùa đông và mùa hè năm 2013, với số liệu đầu
vào từ mô hình GFS là mô hình dự báo thời tiết toàn
cầu được vận hành bởi Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ.
Mô hình GFS chạy nghiệp vụ 4 lần một ngày vào 0h, 6h,
12h và 18h, với độ phân giải thời gian 16 ngày, trong đó
10 ngày đầu, độ phân giải không gian 0,25º x 0,25º kinh
vĩ, 6 ngày sau là 1,0º x 1,0º kinh vĩ.
Số liệu sử dụng đất: Dữ liệu về 25 loại đất sử dụng
trong nghiên cứu được cung cấp bởi Trung Tâm Nghiên
cứu Địa chất Mỹ (USGS). Dữ liệu đất sử dụng từ USGS
là cơ sở dữ liệu đặc trưng cho đất bao phủ toàn cầu độ
phân giải 1 km có thể sử dụng cho các nghiên cứu về
môi trường và các ứng dụng mô hình hóa.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Số liệu phát thải cập nhật, bổ sung trong nghiên
cứu này, được cung cấp từ nguồn số liệu kiểm kê phát
thải cho khu vực châu Á (REAS), được thực hiện bởi
Trung Tâm Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (FRCGC)
và Cục Khoa học kỹ thuật Biển - Địa cầu Nhật Bản. Số
liệu kiểm kê được cập nhật đến năm 2008, với độ phân
giải 0,250 x 0,250 (phiên bản 2.1), bao gồm: SO2, NOx,
NH3, CO, NMVOC, BC (các bon đen) từ các nguồn
đốt và NOx, NH3, N2O, CH4 từ nguồn sinh học.

▲Hình 3. Nồng độ SO2 trung bình giờ thực đo và mô hình
tại trạm Nguyễn Văn Cừ (TP.Hà Nội); tháng 1 (trên), tháng
7 (dưới)

▲Hình 2. Nồng độ CO trung bình giờ thực đo và mô hình tại
trạm Nguyễn Văn Cừ (TP. Hà Nội); tháng 1 (trên), tháng 7
(dưới)

Hình 3 thể hiện biến trình nồng độ SO2 giữa tính
toán và thực đo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả
năng mô phỏng SO2 bằng mô hình CLKK WRF CMAQ tương đối tốt, phân bố nồng độ SO2 mô phỏng
tại trạm Nguyễn Văn Cừ khá phù hợp với số liệu thực
đo. Kết quả cho thấy, vào mùa đông, nồng độ cao hơn
mùa hè. Mức dao động nồng độ SO2 mô phỏng từ mô
hình trong khoảng từ 10 - 30 µg/m3 vào tháng 1 và từ
5 - 20 µg/m3 vào tháng 7/2013.

3.3. Kiểm nghiệm mô hình
Để đánh giá mức độ tin cậy của mô hình, các số liệu
quan trắc tự động trung bình giờ tại trạm quan trắc
Nguyễn Văn Cừ (TP. Hà Nội) vào tháng 1, tháng 7 và
tháng 8/2013 được so sánh với các nồng độ tính toán
từ kết quả hệ thống kết nối mô hình WRF - CMAQ ở
tọa độ của trạm này.
Hình 2 thể hiện biến trình nồng độ CO giữa tính
toán từ mô hình WRF - CMAQ và nồng độ quan trắc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng mô phỏng
nồng độ CO từ mô hình theo thời gian là khá tốt. Số
liệu phân bố CO tại trạm Nguyễn Văn Cừ có biến trình
khá phù hợp với giá trị thực đo. Kết quả cũng cho thấy,
nồng độ các chất khí lớn hơn ứng với thời tiết hanh
khô (tháng 1) và nhỏ hơn vào mùa mưa (tháng 7). Do
các chất khí vào mùa mưa thường bị lắng đọng nhiều
hơn nên cả giá trị nồng độ và mức độ phát tán của các
khí cũng nhỏ hơn so với mùa khô [6].

▲Hình 4. Nồng độ NO2 trung bình giờ thực đo và mô hình
tại trạm Nguyễn Văn Cừ (TP. Hà Nội); tháng 1 (trên), tháng
7 (dưới)
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Hình 4 thể hiện biến trình nồng độ NO2 giữa tính
toán và thực đo. Biến trình và giá trị nồng độ các chất
khí giữa quan trắc và mô hình khá phù hợp. Tuy nhiên,
có thể nhận thấy, trong cả thời gian tính toán, giá trị
nồng độ từ mô hình thường thấp hơn giá trị quan trắc.
Nguyên nhân có thể do số liệu phát thải sử dụng được
kiểm kê bởi Trung Tâm Nghiên cứu Biến đổi Toàn
cầu (FRCGC) có độ phân giải thấp và được kiểm kê từ
năm 2008 [6]. Mức dao động nồng độ NO2 mô phỏng
từ mô hình trong khoảng từ 15 - 45 µg/m3 vào tháng 1
và từ 10 - 60 µg/m3 vào tháng 7/2013.

3000 µg/m3. Một số tỉnh miền Bắc như Quảng Ninh,
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang có nồng độ CO trong
khoảng từ 700 - 1.000 µg/m3. Các tỉnh miền Trung có
nồng độ CO mô phỏng được trong khoảng từ 400 700 µg/m3. Tại khu vực phía Nam, nồng độ CO mô
phỏng có giá trị lớn nhất tại Cần Thơ (2.000 - 2.500 µg/
m3), một số tỉnh còn lại có mức nồng độ CO mô phỏng
trong khoảng từ 1.000 - 2.000 µg/m3.

▲Hình 6. Phân bố nồng độ CO trung bình tháng 1/2017

▲Hình 5. Nồng độ PM2.5 trung bình giờ thực đo và mô hình
tại trạm Nguyễn Văn Cừ (TP. Hà Nội); tháng 1 (trên), tháng
8 (dưới)

Kết quả so sánh nồng độ PM2.5 giữa tính toán từ mô
hình và thực đo được được thể hiện trong Hình 5. Kết
quả nghiên cứu cho thấy, khả năng mô phỏng PM2.5
từ hệ thống mô hình WRF - CMAQ khá tốt, phân bố
nồng độ PM2.5 tính toán tại trạm Nguyễn Văn Cừ khá
phù hợp với số liệu thực đo. Mức dao động nồng độ
NO2 mô phỏng từ mô hình trong khoảng từ 15 - 60 µg/
m3 vào tháng 1 và từ 5 - 50 µg/m3 vào tháng 8/2013.
Sau khi kiểm nghiệm hệ thống kết nối song song
mô hình WRF và CMAQ, nghiên cứu thực hiện mô
phỏng thử nghiệm nồng độ SO2, NO2 và bụi PM2.5 ở
Việt Nam vào tháng 1/2017.

b. Mô phỏng nồng độ SO2
Kết quả mô phỏng cho thấy, nồng độ SO2 cao tập
trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng
và đồng bằng sông Cửu Long (Hình 7). Tại khu vực Hà
Nội, nồng độ SO2 mô phỏng từ mô hình có giá trị trong
khoảng từ 20 - 40 µg/m3. Một số điểm tại TP. Hồ Chí
Minh có nồng độ SO2 trung bình tháng 1/2017 lớn nhất
cả nước, với mức giá trị trong khoảng 50 - 60 µg/m3.

a. Mô phỏng nồng độ CO
Kết quả mô phỏng CO vào tháng 1/2017 (Hình 6)
cho thấy, nồng độ CO trung bình tháng 1 cao nhất cả
nước tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng sông
Hồng, với mức giá trị trong khoảng từ 2.500 - 3.000
µg/m3. Tại Hà Nội, một số điểm có nồng độ lớn hơn
▲Hình 7. Phân bố nồng độ SO2 trung bình tháng 1/2017
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c. Mô phỏng nồng độ NO2
Hình 8 thể hiện phân bố nồng độ NO2 từ hệ thống
mô hình kết nối song song WRF - CMAQ. Nồng độ
NO2 cao tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh và các tỉnh như: Bắc Ninh, Hải Dương, Nam
Định, Bình Dương, Long An. Đây cũng là các tỉnh
tập trung phần lớn các khu dân cư, công nghiệp,
xây dựng… Nồng độ NO2 trung bình tháng 1/2017
lớn nhất tại Hà Nội có giá trị khoảng 30 - 40 µg/
m3 và khoảng 40 - 50 µg/m3 tại TP. Hồ Chí Minh.

Minh, với giá trị nồng độ bụi mô phỏng từ 15 -25µg/m3.
Một số tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Tiền
Giang có giá trị nồng độ bụi mô phỏng từ 5 - 15µg/m3.

▲Hình 9. Phân bố nồng độ PM2.5 trung bình tháng 1/2017

▲Hình 8. Phân bố nồng độ NO2 trung bình tháng 1/2017

d. Mô phỏng nồng độ bụi PM2.5
Kết quả mô phỏng nồng độ bụi PM2.5 cao (25 30µg/m3) tập trung chủ yếu tại TP. Hà Nội và một số
tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương (Hình 9). Một
số tỉnh biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn
có nồng độ bụi PM2.5 từ 10 - 15µg/m3. Khu vực miền
Trung, có nồng độ PM2.5 cao tại các tỉnh Thanh Hóa,
Nghệ An và Hà Tĩnh (15 - 20 µg/m3), các tỉnh còn lại có
nồng độ dưới 10 µg/m3. Tại các tỉnh phía Nam, nồng
độ bụi PM2.5 cao nhất tập trung chủ yếu ở TP. Hồ Chí

6. Kết luận
Nghiên cứu ứng dụng thành công bộ công cụ kết nối
song song giữ mô hình WRF và mô hình CMAQ phục
vụ mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm không khí. Mô
hình mô phỏng khá tốt biến trình nồng độ các chất ô
nhiễm theo thời gian tại trạm Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).
Kết quả mô phỏng cho thấy, những khu vực có nồng
độ ô nhiễm cao chủ yếu tập trung tại các tỉnh thuộc
đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Nồng độ CO, PM2.5, SO2 và NO2 mô phỏng vào
mùa đông (tháng 1) thường cao hơn vào mùa hè
(tháng 7) do nồng độ các chất khí mùa mưa thường
bị lắng đọng nhiều hơn nên cả giá trị nồng độ và mức
độ phát tán của các khí cũng nhỏ hơn so với các tháng
mùa khô. Kết quả mô phỏng nồng độ trung bình
các chất ô nhiễm trong không khí vào tháng 1/2017
cho thấy, nồng độ CO trong khoảng 500 - 3.000 µg/
m3, nồng độ SO2 từ 10 - 40 µg/m3, nồng độ NO2 từ
10 - 50 µg/m3, và PM2.5 có nồng độ từ 5 - 30 µg/m3■

Chuyên đề III, tháng 9 năm 2018

25

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Stohl, A., Forster, C., Frank, A., Seibert, P., and Wotawa, G.,
Technical Note: The Lagrangian particle dispersion model
FLEXPART version 6.2., Atmos. Chem. Phys., 5, 24612474, 2005.
2. Stohl A., Hittenberger, M., and Wotawa, G., Validation
of the Lagrangian particle dispersion model FLEXPART
against large scale tracer experiments. Atmos. Environ. 32,
4245-4264, 1998.
3. Martilli, A., P. Thunis, F. Muller, A. G. Russell, and
A. Clappier (2002), An optimised method to couple
meteorological and photochemical models, Environmental
Modelling & Software, 17 (2), 169-178.
4. D. C. Wong, J. Pleim, R. Mathur, F. Binkowski, T. Otte, R.
Gilliam, G. Pouliot, A. Xiu, J. O. Young, and D. Kang,

WRF-CMAQ two-way coupled system with aerosol
feedback: software development and preliminary results,
Geosci. Model Dev., 5, 299–312, 2012.
5. Hiroyuki Kusaka et al, Perfomance of the WRF model as high
resolution regional climate model: Model intercomparison
study, The seventh International Conference on Urban
Climate, Yokohama, Japan, 2009.
6. Dương Hồng Sơn, ngk (2013) Nghiên cứu đánh giá ảnh
hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền
Bắc Việt Nam, ứng dụng công nghệ tiên tiến, Đề tài nghiên
cứu khoa học công nghệ cấp Bộ.
7. Otte, T. L. and Pleim, J. E.: The Meteorology-Chemistry
Interface Processor (MCIP) for the CMAQ modeling
system: updates through MCIPv3.4.1, Geosci. Model Dev.,
3, 243–256, doi:10.5194/gmd-3-243-2010, 2010.

APPLICATION OF WRF-CMAQ TWO WAY MODEL FOR ESTIMATION
OF AIR POLLUTANT CONCENTRATIONS IN VIET NAM
Lê Văn Quy, Lê Văn Linh
Vietnam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate change
Nguyễn Anh Dũng
Department of Science and Technology, MONRE
ABSTRACT
The scientific basis of estimation of air pollutant concentrations is from the database of environmental
monitoring stations. Nevertheless, in fact, the database system is limited on calculating and analyzing air
environmental quality. Therefore, model is regarded as one of the most potential and efficient tools. The
research indicates that the application of WRF - CMAQ Two Way model has attained substantial success in
Viet Nam. Based upon the results on air pollutant concentrations in January 2017, it is shown that CO, NO2,
SO2 and PM2.5 concentrations mainly appear on the Northern Delta and Southern Delta. Accordingly, the
outcomes of the research aim to enhance the efficiency of forecasting environmental quality in general and air
environmental quality in particular.
Key words: WRF - CMAQ Two Way model, PM2.5, CO, SO2, NO2.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỂ SINH HỌC KẾT HỢP
MÀNG KHÍ NÂNG ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI
GIẾT MỔ TỪ CÁC LÒ GIẾT MỔ LỢN TẬP TRUNG
QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Phạm Hải Bằng1
Nguyễn Kiên2

TÓM TẮT
Tại nhiều thành phố ở Việt Nam, nước thải từ các khu giết mổ tập trung thường được thải trực tiếp ra
nước mặt mà không qua xử lý. Quản lý nước thải lò mổ gia súc thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình
phát triển cơ sở hạ tầng tập trung. Quá trình xử lý tại cơ sở là một biện pháp quản lý nước thải không tốn kém
chi phí. Nghiên cứu này đánh giá quá hoạt động của công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô
nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung trong quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu
của đề tài là được lợi ích của chế phẩm vi sinh khi bổ sung vào hệ thống. Thời gian khởi động hệ thống rút
ngắn so với nghiên cứu trước từ 6 tuần xuống còn 2 tuần. Hiệu suất xử lý COD, TN đạt từ 90 - 96%; 76 - 86%.
Tốc độ lọc màng tăng khi duy trì nồng độ MLSS từ 1.500 – 2.000 mg/l. Nước thải sau quá trình sinh học kết
hợp màng khí nâng đạt tiêu chuẩn xả thải loại B theo QCVN 40:2011/BTNMT
Từ khóa: Màng khí nâng, bể sinh học, xử lý tại cơ sở, nước thải giết mổ.

1. Giới thiệu
Trên thế giới, hầu hết nước thải lò giết mổ được
tạo ra trong sản xuất sản phẩm thịt do các quá trình
làm sạch: Rửa thịt trước và sau khi giết mổ động vật,
rửa sàn nhà, các trang thiết bị. Nước thải lò giết mổ
có thành phần hữu cơ cao, dầu mỡ, và các hợp chất
chứa nitơ (protein và axit amin), COD: 1.000 - 10.000
mg/L, BOD5 1.000 - 8.000 mg/L, TN: 100 - 800 mg/L,
TP: 20 - 100 mg/L, và chất béo 20 - 400 mg/L (Jia và
NNK, 2012). Tại Việt Nam, theo tài liệu “Xử lý nước
thải công nghiệp và đô thị” của TS. Lâm Minh Triết
(2006) hàm lượng BOD, COD, SS của nước thải giết
mổ trung bình lần lượt là 1.800 mg/l, 2.700 mg/l và
810 mg/l; Lượng coliform là 25.000x103 MPN/100 ml.
Ngoài ra, nước thải giết mổ còn chứa một lượng lớn
muối ăn (NaCl) và dầu mỡ phát sinh trong quy trình
giết mổ. Cụ thể, thành phần nước thải tại các cơ sở giết
mổ gia súc ở Việt Nam bao gồm: Hàm lượng BOD,
COD, SS, Phốt-pho, nitơ khá cao, bên cạnh đó còn
1
2

chứa một hàm lượng muối lớn và mầm bệnh như là vi
khuẩn Samonella, Shigella, ký sinh trùng, amip, nang
bào, dư lượng thuốc trừ sâu, các độc chất… từ thức ăn
của gia súc còn lại trong phân và nội tạng.
Tại các quốc gia phát triển, nhiều công nghệ xử lý
nước thải lò giết mổ với nhiều ưu, nhược điểm khác
nhau đã và đang được áp dụng: Giải pháp bể phản
ứng sinh học hiếu khí (aerated reactor), công nghệ
phân hủy yếm khí treo bùn hoạt tính (UASB – Upflow
Anaerobic Sludge Blanket Digestion technology), thiết
bị phản ứng khối tuần tự gián đoạn (SBR – Sequencing
Batch Reactor), công nghệ lọc sinh học (Biofilter
system),… Nổi bật trong số đó là công nghệ màng vi
lọc (Membrane bio reactor). Trong thực tế, các công
ty trên thế giới cũng đã ứng dụng hệ thống MBR cho
việc xử lý nước thải giết mổ. Các nghiên cứu của nhóm
nghiên cứu Prieto và nnk (2013) đã chứng minh hiệu
quả của giải pháp công nghệ sử dụng khí nâng hỗ trợ
cho màng là một giải pháp có tiềm năng ứng dụng cao

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu,Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
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và giải quyết được hai thách thức công nghệ được nêu
trên đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng đến 30% và
duy trì được hiệu suất lọc màng mà không cần phải rửa
màng hoặc thay mới.
Hiện nay, giải pháp công nghệ sử dụng khí nâng hỗ
trợ cho màng (màng khí nâng) còn tương đối mới và
chưa xuất hiện ở Việt Nam. Tại Việt Nam, các phương
pháp xử lý nước thải giết mổ gia súc phổ biến có thể kể
đến là hệ thống DEWATS gồm bốn bước xử lý cơ bản
và công nghệ sinh học lọc dòng ngược (USBF). Nổi bật
hơn cả là hệ thống công nghệ tích hợp tiên tiến có tận
thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả,
bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn - lỏng từ các lò giết
mổ tập trung thực hiện trong khuôn khổ Chương trình
khoa học trọng điểm cấp nhà nước KC.08.31/11-15 của
nhóm tác giả Đỗ Tiến Anh và NNK (2015) .
Như vậy, công nghệ xử lý nước thải giết mổ gia súc,
gia cầm đã được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều nơi
trên thế giới cũng như tại nước ta, tuy nhiên hiệu quả
về môi trường cũng như kinh tế chưa thật sự cao. Đồng
thời, việc chuyển giao, áp dụng các giải pháp công nghệ
cần được tiến hành và thực hiện phù hợp với điều kiện
đặc thù tại từng khu vực, cơ sở giết mổ khác nhau. Do
đó, việc ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng
khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò
giết mổ lợn tập trung là hướng nghiên cứu mới, khắc
phục các nghiên cứu trước như dùng hệ vi sinh vật bản
địa để xử lý nước thải thông qua 1 quá trình hiếu khí
mãnh liệt để xử lý đồng thời các bon và nitơ và kết hợp
màng khí nâng. Sử dụng màng khí nâng cải thiện hiệu
quả bít tắc của màng, đồng thời điều kiện vận hành tối
ứu hơn khi bể sinh học duy trì ở nồng độ MLSS thấp,
làm tăng tốc độ lọc nước, có tiềm năng ứng dụng cao
ở điều kiện khí hậu nhiệt đới để xử lý nước thải đạt
hiệu quả cao, thân thiện hơn với môi trường, ít sử dụng
hóa chất, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải đưa vào
bể biogas để gia tăng thêm lượng khí thu được, đồng
nghĩa với việc tận thu thêm năng lượng và không tạo
ra các chất thải thứ cấp có thể gây ảnh hưởng tới môi
trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đối tượng khảo sát nước thải giết mổ tại cơ sở
giết mổ lợn Thịnh An, Thanh Trì, Hà Nội
Lưu lượng sử dụng nước và nước thải của lò giết
mổ Thịnh An dao động trong khoảng 190 - 200 m3/
ngày, đêm. Nước thải phần lớn sinh ra qua các khâu
mổ bụng, pha thịt, làm lòng. Bởi vậy, đề tài đã thực
hiện lấy mẫu tại 2 điểm: Điểm thứ nhất (rửa 1) lấy tại
vị trí sau khi mổ; điểm thứ 2 (rửa 2) lấy tại vị trí sau khi
hoàn thành tất cả các công đoạn, tại cống thải chung
của lò giết mổ. Kết quả cho thấy, đối với nước thải
ngay sau khi mổ (rửa 1) các chỉ tiêu: COD, BOD5, TSS,
amoni, tổng nitơ, tổng phốt pho, Fe, Mn và độ màu có
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nồng độ vượt mức quy định so với cột B của QCVN
40:2011/BTNMT. Trong đó COD vượt 12,6 lần; BOD
vượt 20,22 lần; TSS vượt 5,25 lần; amoni vượt 8,75 lần;
tổng N vượt 6,52 lần; tổng P vượt 10,8 lần; hàm lượng
Fe vượt 3,34 lần; hàm lượng Mn vượt 1,4 lần; độ màu
vượt 34, 5 lần. Đối với nước thải chung có cả khâu chế
biến nội tạng (rửa 2) các chỉ tiêu: COD, BOD5, TSS,
amoni, tổng nitơ, tổng phốt pho, Mn và độ màu có
nồng độ vượt mức quy định so với cột B của QCVN
40:2011/BTNMT. Trong đó COD vượt 13,89 lần; BOD
vượt 20,38 lần; TSS vượt 9,77 lần; amoni vượt 9,43 lần;
tổng N vượt 8,3 lần; tổng P vượt 6 lần; hàm lượng Mn
vượt 1,9 lần; độ màu vượt 38,1 lần.
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp màng lọc
và hệ xử lý vi sinh (MBR) quy mô phòng thí nghiệm
Hệ thống MBR quy mô phòng thí nghiệm bao gồm:
Thùng đựng nước thải chưa xử lý; bể phản ứng thiếu
khí (dung tích hữu dụng 20 lít); bể phản ứng hiếu khí
(dung tích hữu dụng 10 lít); bộ gồm 5 modul màng vi
lọc; bơm hút qua màng; bơm tuần hoàn bùn, máy nén
khí; thùng đựng nước sau xử lý.

▲Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải MBR quy mô
phòng thí nghiệm

Sau khi đã nghiên cứu đánh giá được hiệu quả xử lý
của các bể sinh học và năng suất lọc màng. Điều kiện
tối ưu để nghiên cứu vận hành hệ thống như sau:
+ Thời gian lưu nước thủy lực tổng cộng từ 18 - 20
giờ.
+ Yêu cầu hàm lượng sinh khối (MLVSS) trong các
bể xử lý vi sinh được duy trì từ 4.000 - 6.000 mg/l.
+ Tốc độ nước đi qua màng là 0,8 m/s, áp suất
nước vào màng là 0,2 bar, tốc độ khí nâng là 0,2 lít/
phút.
2.3. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tiến hành thí nghiệm mô hình xử lý chất thải
lò giết mổ trên quy mô phòng thí nghiệm. Các kết quả
thí nghiệm của quy mô nhỏ hơn sẽ làm cơ sở để thí
nghiệm và hoàn chỉnh mô hình hệ thống lớn hơn. Tại
quy mô phòng thí nghiệm, mô hình xử lý nước thải
giết mổ được lắp đặt tại Trạm Khí tượng Nông ngiệp
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thuộc Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu,
sau do điều kiện thực nghiệm hệ thống xử lý nước thải
đã chuyển về Xưởng thực hành của Viện Công nghệ
Môi trưởng thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam. Các mẫu nước thải được lấy từ lò giết mổ lợn
Thịnh An, Thanh Trì, Hà Nội. Đề tài dùng chế phẩm
vi sinh thuần chủng dùng cho phòng thí nghiệm phục
vụ cho xử lý nước thải giết mổ.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả hệ sinh học
Về vấn đề xử lý COD, kết quả nghiên cứu thu được
về CODvào của 2 loạt bình thí nghiệm dao động từ
1.361- 1.620 mg/l, CODra của bình bổ sung chế phẩm
(CODra BSCP) thấp ngay ở mẻ thứ nhất đến mẻ thứ 3
(COD dao động từ 129 - 99 mg/l) hiệu suất đạt 92
- 93%. Đối với bình không bổ sung chế phẩm COD
(CODra KBSCP) sau xử lý dao động từ 720 - 406 mg/l của
các mẻ từ 1- 4, hiệu suất xử lý COD đạt 56 - 74%. Điều
đó khẳng định khi bổ sung chế phẩm sẽ làm giảm được
thời gian xử lý và xử lý triệt để hơn, nghĩa là chế phẩm
vi sinh tạo ra từ luận án này có vai trò tăng cường hiệu
quả xử lý trên đối tượng nước thải giết mổ gia súc.
Về năng lực xử lý nitơ tổng, TN đầu ra của bình bổ
sung chế phẩm có sự biến động lớn không giống COD
đầu ra (COD đầu ra luôn ổn định và đạt hiệu suất xử
lý cao ở các thời gian). Trong khi đó, TN đầu ra của
bình không bổ sung chế phẩm cao và cũng có khoảng
biến thiên nhỏ từ 125 - 138 mg/l (Hình 3) cho thấy,
hiệu suất xử lý TN của bình không bổ sung chế phẩm
là thấp và chỉ đạt 10 - 30%. Điều đó chứng tỏ mật độ
vi sinh trong nước thải thấp nên khả năng xử lý kém.
Trong khi hiệu suất xử lý TN của bình bổ sung chế
phẩm cao. Đạt giá hiệu suất cao nhất từ 76 - 86% khi
bùn lưu trong 7 ngày.
3.2. Kết quả chạy thử nghiệm màng lọc
Trong các thử nghiệm trước đối với màng lọc, hiệu
quả lọc màng đối với nước sạch đã được đánh giá.
Tiếp tục trong quá trình nghiên cứu hệ thống MBR
tích hợp màng lọc với hệ vi sinh, hiệu quả lọc màng
đối với nước thải được thử nghiệm đánh giá. Sau khi
khảo sát được điều kiện tối ưu để vận hành hệ thống
màng lọc, hệ thống màng lọc với nước thải được khởi
động. Trong quá trình vận hành năng suất lọc của hệ
màng sẽ giảm dần theo thời gian, vì vậy, để đảm bảo sự
ổn định lưu lượng nước đầu ra phải có công đoạn rửa
màng trong quá trình vận hành hệ thống.

▲Hình 2. Năng suất lọc của hệ thống màng (lưu lượng khí
nâng Qk = 0,2l/ph)

Hiệu quả của quá trình rửa màng được chỉ ra ở
Hình 3, trong đó mỗi lần đo lưu lượng nước ra để tính
năng suất lọc của màng được tiến hành với tần suất
4 lần đo trên ngày. Sau khi rửa màng bằng hóa chất,
năng suất lọc của màng tăng mạnh. Tuy nhiên năng
suất lọc lại giảm rất nhanh ở lần đo tiếp theo. Ở lần
rửa hóa chất đầu tiên năng suất lọc của màng đã tăng
từ 470 ml/giờ lên 910 ml/giờ sau đó lại giảm xuống
450 ml/giờ trong 12 lần đo tiếp theo (tương ứng với 3
ngày). Ở lần rửa hóa chất thứ 2 năng suất lọc của màng
đã tăng từ 300 ml/giờ lên 890 ml/giờ sau đó lại giảm
xuống 470 ml/giờ trong 11 lần đo tiếp theo (tương ứng
với gần 3 ngày).
Đối với giai đoạn rửa màng bằng nước sạch (Hình
4) ta thấy, năng suất lọc trong khoảng giá trị 450±50
ml/giờ. Quá trình rửa màng bằng nước sạch hiệu quả
không được cao như rửa màng bằng hóa chất. Sau
khi rửa năng suất lọc chỉ tăng tối đa là 50 ml/giờ. Tuy
nhiên, do quá trình rửa màng diễn ra hàng ngày nên
giá trị năng suất lọc rất ổn định; vì vậy nhóm nghiên
cứu cũng đã chọn phương pháp này để duy trì trong
quá trình hoạt động của màng.

▲Hình 3. Hiệu quả của quá trình rửa màng bằng hóa chất
và nước sạch

4. Kết luận
Môi trường các lò giết mổ ở nước ta hiện nay chưa
được quan tâm đúng mức. Chất thải lò giết mổ phần
lớn được thải ra ngoài môi trường, chưa qua xử lý, gây
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức
khỏe và đời sống nhân dân, gây bức xúc trong nhân
dân. Một số nơi, các lò giết mổ đã có xây dựng hệ thống
xử lý nước thải hoặc xử lý chất thải rắn, tuy nhiên, các
hệ thống này phần lớn hoạt động mang tính đối phó
do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một
trong những nguyên nhân chính dẫn tới các chủ lò mổ
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không hào hứng và không tuân thủ việc xử lý chất thải
là khó khăn về tài chính, ngoài ra là do quy trình hệ
thống xử lý vẫn còn phức tạp, đòi hỏi phải có quỹ đất
lớn, thường không phù hợp với các cơ sở giết mổ có quy
mô vừa và nhỏ ở Việt Nam.
Các kết quả chính của đề tài có thể tóm lược như sau:
1. Hiệu quả xử lý từ việc ứng dụng vi sinh vật bản
địa (được phân lập trực tiếp từ nước thải của các lò mổ)
trong xử lý ở bể hiếu khí (so sánh với PP khác) gia tăng.
2. Lưu lượng lọc của màng cao hơn khi sử dụng vi
sinh vật được tuyển chọn và phân lập (do nồng độ bùn
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PERFORMANCE OF BIOREACTOR AND AIRLIFT MBR FOR LABSCALE TREATMENT OF SLAUGHTERHOUSE WASTEWATER IN
URBAN AREAS OF VIETNAM
Phạm Hải Bằng
Training Center for Natural Resources and Environment Officers
Nguyễn Kiên
Climate Change Research Centre
ABSTRACT
Cities in Vietnam often encounter the problem of slaughterhouse wastewater being discharged into
surfacewater untreated. Additionally, slaughterhouse wastewater management is often hindered by factors such
as infrastructure development. In such a context, on-site treatment came out as a low-budget solution for the
problem. This study assesses the performance of the bioreactor and the airlift MBR in treating slaughterhouse
wastewater in lab-scale; of which, the result justified the merits earnt from adopting microbiological
preparation into the system. System startup time was shortened from 6 weeks to 2 weeks. COD and TN
treatment efficiency marked 90-96% and 76-86% respectively. AL-MBR filtration speed increased when MLSS
concentration remained stable at 1500-2000 mg/l. Post-treatment wastewater reach B level discharge criteria
according to QCVN 40:2011/BTNMT.
Key words: AL-MBR, membrane bioreactor, on-site treatment, slaughterhouse wastewater.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CẢNH BÁO KHU VỰC CÓ
NGUY CƠ XẢY RA LŨ QUÉT TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
Nguyễn Hà Linh (1)
Nguyễn Thu Hiền

TÓM TẮT
Lũ quét là một trong những thiên tai thường xảy ra tại khu vực có độ dốc cao và lượng mưa lớn trong thời
gian ngắn. Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là khu vực có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh với độ cao
khoảng từ 1.000 - 2.000 m, nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Việc nghiên cứu các khu vực có nguy cơ cao xảy
ra lũ quét nhằm bổ sung cơ sở và căn cứ, phục vụ việc ra quyết định của chính quyền, đồng thời, giảm thiểu
tác động đến kinh tế - xã hội (KT - XH) tại địa phương.
Từ khóa: Lũ quét, bản đồ cảnh báo, GIS.

1. Đặt vấn đề
Theo thống kê của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
(Bộ TN&MT), các tỉnh thường xảy ra lũ quét nhất ở
Việt Nam như: Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang...
Với đặc điểm của một huyện vùng núi cao, Hoàng Su
Phì là một trong những huyện của tỉnh Hà Giang có
nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Trong những năm qua, thiệt
hại do lũ quét đến KT - XH tại địa phương không nhỏ,
do vậy, việc nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo các
khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện
là cần thiết đối với địa phương. Nghiên cứu được thực
hiện với mục tiêu chính là phân vùng các khu vực có
nguy cơ xảy ra lũ quét tại huyện Hoàng Su Phì, từ đó,
xây dựng các giải pháp cảnh báo để giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản do lũ quét gây ra.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu số liệu
2.1. Số liệu
Để có được cái nhìn tổng quan, tác giả đã thu thập
các số liệu của bài báo từ nguồn tài liệu sơ cấp và thứ
cấp.
- Tài liệu sơ cấp: Tác giả đã thu thập các số liệu sơ
cấp về đặc điểm điều kiện tự nhiên, KT - XH, các thiệt
hại, tần suất xảy ra lũ bằng cách điều tra ngẫu nhiên
70 hộ dân tại các khu vực đã từng xảy ra lũ, nhằm
đánh giá tần suất, mức độ thiệt hại, cũng như khả năng
1

phòng chống và ứng phó với lũ quét của người dân địa
phương.
- Tài liệu thứ cấp: Để có được số liệu thứ cấp, tác
giả tiến hành thu thập các dữ liệu bản đồ thành phần
tại địa bàn nghiên cứu, tài liệu, số liệu trong các bài báo
và nghiên cứu khoa học đã được công bố.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
a. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP
AHP là phương pháp kết hợp cả định tính và định
lượng. Định tính qua sự sắp xếp thứ bậc và định lượng
qua sự đánh giá bằng các con số, từ đó, có thể sử dụng
để mô tả nhận định của con người về cả các vấn đề khác
nhau.
Phương pháp phân tích thứ bậc AHP được thực
hiện dựa vào 3 nguyên tắc: Một là, phân tích vấn đề ra
quyết định (thiết lập thứ bậc): Xác định các chỉ tiêu cho
một vấn đề cụ thể, loại bỏ những chỉ tiêu không cần
thiết. Hai là, so sánh các thành phần: Xác định chỉ tiêu
quan trọng bằng cách cho điểm trọng số cho từng cặp
chỉ tiêu. Ba là, tổng hợp các mức độ ưu tiên: Xác định
chỉ tiêu quan trọng nhất và sắp xếp theo mức độ quan
trọng cho các chỉ tiêu còn lại dựa vào điểm trọng số
đã cho. Mục đích quan trọng nhất khi tác giả sử dụng
phương pháp AHP là để xác định trọng số cho các yếu
tố thành phần xem yếu tố nào đóng vai trò quan trọng
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nhất, được gắn điểm trọng số cao nhất. Đó cũng chính
là yếu tố tác động nhiều nhất tới đối tượng nghiên cứu,
cụ thể là quá trình hình thành lũ quét.
Quá trình thực hiện phương pháp AHP cũng là để
trả lời cho câu hỏi: Giả sử ta có Xn các yếu tố, xét mức
độ quan trọng từ yếu tố X1, thì X1 có lợi hơn, đóng
góp nhiều hơn, quan trọng hơn… so với X2, X3... Xn
bao nhiêu lần?
Để tính toán được mức độ ưu tiên của Xn các chỉ
tiêu được đặt ra, giả định một ma trận có cấu trúc như
sau:

Nguyên tắc chính của phương pháp này là xác định
mức độ quan trọng của các yếu tố dựa vào việc so sánh
các yếu tố đó theo cặp. Để điền vào ma trận trọng số,
tác giả dựa vào thang đánh giá mức độ so sánh từ 1 - 9
theo nghiên cứu của Thomas L. Saaty, năm 2000 [1].
b. Phương pháp chồng xếp bản đồ và GIS
Tác giả sử dụng GIS trong việc chồng xếp các bản
đồ thành phần để tạo ra bản đồ cảnh báo nguy cơ xảy
ra lũ quét tại huyện Hoàng Su Phì, các lớp bản đồ được
sử dụng, bao gồm: Bản đồ lượng mưa; Bản đồ độ dốc;
Bản đồ thổ nhưỡng; Bản đồ thảm phủ thực vật; Bản đồ
mật độ sông suối.
Các công cụ được sử dụng để thành lập bản đồ
như: Analysis Tools, Spatial Analyst Tools, Data
Management Tools, Conversion Tools.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Hiện trạng và nguyên nhân xảy ra lũ quét
Theo thống kê từ 2010 - 2017, trên địa bàn huyện
Hoàng Su Phì đã xảy ra 9 trận lũ quét lớn, gây thiệt hại
lớn về cả tính mạng và tài sản của người dân trong khu
vực. Đặc biệt là trong trận lũ quét tại thôn Nắm Nan,
xã Bản Nhùng vào tháng 7/2016, làm cho 2 người tử
vong; trận lũ quét tại thôn Thiêng Rầy, xã Nàng Đôn,
cả 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Các trận lũ
quét xảy ra đều gây hư hỏng về nhà cửa, thiệt hại về
hoa màu và gia súc cho người dân, ước tính tổng thiệt
hại hàng năm lên đến hàng trăm triệu đồng [2].
Hai nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lũ quét
tại huyện Hoàng Su Phì là: Thứ nhất, do đặc điểm tự
nhiên tại khu vực, với đặc trưng phần lớn là địa hình
đồi núi, độ dốc từ 800 - 1.000 m, khí hậu chia thành 2

32

Chuyên đề III, tháng 9 năm 2018

mùa rõ rệt, lượng mưa ngày lớn nhất lên đến 450 mm,
huyện lại nằm ở khu vực thượng nguồn sông Bạc và
sông Chảy, mật độ sông suối dày thuộc khu vực có
nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Thứ hai, do tình trạng phá
rừng làm nương rẫy của người dân, hoạt động khai
thác rừng và khoáng sản trái phép tại các khu vực rừng
đầu nguồn đã làm mất lớp phủ thực vật, tăng khả năng
xảy ra lũ quét.
3.2. Xây dựng các bản đồ thành phần và phân
vùng các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét
a. Xây dựng trọng số cho các yếu tố thành phần
Bản đồ phân vùng lũ quét được chồng xếp từ 5 lớp
bản đồ thành phần, các yếu tố thành phần có mức độ
ảnh hưởng khác nhau tới quá trình hình thành lũ quét,
do đó, việc xác định trọng số cho từng yếu tố thành
phần là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn tới kết quả
của quá trình chồng xếp. Việc thực hiện trọng số này
tác giả dựa vào kết quả phỏng vấn ý kiến các chuyên
gia, quá trình đi thực địa và các tài liệu thu thập được.
Các chuyên gia tham gia phỏng vấn lấy ý kiến, bao
gồm: TS. Phạm Văn Chiến (Trường Đại học Thủy
Lợi, chuyên ngành Thủy Văn học); PGS.TS Trần Kim
Châu (Trường Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Động
lực học sông biển); TS. Trần Minh Dũng (Trường Đại
học Thủy Lợi, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường).
Bảng 1: Ma trận trọng số
Các yếu
tố

Lượng
mưa

Độ dốc

Thổ
nhưỡng

Thực
phủ bề
mặt

Mật độ
sông
suối

Lượng
mưa

1

1

3

4

6

Độ dốc

1

1

2

3

5

Thổ
nhưỡng

1/3

1/2

1

3

5

Thực
phủ bề
mặt

1/4

1/3

1/3

1

2

Mật độ
sông suối

1/6

1/5

1/5

1/2

1

Sau khi đưa ra bảng ma trận trọng số, tác giả tiến
hành thiết lập ma trận tương đối và tính tỷ số nhất
quán. Kết quả tính toán thu được tỷ số nhất quán CR =
0,022 < 0,1 nên các trọng số đưa ra được chấp nhận để
sử dụng xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét
tại khu vực nghiên cứu.
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b. Xây dựng bản đồ các yếu tố thành phần
- Bản đồ độ dốc
Độ dốc địa hình có ý nghĩa quan trọng đối với quá
trình hình thành lũ quét. Khu vực có độ dốc càng cao
càng tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, vận tốc lũ quét càng
lớn, mức độ nguy hiểm và thiệt hại càng cao. Bản đồ
độ dốc được xây dựng trên cơ sở mô hình số địa hình
DTM, sử dụng dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000, kích
thước pixel của mô hình số địa hình dạng raster không
vượt quá 8 m x 8 m đối với khu vực trên bản đồ yêu
cầu thể hiện đường bình độ cơ bản là 2,5 m.
Bảng 2. Phân cấp độ dốc theo nguy cơ xảy ra lũ quét
TT

Độ dốc
(độ)

Nguy cơ
xảy ra lũ
quét

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ (%)

1

0-3

Rất thấp

19,74

3.14

2

3-8

Thấp

78,33

12,45

3

8 - 15

Trung
bình

154,08

24,49

4

15 - 25

Cao

198,31

31,53

5

25 - 82

Rất cao

178,54

28,39

629,00

100

Tổng:

- Bản đồ thảm phủ thực vật
Lớp thảm phủ thực vật có tác dụng quan trọng
trong việc giữ đất, tạo lớp cản, hạn chế tối đa thiệt hại
do lũ quét gây ra. Do dó, những nơi có tỷ lệ lớp phủ
thực vật càng lớn, càng ít nguy cơ xảy ra lũ quét và
ngược lại, những khu vực càng thưa thớt cây cối, nguy
cơ xảy ra lũ càng cao.
Bảng 3. Các loại thảm phủ thực vật và nguy cơ xảy ra lũ
quét
TT

Loại thảm
phủ

Nguy cơ xảy
ra lũ quét

Diện tích
(km2)

1

Rừng

Rất thấp

2

Thực phủ chưa Thấp
thành rừng

133,74

3

Khu vực trồng
cây nông
nghiệp

Thấp

178,05

4

Khu vực dân
cư

Trung bình

11,94

302,26

5

Đồng cỏ

Trung bình

0,02

6

Bãi bồi

Cao

0,06

7

Nước mặt

Rất cao

2.77

8

Đất trống

Rất cao

0,16

Tổng:

629,00
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- Bản đồ lượng mưa
Lượng mưa chính là yếu tố quan trọng nhất tác
động tới quá trình hình thành lũ quét tại huyện Hoàng
Su Phì. Giá trị lượng mưa được tác giả sử dụng trong
bảng phân cấp là lượng mưa ngày lớn nhất.
Bảng 4. Phân cấp giá trị lượng mưa theo nguy cơ xảy ra
lũ quét
STT

Giá trị lượng mưa
(mm)

Nguy cơ xảy ra lũ quét

1

<100

2

100 - 200

Thấp

3

200 - 350

Trung bình

4

350 - 450

Cao

5

> 450

Rất thấp

Rất Cao

- Bản đồ mật độ sông suối
Huyện Hoàng Su Phì có mật độ sông suối khá dày
đặc. Khu vực có mật độ sông lớn hơn 2,5 km/km2 là
nhiều nhất, tức là cứ 1 km2 trên thực tế thì sẽ có 2,5
km sông suối.
Bảng 5. Phân cấp giá trị mật độ sông suối theo nguy cơ
xảy ra lũ quét
STT

Giá trị mật độ sông
suối (km/km2)

Nguy cơ xảy ra lũ
quét

1

<1

2

1 - 1,5

Thấp

Rất thấp

3

1,5 - 2

Trung bình

4

2 - 2,5

Cao

5

> 2,5

Rất cao

- Bản đồ thổ nhưỡng
Theo số liệu điều tra của Viện Quy hoạch và Thiết
kế Nông nghiệp, đất đai của huyện Hoàng Su Phì được
chia làm 6 loại.
Bảng 6. Phân cấp loại đất theo nguy cơ xảy ra lũ quét
STT

Loại đất

Nguy cơ xảy Diện tích
ra lũ quét
(km2)

1

Núi cao

Rất cao

102,88

2

Đất xám cơ giới nhẹ

Thấp

10,82

3

Đất xám mùn trên
núi

Trung bình

256,35

4

Đất xám điển hình

Rất thấp

54,35

5

Đá xám ferralit

Rất cao

176,79

6

Đất mùn Alit núi cao

Cao

27,81

Tổng:
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c. Xây dựng bản đồ cảnh báo khu vực có nguy cơ
xảy ra lũ quét trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì
Sau khi tiến hành chồng xếp 5 lớp bản đồ thành
phần bằng công cụ weighted overlay thu được kết quả
như sau: Bản đồ cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên
địa bàn huyện Hoàng Su Phì được chia thành 4 cấp:
Thấp, trung bình, cao, rất cao.
Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét thấp có tổng
diện tích là 152,4 km2, chiếm tỷ lệ 24,23%. Khu vực có
nguy cơ xảy ra lũ quét ở mức trung bình có diện tích
khoảng 388,1 km2, chiếm tỷ lệ 61,7%. Khu vực có nguy
cơ lũ quét cao tập trung chủ yếu ở các xã phía Nam
của huyện. Tổng diện tích khoảng 83,8 km2, chiếm tỷ
lệ 13,3%. Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao,
diện tích khoảng 4.7 km2, chiếm 0,67% diện tích toàn
huyện.
Trong kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy nguy
cơ lũ quét rất cao và cao tập trung chủ yếu ở khu vực
phía Nam của huyện Hoàng Su Phì, bao gồm các xã:
Nậm Khòa, Thông Nguyên, Nậm Ty. Các xã có ít nguy
cơ xảy ra lũ quét hơn ở mức thấp và trung bình, tập
trung chủ yếu ở các xã phía Bắc của huyện, như: Thèn
Chu Phìn, Tụ Nhân, Bản Phùng.
Để đánh giá mức độ chính xác của bản đồ cảnh
báo so với thực tế, tác giả đã tiến hành đối chiếu các
khu vực đã từng xảy ra lũ quét trước đây trên địa bàn
huyện. Với 9/11 điểm được xác định trên bản đồ, là các
vị trí từng xảy ra lũ quét, tương ứng với các khu vực có
nguy cơ xảy ra lũ quét cao và rất cao, đạt tỷ lệ 81,8%.
3.3. Đề xuất các giải pháp cảnh báo tại địa bàn
nghiên cứu
Để hạn chế những thiệt hại do lũ quét gây ra đối với
người dân huyện Hoàng Su Phì, rất nhiều các giải pháp
đã được chính quyền địa phương thực hiện trước đó,
bao gồm cả công trình và phi công trình. Căn cứ vào
điều kiện thực tế tại huyện Hoàng Su Phì và việc thực
hiện công tác phòng chống lũ quét của chính quyền
địa phương, tác giả xin được đề xuất một số biện pháp
cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại như sau:
- Xây dựng chương trình truyền thông cho người dân
tại các xã trong huyện về lũ quét và dấu hiệu nhận biết
lũ quét: Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức
phòng chống và ứng phó với lũ quét cho người dân,
tập trung vào các dấu hiệu, những việc nên và không
nên làm khi có lũ quét.
*Lũ quét thường xảy ra bất ngờ, tuy nhiên, có thể
dựa vào một vài dấu hiệu như sau: Sau một khoảng
thời gian mưa lớn cục bộ trong vài giờ, hay mưa đều
đặn trong và ngày, nghe thấy tiếng động lớn, nhìn thấy
nước chuyển màu đục, nước dâng lên rất nhanh ở các
sông suối, khi có gió xoáy đang ảnh hưởng tới khu vực.

* Những việc nên làm:
+ Thường xuyên tiếp nhận các thông tin cảnh báo
về lũ quét trên các phương tiện thông tin đại chúng,
thông báo từ chính quyền địa phương.
+ Chủ động gia cố nhà cửa, phối hợp với chính
quyền địa phương trong việc tiến hành công tác di dời.
+ Chủ động tích trữ lương thực, nước uống, thuốc
men…, chuẩn bị cho trường hợp lũ quét xảy ra gây
chia cắt khu vực mà mình sinh sống.
+ Khi nhận thấy các dấu hiệu trước khi xảy ra lũ
quét kể trên cần thông báo cho những người xung
quanh, thông báo cho chính quyền địa phương để kịp
thời ứng phó; chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm
đến các khu vực đất cao hơn để trú ẩn.
* Những việc không nên làm:
+ Không được bơi lội qua sông, suối nếu thấy nước
có dấu hiệu bất thường (từ màu trong sang đục dần, có
nhiều củi, rác).
+ Không nên đùa nghịch, đi lại, bơi lội ở gần những
nơi vừa xảy ra lũ quét; đồng thời lưu ý, những dây
điện, cột điện đổ xuống nước, đề phòng điện giật, đặc
biệt là trẻ em.
+ Không nên cố chấp ở lại nhà để bảo vệ tài sản khi
đã có lệnh di dời từ chính quyền địa phương.
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- Thành lập các đơn vị xung kích cứu hộ, cứu nạn:
Để có thể hạn chế tối đa những thiệt hại về người và
của, không chỉ tập trung vào công tác cảnh báo, mà còn
cần tập trung vào công tác cứu hộ, cứu nạn khi lũ quét
xảy ra. Vì vậy, cần thành lập các đơn vị xung kích, tham
gia vào hoạt động cứu hộ, cứu nạn cho các khu vực có
nguy cơ xảy ra lũ quét. Những thành viên tham gia vào
đội xung kích phải là những người có sức khỏe, am hiểu
về khu vực mình sinh sống, hiểu biết về đặc điểm lũ
quét và cơ chế hình thành lũ, không ngại khó khăn và
nguy hiểm tham gia ứng cứu người dân khi có lũ quét.

4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ cảnh báo nguy
cơ lũ quét tại huyện Hoàng Su Phì với 4 mức độ cảnh
báo khác nhau. Cần chú ý khu vực có nguy cơ xảy ra
lũ quét rất cao: Phân bố hầu hết tại khu vực phía Nam
huyện Hoàng Su Phì, điển hình như các xã: Nậm Khòa,
Thông Nguyên và Nậm Ty. Mặc dù, bản đồ cảnh báo
được xây dựng dựa trên các căn cứ khoa học, tuy nhiên,
với đặc điểm lượng mưa ngày của cả huyện cao, địa
hình dốc, do đó, công tác cảnh báo lũ quét cần phải
được thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Các giải pháp
cảnh báo và ứng phó cần phải được chính quyền địa
phương tiếp tục duy trì, cải thiện và thực hiện kịp thời■
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BUILDING FLASH FLOOD WARNING MAP IN HOANG SU PHI
DISTRICT, HA GIANG PROVINCE
Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Thu Hiền
Hanoi University of Natural Resources & Environment
ABSTRACT
Flash Flood is one of the most common disasters in high sloping and heavy rainfall areas in a short term.
Hoang Su Phi district, Ha Giang province is one of the areas having very complicated terrains, severely divided
with the height from 1,000 to 2,000 m... so the risk of flash flood is hight. The study of areas with high risk for
flash floods would aim to provide the bases for the local authorities in policy making as well as to mitigate their
inpacts on local socio-economic development.
Key words: Flood, warning map, GIS.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

ĐỀ XUẤT CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ QUY TRÌNH PHÂN VÙNG
CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Cái Anh Tú1

TÓM TẮT
Trong quy hoạch BVMT, phân vùng chất lượng nước (CLN) theo mục đích sử dụng là một dạng của phân
vùng chức năng môi trường. Mặc dù việc xác định CLN là hoạt động chính trong phân vùng CLN theo mục
đích sử dụng song cần xem xét đánh giá đến các yếu tố nội tại và bên ngoài khác có liên quan như: Nhu cầu
sử dụng nước, giá trị bảo tồn, bảo vệ nguồn nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thoát nước và xử lý
nước thải… Quy trình phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng được đề xuất với 9 bước thực hiện: Thu
thập thông tin, số liệu, các đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội (KT - XH), các kế hoạch
BVMT có liên quan đến CLN tại lưu vực; Thực hiện khảo sát thực địa sông; Xác định phạm vi tiểu vùng; Xác
định hiện trạng và xu hướng lượng nước thải tại lưu vực; Xác định hiện trạng và xu hướng CLN sông; Xác định
giá trị bảo tồn, bảo vệ tại sông; Xác định khả năng tự làm sạch của sông; Xác định mức độ ưu tiên sử dụng, xếp
hạng và phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng.
Từ khóa: Quy trình, CLN sông, mục đích sử dụng.

1. Mở đầu
Phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng là hoạt
động cần thiết nhằm góp phần quản lý nguồn nước
một cách hiệu quả. Việc sắp xếp các mục đích sử dụng
nguồn nước theo thứ tự ưu tiên nhằm hỗ trợ để đạt
được sự cân bằng hợp lý cho các hoạt động quản lý môi
trường nước sông đạt hiệu quả bền vững hơn.
Trên thế giới phân vùng CLN được thực hiện là
một bước của phân vùng CLN theo mục đích sử dụng,
trong khi đó ở Việt Nam, do cách tiếp cận chỉ tập trung
vào CLN nên đa phần các nghiên cứu đã thực hiện,
hoặc chưa đề cập, hoặc có đề cập đến các yếu tố nội tại
và bên ngoài có ảnh hưởng đến CLN, song lại không
gắn kết các yếu tố này vào quy trình phân vùng CLN
theo mục đích sử dụng, do vậy đã hạn chế đến hiệu quả
quản lý CLN.
Trên cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
CLN sông “Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học và quy
trình phân vùng CLN theo mục đích sử dụng” được
thực hiện.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Xây dựng cơ sở khoa học và quy trình phân vùng
CLN sông theo mục đích sử dụng.
1

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu nghiên
cứu: Thừa kế có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên
quan đến cơ sở khoa học và quy trình phân vùng CLN
theo mục đích sử dụng trong và ngoài nước.
- Phương pháp chuyên gia: Nghiên cứu dự kiến các
tiêu chí phân vùng CLN theo mục đích sử dụng trên cơ
sở mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại và bên ngoài với
CLN sông. Sau đó lấy ý kiến 30 chuyên gia để lựa chọn
tiêu chí. Cơ sở lựa chọn tiêu chí: Tập hợp ý kiến đồng
thuận của các chuyên gia >75%.
- Kỹ thuật Delphi: Delphi được thực hiện nhằm hỗ
trợ quá trình thảo luận nhóm để giúp lượng hóa hỗ
trợ việc lựa chọn, phân hạng mức độ các tiêu chí và
xếp hạng phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng.
Nghiên cứu đề xuất 3 mức độ phân vùng CLN sông
theo mục đích sử dụng cho các tiêu chí đã lựa chọn
để tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia. Cơ sở lựa chọn
tiêu chí: Tập hợp ý kiến đồng thuận của các chuyên
gia >75%.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Cơ sở thiết lập phân đoạn mục tiêu CLN sông
a. Cơ sở khoa học phân vùng CLN theo mục đích
sử dụng

Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên
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Cơ sở khoa học phân vùng CLN sông theo mục đích
sử dụng là căn cứ để thực hiện và đưa ra kết quả phân
vùng và thực hiện các hoạt động bảo vệ CLN sông nói
riêng, BVMT lưu vực sông nói chung.
Sau đây các vấn đề chính về cơ sở khoa học phân
vùng CLN sông theo mục đích sử dụng:
Cách tiếp cận phân vùng CLN sông theo mục đích
sử dụng:
- Cách tiếp cận quản lý tổng hợp: Một trong những
nguyên tắc quản lý tài nguyên nước đã được quy định
trong Luật Tài nguyên nước: “Việc quản lý tài nguyên
nước phải bảo đảm thống nhất theo lưu vực sông, theo
nguồn nước, kết hợp với quản lý theo địa bàn hành
chính” và “Tài nguyên nước phải được quản lý tổng
hợp, thống nhất về số lượng và CLN; giữa thượng lưu
và hạ lưu,…”. Sự phát triển KT - XH không thể bền
vững nếu CLN sông không đáp ứng mục đích sử dụng.
Ý nghĩa quản lý tổng hợp ở đây còn thể hiện về việc
xem xét các khía cạnh liên quan đến phân vùng CLN
theo mục đích sử dụng tại đoạn sông/dòng sông nhằm
góp phần đảm bảo những sự lựa chọn phương án phát
triển KT - XH có hiệu quả lâu dài thông qua sự phát
triển các mối quan hệ hài hòa giữa các đối tượng sử
dụng nước.
- Cách tiếp cận hệ thống: Cách tiếp cận hệ thống về
mục đích sử dụng nước sông để phân chia các đoạn sông
nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và BVMT
nước sông. Theo cách tiếp cận hệ thống thì phân vùng
CLN sông liên quan đến nhiều yếu tố như đặc điểm về
điều kiện tự nhiên, KT - XH (hiện trạng và quy hoạch
nhu cầu sử dụng nguồn nước, hiện trạng và xu hướng
diễn biến CLN sông…). Mỗi đoạn sông vừa có những
sắc thái riêng, vừa có những đặc trưng chung của dòng
sông. Cách tiếp cận này được thực hiện thông qua các
vấn đề như: Xem xét lợi ích của các đối tượng sử dụng
nước; Lựa chọn đối tượng sử dụng nước tại những khu
vực nhạy cảm, lợi ích của đối tượng sử dụng nước cần
được bảo vệ về số lượng và CLN; Đánh giá mục đích
CLN cần được bảo vệ tuân thủ theo quy định của pháp
luật đối với đối tượng sử dụng nước tại những khu vực
nhạy cảm; Lựa chọn các yếu tố CLN để xây dựng kế
hoạch bảo vệ, quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể của
vùng, tiểu vùng.
- Cách tiếp cận sinh thái: Có thể xem mỗi dòng sông
là một hệ thống các hệ sinh thái với những chức năng
sinh thái nhất định. Hệ sinh thái sông có nhiều đặc
trưng như dòng nước chảy một chiều không dừng; thay
đổi liên tục về trạng thái vật lý, hóa học; không đồng
nhất về mặt không gian, thời gian.
Phân vùng CLN theo mục đích sử dụng là một loại
phân vùng môi trường trong quy hoạch môi trường:
Trong quy hoạch môi trường thướng phân ra các
cách tiếp cận phân vùng môi trường là: Phân vùng cảnh

38

Chuyên đề III, tháng 9 năm 2018

quan, phân vùng chức năng, phân vùng hiện trạng chất
lượng và phân vùng theo mục đích sử dụng[4,7]. Do
mục tiêu và đối tượng nghiên cứu khác nhau nên mỗi
loại phân vùng môi trường có những đặc điểm riêng
như:
- Phân vùng cảnh quan trên cơ sở sự tác động tương
hỗ giữa các hợp phần như địa mạo, thổ nhưỡng, khí
hậu, thực vật trên cơ sở áp dụng các phương pháp địa
lý là chủ yếu.
- Phân vùng chức năng môi trường được thực hiện
với đối tượng chủ yếu là sử dụng hợp lý tài nguyên để
phát triển các lĩnh vực KT - XH trên phạm vi đơn vị
diện tích đất.
- Phân vùng hiện trạng chất lượng xem xét cho các
thành phần môi trường đơn lẻ: Không khí, nước,... với
kết quả phân vùng phụ thuộc vào các kết quả quan trắc
môi trường so với QCVN 08/2015 BTNMT. Một số
nghiên cứu đã sử dụng các phần mềm tính toán diễn
biến CLN sông theo thời gian và không gian, tương ứng
với các điều kiện biên thủy lực qua các công cụ mô hình
MIKE, QUAE 2K.
- Phân vùng theo mục đích sử dụng: Phân vùng
được thực hiện trên cơ sở kết hợp các yếu tố có liên
quan từ các loại phân vùng nêu trên.
Phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng là một
dạng của quy hoạch vùng chức năng môi trường:
Chức năng môi trường nguồn nước thể hiện trên cơ
sở cụ thể hóa các chức năng cơ bản môi trường (không
gian sống của con người và các loài sinh vật, nơi cung
cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản
xuất của con người, nơi chứa đựng các chất phế thải do
con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất
của mình, nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên
nhiên tới con người và sinh vật, nơi lưu trữ và cung cấp
thông tin cho con người). Chức năng sử dụng nguồn
nước bao gồm cả loại sử dụng có tiêu hao (cung cấp
nước) và không tiêu hao (chức năng điều hòa, văn hóa
- xã hội, hỗ trợ sinh thái). Hiện nay ở Việt Nam chưa có
quy định cụ thể về các chức năng của nước sông. Tuy
nhiên, đã có một số nghiên cứu đề cập đến vấn đề này,
trong đó tiêu biểu là nghiên cứu của Cục Tài nguyên
nước thực hiện năm 2015 [1].
So với kết quả nghiên cứu về các chức năng của
nguồn nước có thể nhận thấy, CLN sông theo mục đích
sử dụng là một phần hoạt động thuộc chức năng môi
trường (Bảng 1).
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Bảng 1. Chức năng và mục đích sử dụng nước sông
Chức năng nguồn nước [1]

Mục đích sử dụng nước mặt
(QCVN 08/2015 BTNMT) [2]

- Cung cấp nước: Cung cấp nước cho tưới, sinh hoạt, nuôi
trồng thủy sản, phát điện, công nghiệp.
- Điều hòa: Điều tiết một phần dòng chảy, tiêu thoát nước,
tiêu thoát lũ, tiếp nhận nước thải.
- Chức năng văn hóa - xã hội: Giải trí, du lịch, tạo môi trường
cảnh quan, tinh thần và quân sự.
- Hỗ trợ sinh thái: Cung cấp nguồn dinh dưỡng, phù sa, phục
hồi sinh thái, cung cấp nơi cư trú và sinh sản cho các loài
thủy sinh.

- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng
xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các
mục đích khác như loại A2, B1 và B2 (Hạng A1)
- Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp
dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng
như loại B1 và B2 (Hạng A2)
- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích
sử dụng khác có yêu cầu CLN tương tự hoặc các mục đích sử
dụng như loại B2 (Hạng B1)
- Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước
chất lượng thấp (Hạng B2)

Phân vùng chức năng môi trường về bản chất là tổ
chức không gian lãnh thổ dựa trên sự đồng nhất về sự
phát sinh, cấu trúc hình thái và tính thống nhất của
vùng phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm môi
trường, sinh thái và hoàn cảnh KT - XH của vùng. Trên
quan điểm, phân vùng CLN theo mục đích sử dụng là
một dạng của quy hoạch vùng chức năng môi trường,
nghiên cứu đề xuất cụ thể các đặc điểm và định hướng
BVMT cho các tiểu vùng sông (Bảng 2).

Trong nghiên cứu Quy hoạch môi trường thường
phân ra 4 tiểu vùng là (i) Tiểu vùng bảo tồn, bảo vệ, (ii)
Tiểu vùng ưu tiên phát triển theo hướng thân thiện môi
trường, (iii) Tiểu vùng phát triển theo mức độ cho phép
(Tiểu vùng hạn chế phát triển), (iv) Tiểu vùng phục hồi
[3, 5]. Theo mục đích sử dụng (Bảng 2). Đối với phân
vùng CLN theo mục đích sử dụng dòng sông được coi
là “vùng” bao gồm nhiều đoạn sông gọi là “tiểu vùng”.
Đề xuất phân vùng sông theo mục đích sử dụng được
thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2. Đề xuất phân vùng sông theo mục đích sử dụng
TT

Loại tiểu vùng

Đặc điểm

1

Tiểu vùng bảo tồn, bảo vệ.

Loại tiểu vùng 1: Đoạn sông là môi trướng sống của các sinh vật được ưu tiên
bảo vệ theo quy định (Số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng,
loài sinh vật đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học; y tế; kinh tế; sinh thái,
cảnh quan, môi trường và văn hóa - lịch sử)
Loại tiểu vùng 2: Đoạn sông cần quan tâm quản lý hệ sinh thái đặc thù do vị
trí là cửa sông, nước bị nhiễm mặn.
Loại tiểu vùng 3: Đoạn sông có các công trình bảo tồn, bảo vệ nằm sát sông.

2

Tiểu vùng ưu tiên phát triển theo Đoạn sông ở vị trí CLN cần đáp ứng với mục đích sử dụng là cung cấp nước
hướng thân thiện môi trường
sinh hoạt.

3

Tiểu vùng phát triển theo mức Đoạn sông ở vị trí có ảnh hưởng tới CLN cần đáp ứng với mục đích sử dụng
độ cho phép (Tiểu vùng hạn chế cấp nước sinh hoạt tại các tiểu vùng ở hạ lưu. Ở đây, nếu phát triển KT - XH
hơn nữa so với hiện tại sẽ có nguy cơ gây rủi ro về môi trường, gây ảnh hưởng
phát triển)
xấu tới sức khỏe con người.

4

Tiểu vùng phục hồi

Đoạn sông có chất lượng môi trường nước xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe con người và hệ sinh thái. Ưu tiên trên hết cho mục tiêu ở đây là khôi
phục CLN về ngưỡng an toàn.

Phân vùng CLN là một bước thực hiện của phân
vùng theo mục đích sử dụng:
Phân vùng CLN theo mục đích sử dụng cần xem xét
đến nhiều vấn đề có liên quan như CLN, nhu cầu sử
dụng nước, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải,

phát triển KT - XH, giá trị bảo tồn, bảo vệ nguồn nước...
(Hình 1). Hay nói cách khác, mặc dù yếu tố CLN giữ
vai trò quan trọng để phân vùng CLN theo mục đích
sử dụng, song vẫn cần xem xét đến các yếu tố nội tại và
bên ngoài khác có liên quan đến CLN.
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Đề xuất các tiêu chí phân vùng CLN sông theo mục
đích sử dụng:
9 tiêu chí chính về các yếu tố nội tại và bên ngoài
ảnh hưởng đến CLN sông được lựa chọn. Tùy thuộc
vào đặc điểm cụ thể, mỗi tiêu chí lại được xếp hạng
theo mức điểm từ tốt đến xấu (tương ứng với 1 - 3
điểm) (Bảng 3)

▲Hình 1. CLN sông phụ thuộc vào các yếu tố chính nội tại
và bên ngoài
Bảng 3. Đề xuất các tiêu chí phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng
TT

Tiêu chí

Mức độ
1

2

3

Nội vi
1

Vị trí tiểu vùng

Thượng lưu)

2

Giá trị bảo tồn, bảo vệ

Môi trường sống của các Di tích lịch sử, danh lam Đoạn sông có hệ sinh thái
sinh vật quý hiếm
thắng cảnh cạnh bờ sông đa dạng phong phú vùng
cửa sông và ngập mặn.

Trung lưu

Hạ lưu

3

Hiện trạng CLN

A1 – A2

4

Dự kiến CLN trong tương Được cải thiện
lai

5

Khả năng tự làm sạch

Cao (Cao gấp > 1 lần so Trung bình (≤ 0,8 - 1 lần Thấp (< 0,8 so với KNTLS
với KNTLS trung bình)
so với KNTLS trung bình) trung bình)

6

Nhu cầu sử dụng nước

Cấp nước sinh hoạt
(A1 – A2)(*)

7

Nhu cầu sử dụng nước A1 – A2(*)
trong tương lai

8

CLN sau tiếp nhận hợp CLN được cải thiện sau CLN không thay đổi nhiều CLN xấu đi sau khi nhận
lưu
khi nhận hợp lưu
sau khi nhận hợp lưu
hợp lưu

9

Quy hoạch thoát nước và > 70 % lượng nước thải > 50% - 70 % lượng nước < 50% lượng nước thải
hệ thống xử lý nước thải
được xử lý đáp ứng tiêu thải được xử lý đáp ứng được xử lý đáp ứng tiêu
chuẩn thải
tiêu chuẩn thải
chuẩn thải

< A2 – B1

< B1 - < B2

Như cũ

Xấu đi

Ngoại vi
Cấp nước cho các mục
đích có yêu cầu CLN
(< A2 – B1)(*)

Cấp nước cho các mục
đích có yêu cầu CLN
(< B1 - < B2)(*)

< A2 – B1(*)

< B1 - < B2(*)

(*) QCVN 08 BTNMT, 2015

Phương pháp/công cụ sử dụng chỉ số để đánh giá
CLN:
Chỉ số CLN (Water Quality Index - WQI) là một
chỉ số tổ hợp được tính toán từ 1 nhóm thông số đại
diện về CLN. WQI được xem là một công cụ hữu hiệu
trong kiểm tra, quản lý chất lượng môi trường nước nói
riêng. WQI được đề xuất và áp dụng đầu tiên ở Mỹ vào
những năm 1965 - 1970. Sau đó, WQI đã được triển
khai nghiên cứu áp dụng ở các quốc gia khác như: Ấn
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Độ, Canađa, Chilê, Anh, Wales, Đài Loan, Ôxtrâylia,
Malaixia…
Ở Việt Nam, nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng
các nguồn nước sông, kênh rạch ở vùng TP. Hồ Chí
Minh, năm 2008 do Lê Trình và CS. thực hiện là một
trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về phân
vùng CLN theo WQI. Trong đề tài của Sở KH&CN Hà
Nội “Nghiên cứu phân vùng CLN các sông, hồ trên địa
bàn Hà Nội, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý và bảo
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vệ”, 2010, Lê Trình và CS. đã xây dựng được hệ thống
chỉ số WQI cho các sông, hồ trên địa bàn Hà Nội. Đây
là mô hình đề xuất dựa theo cải tiến mô hình NFS-WQI
của Mỹ[3]. Đáng lưu ý là các nghiên cứu của Tổng cục
Môi trường thực hiện năm 2011 “Quy hoạch BVMT
lưu vực sông Cầu đến năm 2015 và định hướng đến
năm 2020”, thực hiện giai đoạn 2013 - 2016 “Phân vùng
môi trường phục vụ quản lý và cải thiện chất lượng các
đoạn sông thuộc lưu vực hệ thống sông Nhuệ - sông
Đáy” đều sử dụng công cụ WQI để phân đoạn CLN
sông[5, 6].
Thực tế cho thấy, công cụ WQI thể hiện nhều ưu
điểm khi áp dụng để xác định CLN như so sánh đánh
giá một cách hệ thống theo không gian, thời gian. Đây
cũng là công cụ chính nghiên cứu áp dụng trong phân
vùng CLN sông theo mục đích sử dụng.
3.2. Đề xuất quy trình phân vùng CLN sông theo
mục đích sử dụng
Nghiên cứu đề xuất quy trình thực hiện phân vùng
CLN sông theo mục đích sử dụng gồm 9 bước (Hình 2).
Bước 1: Thu thập thông tin, số liệu, các đặc điểm chính
về điều kiện tự nhiên, KT - XH, các kế hoạch BVMT có
liên quan đến CLN tại lưu vực
Các thông tin/dữ liệu cần thu thập để xác định phân
vùng CLN sông theo mục đích sử dụng bao gồm các
thông tin về đặc điểm tự nhiên (địa hình, điều kiện
khí tượng thủy văn,…), KT - XH (dân số, kinh tế, quy
hoạch tài nguyên nước, quy hoạch phát triển KT - XH,
quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải…), BVMT
chính (các chỉ tiêu BVMT, hiện trạng và định hướng
xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…).
Bước 2: Thực hiện khảo sát dòng sông
Mục đích khảo sát thực địa phục vụ các bước tiếp
theo trong quy trình xây dựng phân vùng CLN sông
theo mục đích sử dụng. Khảo sát thực địa luôn gắn liền
với mục đích và nội dung thiết kế phân vùng CLN sông
theo mục đích sử dụng như: Xem xét các nguồn thải
chính đổ ra sông, vị trí các nhà máy nước, vị trí lấy mẫu
nước... Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng nữa cần
thực hiện tại thực địa là xem xét các vị trí các hợp lưu
nhằm phục vụ cho bước thực hiện tiếp theo (xác định
phạm vi tiểu vùng).
Bước 3: Đánh giá hiện trạng, xu hướng nhu cầu sử
dụng nước sông
Việc xác định nhu cầu, hiện trạng và định hướng
mục đích sử dụng nguồn nước tại các đoạn sông được
thực hiện trên cơ sở:
- Dựa theo phương pháp tính toán:
+ Dựa theo ý kiến của cộng đồng tại khu vực đoạn
sông/dòng sông.
+ Dựa theo các định hướng phát triển KT - XH và
BVMT có liên quan đến nhu cầu sử dụng nguồn nước.

Bước 4: Xác định hiện trạng và xu hướng lượng nước
thải tại lưu vực
Mục đích ước tính lượng nước từ các nguồn thải
trong hoạt động “Xác định phân vùng CLN sông theo
mục đích sử dụng”:
- Xác định các nguyên nhân, mức độ gây ảnh hưởng
tới CLN sông.
- Làm cơ sở cho việc xem xét xác định phân vùng
CLN sông theo mục đích sử dụng.
Xác định lượng nước thải phát sinh từ các nguồn thải
khác nhau trên lưu vực, được đã áp dụng theo phương
pháp đánh giá nhanh dựa trên các hệ số ô nhiễm và
số liệu niên giám thống kê để thực hiện. Ưu điểm của
phương pháp này là thuận tiện, dễ thực hiện, không
cần đầu tư nhiều (về nguồn lực, kinh phí, thời gian…),
nguồn số liệu sử dụng để tính toán chính thống và đáp
ứng, giá trị của phương pháp đạt được mức tin cậy nhất
định. Kết quả thu được cho phép có định hướng tổng
thể để có những triển khai tiếp các hoạt động có liên
quan về BVMT lưu vực.
Bước 5: Xác định hiện trạng và xu hướng CLN sông
Căn cứ trên hiện trạng CLN, dự báo xu hướng diễn
biến CLN trong tương lai được thực hiện chủ yếu trên
cơ sở phương pháp đánh giá nhanh xu hướng ô nhiễm
nước bằng công cụ các định mức (hệ số ô nhiễm, hệ số
sử dụng nước, hệ số thoát nước) và các mô hình về CLN.
Cơ sở để xác định xu hướng mức độ ô nhiễm nước sông
trong tương lai được gắn kết giữa hệ só ô nhiễm với các
dữ liệu có liên quan được đưa ra trong quy hoạch phát
triển KT - XH, quy hoạch tài ngyên nước, quy hoạch
thoát nước, quy hoạch BVMT… tại lưu vực.
Bước 6: Xác định giá trị bảo tồn, bảo vệ tại sông
Các loại giá trị : Trong phân vùng CLN theo mục
đích sử dụng đối với giá trị bảo tồn, bảo vệ hệ sinh thái
nhiễm mặn tác giả đề xuất 3 loại: (i) Đoạn sông là môi
trường sống của các sinh vật quý hiếm cần bảo tồng,
bảo vệ ;(ii): Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cạnh
bờ sông; (iii): Đoạn sông có hệ sinh thái đa dạng phong
phú vùng cửa sông và ngập mặn.
Bước 7: Xác định khả năng tự làm sạch của sông
Khả năng tự làm sạch nước sông phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như: Lưu lượng, mức độ, tính chất ô nhiễm
nguồn thải; mức độ, lưu lượng, tốc độ dòng chảy, mức
độ xáo trộn, tính chất nước dòng tiếp nhận,… Khả
năng tự làm sạch của các dòng sông/đoạn sông (Vùng/
tiểu vùng) không giống nhau. Khả năng tự làm sạch là
yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới CLN, từ đó kéo theo
ảnh hưởng tới phân vùng CLN sông theo mục đích sử
dụng.
Để thuận lợi cho phân vùng CLN sông theo mục
đích sử dụng, nghiên cứu đề xuất 3 mức: Khả năng tự
làm sạch cao, trung bình và thấp tại mỗi dòng sông.
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Việc xác định mức độ tùy thuộc vào khả năng tự làm
sạch thực tế của dòng sông để phân loại mức độ.
Bước 8: Xác định mức độ ưu tiên sử dụng, xếp hạng
và phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng:
Yêu cầu cao nhất về CLN sông theo mục đích sử
dụng được xác định tại mỗi tiểu vùng.
Tổng số điểm của 9 tiêu chí được xác định trên cơ
sở điểm cụ thể của từng tiêu chí tại tiểu vùng (Bảng 3).
Phân vùng CLN theo mục đích sử dụng đươc được xây
dựng trên cơ sở các điểm quan trắc có tương đồng các
tiêu chí theo 3 nhóm mức hạng sau:
- Nhóm 1 - Thích hợp để phân thành tiểu vùng có
CLN tốt theo mục đích sử dụng: ≤ 12.
- Nhóm 2 - Thích hợp để phân thành tiểu vùng có
CLN trung bình theo mục đích sử dụng: > 12 - 17.
- Nhóm 3 - Thích hợp để phân thành tiểu vùng có
CLN xấu theo mục đích sử dụng: ≥ 18).
4. Kết luận
1. Phân vùng CLN là một bộ phận chính trong phân
vùng CLN theo mục đích sử dụng. Ngoài yếu tố xem
xét đánh giá về CLN, phân vùng CLN theo mục đích
sử dụng còn cần xem xét đánh giá đến các yếu tố nội và
ngoài vi có liên quan như: Nhu cầu sử dụng nước, giá
trị bảo tồn, vệ vệ nguồn nước, quy hoạch tài nguyên
nước, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải…
2. Quy trình phân vùng CLN sông với 9 bước thực
hiện: Thu thập thông tin, số liệu, các đặc điểm chính
về điều kiện tự nhiên, KT - XH, các kế hoạch BVMT
có liên quan đến CLN tại lưu vực; Thực hiện khảo sát
thực địa sông; Xác định phạm vi tiểu vùng; Xác định
phạm vi tiểu vùng; Xác định hiện trạng và xu hướng
lượng nước thải tại lưu vực; Xác định hiện trạng và xu
hướng CLN sông; Xác định giá trị bảo tồn, bảo vệ tại
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▲Hình 2. Quy trình phân vùng CLN sông theo mục đích sử
dụng
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

PROPOSED THE SCIENTIFIC BASIS AND ZONING PROCESSES OF
RIVER WATER QUALITY BY PURPOSE OF USE
Cái Anh Tú
Faculty of Environmental Science, Hanoi University of Science
ABSTRACT
In environmental protection plans, water quality zoning based on purposes of water use is a form of
environmental function zoning. Although the determination of water quality is a major activity in water
quality zoning based on purposes of use, considerations should be given to other external and internal factors
such as water demand; conservation and protection of value of water source, water resources plan, waste
water drainage and treatment of plan ... The process of river water quality zoning based on purposes of water
use is proposed with 9 steps: Collecting information, data, main characteristics of natural, socio-economic
conditions, environmental protection plans related to water quality in the basin; Conducting field surveys;
Determining the scope of the subregion; Determining the status and trends of wastewater discharge in the
basin; Determining the status and trend of river water quality; Determining value of river conservation and
protection; Determining the self-purification ability of the river; Determining the priority of using water;
Classifying and zoning river water quality based on purposes of water use.
Key words: Process, river water quality, purpose of use.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DỰ TRỮ
SINH QUYỂN THẾ GIỚI QUẦN ĐẢO CÁT BÀ, TP. HẢI PHÒNG
Phạm Thị Bích Thủy1
TÓM TẮT
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) quần đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng được Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Năm 2004, có tổng diện tích 26.241 ha, bao gồm 2 phần:
trên cạn (đảo) 17.041 ha và nước (biển) trên 9.200 ha, với 366 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, Vườn quốc gia (VQG)
Cát Bà và Khu bảo tồn (KBT) biển cấp quốc gia nằm trong KDTSQTG quần đảo Cát Bà, có giá trị cao về đa dạng
sinh học (ĐDSH), cần được bảo tồn và phát triển bền vững.
Ngay sau khi được công nhận là KDTSQTG, hoạt động du lịch sinh thái (DLST) đã khởi sắc và phát triển nhanh.
DLST ở quần đảo Cát Bà đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.
Từ khóa: Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, quần đảo Cát Bà, đa dạng sinh học, du lịch sinh thái bền vững.

1. Mở đầu
Việc phát triển DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát Bà
nhằm phát huy thế mạnh của hệ sinh thái trên cạn, vùng
biển và các nguồn vốn tự nhiên cùng với bản sắc văn hóa
của cộng đồng hải đảo, phục vụ cho ngành công nghiệp
không khói ở Hải Phòng nói chung và huyện đảo Cát Bà
nói riêng.
Quần đảo Cát Bà có vị trí đặc biệt quan trọng không
chỉ là VQG và KBT biển của Việt Nam mà còn tập trung
nhiều giá trị đặc biệt về sinh thái, cảnh quan, địa chất địa mạo mang tầm quốc tế, được UNESCO công nhận.
KDTSQTG quần đảo Cát Bà là một trong những khu ở
Việt Nam đã đi tiên phong trong phát triển bền vững, đặc
biệt theo xu hướng “bảo tồn để phát triển, phát triển để
bảo tồn”.
Sau 14 năm được UNESCO công nhận là KDTSQTG,
các hoạt động du lịch ở quần đảo Cát Bà đã phát triển
nhanh, trong đó có loại hình DLST, nhưng các hoạt động
này còn tự phát. Nhằm góp phần làm cơ sở khoa học và
thực tiễn cho phát triển DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát
Bà dựa trên nguyên tắc DLST là động lực thúc đẩy sự tham
gia của cộng đồng trong bảo tồn ĐDSH, nền tảng cho phát
triển DLST. Bài báo xem xét thực trạng và xu thế phát triển
DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát Bà, từ đó thúc đẩy sự
phát triển bền vững, đặc biệt gắn kết phát triển DLST với
bảo tồn ĐDSH.
2. Hiện trạng và thuận lợi, khó khăn trong phát triển
DLST
2.1. Hiện trạng phát triển
a. Khái quát
1

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
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Quần đảo Cát Bà hiện nay có vị thế quan trọng trên
bản đồ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững của thế
giới – nơi ghi nhận nhiều giá trị và danh hiệu quốc gia và
quốc tế (gồm danh hiệu chính thức và phi chính thức).
Nghiên cứu thực địa đã thu được kết quả về DLST ở Bảng 1.
Về tổng số khách tham quan, nhìn chung có sự gia tăng
về số lượt theo các năm từ năm 2013 - 2017. Theo báo cáo
năm 2017, tổng số lượt khách tham quan cả tuyến rừng
và biển của VQG là 557.863. Tổng số lượt khách tăng gần
200 % so với năm 2016. Về tuyến rừng tại VQG, số lượng
khách tăng 29,45 % so với năm 2016. Năm 2017, số lượt
khách tham quan đạt 55.075 lượt, tăng 1,7 % so với 54.150
lượt khách năm 2014; các tuyến biển có số lượng khách
tăng 52,27 % so với năm 2016. Mặc dù, lượng khách tham
quan các tuyến rừng và biển đều có xu hướng tăng, nhưng
tốc độ tăng trưởng của các tuyến biển vẫn cao vượt trội.
Ở các tuyến rừng, tốc độ tăng trưởng là 21,16 % vào năm
2014, 17,59 % năm 2016 và 29,45 % năm 2017, thì mức độ
tăng trưởng của tuyến biển đạt 24,86 % năm 2014, 59,27
% năm 2017, thậm chí tới 200 % năm 2015. Theo khảo sát,
trong các hoạt động tham quan, tắm biển được lựa chọn
nhiều nhất (96 %), leo núi (64 %), địa danh nổi tiếng (60
%), du lịch nhà vườn (52 %). Hoạt động chèo thuyền, lặn
biển ngày càng được du khách lựa chọn, chiếm 48 % và 44
%. Có thể thấy, các hoạt động du lịch liên quan đến tuyến
biển ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, thu hút khách
du lịch tham gia.
Về lựa chọn tuyến tham quan, các tuyến biển chiếm ưu
thế. Năm 2017, số lượt khách đến tuyến biển chiếm hơn 90
%, cao gấp 9 lần so với tuyến rừng. Xu hướng này vẫn được
duy trì khi tỷ lệ khách đến tuyến biển luôn chiếm 88 - 90 %

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Bảng 1. Tổng hợp khách tham quan các tuyến du lịch tại VQG Cát Bà (người)

Năm

Khách tham tuyến rừng tại khu
trung tâm VQG*

Khách tham các tuyến biển

Khách tham tuyến rừng và biển
của VQG

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Quốc tế

Tổng
cộng

Quốc tế

Tổng
cộng

Quốc tế

Tổng
cộng

2013

30.756

13.926

44.692

62.184

38.174

100.358

92.940

52.100

145040

2014

37.100

17.050

54.150

80.202

45.103

125.305

117.302

62.153

179.455

2015

20.157

16.027

36.184

246.041

130.121

376.162

266.198

146.148

412.346

2016

27.135

15.412

42.547

205.847

109.827

315.674

232.982

125.239

358.221

2017

36.294

18.781

55.075

296137

206.651

502.788

364.471

193392

557.863

Nguồn: Thông tin thu thập từ VQG Cát Bà

từ năm 2015 đến nay.
Điều này đã được thể hiện qua kết quả khảo sát: Về
cơ cấu khách tham quan, lượng khách trong nước vẫn là
chủ yếu. Năm 2017, số lượt khách Việt Nam đạt 364.471
lượt, chiếm 65,33 %, trong khi số lượt khách quốc tế đạt
193.392 lượt, chiếm 34,67 %. Số lượng khách nước ngoài
tham gia vào các tuyến rừng đang có xu hướng ngày càng
tăng và có tốc độ tăng nhanh hơn so với du khách trong
nước. Khách trong nước chủ yếu đến vào mùa hè (bắt đầu
từ dịp 30/4, kết thúc 2/9), chiếm khoảng 90 % tổng lượng
khách Việt Nam trong cả năm. Trong đó, cao điểm là các
tháng 6, 7. Trong khi đó, khách quốc tế phân bố đều trong
năm, nhưng chủ yếu là những tháng mùa đông, cao điểm
là đợt nghỉ lễ dài ngày cuối năm. Khách du lịch quốc tế
đến Cát Bà thường đi theo các tour du lịch do các hãng lữ
hành trong nước tổ chức, ngoài ra một số đi theo các đoàn
do các tổ chức khác nhau, trung bình có khoảng 15 - 20
người. Điều này, phản ánh thói quen du lịch của du khách
trong nước là đi nghỉ hè, nghỉ dưỡng, yêu thích các tuyến
biển với các hoạt động như tắm biển, nghỉ dưỡng. Trong
khi đó, du khác nước ngoài thường yêu thích khám phá,
leo núi, kết hợp lặn biển, chèo thuyền. Trong nghiên cứu,
số lượng khách trong nước được phỏng vấn chiếm 92 %,
đến từ 7 tỉnh, TP, tập trung ở phía Bắc gồm Hà Nội, Hải
Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Phú Thọ, Thái
Bình. Trong đó, số lượng khách đến từ Hải Phòng cao
nhất (22 %), sau đó là Hà nội (13,02 %), Hưng Yên (12 %).
Qua báo cáo về lượng khách du lịch qua các năm, cũng
như kết quả bước đầu của khảo sát, cho thấy sự gia tăng
nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của khách trong nước càng
cao, đồng thời thị trường quốc tế còn rất rộng mở mà du
lịch đặc biệt là DLST cần tập trung khai thác. Thị trường
trong nước cần mở rộng về các tỉnh phía bắc cũng như
hướng về các tỉnh miền Trung và miền Nam.
Tổng thu từ DLST: Tổng thu từ khách du lịch ngày
càng tăng, đóng góp 80 % vào cơ cấu ngành dịch vụ và
30 % tổng thu kinh tế huyện Cát Hải. Trong đó, nguồn
thu từ du khách trong nước khoảng 159,6 tỉ, chiếm 63,2
% tổng thu chung [1]. Mặc dù, tổng thu từ khách quốc tế
thấp hơn so với trong nước, nhưng so với tỷ trọng khách
trong nước và quốc tế thì nguồn thu của khách quốc tế
cao hơn so với khách trong nước. Nguyên nhân là do

nguồn thu từ ngoại hối, từ các dịch vụ khách nước ngoài
sử dụng cao hơn khách trong nước. Ngoài ra, tổng thu từ
hoạt động DLST vẫn chiếm tỷ trọng vừa và nhỏ. Năm
2017, tổng thu từ các hoạt động DLST chiếm 35 %, trong
đó, các tuyến rừng chiếm 25 %, còn tuyến biển chiếm 75
% [1]. Tuy nhiên, tổng thu từ hoạt động DLST từ 2013
- 2017 có xu hướng ổn định và tăng dần, với mức trung
bình khoảng 15 %/năm. Qua đó, cho thấy tiềm lực về phát
triển DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát Bà, cần tiếp tục
tập trung, nghiên cứu, khai thác hợp lý.
b. DLST đối với các ngành kinh tế
Nông nghiệp: Phát triển mô hình nhà vườn, kết hợp
DLST, du lịch cộng đồng ở những xã như Xuân Đám,
Trân Châu, Việt Hải, Hiền Hào. Trong cơ cấu cây trồng,
không chỉ tập trung trồng lúa, người dân còn trồng thêm
cây màu, rau quả sạch, đặc biệt là các loại cây ăn quả như
vải, hồng, cam quýt ở xã Gia Luận, Hiền Hào, Xuân Đám,
phục vụ cho người dân và khách du lịch.
Công nghiệp: DLST chưa tác động lớn tới ngành công
nghiệp của Cát Hải.
Tiểu thủ công nghiệp: Chưa có những sản phẩm thủ
công có giá trị, thu hút khách du lịch. VQG có bán một số
mặt hàng thủ công từ tre, gỗ, côn trùng làm quà lưu niệm.
Dịch vụ: DLST là một phần của du lịch Cát Bà, góp
phần phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ
khách sạn-du lịch, thương mại, giao thông vận tải.
Dịch vụ khách sạn-du lịch: Hiện nay, du khách đến
tham quan, du lịch có nhiều hình thức lựa chọn nơi ở, chủ
yếu gồm những hình thức nghỉ tại trung tâm vườn, các
khu nghỉ dưỡng, resort ở phân khu phục hồi sinh thái, các
nhà nghỉ khách sạn ở trung tâm thị trấn Cát Bà, ở các tàu
trên vịnh, các resort trên đảo hoặc homestay. Trong đó,
các nhà nghỉ khách sạn ở trung tâm thị trấn chiếm ưu thế,
còn nghỉ tại trung tâm vườn được lựa chọn ít nhất. Đặc
biệt, xuất hiện hình thức nghỉ dưỡng homestay và resort
trên đảo mới được đưa vào khai thác.
Nhà nghỉ tại khu trung tâm của VQG, có 3 khu nhà
khách với tổng số 29 phòng, nhà ăn (250 chỗ), nhà hội
thảo (250 chỗ), do Vườn tổ chức các hoạt động dịch vụ.
Tại phân hành chính dịch vụ và phục hồi sinh thái, Vườn
liên doanh liên kết với 6 doanh nghiệp xây dựng các khu
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nghỉ dưỡng, resort tại 6 điểm, tổng số khoảng 95 phòng
[2].
Nhà nghỉ khách sạn ở thị trấn Cát Bà, theo báo cáo năm
2017, Cát Bà hiện có 165 cơ sở lưu trú bao gồm 100 khách
sạn các loại và 65 nhà nghỉ với 3.060 buồng. Trong số các
khách sạn có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 3 khách sạn
đạt tiêu chuẩn 3 sao, 15 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao và
13 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao [1]. Bên cạnh đó, một số
resort đã được xây dựng và đưa vào khai thác trên các đảo
nhỏ như Monkey Island Resort ở đảo Khỉ.
Ngoài ra, một số tour du lịch cung cấp dịch vụ nghỉ
dưỡng trên các tàu trên vịnh Lan Hạ, cái bèo. Theo số liệu
năm 2017, có khoảng 12 tàu lớn, với tổng số phòng là 100
phòng.
Hình thức mới đang được phát triển và ngày càng phổ
biến đó là homestay, hình thức này dễ dàng, thuận tiện,
chi phí thấp, được nhiều người lựa chọn.
Qua khảo sát, du khách chủ yếu lưu lại 2 - 3 ngày, đặc
biệt là ngày cuối tuần, chiếm 98 %. Trong đó, số lượng
khách lựa chọn khách sạn, nhà nghỉ gần trung tâm chiếm
tỷ lệ cao nhất (gần 53 %), sau đó là nghỉ ở vùng đệm, khu
phục hồi sinh thái (gần 14 %). Tỷ lệ khách lựa chọn resort
trên đảo (11 %), homestay (9 %) và thấp nhất là nghỉ trong
VQG (5 %). Đặc biệt, chất lượng phòng được du khách
đánh giá khá cao, khoảng 60 % khách du lịch đánh giá tốt,
32 % bình thường và 8 % không tốt.
Có thể nói, quần đảo Cát Bà có cơ sở lưu trú lớn, khả
năng phục vụ lượng khách tăng cao. Trên các trang đặt
phòng nổi tiếng nhất, dễ dàng có thể lựa chọn một khách
sạn, nhà nghỉ phù hợp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là số
lượng khách không đồng đều, tăng đột biến cuối tuần, nên
tình trạng hết phòng vẫn diễn ra. Chất lượng phòng cần
cải thiện, tiện nghi, thoải mái hơn.
Dịch vụ giao thông vận tải: DLST góp phần phát triển
dịch vụ giao thông vận tải. Các dịch vụ cho thuê xe du lịch
ngày càng tăng. Du khách có thể thuê xe máy ở trong vườn
quốc gia, di chuyển tới các địa trong thị trấn Cát Bà, hoặc
thuê xe đạp khám phá các làng du lịch như Việt Hải, Trân
Châu. Du khách có thể đi tàu trên vịnh Lan Hạ, khám phá
các đảo, hoặc đi thuyền trong rừng ngập mặn Phù Long,
Gia Luận.
c. Phát triển DLST với xã hội
Cộng đồng dân cư là những người tham dự trực tiếp
trong việc phát triển DLST. Người dân tham gia vào các
hoạt động DLST như cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống,
buôn bán, trải nghiệm cộng đồng và hướng dẫn viên.
Trong đó, hoạt động dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, dịch
vụ ăn uống, vận tải chiếm tỷ trọng cao nhất (51 %), tập
trung ở khu vực thị trấn Cát Bà. Trong khi đó, các hoạt
động trồng trọt, chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp hơn, tập
trung ở các xã Việt Hải, Phù Long, Xuân Đám, Trân Châu
(22 %). Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên các
tàu, thuyền, bè nuôi chiếm tỷ trọng (26 %). Những dịch
vụ như hướng dẫn viên, buôn bán hàng thủ công vẫn còn
hạn chế. Phần lớn, người dân làm việc phục vụ trong các
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điểm kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, các điểm du lịch.
Còn trong hoạt động nông nghiệp, đặc biệt ở những làng
chài như Việt Hải, Phù Long, trồng trọt, chăn nuôi đã
hỗ trợ phát triển DLST và là một điểm thu hút khách du
lịch tham quan, trải nghiệm. Hoạt động du lịch nhà vườn
cũng đã kết hợp với trồng trọt, chăn nuôi để trở thành
một sản phẩm DLST hấp dẫn.
DLST tạo ra sinh kế, giúp ổn định đời sống nhân dân,
80 % người dân được hỏi muốn tiếp tục ở lại, xây dựng
quê hương, đặc biệt trong đó có 54 % người dân đang làm
việc về nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt,
nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, 20 % người dân muốn
thay đổi công việc để có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định.
Bên cạnh đó, hoạt động bảo tồn, duy trì tài nguyên
cũng góp phần phát triển DLST. Mặc dù, 95 % người dân
nhận thức về trách nhiệm bảo tồn tài nguyên DLST thuộc
trách nhiệm của chính quyền, 81 % cho rằng thuộc trách
nhiệm của cơ quan quản lý, nhưng 35 % nhận thức dân
cư, đặc biệt ở vùng đệm và ven biển có trách nhiệm trong
phát triển DLST, bảo tồn tài nguyên du lịch. Các doanh
nghiệp, khách du lịch cũng có trách nhiệm trong việc
phát triển DLST, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
d. Phát triển DLST với môi trường
Môi trường gồm môi trường nước, môi trường không
khí, môi trường tự nhiên là những tài nguyên trực tiếp
của DLST. Do đó, các nguồn tài nguyên cần được khai
thác hợp lý và bảo tồn. Về tài nguyên sinh thái, sự đa dạng
về các hệ sinh thái là một đặc điểm thu hút du khách tới
tìm hiểu và khám phá. Trải nghiệm sự đa dạng của các hệ
sinh thái khác nhau như rừng thường xanh trên núi đá
vôi, rừng ngập mặn ven biển, rạn san hô đã được đưa vào
các tuyến, điểm, được du khách đón nhận.
Bên cạnh đó, sự phong phú về nguồn lợi thủy sản là
một điểm hấp dẫn khách du lịch. Sự đa dạng về cảnh quan
đã được đưa vào các tuyến DLST, tạo nên sự phong phú
hấp dẫn cho DLST ở Cát Bà. Du khách có thể được khám
phá từ cảnh quan trên cạn như rừng núi, các thung lũng,
cho tới vùng đất ngập mặn, bãi bồi, núi đá vôi, bãi biển
trong cùng hoặc khác tuyến du lịch. Hệ thống các hang
động, núi đá được đưa vào tham quan, chiêm ngưỡng.
Tuy nhiên, mức độ khai thác nguồn tài nguyên vẫn dừng
lại ở mức độ tham quan, chưa được khai thác sâu, và đa
dạng để hấp dẫn khách du lịch hơn. Do mới đưa vào khai
thác nên chưa có tác động mạnh tới thiên nhiên, môi
trường. Các bãi biển còn hoang sơ, yên tĩnh, nước biển
trong xanh, cảnh quan nguyên vẹn, chưa bị biến đổi bởi
các hoạt động xây dưng, buôn bán. Bên cạnh đó, phương
tiện di chuyển trong thị trấn phổ biến là xe điện, xe đạp,
nên không khí tương đối trong lành. Tuy nhiên, những
ảnh hưởng từ rác thải du lịch, hoạt động của con người
tới cảnh quan, hệ sinh thái, động vật cần những biện pháp
xử lý kịp thời.
Theo ghi nhận của nghiên cứu, 60 % du khách đánh
giá môi trường không khí của Cát Bà tốt, trong lành, 28 %
du khách đánh giá bình thường và 12 % đánh giá ô nhiễm,
chủ yếu là từ những du khách quốc tế. Về môi trường
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biển, chủ yếu du khách vẫn đánh giá tốt, trong sạch. Tuy
nhiên, tỷ lệ khách nhận định ô nhiễm (26 %) cao hơn so
với bình thường (14 %), cho thấy những tín hiệu về môi
trường biển ở quần đảo Cát Bà. Trong các biểu hiện về ô
nhiễm, rác nổi trên mặt nước và có mùi khó chịu là những
biểu hiện phổ biến nhất, chiếm 78 % và 56 % ý kiến du
khách. Một số khách còn quan sát được hiện tượng cá
chết (22 %), hay nước đổi màu (20 %) ở một số địa điểm.
Trong khi đó, khảo sát thực hiện trên cộng đồng địa
phương cho thấy, 62 % người dân nhận thấy môi trường
không khí tốt, 21 % đánh giá bình thường và 17 % đánh
giá ô nhiễm. Còn về môi trường nước, 59 % đánh giá tốt,
22 % nhận thấy chất lượng bình thường và 19 % cho rằng
môi trường nước bị ô nhiễm. Tương tự như với khách du
lịch, biểu hiện phổ biến nhất về ô nhiễm môi trường là
rác nổi trên mặt nước (81 %), có mùi khó chịu (49 %), cá
chết (35 %) và nước biến đổi màu (31 %). So với đánh giá
của khách du lịch, đánh giá của cộng đồng phản ánh sự
ảnh hưởng của phát triển du lịch, trong đó có DLST. Môi
trường không khí cũng như nước theo đánh giá của cộng
đồng thấp hơn so với khách du lịch. Môi trường nước bị
ảnh hưởng nhiều hơn môi trường không khí, biểu hiện là
đánh giá ô nhiễm môi trường nước cao hơn mô trường
không khí, trong khi đánh giá tốt về môi trường không
khí cao hơn nước. Bên cạnh đó, những biểu hiện mạnh
mẽ như cá chết (35 %), nước đổi màu (31 %) cao hơn
đánh giá của khách du lịch (22 % và 20 %) phản ánh ảnh
hưởng của ô nhiễm môi trường nước rõ rệt, phổ biến hơn.
Ngược lại, theo người dân, những biểu hiện như rác nổi
trên mặt nước (81 %), có mùi khó chịu (49 %) không thể
hiện sự ô nhiễm, có thể do điều kiện, thói quen sống của
người dân địa phương. Mặc dù nghiên cứu mới thực hiện
bước đầu, nhưng đã phản ánh một phần hiện trạng của
môi trường trong quá trình phát triển du lịch nói chung,
du lịch sinh thái nói riêng.
Rác thải luôn là vấn đề nghiêm trọng trong việc phá
triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, cho sản phẩm
của du lịch sinh thái gắn liền với môi trường tự nhiên.
Tình trạng vứt rác bừa bãi, đặc biệt ở những tuyến rừng
Kim Giao-đỉnh Ngự Lâm, Ao Ếch Việt Hải đang diễn
ra ngày càng nghiêm trọng. Rác thải chủ yếu là các chai
nhựa, túi ni lông bị khách du lịch bỏ lại trên đường đi,
rất khó phân hủy, đặc biệt khi không có người thu dọn,
rác thải ngày càng tích trữ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
cảnh quan cũng như đời sống của các loài sinh vật. Trong
khi đó, rác thải trên biển đến từ hoạt động tham quan các
đảo trong vịnh, từ sinh hoạt, sản xuất của các bè nuôi cá
ở vịnh cũng như các tàu thuyền du lịch. Rác thải làm ô
nhiễm nguồn nước, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng các loài
sinh vật ở biển.
2.2. Những thuận lợi và khó khăn
* Những thuận lợi: KDTSQTG quần đảo Cát Bà có đầy
đủ những điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, đặc biệt
là DLST như không khí trong lành, cảnh quan hùng vĩ,
hệ sinh thái đa dạng. Bên cạnh đó, cảnh quan phong phú
như núi đá vôi, tùng, áng, các bãi triều, thu hút khách du

lịch khám phá rừng ngập mặn Phù Long, Gia Luận, rạn
san hô ở đảo Khỉ. Ngoài ra, Cát Bà có điều kiện thuận
lợi để phát triển các tuyến DLST biển như vịnh Lan Hạ
với nước biển trong xanh, khung cảnh tuyệt đẹp, cùng
hàng trăm hòn đảo trong vịnh. Những bãi cát trắng trải
dài hàng km, nước biển trong xanh, không gian yên tĩnh,
hoang sơ đã tạo nên bãi tắm đẹp như Cát Cò 1, Cát Cò 2,
Cát Dứa. Ngoài ra, hệ thống các hang động đẹp, kiến trúc
đặc sắc với nhiều hình thù, đặc trưng cho địa hình karst
như động Thiên Long, động Trung Trang cũng hấp dẫn
du khách tham quan, khám phá.
* Khó khăn: Về các tuyến du lịch, các địa điểm chưa
kết nối với nhau, các hoạt động chưa đa dạng, hấp dẫn.
Các dịch vụ hỗ trợ tại điểm du lịch như hướng dẫn viên,
bản đồ hỗ trợ, cung cấp thông tin, điểm nghỉ ngơi còn sơ
sài. Trình độ lao động chưa cao, khả năng giao tiếp với
khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài còn yếu. Điều
này đã hạn chế sự phát triển DLST nói riêng và du lịch nói
chung ở Cát Bà, do nơi đây đón rất nhiều các đoàn khách
quốc tế. Đặc biệt, những sản phẩm du lịch như khám phá
động Trung Trang, hang Quân Y, rừng ngập mặn Phù
Long, làng chài Việt Hải cần có hướng dẫn viên bản địa
để truyền tải, kết nối với du khách. Cơ sở vật chất còn
nghèo nàn, nhà nghỉ khách sạn chưa đáp ứng đủ nhu cầu,
đặc biệt vào dịp cuối tuần, ngày nghỉ lễ, phòng nghỉ và các
dịch vụ phòng chưa tiện nghi, hiện đại. Việc cấp nước cho
sinh hoạt, du lịch còn khó khăn. Sự phối hợp giữa các ban
ngành, VQG, Ban quản lý và doanh nghiệp, hãng lữ hành
còn yếu, chưa khiển khai, mở rộng.
2.3. Nguyên nhân
DLST đã được đưa vào khai thác trong những năm
gần đây và mang đến những tác động tích cực, góp
phần phát triển du lịch, đóng góp vào kinh tế chung của
toàn huyện Cát Hải, đặc biệt là nông nghiệp và dịch vụ.
Ngành nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt kết hợp cùng
tài nguyên môi trường sẵn có tạo thành những sản phẩm
DLST như khám phá làng chài Việt Hải, khám phá rừng
ngập mặn Phù Long, Gia Luận hấp dẫn khách du lịch.
Các ngành dịch vụ hỗ trợ cho DLST cũng được phát triển,
tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Với nguồn nhân
lực vốn có, DLST giúp ổn định lực lượng lao động, giúp
người dân địa phương phát triển kinh tế. Nguồn thu từ du
lịch được tái đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng như điện,
đường, trường trạm, giúp cải thiện cuộc sống cho người
dân. DLST nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, bảo vệ
thiên nhiên cảnh quan của người dân địa phương. DLST
giúp khách du lịch có cơ hội gần hơn để khám phá môi
trường thiên nhiên, các hệ sinh thái, cảnh quan của Cát
Bà, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
Tuy nhiên, DLST cũng gây nên những tác động tiêu
cực tới môi trường, xã hội ở quần đảo Cát Bà. Tình trạng
vứt rác bừa bãi ở rừng, hang động, các đảo, vịnh, gây ô
nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan, ảnh hưởng tới
đời sống các loài sinh vật trên cạn và dưới nước. Việc
xây dựng các công trình kiến trúc, nhà nghỉ khách sạn,
resort ảnh hưởng tới đời sống, tập tính của các loài sinh
Chuyên đề III, tháng 9 năm 2018

47

vật. Khai thác lâm sản như mật ong, cây thuốc, nuôi trồng
thủy sản quá mức, gây áp lực tới rừng và biển Cát Bà.
3. Kiến nghị phát triển DLST bền vững
KDTSQTG Quần đảo Cát Bà có tiềm năngđể phát triển
DLST theo hướng bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh
tế, xã hội và BVMT. Tuy nhiên, DLST đang có những bước
phát triển ban đầu nên gặp nhiều khó khăn. Những khuyến
nghị được đề xuất mong muốn góp phần hỗ trợ phát triển
DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát Bà.
Tăng cường nghiên cứu cơ bản về tài nguyên DLST
để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, phát triển DLST,
đồng thời phục vụ công tác bảo tồn. Nâng cao chất lượng
cơ sở hạ tầng đường bộ, đường thủy để tiết kiệm thời gian
di chuyển, đợi phà, chất lượng nhà nghỉ, khách sạn để du
khách cảm thấy thoải mái, tiện nghi.
Tuyên truyền, giáo dục người dân và khách du lịch về vẻ
đẹp của thiên nhiên, môi trường Cát Bà, từ đó nâng cao ý
thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường, ĐDSH ở KDTSQTG
quần đảo Cát Bà thông qua áp phích, tranh ảnh, poster và
phim ảnh chiếu ở trung tâm thị trấn Cát Bà; Mở rộng các
sản phẩm DLST, đưa vào khai thác các tuyến, địa điểm mới
hấp dẫn, đặc biệt ở các đảo mới trong quần đảo Cát Bà.

4. Kết luận
KDTSQTG quần đảo Cát Bà được thiên nhiên ưu đãi
với không khí trong lành, hệ sinh thái đa dạng, phong phú,
cảnh quan thiên nhiên đẹp, sơn thủy hữu tình. Vì vậy, công

tác duy trì, bảo tồn những giá trị thiên nhiên vô giá cần
được đặc biệt chú trọng. Trong những năm gần đây, DLST
tại KDTSQTG phát triển, số lượt khách và doanh thu từ
DLST tăng trưởng ngoạn mục. Việc phát triển DLST rừng,
biển với các dịch vụ đi kèm là bước đi vững chắc và không
thể thiếu trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế - xã
hội. Tuy nhiên, việc đầu tư để khai thác đưa vào sử dụng
phục vụ lợi ích dân sinh và bảo tồn ĐDSH cần được quan
tâm đến các giải pháp trên cả 3 khía cạnh là bền vững về
kinh tế, xã hội và môi trường.
Công tác quản lý DLST còn nhiều hạn chế, ý thức giữ
gìn và bảo vệ cảnh quan của khách tham quan, hộ kinh
doanh và hộ dân sinh sống nơi đây còn chưa tốt. Chất thải
chưa được thu gom triệt để, công tác xử lý còn chưa kịp
thời, đặc biệt trên các tuyến, tua DLST. Nước thải chưa
được xử lý xả thẳng ra môi trường chiếm tỷ lệ cao, gây ảnh
hưởng đến nước mặt, nước ngầm và chất lượng thủy, sinh
vật trên biển. Khí thải của các tàu hoạt động trên biển cũng
chưa được quản lý chặt chẽ và xử lý trước khi thải ra môi
trường. Do đó, có thể thấy, công tác quản lý DLST chưa
thực sự hiệu quả và hướng tới bền vững.
Chính vì vậy, để phát triển DLST tại KDTSQTG quần
đảo Cát Bà theo hướng bền vững, cần tuyên truyền nâng cao
nhận thức; tăng cường công tác quản lý bảo tồn DDSH, quản
lý chất thải, nước thải, không khí và sự chung tay của chính
quyền địa phương, khách du lịch, doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, nhân dân để BVMT sinh thái KDTSQTG bền vững■
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TO CONSERVE THE BIODIVERSITY OF THE CAT BA WORLD BIOSPHERE
RESERVE FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING ECO-TOURISM
Phạm Thị Bích Thủy
Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment
ABSTRACT
The Cat Ba World Biosphere Reserve, which was recognized by UNESCO in 2004, covers a total area of 26,241
hectares, comprising two parts: on the islands of 17,041 hectares and on the seawater of 9,200 hectares. There are
about 366 small islands in the Cat Ba archipelago. Accordingly, the two protected areas are Cat Ba National Park
and National Marine Protected Area lying in the Biosphere Reserve with high biodiversity values that need to be
conserved and developed sustainably.
Immediately after being recognized as the World Biosphere Reserve, tourism activities, especially eco-tourism,
have prospered and developed rapidly. Ecotourism in Cat Ba Archipelago has become a spearhead industry
increasingly attracting the attention of many domestic and international visitors.
Key words: World Biosphere Reserve, Cat Ba Islands, Biodiversity, Sustainable Ecotourism.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (ĐỒNG, CHÌ
VÀ KẼM) TRONG NƯỚC BIỂN TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẢO
VEN BỜ VIỆT NAM
Lê Xuân Sinh (1)
Nguyễn Văn Bách

TÓM TẮT
Ba xã đảo ven bờ Việt Hải (Hải Phòng), Nhơn Châu (Bình Định) và Nam Du (Kiên Giang) có những đặc
điểm riêng biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội đại diện cho ba vùng miền của
Việt Nam. Điểm chung của ba xã đảo là có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng, điều kiện tự nhiên tương đối
hoang sơ, kinh tế chưa phát triển và đang bị ảnh hưởng bởi các thách thức do ô nhiễm môi trường (ÔNMT),
trong đó có ô nhiễm kim loại nặng. Nhìn chung, chất lượng môi trường nước biển tại ba xã đảo có chất lượng
khá tốt. Hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, và Zn) trong mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép
của Quy chuẩn Việt Nam. Giá trị trung bình hàm lượng Cu và Zn trong nước biển xã Nam Du cao nhất trong
ba khu vực nghiên cứu. Trong khi đó, giá trị trung bình hàm lượng Pb trong nước biển cao nhất ghi nhận tại
xã Nhơn Châu. Tại cả ba khu vực nghiên cứu, hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb và Zn) trong mẫu nước tầng
đáy thường cao hơn so với nước tầng mặt. Tài liệu, tư liệu trong bài báo này có xuất xứ từ kết quả đề tài khoa
học công nghệ cấp Nhà nước KC.08.09/16-20: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh (KTX) cho một số
xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam” do TS. Lê Xuân Sinh (Viện Tài nguyên và Môi trường biển) làm chủ nhiệm.
Từ khóa: Kim loại nặng, đồng, chì, kẽm, xã đảo ven bờ, Việt Nam.

1. Mở đầu
Chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới xây
dựng nền “KTX” đang là hướng tiếp cận mới tại Việt
Nam, nhưng phù hợp với xu thế chung của hệ thống
kinh tế toàn cầu. Chương trình Môi trường Liên hợp
quốc (UNEP) đã định nghĩa nền "KTX” là: “Nền kinh
tế nâng cao đời sống con người và cải thiện công bằng
xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi ro môi
trường và những thiếu hụt sinh thái” [8].
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của
Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020 đã khẳng định
“tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển
văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không
ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Phát triển KT-XH phải luôn coi trọng bảo vệ và cải
thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu” [7].
Phát triển KTX tại các xã đảo ven bờ và xa bờ đặc
biệt quan trọng vì sự có mặt của cộng đồng cư dân trên
các đảo có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT-XH biển
đảo, góp phần đảm bảo an ninh, khẳng định và giữ
1

vững chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo của
đất nước. Từ những năm 2000 trở lại đây, có nhiều
nghiên cứu để định hướng phát triển mô Hình KTX
tại các đảo gần bờ và xa bờ đã được nghiên cứu, định
hướng phát triển phù hợp. Phát triển mô Hình KTX
phải đảm bảo cân bằng mối quan hệ xã hội - kinh tế môi trường, đây là mô hình phù hợp với sự phát triển
bền vững [3].
Trong khuôn khổ đề tài KC.08.09/16-20, ba khu vực
được lựa chọn nghiên cứu xây dựng mô hình KTX đại
diện cho ba miền (Bắc, Trung và Nam) là: xã Việt Hải
(Hải Phòng), xã Nhơn Châu (Bình Định) và xã Nam
Du (Kiên Giang). Ba xã đảo được lựa chọn có những
đặc điểm riêng biệt về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
là cơ sở để phát triển các ngành nghề kinh tế khác
nhau. Cụ thể, xã Việt Hải thuộc vùng lõi Vườn quốc
gia Cát Bà, nằm trên đảo Cát Bà (đảo Cát Bà bao gồm 8
xã đảo), với 80 hộ dân và 300 người có nhiều tiềm năng
để phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Xã
Nhơn Châu nằm trên một hòn đảo duy nhất (Cù lao
Xanh), thuộc TP. Quy Nhơn, với dân số có khoảng 499
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hộ và 2.200 người, có vị trí quan trọng về quốc phòng
và an ninh của tỉnh Bình Định. Trong khi đó, xã Nam
Du (nằm trong quần đảo Nam Du) bao gồm 10 hòn
đảo lớn, nhỏ, với dân số khoảng 3.611 người, có nhiều
điều kiện tự nhiên - xã hội để phát triển khai thác và
nuôi trồng hải sản kết hợp với du lịch sinh thái.
Tuy nhiên, ba xã đảo còn hội tụ những đặc điểm
chung như đều có điều kiện tự nhiên và KT-XH còn
hoang sơ, chưa có mô hình KTX phù hợp. Ngoài ra,
các xã đảo này còn đang bị ảnh hưởng bởi các thách
thức liên quan đến ÔNMT, ảnh hưởng của biến đổi
khí hậu. Trong đó, ÔNMT đặc biệt là nguy cơ ô nhiễm
kim loại nặng trong nước biển là một thách thức to lớn
đối với cả ba khu vực nghiên cứu trên con đường xây
dựng mô hình KTX vì khả năng tồn lưu lâu dài trong
các hợp phần môi trường và khả năng tích lũy tăng
dần theo chuỗi thức ăn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời
sống và sức khỏe con người. Nguy cơ tăng cao theo
thời gian là do sự gia tăng dân số và nhu cầu phát triển
kinh tế kéo theo sự phát sinh lớn các chất thải có chứa
kim loại nặng ra môi trường biển tại ba xã đảo.
Kim loại nặng là khái niệm chỉ những kim loại có
nguyên tử lượng cao và thường có độc tính cao đối
với sự sống của con người và sinh vật. Kim loại nặng
hiện diện trong tự nhiên ở môi trường đất và nước,
nhưng hàm lượng của chúng thường tăng cao do các
tác động của con người. Nguồn kim loại nặng đi vào
môi trường đất và nước do các hoạt động nhân sinh
như: Bón phân, thuốc bảo vệ thực vật, khai khoáng,
sản xuất công nghiệp, giao thông, nuôi trồng thủy hải
sản… [1]
Có nhiều thông số kim loại nặng được chúng tôi
nghiên cứu tại ba xã đảo theo quy chuẩn của nước biển
ven bờ như: Cu, Zn, Cd, As… Tuy nhiên, trong khuôn
khổ của bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu
ba thông số Cu, Pb và Zn do nguy cơ phát thải ra môi
trường với hàm lượng cao tại cả ba khu vực nghiên cứu
từ các hoạt động nhân sinh.
Đồng (Cu) là kim loại màu quan trọng đối với công
nghiệp và kĩ thuật, được sử dụng phổ biến trong sản
xuất dây dẫn điện và hợp kim. Ngoài ra, do có khả
năng dẫn nhiệt tốt và chịu ăn mòn, Cu còn được dùng
chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, sinh hàn và chân
không, chế tạo nồi hơi, ống dẫn dầu và dẫn nhiên liệu.
Một số hợp chất của đồng được sử dụng làm chất màu
trang trí mỹ thuật, chất liệu trừ nấm mốc và cả thuốc
trừ sâu trong nông nghiệp. Đồng là nguyên tố vi lượng
cần thiết trong cơ thể người, có nhiều vai trò sinh lý
như: Tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, bạch cầu
và là thành phần của nhiều enzym. Tuy nhiên, khi tích
tụ đồng với hàm lượng cao trong cơ thể người có thể
gây ra một số bệnh liên quan đến gan, thận, não…[1]
Trong khi đó, nguồn phát sinh chì (Pb) ra môi
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trường phần lớn từ công nghiệp luyện kim, sản xuất
pin, acquy, các vật liệu đánh bắt hải sản… Chì và các
hợp chất của chì được xếp vào nhóm độc tố đối với cơ
thể con người [1]. Chì có thể xâm nhập vào cơ thể con
người qua các quá trình trao đổi chất như: Uống (nước
uống), hít thở (không khí), tiêu hóa (ăn các loài động
thực vật). Đối với sức khỏe con người, nhiễm độc chì
sẽ gây ra các bệnh về tai, máu, gan, xương... Trẻ em
thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi tác nhân
chì, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi vì hệ thần kinh còn non
yếu và khả năng thải độc chất của cơ thể phát triển
chưa hoàn thiện [1].
Zn có tính bền vững cao nên sẽ tồn tại rất lâu trong
môi trường. Zn xâm nhập vào các hệ sinh thái môi
trường thông qua các hoạt động công nghiệp khai
khoáng, công nghiệp sợi tổng hợp, sản xuất và sử
dụng thuốc diệt nấm...[1] Đối với con người và một số
sinh vật, Zn là một vi chất có lợi, tham gia vào thành
phần cấu trúc tế bào, giúp tăng cường điều hòa và trao
đổi chất trong cơ thể. Tuy nhiên khi tiếp xúc với Zn
tại một nồng độ lớn, con người sẽ bị một số các triệu
chứng như nôn mửa, mất nước, hôn mê, tổn thương
tuyến tụy, và suy thận.
2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: 3 đợt khảo sát chất lượng nước
được tiến hành tại 3 xã đảo trong thời gian hai năm:
xã Việt Hải (năm 2017), xã Nhơn Châu và xã Nam Du
(năm 2018). Tại mỗi xã đảo, các cán bộ khoa học tại
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, VAST tiến hành
thu mẫu tại 15 trạm (tổng là 5 mặt cắt, 3 trạm/1 mặt
cắt) đại diện cho toàn bộ môi trường nước biển của
các xã đảo, tại mỗi trạm khảo sát tiến hành thu mẫu
nước tầng mặt và tầng đáy. Các trạm được bố trí cách
bờ tối đa là 5 km.
Vị trí các trạm thu mẫu được trình bày trong các
Hình 1, 2, 3.

▲Hình 1. Vị trí các trạm khảo sát xung quanh xã đảo Việt
Hải (Hải Phòng) năm 2017
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▲Hình 2. Vị trí các trạm khảo sát xung quanh xã đảo Nhơn
Châu (Bình Định) năm 2018

▲Hình 3. Vị trí các trạm khảo sát xung quanh xã đảo Nam
Du (Kiên Giang) năm 2018

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Một hệ phương pháp nghiên cứu về đánh giá chất
lượng môi trường đã được sử dụng, bao gồm các
phương pháp truyền thống như: Kỹ thuật lấy mẫu, bảo
quản và xử lý mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt
Nam 5998-1995 (ISO 5667-9: L992) [4]. Tiến hành thu
mẫu nước bằng thiết bị lấy mẫu nước biển chuyên
dụng dạng Niskin (5 lít). Các mẫu nước được thu tại
tầng mặt và tầng đáy đối với các trạm có độ sâu >5m.
Mẫu nước tầng mặt được thu cách mặt nước 1m, mẫu
nước tầng đáy được thu cách đáy 1m.
Các phương pháp phân tích kim loại nặng bằng máy
hấp phụ nguyên tử AAS-6601 theo TCVN 6193:1996
và ISO 8288:1986 [5].
Ngoài ra, nhóm tác giả cũng sử dụng phương pháp
xử lý số liệu theo thông từ về Hướng dẫn đảm bảo chất
lượng, kiểm soát chất lượng trong quan trắc và phân
tích môi trường để loại bỏ các sai số, các kết quả bất
thường [6].

thấp tại mặt cắt I và V. Giá trị hàm lượng Cu cao nhất
được phát hiện tại mẫu nước tầng mặt của trạm MCI3 (đạt 91,54µg/l). Trong khi đó, không phát hiện Cu
trong mẫu nước tầng đáy tại trạm MCI-2. Đối chiếu
với giá trị thấp nhất của QCVN 10-MT: 2015/BTNMT
cột 1 (Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh)
(200µg/l) [2] thì hàm lượng Cu trong môi trường nước
biển tại các trạm khảo sát xã Việt Hải đều thấp hơn
GHCP, chưa có dấu hiệu ô nhiễm Cu.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Hàm lượng kim loại Cu trong nước biển 3 xã
đảo ven bờ
a. Xã Việt Hải

b. Xã Nhơn Châu
Kết quả hàm lượng Cu trong nước biển khu vực xã
Nhơn Châu tương đối đồng đều giữa các trạm khảo
sát, dao động trong khoảng từ 54,81 - 70,32µg/l, trung
bình đạt 64,26µg/l. Cụ thể, giá trị hàm lượng Cu cao
nhất được phát hiện tại mẫu nước tầng đáy của trạm
MCI-1 - khu vực bãi tắm của xã đảo Nhơn Châu, thu
hút đông đảo khách du lịch nên lưu giữ nhiều loại
chất thải rắn khác nhau, trong đó có các loại chất thải
chứa kim loại. Trong khi đó, giá trị hàm lượng Cu thấp
nhất được tìm thấy trong mẫu nước tầng đáy tại trạm
MCIV-2. Về sự phân bố thẳng đứng của thông số Cu
trong cột nước, các dẫn liệu từ Hình 5 cho thấy hàm
lượng Cu tập trung nhiều hơn ở tầng đáy (10/15 trạm)
so với tầng mặt (5/15 trạm) (Hình 5).

▲Hình 4. Hàm lượng Cu trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Việt Hải

▲Hình 5. Hàm lượng Cu trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nhơn Châu

Theo Hình 4, kết quả hàm lượng Cu trong nước
biển khu vực xã Việt Hải không đồng đều giữa các
trạm khảo sát, thường cao tại mặt cắt II, III, IV và

Qua Hình 5, Đối chiếu với QCVN 10-MT: 2015/
BTNMT cột 1 (Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn
thủy sinh) (200µg/l) [2] thì hàm lượng Cu trong môi
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trường nước biển tại các trạm khảo sát xã Việt Hải đều
thấp hơn GHCP, chưa có dấu hiệu ô nhiễm Cu.
c. Xã Nam Du

3.2. Hàm lượng kim loại Pb trong nước biển 3 xã
đảo ven bờ
a. Xã Việt Hải

▲Hình 7. Hàm lượng Pb trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Việt Hải

▲Hình 6. Hàm lượng Cu trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nam Du

Qua Hình 6, kết quả hàm lượng Cu trong nước biển
khu vực xã Nam Du khá đồng đều giữa các trạm khảo
sát, dao động trong khoảng từ 59 - 78,39µg/l, trung
bình đạt 69,06µg/l cao hơn giá trị trung bình tại xã Việt
Hải (60,80µg/l) và xã Nhơn Châu (64,24µg/l). Nguyên
nhân giá trị trung bình hàm lượng kim loại Cu trong
nước biển tại Nam Du cao nhất là do dân số tại Nam
Du là đông nhất trong ba xã đảo. Ngoài ra, các hoạt
động kinh tế tại Nam Du cũng đa dạng nhất nên kéo
theo nhiều nguy cơ phát sinh nhiều chất thải chứa kim
loại Cu. Trong số đó, nổi bật là các hoạt động khai
thác, nuôi trồng hải sản và hoạt động du lịch sôi động
tại hòn Bờ Đập, hòn Mấu.
Giá trị hàm lượng Cu thấp nhất được phát hiện tại
mẫu nước tầng đáy của trạm MCIV-1. Trong khi đó,
giá trị hàm lượng Cu cao nhất được tìm thấy trong mẫu
nước tầng đáy tại trạm MCIII-1. Về sự phân bố thẳng
đứng của thông số Cu trong cột nước, các dẫn liệu từ
Hình 6 cho thấy hàm lượng Cu tập trung nhiều hơn ở
tầng đáy (9/15 trạm) so với tầng mặt (6/15 trạm).
Đối chiếu với QCVN 10-MT: 2015/BTNMT
cột 1 (vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh)
(200µg/l) [2] thì hàm lượng Cu trong môi trường nước
biển tại tất cả các trạm khảo sát xã Việt Hải đều thấp
hơn GHCP, nên nước biển vẫn an toàn đối với nguyên
tố Cu.
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Từ Hình 7, Pb được phát hiện trong nước biển
khu vực xã Việt Hải tại 10/15 trạm (ngoại trừ 5 trạm:
MCI-2, MCIII-1, MCIV-1, MCIV-3, MCV-2). Giá trị
hàm lượng Pb cao nhất được phát hiện tại trạm MCI-1
(nước tầng đáy đạt: 3,29µg/l) thấp hơn GHCP quy định
trong QCVN 10-MT: 2015/BTNMT cột 1 (Vùng nuôi
trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh) (50µg/l) khoảng 15
lần, cho thấy chưa có dấu hiệu ô nhiễm Pb [2]. Giá trị
hàm lượng Pb trung bình trong nước biển toàn xã Việt
Hải (10 trạm) đạt 0,89µg/l.
So sánh giá trị hàm lượng Cu giữa hai tầng nước,
từ Hình 7 cho thấy hàm lượng Pb tập trung nhiều hơn
ở tầng đáy (9/10 trạm) so với tầng mặt. Riêng tại trạm
MCII-1, hàm lượng Pb trong nước biển tầng mặt bằng
tầng đáy (là 0,25µg/l).
b. Xã Nhơn Châu
Kết quả hàm lượng Pb trong nước biển khu vực xã
Nhơn Châu không đồng đều giữa các trạm khảo sát,
từ không phát hiện đến giá trị lớn nhất đạt 4,89µg/l,
trung bình đạt 2,12µg/l - cao nhất trong 3 khu vực
nghiên cứu (Hình 8). Giá trị hàm lượng Pb cao nhất
được phát hiện tại mẫu nước tầng mặt trạm MCI-1
(4,89µg/l) thấp hơn GHCP quy định trong QCVN 10MT: 2015/BTNMT cột 1 (vùng nuôi trồng thủy sản,
bảo tồn thủy sinh) (50µg/l) hơn 10 lần, cho thấy môi
trường nước biển tại đây vẫn an toàn đối với Pb [2].

▲Hình 8. Hàm lượng Pb trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nhơn Châu
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So sánh giá trị hàm lượng Pb giữa hai tầng nước, từ
Hình 8 cho thấy, hàm lượng Pb tập trung nhiều hơn ở
tầng đáy (12/15 trạm) so với tầng mặt. Riêng tại trạm
MCV-2, không phát hiện được hàm lượng Pb trong
nước biển cả trong tầng mặt và tầng đáy. Thực tế, trạm
MCV-2 gần hòn Dầu, có môi trường nước trong sạch,
ít tàu thuyền qua lại và ít nguồn phát sinh chất thải
chứa kim loại nặng.
c. Xã Nam Du

Qua Hình 10, kết quả hàm lượng Zn trong nước
biển khu vực xã Việt Hải không đồng đều giữa các
trạm khảo sát. Có 4/15 trạm không phát hiện được Zn
trong nước biển (cả tầng mặt và tầng đáy) bao gồm:
MCI-2, MCII-3, MCIII-3, MCIV-3. Hàm lượng Zn
phát hiện được biến thiên trong khoảng từ 8,04 đến
28,87µg/l, trung bình đạt 9,94µg/l.
Giá trị hàm lượng Zn cao nhất được tìm thấy trong
mẫu nước tầng đáy tại trạm MCI-1 (28,87µg/l) thấp
hơn GHCP quy định trong QCVN 10-MT: 2015/
BTNMT cột 1 (Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn
thủy sinh) (500µg/l) hơn 17 lần, do đó chưa có dấu
hiệu ô nhiễm đối với kim loại Zn [2].
Về sự phân bố thẳng đứng của thông số Zn trong
cột nước, từ Hình 10 cho thấy, hàm lượng Zn tập trung
nhiều hơn ở tầng đáy (8/12 trạm phát hiện Zn trong cả
2 tầng nước).
b. Xã Nhơn Châu

▲Hình 9. Hàm lượng Pb trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nam Du

Từ Hình 9, Pb được phát hiện trong nước biển khu
vực xã Nam Du tại 14/15 trạm (ngoại trừ trạm: MCI2). Giá trị hàm lượng Pb cao nhất được phát hiện tại
trạm MCII-2 (nước tầng đáy đạt: 11,91µg/l) thấp hơn
GHCP quy định trong QCVN 10-MT: 2015/BTNMT
cột 1 (Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh)
(50µg/l) hơn 4 lần, cho thấy chưa có dấu hiệu ô nhiễm
đối với Pb [2]. Giá trị hàm lượng Pb trung bình trong
nước biển toàn xã Nam Du đạt 1,76µg/l.
So sánh giá trị hàm lượng Cu giữa hai tầng nước, từ
Hình 9 cho thấy hàm lượng Pb tập trung nhiều hơn ở
tầng đáy (9/14 trạm) so với tầng mặt.
3.3. Hàm lượng kim loại Zn trong nước biển 3 xã
đảo ven bờ
a. Xã Việt Hải

▲Hình 10. Hàm lượng Zn trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Việt Hải

Kết quả hàm lượng Zn trong nước biển khu vực
xã Nhơn Châu không đồng đều giữa các mặt cắt và
giữa các trạm khảo sát (Hình 11). Giá trị hàm lượng
Zn cao nhất được phát hiện tại mẫu nước tầng đáy của
trạm MCV-1 (đạt 61,07µg/l). Trong khi đó, giá trị hàm
lượng Zn nhỏ nhất được phân tích trong mẫu nước
tầng mặt tại vị trí MCII-1 (18,51µg/l). Đối chiếu với
QCVN 10-MT: 2015/BTNMT cột 1 (vùng nuôi trồng
thủy sản, bảo tồn thủy sinh) (500µg/l) thì hàm lượng
Zn trong môi trường nước biển tại tất cả các trạm khảo
sát xã Nhơn Châu đều thấp hơn GHCP nhiều lần, nên
chưa có dấu hiệu ô nhiễm Zn) [2].
Về sự phân bố thẳng đứng của thông số Zn trong
cột nước tại khu vực xã Nhơn Châu, từ Hình 11 cho
thấy hàm lượng Zn tập trung nhiều hơn ở tầng đáy
(12/15 trạm khảo sát) so với tầng mặt.

▲Hình 11. Hàm lượng Zn trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nhơn Châu
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c. Xã Nam Du

▲Hình 12. Hàm lượng Zn trong nước biển tại các trạm khảo
sát xã Nam Du

Từ Hình 12, hàm lượng Zn trong nước biển tại xã
Nam Du có sự khác nhau giữa các trạm trong mỗi mặt
cắt và giữa các mặt cắt với nhau. Giá trị hàm lượng Zn
biến thiên trong khoảng từ 23,53µg/l (MCII-1 – tầng
mặt) đến 63,09 (MCIV-2 – tầng đáy), trung bình đạt
44,97µg/l. Giá trị hàm lượng Zn phát hiện cao nhất
vẫn thấp hơn GHCP (500µg/l) gần 8 lần, cho thấy môi
trường nước biển tại xã Nam Du vẫn an toàn với thông
số Zn [2].
So sánh giá trị hàm lượng Zn giữa hai tầng nước,
từ Hình 12 cho thấy, đa số các trạm khảo sát (12/15)
có hàm lượng Zn trong nước tầng đáy cao hơn so với
tầng mặt.
4. Kết luận
Hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb và Zn) trong
môi trường nước biển không đều giữa các trạm quan
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Huy Bá, 2008. Độc học môi trường cơ bản, NXB ĐHQG
TP HCM, tr. 165-187.

trắc và giữa ba khu vực nghiên cứu: xã Việt Hải, xã
Nhơn Châu và xã Nam Du. Hàm lượng trung bình
kim loại Cu trong mẫu nước biển tăng dần theo thứ tự
không gian: Xã Việt Hải (60,80µg/l) < xã Nhơn Châu
(64,26µg/l) < xã Nam Du (69,06µg/l). Thứ tự tương tự
đối với kim loại Zn: xã Việt Hải (9,94µg/l) < xã Nhơn
Châu (40,06µg/l) < xã Nam Du (44,97µg/l). Đối với
nguyên tố Pb, hàm lượng trung bình trong nước biển
tăng dần theo thứ tự sau: xã Việt Hải (0,89µg/l) < xã
Nam Du (1,76µg/l) < xã Nhơn Châu (2,12µg/l).
Nhìn chung, chất lượng nước biển (xét với ba thông
số kim loại nặng Cu, Pb và Zn) xung quanh ba xã đảo
tương đối tốt, thuận lợi cho mục đích nuôi trồng thủy
sản và bảo tồn đời sống thủy sinh vật.
Các hoạt động KT-XH hiện nay tại ba xã đảo chưa
ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nước khu vực khảo
sát. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển bền vững môi
trường ba xã đảo, nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng
mô hình KTX tại đây, cần có thêm những đánh giá
toàn diện hơn nữa về các tác nhân gây ô nhiễm nước
biển khác nhau như: Dầu mỡ, xyanua, hóa chất bảo
vệ thực vật… Đối với các tác nhân kim loại nặng, cần
theo dõi và đánh giá thường xuyên tại vùng biển ba xã
đảo, tập trung các khu vực đông dân cư sinh sống, khai
thác, nuôi trồng hải sản và các điểm du lịch. Ngoài ra,
công tác quản lý môi trường cần được quan tâm nhiều
hơn nữa nhằm giảm thiểu các tác nhân gây ÔNMT tại
vùng biển của ba xã đảo.
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ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONCENTRATION (COPPER,
LEAD AND ZINC) IN THE SEAWATER ENVIRONMENT IN TYPICAL
COASTAL ISLAND COMMUNES
Lê Xuân Sinh, Nguyễn Văn Bách
Institute of Marine Environment and Resources (IMER)
ABSTRACT
Three coastal island communes of Viet Hai, Nhon Chau and Nam Du have distinct characteristics of
geographic locations, natural conditions and socio-economic characteristics representing three regions of
Vietnam. The common characteristics of three coastal island communes are that they have an important defense
and security location, relatively untouched natural conditions, undeveloped economies and are affected by
environmental pollution, including heavy metal pollution. In general, the quality of seawater environment in
three island communes is quite good. The concentration of heavy metals (Cu, Pb, and Zn) in seawater samples
are within the limits of the Vietnamese Standards. Mean values of Cu and Zn concentrations in seawater of
Nam Du commune were highest in the three study areas. Meanwhile, the mean value of Pb concentration in
seawater was highest in Nhon Chau commune. In all three studied areas, the heavy metal content (Cu, Pb and
Zn) in the bottom water sample was higher than the surface water. Contents in this article originate from the
results of the project KC.08.09/16-20: "Research on building green economy model for some typical island
communes in the coast of Vietnam" by Dr. Sinh Le Xuan (Institute of Marine Environment and Resources).
Key words: Heavy metals, copper, lead, zinc, coastal island communes, Vietnam.

Chuyên đề III, tháng 9 năm 2018

55

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI
RẮN NGUY HẠI BẰNG HỆ THỐNG LÒ ĐỐT
KHÔNG DÙNG NHIÊN LIỆU DẠNG CỘT NFIC
Trịnh Minh Việt (1)
Phạm Quang Huy
Trịnh Văn Tuyên
Nguyễn Đăng Linh2

TÓM TẮT
Cấu trúc lò đốt dạng cột không dùng nhiên liệu NFIC, gồm 3 khoang (sấy, các bon hóa, cháy), được vận
hành với nguyên lý đối lưu không khí (thổi khí vào lò hoặc hút khí tự nhiên). Kết quả thử nghiệm ban đầu
với các mẫu chất thải nguy hại (CTNH) y tế nạp vào lò liên tục cho thấy, với khối lượng rác từ 2,1 - 3,3 kg/h,
độ ẩm từ 2,8 - 11,7%, việc tăng cường hút gió để sấy rác sẽ đẩy nhanh thời gian đốt khoảng 10 - 20 %. Với
vận tốc gió 1,1 m/s, thời gian cháy từ 32 - 58 phút nhanh hơn so với khi đốt ở vận tốc gió 0,8 m/s có thời gian
cháy từ 42 - 75 phút. Nhiệt độ các khoang sấy, khoang các bon hóa đo được cao nhất lần lượt là 195oC, 775oC
và 1.275oC sau 25 - 35 phút vận hành. Nhiệt độ ống khói vào khoảng 33 - 68oC. Độ cháy của các mẫu rác thử
nghiệm dao động từ 77,3 - 87,5% tương ứng với độ tro của rác sau đốt trong khoảng 9,3 - 12,4%. Kết quả bước
đầu cho thấy, hệ thống có khả năng xử lý hiệu quả CTNH.
Từ khóa: Chất thải nguy hại, không dùng nhiên liệu, lò đốt, phương pháp thiêu đốt.

1. Mở đầu
Thiêu đốt là quá trình xử lý chất thải ở nhiệt độ cao.
Đây là phương pháp xử lý triệt để nhất nhằm đảm bảo
loại trừ các tính độc của chất thải, có thể giảm thiểu thể
tích chất thải rắn (CTR) đến 90 - 95% và tiêu diệt hoàn
toàn vi khuẩn gây bệnh. Phương pháp cho phép đáp
ứng tất cả các tiêu chí về tiêu hủy an toàn. Chính vì vậy,
đây là phương pháp được lựa chọn để xử lý CTR nguy
hại [1, 4]. Phương pháp này cho phép ô xy hóa rác thải
ở nhiệt độ cao, khiến các thành phần cháy được trong
CTR được chuyển hóa thành khí và thành phần không
cháy được tạo thành tro, xỉ. Phương pháp này rất phổ
biến trên thế giới hiện nay để xử lý CTR và CTNH công
nghiệp, chất thải y tế nói riêng [2, 3]. Phương pháp này
có những ưu điểm như: Tận dụng nhiệt cho lò hơi, sưởi
hoặc các lò công nghiệp và phát điện; không cần nhiều
diện tích đất so với phương pháp khác; xử lý triệt để
các thành phần ô nhiễm, giảm tối đa thể tích của CTR;
tro xỉ hoàn toàn không nguy hại, có thể sử dụng thành

1
2

những vật liệu tái chế hoặc làm vật liệu xây dựng. Tùy
thuộc vào loại hình CTR, quy mô công suất cũng như
điều kiện về kinh tế - kỹ thuật mà sử dụng kỹ thuật
thiêu đốt khác nhau. Các kỹ thuật đốt cơ bản trên thế
giới có thể kể đến, gồm có: Kỹ thuật đốt thủ công dạng
hở, phương pháp đốt có kiểm soát không khí vào lò,
kỹ thuật đốt trong lò quay, kỹ thuật đốt trong lò đốt
tấng sôi, công nghệ đốt CTR có thu hồi năng lượng,
công nghệ đốt chế tạo nhiên liệu, công nghệ thiêu đốt
plasma.
Tại Việt Nam, để xử lý CTR, bên cạnh các phương
pháp như chôn lấp, ủ, tái chế, tái sử dụng thì phương
pháp thiêu đốt được áp dụng khá phổ biến tại các cơ
sở xử lý. Do vậy, các nghiên cứu và ứng dụng liên quan
đến phương pháp này cũng rất được chú trọng trong
thời gian gần đây. Viện Công nghệ môi trường - Viện
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên
cứu và chế tạo lò đốt CTR nguy hại VHI-18B với kết
cấu 2 buồng đốt sơ cấp và thứ cấp với nhiệt độ vận

Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trường Đại học Phương Đông
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hành lần lượt là 500 - 800 oC và 1.050 - 1.200 oC, có
công suất xử lý từ 50 - 100 kg/mẻ. Hệ thống xử lý khí
thải bằng tổ hợp hấp phụ - cyclon ướt đảm bảo loại bỏ
các thành phần khí gây ô nhiễm môi trường, bụi và
kim loại nặng, khí được làm lạnh nhanh xuống dưới
200 oC tránh tình trạng tái sinh dioxin [4, 6]. Viện
Công nghệ hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam cũng đã chế tạo thành công lò đốt CTR
y tế công suất nhỏ WI - 3C 20 kg rác/ca và WI - 3B 50
kg rác/ca với hai buồng đốt sơ cấp và thứ cấp có nhiệt
độ khi vận hành là 300 - 900 oC và 900 – 1.100 oC. Khí
thải sau buồng đốt thứ cấp được xử lý với cyclon tách
bụi trước khi tới xử lý tại reactor, với xúc tác GC3M,
hấp thụ dung dịch kiềm để xử lý toàn bộ các chất hữu
cơ còn sót lại và các thành phần Nito phân tử trong
NOx. Lò đốt rác thải y tế BELI TSH - 20G của Trung
tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ cũng có cấu
tạo 2 buồng đốt sơ cấp và thứ cấp với nhiệt độ cháy lần
lượt 450 - 800 oC và 1.100 - 1.150 oC có công suất 20 kg/
giờ, có thể nạp rác và vận hành liên tục. Khí thải được
xử lý bằng phương pháp hấp phụ dung dịch kiềm nhẹ.
Nhìn chung các lò đốt đều có tính đến nhiệt độ cao và
thời gian lưu khí trong buồng thứ cấp lớn hơn 2 giây,
chính vì vậy, các lò đốt này đều có thể sử dụng để đốt
CTR sinh hoạt và CTR nguy hại với khí thải đảm bảo
đạt tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên, phần lớn các lò
đốt này tồn tại một số nhược điểm như: chi phí đốt cao
do phải duy trì nhiệt độ lớn cho các buồng đốt; chưa
tận dụng được nhiệt trong quá trình đốt để sấy rác (kỹ
thuật sấy rác rất phức tạp và gây mùi hôi thối, độ ẩm
rác cao dẫn đến chi phí đốt rác tăng); thời gian lưu
khói 2 giây trong khoang thứ cấp với thể tích cố định
nên không thể tăng công suất khi đốt rác có độ ẩm
thấp; nhiệt độ tại hai buồng đốt cao nên phải sử dụng
vật liệu chịu lửa đắt tiền, các phụ kiện làm việc liên tục
ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng phải thay thế sửa chữa
kéo theo chi phí bảo dưỡng cao [7].
Thực tế trong 5 năm trở lại đây, có nhiều hệ thống
thiêu đốt được lắp đặt tại các cơ sở không được vận
hành hoặc vận hành cầm chừng, đối phó do chi phí
nhiên liệu cho các công đoạn xử lý rất cao (khoảng từ
5.000 - 20.000 VND/kg) không phù hợp với kinh tế
của nhiều cơ sở sử dụng [1, 5]. Vì vậy, cần có nghiên
cứu công nghệ đột phá, nhằm giảm chi phí đốt xuống
thấp nhất, phù hợp với thiêu đốt CTNH và CTR sinh
hoạt.Hiện nay, trên thế giới đã có 2 nhóm nghiên cứu
đã bước đầu có kết quả trong việc thử nghiệm kỹ thuật
đốt không dùng nhiên liệu: Nhóm các nhà khoa học
Nga, Viện nghiên cứu các vấn đề hóa lý thuộc Viện
Hàn lâm Khoa học Nga (TP Trierno Golovka) đã
nghiên cứu thành công trong mô hình thủy tinh chịu
nhiệt cột đứng, công suất 5 - 10 kg/h; Nhóm nghiên
cứu của Nhật Bản có sản phẩm thương mại công suất
từ 20 - 100 tấn/ngày đối với CTR sinh hoạt. Tuy nhiên,

chi phí đầu tư công nghệ khoảng 3 tỷ VNĐ/tấn, ngoài
ra chi phí bản quyền công nghệ cho hệ thống này từ
5 - 10 triệu USD, tùy theo công suất của hệ thống.
Với những lý do trên, hệ thống lò đốt dạng cột
không dùng nhiên liệu NFIC với công suất thử nghiệm
50 kg/ngày đã được chế tạo và có kết quả vận hành
ban đầu. Hệ thống tận dụng hoàn toàn nhiệt để sấy
rác nên không cần tới thiết bị sấy phụ trợ. Quá trình
cháy được điều khiển bằng không khí tự nhiên nên các
khoang sấy, khoang các bon hóa không cần dùng vật
liệu chịu nhiệtvà cách nhiệt nên giảm đáng kể chi phí
đầu tư, bảo dưỡng. Ngoài ra, thể tích khoang đốt có
thể điều chỉnh được bởi hệ thống cấp khí nên thời gian
lưu cháy lớn, xử lý triệt để chất thải. Hệ thống không
có béc đốt, không dùng nhiên liệu nên chi phí đầu
tư và xử lý giảm 50 - 70% so với hệ thống đốt thông
thường [7, 8].
2. Vật liệu và phương pháp thực nghiệm
2.1. Mô hình thực nghiệm NFIC quy mô 50kg/
ngày
a. Nguyên lý và mô hình thực nghiệm
Lò đốt NFIC có dạng cột (Hình 1), hoạt động hoàn
toàn dựa trên nguyên lý đối lưu không khí với kết cấu
hình trụ đứng, phân chia thành 4 khoang mặc định,
không ranh giới, được đặt lần lượt theo chiều cao từ
trên xuống, bao gồm: khoang tiếp nhận rác (I), sấy (II),
các bon hóa (III) và cháy (IV). Không khí vào cột tháp
được cấp vào bằng một quạt hút gió (12), lưu lượng
khí vào các khoang sẽ được điều chỉnh bằng van chỉnh
gió (Q1, Q2 và Q3) và được điều chỉnh phụ thuộc vào
độ ẩm của chất thải.
Chất thải được nạp vào hệ thống qua khoang tiếp
nhận rác có cấu tạo dạng miệng phễu, được ngăn cách
với khoang sấy bằng một tấm chắn (1) có thể tháo lắp
để thuận tiện cho việc nạp rác. Nhiệt độ tại khoang này
có thể lên tới 70 oC. Trong quá trình đốt, tấm chắn phải
luôn trong trạng thái đóng để đảm bảo không khí đi
vào lò theo hướng từ dưới lên. Tiếp đến là khoang sấy
với nhiệt độ từ 80 - 125 oC. Tại đây, có trang bị đường
ống dẫn khói đến tháp hấp thụ (4), phía dưới ngăn
cách với khoang các bon hóa bằng một thanh ghi (3)
có thể tháo lắp, dùng để giữ rác lại trong khoang sấy,
đảm bảo rác được sấy đủ thời gian trước khi được đưa
xuống quá trình tiếp theo. Sau khi sấy, rác được đưa
tới khoang các bon hóa với nhiệt độ từ 300 - 500 oC.
Quá trình này sẽ diễn ra từ 10 - 15 phút tùy thuộc vào
nhiệt độ trong khoang trước khi chuyển đến quá trình
cháy. Khoang cháy được ngăn cách với khoang carbon
hóa bằng một tấm ghi (5), tại đây nhiệt độ dao động
từ 800 - 1.200 oC. Bên ngoài khoang cháy được bao bọc
một lớp bông thủy tinh cách nhiệt, bên dưới có một
lớp ghi nhằm giữ rác lại cho quá trình cháy diễn ra
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triệt để trước khi tro rơi xuống bếp đốt.Bếp đốt nằm
ở dưới cùng, có hình lập phương, bên trong được làm
từ gạch chịu lửa, được trang bị một cửa thao tác giúp
việc tháo tro và đốt mồi. Tại các khoang sấy, khoang
các bon hóa và cháy có các vị trí (2, 4, 6) để theo dõi độ
ẩm và nhiệt độ. Tại các khoang các bon hóa, cháy và
bếp đốt có các van chỉnh gió (Q1, Q2 và Q3) để điều
chỉnh lượng không khí vào từng khoang. Nhờ kết cấu
này, rác sẽ được sấy bằng nhiệt do đốt rác trước khi
được đưa xuống khoang các bon hóa. Ranh giới giữa
khoang các bon hóa và cháy không cố định, nên thể
tích khoang cháy có thể thay đổi phụ thuộc vào tốc
độ cấp không khí cho quá trình cháy.Do vậy, thể tích
khoang cháy có thể thay đổi để tăng thời gian lưu khí
thải (>2 giây).
Khí thải ra khỏi khoang sấy trước khi đến ống khói
thải (VIII) sẽ được đưa qua xử lý tại tháp hấp thụ (VI)
có cấu trúc hình trụ. Bên trong khí thải sẽ được tiếp
xúc với dung dịch hấp thụ qua dàn phun bên trong
tháp. Dung dịch hấp thụ sẽ được bơm tuần hoàn. Bên
dưới tháp có bố trí van xả cặn.

▲Hình 2. Kích thước, cấu tạo các khoang chức năng chính
hệ thống NFIC công suất 50kg/ngày

▲Hình 1. Sơ đồ cấu tạo hệ thống lò đốt NFIC

Chú thích: I - Khoang tiếp nhận chất thải rắn; II
- Khoang sấy; III - Khoang các bon hóa, IV - Khoang
cháy; V - Bếp đốt; VI - Tháp hấp thụ; VII - Bể chứa
dung dịch hấp thụ; VIII - Ống khói. 1 - Tấm chắn; 2
- Lỗ đo độ ẩm; 3, 5 - Thanh ghi 1; 4, 6 - Lỗ đo nhiệt
độ; 7 - Vòi phun; 8, 9 - Khay tưới; 10 - Van xả cặn;
11 - Bơm dung dịch hấp thụ; 12 - Quạt hút khí thải;
K - đường khí; N - đường nước.
b. Kích thước mô hình thực nghiệm NFIC quy mô
50 kg/ngày
Như đã trình bày ở trên, lò đốt NFIC được cấu tạo
bởi 5 khoang với kích thước D = 120 mm, H = 2000
mm (Hình 2). Ở các khoang cháy và Bếp đốt còn được
bao bọc bởi vật liệu cách nhiệt bằng bông thủy tinh và
gạch chịu lửa.
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2.2. Điều kiện thực nghiệm
Quá trình thực nghiệm được tiến hành liên tục với
quy mô công suất từ 2,1 - 3,3 kg/h (tương đương với
50,4 - 79,2 kg/ngày), độ ẩm của rác thải từ 10 - 20%,
tốc độ gió trong tháp từ 0,8 - 1,1 m/s. Nhiệt độ trong
khoang sấy được duy trì từ 80 - 200 oC, trong khoang
các bon hóa: 300 - 500 oC; trong khoang cháy: 800 1.200 oC. Tất cả các thay đổi về nhiệt độ được điều
chỉnh bởi van chỉnh gió. Việc xử lý khí thải sinh ra sẽ
được tiến hành trong tháp hấp thụ với sự điều chỉnh tỷ
lệ dung dịch hấp thụ/lưu lượng khí thải, α=L/G=0,1 0,5 m3/m3 (dung dịch hấp thụ/khí thải).
Mẫu rác thí nghiệm là CTR y tế là hỗn hợp: nhựa
cứng (chai nhựa, găng tay, ống tiêm...), bông, gạc, giấy
và các loại rác hỗn hợp. Mỗi mẫu rác có khối lượng từ
2,1~3,3 kg với độ ẩm dao động từ 4,5~14%. Các mẫu
rác được đưa vào lò liên tục khi nhiệt độ các khoang lò
đã đạt đến nhiệt độ tối ưu.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đốt
Nghiên cứu thực nghiệm xác định các yếu tố cơ bản
như: thời gian đốt, nhiệt độ từng khoang, khả năng sấy
rác, hiệu quả đốt rác. Bên cạnh đó, xác định các yếu tố
ảnh hưởng tới hiệu quả đốt như nhiệt độ khoang cháy,

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

lưu lượng cấp không khí và thời gian lưu khí thải trong
cột tháp. Xác định được mối liên quan giữa nhiệt độ
cháy và lưu lượng cấp khí.

Bảng 1. Các thông số và thời gian đốt của các mẫu rác thí
nghiệm
Mẫu

2.4. Các thiết bị, dụng cụ thực nghiệm
+ Máy đo nhiệt độ: Nhiệt kế di động DM6801B
+ Máy đo vận tốc gió UT363 UNI - T
+ Cân Jadever

Khối
lượng
(kg)

Độ
ẩm
(%)

T1
phút

T2
phút

Độ
cháy
(%)

Độ
tro
(%)

M1

2,43

4,5

50

43

85,6

9,9

M2

2,1

13.8

43

32

76,9

9,3

2.5. Phương pháp xác định điều kiện thử nghiệm
* Công thức tính độ ẩm :

M3

2,5

10.4

51

42

77,5

12,1

M4

2,6

2.8

60

48

87,5

9,4

M5

2,23

8.9

46

37

81,2

9,9

M6

2,24

10.3

44

35

77,3

12,4

M7

2,97

11.7

63

50

79

9,3

M8

3,3

10.3

69

58

80,2

9,5

M9

2,69

3.3

63

52

86,6

10,1

M10

2,23

9.9

45

33

81.6

9,9

xw

m0 m1
100%
m0

Trong đó:
m0: Khối lượng rác trước khi sấy;
m1: Khối lượng rác sau khi sấy;
xw : % độ ẩm
* Công thức tính độ tro:

xT

mT
100
m1

Trong đó:
mT: Khối lượng tro sau đốt;
xT: Độ tro.
* Công thức tính độ cháy :
xc=100% - xw - xT
trong đó:
xc: Độ cháy.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hưởng của độ ẩm
Thực nghiệm được tiến hành với 10 mẫu rác thải có
khối lượng từ 2 - 3 kg/mẫu (Bảng 1). Thí nghiệm tiến
hành bằng cách đốt mẫu rác trực tiếp bằng hệ thống
và đồng thời đốt mẫu rác đã sấy độ ẩm để so sánh ảnh
hưởng của độ ẩm với thời gian đốt. Khi tiến hành thí
nghiệm, nhiệt độ các khoang trong lò đã đạt đến nhiệt
độ tối ưu để vận hành. Kết quả xác định khối lượng,
độ ẩm và thời gian đốt của các mẫu rác được sấy bên
ngoài và sấy trong lò được thể hiện trong Bảng 1 dưới
đây, T1 là thời gian đốt rác chưa sấy, T2 là thời gian đốt
rác đã sấy.
Kết quả cho thấy, thời gian đốt rác khi rác còn độ
ẩm và rác đã sấy có sự chênh lệch rõ rệt. Rác còn độ
ẩm mất nhiều thời gian đốt hơn do cần thời gian lưu
lại khoang sấy và khoang các bon hóa để loại bỏ hoàn
toàn độ ẩm trước khi đến với công đoạn đốt. Thời gian
để sấy các mẫu rác ẩm trong khoang sấy của lò NFIC
là khoảng 10 - 15 phút. Khi đốt rác có độ ẩm, ống khói
xuất hiện nhiều khói hơn so với khi đốt rác đã sấy. Đối
với đốt rác độ ẩm cao, tần suất nạp rác sẽ thấp hơn khi
đốt rác đã sấy.

Kết quả đo độ cháy của các mẫu rác cho thấy, khả
năng xử lý của lò NFIC tương đối ổn định, độ cháy
luôn duy trì ở mức hơn 75%. Tuy nhiên, theo Bảng 1,
kết quả cháy phụ thuộc vào khả năng sấy rác do các
mẫu rác có độ ẩm cao có độ cháy thấp hơn. Điều này
hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc hiệu chỉnh tốc
độ gió trong quá trình cháy bằng các van để tối ưu cho
quá trình sấy và các bon hóa.
3.2. Nhiệt độ tại các khoang
Trong khoảng thời gian đốt một mẫu rác 2 kg,
nhiệt độ tại các khoang được theo dõi cứ 5 phút một
lần. Bảng 2 thể hiện nhiệt độ theo dõi tại các khoang
trong suốt thời gian đốt 2 kg mẫu rác.
Bảng 2. Nhiệt độ đạt được tại các khoang chức năng trong
thời gian đốt
Thời
gian
(min)

Nhiệt độ (°C)
Khoang
sấy

Khoang
các bon
hóa

Khoang
cháy

Ống khói

5

38

55

230

33

10

45

120

367

38

15

80

326

1090

54

20

133

475

1246

63

25

154

535

1275

68

30

185

680

1033

65

35

195

775

923

63

40

120

440

714

54

45

48

250

533

40
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Kết quả cho thấy, từ phút 15, nhiệt độ của các
khoang lần lượt đạt được nhiệt độ theo công suất thiết
kế. Nhiệt độ tối đa tại các khoang sấy, khoang các bon
hóa và cháy là 195 oC, 755 oC, 1.275 oC, hoàn toàn có
thể đảm bảo các công đoạn hoạt động hiệu quả theo
thiết kế. Nếu đảm bảo duy trì rác nạp vào liên tục sẽ
duy trì được nhiệt độ giúp quá trình sấy và các bon hóa
diễn ra hiệu quả. Nhiệt độ khí sau xử lý dao động từ
30 - 70 oC do đã được giảm đáng kể qua bước dập khói
bằng dung dịch ướt.
3.3. Ảnh hưởng của vận tốc gió đến thời gian đốt
Các mẫu từ M1 - M10 cũng được đốt thử nghiệm
tại hai điều kiện tốc độ gió khác nhau: 1,1 m/s và 0,8
m/s để so sánh sự ảnh hưởng của yếu tố này tới thời
gian đốt. Bảng 3 thể hiện sự chênh lệch thời gian đốt
tại hai điều kiện tốc độ gió.
Đúng như với nguyên lý vận hành đối lưu không
khí của lò, tốc độ hút gió càng cao thì thời gian đốt
cháy của rác càng nhanh. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh
tốc độ hút cũng cần được thí nghiệm kỹ càng hơn để
tối ưu thời gian lưu khí thải trong lò để loại bỏ được
dioxin và furan trong khí thải.
4. Kết luận
Từ các kết quả thử nghiệm ban đầu khi vận hành lò
đốt NFIC quy mô 50 kg/ngày cho thấy:
1. Khả năng vận hành liên tục đạt được nhiệt độ ở
khoang cháy là cao sau 15 phút vận hành, nhiệt độ cao
nhất có thể đạt đến 1.275 oC;
2. Việc cấp không khí có thể làm tăng hiệu quả xử
lý, với vận tốc cấp khí từ 1,1 m/s thời gian cháy sẽ giảm
từ 10 - 15 phút so với tốc độ gió 0,8 m/s.

Bảng 3. Thời gian đốt các mẫu rác trong hai điều kiện tốc
độ gió
Mẫu

Thời gian đốt (phút)
1,1 m/s

0,8 m/s

M1

43

55

M2

32

41

M3

42

54

M4

48

62

M5

37

48

M6

35

45

M7

50

65

M8

58

75

M9

52

67

M10

33

42

3. Việc điều khiển quá trình cháy hoàn toàn có thể
bằng việc cấp khí bằng các van cấp khí ở từng khoang
của lò. Nhiệt độ ở các khoang chức năng sau 10 - 15
phút hoạt động sẽ đạt được ở mức thiết kế (khoang
sấy: 70 - 200 oC, khoang carbon hóa 300 - 500 oC và
khoang cháy: 800 - 1200 oC và được duy trì bởi việc
nạp rác liên tục.
4. Độ tro ổn định trong khoảng từ 10 - 12 % cho
thấy, lò NFIC hoạt động tương đối ổn định.
5. Thời gian đốt rác khô sử dụng van cấp gió cho
vùng sấy II nhanh hơn 10 - 15 phút cho một chu kỳ
đốt. Tuy nhiên, cần có tính toán đến thời gian lưu khí
tại khoang cháy■
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EXPERIMENTAL RESULTS OF TREATING HAZARDOUS SOLID
WASTE BY NONE FUEL INCINERATOR OF COLUMN TYPE
Trịnh Minh Việt, Pham Quang Huy, Trịnh Văn Tuyên
Institute of Enviromental Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
Nguyễn Đăng Linh
Phương Đông University
ABSTRACT
The structure of the None fuel Incinerator of Column type (NFIC) consists of the compartments of: drying
zone, carbonization zone and burning zone. It is operated on the basis of the air convection (air blown to
the inlet or air exhausted at the inlet). The experimental result with the medical hazardous waste loaded
continuously showed that with the sample weight around 2.1 – 3.3 kg/hour and the moisture of 2.8 – 11.7%,
the increase of air flow rate for drying shortened the burning time by 10-20%. With the air flow rate of 1.1m/s,
the burning time varied around 32-58 minutes which was faster than the 42-75 minutes burning time with
0.8m/s air flow rate. The highest temperature recorded at drying zone, carbonization zone and burning zone
were 195 oC, 775 oC and 1275 oC respectively after 25-35 minutes of operation. Temperature of the chimney
was around 33-68 oC throughout the burning progress. The burning capacity of the samples was varied around
77.3 – 87.5%, corresponding to the percentage of ash after burned around 9.3 – 12.4%. The experimental
results show the capacity of treating hazardous waste of NFIC.
Key words: Hazardous waste, None fuel use, incinerator, combustion method.
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LƯỢNG GIÁ MỘT SỐ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA HỆ SINH THÁI
RỪNG NGẬP MẶN, XÃ NAM HƯNG, HUYỆN TIỀN HẢI,
TỈNH THÁI BÌNH
Nguyễn Thị Hoài Thương (1)
Hoàng Thị Huê

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại hệ sinh thái rừng ngập mặn (HSTRNM) xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải,
tỉnh Thái Bình) có chức năng như vùng đệm sinh thái giữa đất liền và đầm phá. Đây là khu vực sống lý tưởng
cho nhiều loài sinh vật thủy sinh như cá, giáp xác, thân mềm… Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu
(BĐKH) và áp lực do các hoạt động khai thác, sử dụng quá mức của người dân nên khu vực rừng ngập mặn
(RNM) xã Nam Hưng đang đứng trước nguy cơ suy thoái. Thông qua việc sử dụng phương pháp định giá thị
trường và định giá ngẫu nhiên, kết quả điều tra khảo sát, tính toán cho thấy, giá trị kinh tế và dịch vụ sinh
thái RNM trong khu vực là 69.504.543.950 VNĐ/năm. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh rõ giá trị khoa học
quan trọng và giá trị sinh thái của RNM Nam Hưng, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định, cải thiện sinh kế
cho người dân địa phương. Nghiên cứu đã đề ra một số giải pháp nhằm phát triển rừng bền vững phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương.
Từ khóa: RNM, lượng giá kinh tế, phương pháp định giá thị trường, định giá ngẫu nhiên.

1. Đặt vấn đề
RNM là một trong những hệ sinh thái giàu tính
đa dạng sinh học (ĐDSH) cả về thực vật, động vật và
vi sinh vật (Bộ TN&MT, 2001; Kathiresan & Qasim,
2005; Levinton & Levinton, 1995). HSTRNM cung cấp
nguồn lợi tài nguyên giá trị như gỗ, củi, thủy hải sản…
có ý nghĩa to lớn đối với môi trường sống và sinh kế
của người dân ven biển. Việt Nam có đường bờ biển
dài hơn 3.260 km và diện tích RNM lớn thứ 2 thế giới
(Cục BVMT, 2005; Giri et al., 2011). Vì vậy, HSTRNM
có vai trò quan trọng về kinh tế và sinh thái.
Xã Nam Hưng có diện tích RNM lớn nhất huyện
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (327,03 ha), tuy nhiên, dưới
sức ép của việc phát triển kinh tế, RNM hiện đang bị
khai thác quá mức và sử dụng không hợp lý dẫn đến bị
suy thoái nặng nề (UBND xã Nam Hưng, 2017). Trong
bối cảnh BĐKH diễn ra phức tạp, việc bảo vệ, quản lý
tốt RNM ngày càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh đó,
bài toán mâu thuẫn giữa lợi ích của bảo tồn và phát
triển kinh tế, sinh kế cho cộng đồng dân cư ven biển
vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, còn gặp nhiều
khó khăn (Hồi, Dực, Hồng & Kinh, 1996). Để bảo
1

Trường Đại học TN&MT Hà Nội
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vệ RNM một cách bền vững, đưa ra những giải pháp
khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế, chúng tôi
tiến hành nghiên cứu “Lượng giá một số giá trị kinh
tế HSTRNM tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh
Thái Bình”. Trong nghiên cứu, vai trò và giá trị của
HSTRNM, cũng như hiện trạng khai thác, sử dụng tài
nguyên RNM sẽ được phân tích, lượng hóa nhằm cung
cấp thông tin cho việc xây dựng khuyến nghị đối với
các hoạt động phát triển sinh kế bền vững và thúc đẩy
quản lý tài nguyên thiên nhiên trong khu vực RNM.

▲Hình 1. Bản đồ RNM huyện Tiền Hải
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2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cách tiếp cận lượng giá HSTRNM xã Nam
Hưng
Đánh giá giá trị kinh tế của HST RNM là một quá
trình nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành, gồm
nhiều bước, mỗi bước có những đặc trưng riêng và
đòi hỏi sự tham gia của những đối tượng khác nhau.
Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá giá trị của RNM
theo 6 bước sau (Bann, 1998; Barbier, Acreman &
Knowler, 1997):

▲Hình 2. Quy trình đánh giá giá trị kinh tế của RNM

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng các
phương pháp truyền thống như thu thập tài liệu số
liệu, khảo sát thực địa, chuyên gia và kinh tế, trong
đó phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) được
sử dụng để đánh giá hàng hóa chất lượng môi trường.
Bằng cách xây dựng một thị trường ảo, người ta xác
định được hàm cầu về hàng hóa môi trường thông qua
sự sẵn lòng chi trả của người dân (WTP), hoặc sẵn
lòng chấp nhận khi họ mất đi hàng hóa đó (WTA),
đặt trong một tình huống giả định, trong nghiên cứu
này là xác định giá trị phi sử dụng (bảo tồn ĐDSH) và
phương pháp giá thị trường dùng để xác định giá trị
trực tiếp (thủy sản, giá trị lâm sản ngoài gỗ, mật ong).
a. Phương pháp giá thị trường
Giá trị thủy sản
- Giá trị thủy sản khai thác bãi triều (TS1)
Tổng giá trị khai thác bãi triều trung bình trong
một năm:
Trong đó:
DT: Tổng doanh thu thủy sản đánh bắt được trong
một năm (VNĐ); z: Số loài khai thác; i: Số thứ tự của

các loài thủy sản đánh bắt; Pi: Giá tương ứng của loài
i (VNĐ); qi: Tổng khối lượng đánh bắt của loài i của x
người theo ngày (kg/người/ngày); n: Số ngày đánh bắt
trong năm; x: Số người được điều tra.
- Giá trị thủy sản đánh bắt trong đầm nuôi (TS2)
Giá trị kinh tế từ các đối tượng thủy sản trên toàn
bộ diện tích đầm nuôi trong một năm:

Trong đó:
DT: Tổng doanh thu thủy sản trên 1 ha (VNĐ/ha);
Pi : Giá thành của loài i (VNĐ);
h: Số loài có trong đầm;
Qi : Sản lượng đánh bắt của loài thứ i (kg);
Si : Diện tích chứa loài i (ha);
C1: Chi phí con giống;
C2: Chi phí thuê đầm;
C3: Chi phí tu sửa đầm hàng năm;
C4: Chi phí nhân công;
C5: Chi phí thức ăn;
S: Tổng diện tích đầm.
Giá trị lâm sản ngoài gỗ (mật ong)
Giá trị từ hoạt động khai thác mật ong do RNM
mang lại:
GT = (X × M × N×P - (C×T) (3)
Trong đó:
X: Số đàn ong;
M: Lượng mật trung bình một lần lấy;
N: Số lần lấy mật trong một năm;
P: Giá của 1 (kg) mật ong;
C: Chi phí chăm sóc một đàn ong/1 năm;
T: Tổng số đàn ong.
b. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên
Giá trị phi sử dụng của HSTRNM là những giá trị
trong cảm nhận, tri thức và độ thỏa mãn của cá nhân,
khi biết, một tài nguyên đang tồn tại, hoặc được lưu
truyền cho thế hệ sau ở một trạng thái nhất định. Để
xác định được giá trị phi sử dụng của HSTRNM tại xã
Nam Hưng, nghiên cứu sử dụng phương pháp định giá
ngẫu nhiên (Trí, 2006). Bảng hỏi đã xây dựng các mức
tiền phù hợp để đóp góp cho quỹ và một số thông tin
cá nhân khác đối với người được hỏi, mục đích để xác
định được WTP trung bình của người dân. Phương
pháp phân tích dữ liệu theo mô hình cấu trúc tuyến
tính. Để đạt được ước lượng tin cậy của phương pháp,
quy mô mẫu xác định theo công thức:
		
(Glover, 2003)
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Theo số liệu thống kê của UBND xã Nam Hưng,
dân số của xã vào năm 2016 là 5.372 người (1.420 hộ)
(UBND xã Nam Hưng, 2017a). Áp dụng công thức
tính cỡ mẫu đã nêu ở phần trên với N = 1.420 hộ và e
= 0.1 (10%) thì số mẫu điều tra tối thiểu là 94 hộ gia
đình. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ngẫu nhiên
100 người đại diện cho 100 hộ gia đình sống tại Nam
Hưng. Với 100 phiếu phát ra, thì thu về được 98 phiếu
và số phiếu hợp lệ là 95 phiếu.
Giá trị ước tính mức sẵn lòng chi trả được tính theo
công thức:
GT = WTP × P × r (4)
Trong đó:
P: Tổng số hộ dân trong vùng;
r: Tỷ lệ % người đồng ý trả lời
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn
lòng chi trả cho các giá trị gián tiếp của RNM, phương
pháp phân tích hồi quy tuyến tính dựa trên 95 mẫu đã
được sử dụng theo mô hình sau:
WTP = β1 + β2Ti + β3GTi + β4HVi + β5NNi +
β6TNi + ui (5)
Trong đó:
i: Chỉ số quan sát;
β: Hệ số chặn;
ui: Yếu tố ngẫu nhiên;
T: Tuổi;
GT: Giới tính;
HV: Trình độ học vấn;
NN: Nghề nghiệp;
TN: Thu nhập
3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
3.1. Xác định các giá trị kinh tế của HSTRNM xã
Nam Hưng
HSTRNM tại xã Nam Hưng cung cấp nhiều loại
giá trị kinh tế cho người dân và cộng đồng. Mục tiêu
của nghiên cứu là nhận diện và lượng giá sự biến động
của các giá trị này trong chuỗi thời gian xác định. Các
chuyên gia được tham vấn, bao gồm: Các nhà sinh thái,
nghiên cứu, quản lý RNM cấp quốc gia, các nhà quản lý
bảo tồn tại xã Nam Hưng và một số người dân có sinh
kế phụ thuộc trực tiếp vào nguồn tài nguyên RNM của
địa phương. Thông qua phương pháp chuyên gia và
nghiên cứu tài liệu thứ cấp, các nhóm giá trị kinh tế
nổi bật, đặc thù và quan trọng của RNM tại khu vực
nghiên cứu đã được nhận diện (Bảng 1).
Qua nghiên cứu phân tích, HSTRNM xã Nam Hưng
có nhiều loại giá trị kinh tế quan trọng. Dựa vào ưu
thế và vai trò kinh tế đối với người dân địa phương,
nghiên cứu đã chọn 3 giá trị để nghiên cứu lượng giá,
bao gồm: Giá trị kinh tế là thủy sản, giá trị lâm sản
ngoài gỗ và giá trị bảo tồn ĐDSH.
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Bảng 1: Các giá trị kinh tế quan trọng của RNM xã Nam
Hưng
Tổng giá trị kinh tế
Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị phi sử
trực tiếp
gián tiếp
dụng
- Giá trị thủy sản
+ Giá trị khai
thác thủy sản
+ Giá trị nuôi
trồng thủy sản.
- Giá trị lâm sản
ngoài gỗ (mật
ong)
- Giá trị củi đốt
- Giá trị làm
thuốc

- Giá trị hỗ trợ Giá trị bảo tồn
sinh thái cho ĐDSH
nuôi trồng thủy
sản của RNM
- Giá trị bảo vệ đê
biển của RNM
- Giá trị hấp thụ
CO2 của RNM

3.2. Lượng giá một số giá trị kinh tế của HSTRNM
xã Nam Hưng
a. Giá trị thủy sản (TS)
Giá trị thủy sản khai thác bãi triều (TS1)
Theo kết quả điều tra, hiện nay, tại xã Nam Hưng
có khoảng 150 người đi khai thác bãi triều. Trong
đó, thời gian khai thác bãi trung bình từ 10 - 15 ngày
trong một tháng (theo con nước và khai thác từ 6 - 7
tháng). Thông qua giá trị thị trường đã thu thập tại địa
phương, tổng doanh thu trung bình 1 năm giá trị thủy
sản khai thác bãi triều tính toán dựa vào công thức (1)
được trình bày ở Bảng 2.
Bảng 2: Doanh thu hải sản trung bình trong một năm của
người dân đi khai thác
STT

Loại

Sản
Lượng
(kg/năm)

Giá bán
(VNĐ/
kg)

Doanh thu
(VNĐ)

1

Cua

54.000

30.000

1.620.000.000

2

Hàu

44.100

15.000

661.500.000

3

Ốc

32.400

20.000

648.000.000

4

Rạm

54.000

100.000

5.400.000.000

5

Lư

28.350

70.000

1.984.500.000

6

Sò
huyết

54.000

120.000

6.480.000.000

7

Ngao
dầu

94.500

50.000

4.725.000.000

8

Ngao
xanh

86.400

12.000

1.036.800.000

9

Ngao
trắng

108.000

15.000

1.620.000.000

Tổng

24.175.800.000

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Từ kết quả Bảng 2 cho thấy, giá trị kinh tế thủy sản
khai thác được ở toàn bộ khu vực bãi triều là:
TS1 = 24.175.800.000 (VNĐ)
Giá trị thủy sản trong các đầm nuôi (TS2)
Giá trị nuôi tôm: Theo kết quả điều tra, hiện tại,
trên địa bàn xã Nam Hưng có 18 đầm nuôi tôm, với
tổng diện tích là 169 ha (UBND xã Nam Hưng, 2017a,
2017b), hình thức nuôi tôm chủ yếu là quảng canh.
Trong đó, các ao nuôi được thiết kế và bố trí dọc theo
bờ biển, các bãi bồi (bên ngoài đê Trung ương), lợi
dụng chu trình tự nhiên của thủy triều để cung cấp
thức ăn và lọc sạch nguồn nước trong ao. Các ao nuôi
có diện tích từ 1 - 30 ha, có một cổng ao để điều hòa
nguồn nước và lấy thức ăn từ thiên nhiên. Tổng lợi
nhuận của hoạt động nuôi tôm tại khu vực tính theo
công thức (2) là 5.915.000.000 VNĐ.
Giá trị nuôi ngao: Xã Nam Hưng là một trong
những khu vực nuôi ngao lớn nhất của huyện Tiền
Hải. Theo số liệu của UBND xã Nam Hưng, hiện có
150 hộ khoanh nuôi ngao rộng 350 ha ở vùng bãi triều
ven biển (UBND xã Nam Hưng, 2017a, 2017b), năng
suất đạt 20 tấn ngao thương phẩm/ha. Đầu tư vào nghề
nuôi ngao, chủ nuôi không phải lo thức ăn, nhưng
phải tạo môi trường cho ngao sống thuận lợi. Tổng lợi
nhuận của hoạt động nuôi tôm tính theo công thức (2)
tại khu vực là 52.325.000.000VNĐ.
Giá trị nuôi cua: Nuôi cua ở Nam Hưng là nghề
cùng xuất hiện với nghề nuôi tôm sú. Theo những hộ
nuôi trồng thủy sản tại khu vực nghiên cứu thì vốn
đầu tư nuôi cua không cao, thời gian nuôi chỉ trong 3
tháng đối với giống cua to (cỡ giống: 2 cm/con) và 4
tháng đối với giống cua nhỏ (cỡ giống: 1 - 1,5 cm/con).
Khi cua đạt trọng lượng hơn 250 g là có thể thu hoạch
nên dễ quay vòng vốn. Thức ăn dùng nuôi cua chủ yếu
là các loại cá tạp, nên chi phí thức ăn chiếm rất ít trong
tổng chi phí sản xuất. Mặt khác, việc nuôi cua đã tận
dụng được diện tích mặt nước sẵn có, đồng thời, làm
đa dạng đối tượng nuôi tại địa phương. Theo kết quả
điều tra hiện tại, trên địa bàn xã Nam Hưng có khoảng
50 ha nuôi cua, với sản lượng thu hoạch trung bình là
300 kg/ha (UBND xã Nam Hưng, 2017a, 2017b). Như
vậy, tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động nuôi cua

của địa phương trong 1 năm tính theo công thức (2) là
4.000.000.000 VNĐ.
Giá trị nuôi trồng thủy, hải sản ở toàn bộ khu vực
bãi triều là:
TS2 = 5.915.000.000 + 34.883.333.000 +
4.000.000.000 = 44.798.333.000 (VNĐ)
Chi tiết lợi nhuận từ hoạt động nuôi trồng thủy, hải
sản được tính toán thể hiện (Bảng 3).
b. Giá trị lâm sản ngoài gỗ (mật ong)
Qua số liệu điều tra, toàn bộ số ong nuôi hút mật
hoa của RNM tại xã Nam Hưng. Số lượng người dân
nuôi ong ở Nam Hưng là 15 người, số đàn ong lên đến
100 đàn; số lần lấy mật trong 1 năm trung bình là 2
lần/năm, lượng mật ong trong 1 lần lấy trung bình là
20 kg/đàn ong; giá trên thị trường cho 1 kg mật ong tại
địa phương là 150.000 VNĐ/kg. Bên cạnh đó, chi phí
mỗi năm để chăm sóc đàn ong là 1.200.000 VNĐ/đàn
ong. Như vậy, giá trị do RNM mang lại tính theo công
thức (3) là 480.000.000 VNĐ)
3.3. Giá trị bảo tồn ĐDSH của HSTRNM xã Nam
Hưng
a. Điều tra
Nhằm đánh giá tính khả thi của bảng hỏi, những
thuận lợi và vướng mắc trong quá trình điều tra để
điều chỉnh phù hợp, nghiên cứu đã tiến hành điều tra
30 hộ dân. Tại các cuộc điều tra, các mức chi trả thu
thập trong phiếu điều tra đã được sử dụng kèm theo
các câu hỏi mở về mức chi trả. Kết quả thu về được 9
mức chi trả: 10.000 VNĐ, 20.000 VNĐ, 30.000 VNĐ,
50.000 VNĐ, 60.000 VNĐ, 100.000 VNĐ, 150.000
VNĐ, 200.000 VNĐ và 300.000 VNĐ/hộ gia đình/
năm (Bảng 4).
Trong 9 mức sẵn lòng chi trả xuất hiện trong cuộc
điều tra, có 6 mức được lựa chọn để sử dụng trong
phiếu câu hỏi cuối cùng. Theo Loomis (2005), khi sử
dụng phương pháp số lượng, mức chi trả tối đa là 8 và
số này chỉ nên áp dụng khi dải phân bố của mức chi
trả rất lớn, trung bình khoảng từ 4 - 6 mức nên được
sử dụng. Ngoài ra, mức tri trả cao nhất nên sử dụng là
mức mà chỉ khoảng 10% số người có thể chấp nhận
chi trả mức đó.

Bảng 3: Lợi nhuận nuôi thủy, hải sản tại xã Nam Hưng
Loài

Doanh thu

CP đầu tư

CP trung gian
CP cải tạo

CP giống

Lao động

Lợi nhuận

Tôm

75.000.000

6.000.000

1.500.000

19.000.000

13.500.000

35.000.000

Ngao

280.000.000

21.000.000

10.000.000

50.000.000

49.500.000

149.500.000

Cua

105.000.000

-

-

25.000.000

-

80.000.000
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Bảng 4: Các mức chi trả và tần suất xuất hiện trong cuộc
điều tra thử
STT

Mức sẵn lòng
chi trả

Tần suất

Phần trăm (%)

1

10.000

5

16,7

2

20.000

7

23,4

3

30.000

5

16,7

4

50.000

4

13,3

5

60.000

3

10

6

100.000

3

10

7

150.000

1

3,3

8

200.000

1

3,3

9

300.000

1

3,3

30

100

Tổng

Từ kết quả khảo sát trong các phiếu điều tra, phần
trăm của 6 mức chi trả (10.000 VNĐ, 20.000 VNĐ,
30.000 VNĐ, 50.000 VNĐ, 60.000 VNĐ và 100.000
VNĐ) là 90,1 % tổng số các sự lựa chọn. Các mức khác
dù có người sẵn sàng chi trả, nhưng số lượng rất ít,
đồng thời, khi xem xét mối tương quan giữa thu nhập
hộ gia đình sẵn sàng trả mức này thì thấy không phù
hợp, vì đây là những hộ có thu nhập trung bình ở xã.
Do đó, các mức chi trả 150.000 VNĐ, 200.000 VNĐ và
300.000 VNĐ không được sử dụng.
b. Giá trị bảo tồn ĐDSH của HSTRNM xã Nam
Hưng
Trong số những người được phỏng vấn có 5%
không sẵn lòng chi trả cho Quỹ Bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên nhằm duy trì phục vụ cho sử dụng hiện tại.
Tuy nhiên, những người không sẵn lòng chi trả không
có nghĩa là họ không nhận thức được vai trò của RNM.
Lý do không đóng góp vì họ cho rằng, số tiền sử dụng
sẽ bị lãng phí và không kịp phục hồi tài nguyên để sử
dụng cho hiện tại. Đối với hộ sẵn lòng chi trả, mức
WTP được lựa chọn cao nhất là 100.000 VNĐ, chiếm
tỷ lệ 10%. Kết quả điều tra thể hiện ở Bảng 5.
Bảng 5: Mức sẵn lòng chi trả của người dân cho quỹ bảo
tồn ĐDSH RNM xã Nam Hưng
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WTP (nghìn
đồng)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

0

4

5

10

16

20

20

16

20

30

16

20

50

12

15

60

8

10

100

8

10
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Qua bảng hồi quy trên, có được WTP trung bình là
35.500 VNĐ
Vậy tại thời điểm phỏng vấn, giá trị lựa chọn RNM
tại xã Nam Hưng theo công thức (4) là:
OV = WTP trung bình × Tổng số hộ dân trong vùng
× Tỷ lệ % người đồng ý chi trả = 35.500 × 1420 × 0,95
= 50.410.950 VNĐ
Ước lượng mô hình hồi quy cho thấy, F kiểm định
= 56.3, nhận giá trị lớn hơn F lý thuyết F 0.05 kết quả
này chứng tỏ mô hình xác định hoàn toàn chặt chẽ. Hệ
số tương quan bình phương của mô hình R2= 0.79 có
nghĩa các biến đưa vào mô hình giải thích được 0.79%
sự thay đổi của mức WTP, còn 21 % là do các yếu tố
khác chưa đưa vào mô hình.
Dùng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ
nhất (OLS) khi sử dụng phần mềm EVIEW 8 để hồi
quy các hệ số trong phương trình (5). Kết quả phân
tích hồi quy xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến WTP cho Quỹ Bảo tồn ĐDSH RNM xã Nam
Hưng, cụ thể:
WTP = -19,60 + 0.35 T + 4,14 GT + 6,64 HV + 9,64
NN + 0,006 TN
Để biết sự ảnh hưởng của các biến đưa vào mô hình
tới WTP, ta tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau:
- H0: βj = 0 hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê
- H1: βj ≠ 0 hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê
+ Nếu α > p thì bác bỏ H0 chấp nhận H1
+ Nếu α < p thì chưa có đủ cơ sở bác bỏ H0 (với
p-value = [Prob] và α = 0,05)
Ảnh hưởng của tuổi tới WTP: Với β2 = 0,35 > 0,
p-value = 0,0046 < α nên hệ số hồi quy có ý nghĩa
thống kê. Như vậy, khi các nhân tố khác không đổi,
nếu tuổi của người tham gia phỏng vấn tăng thêm 1
năm thì mức WTP tăng 0,35 nghìn đồng. Do đó, tuổi
có ảnh hưởng thuận tới WTP. Điều này có thể giải
thích là khi tuổi càng cao, nhận thức của người dân về
giá trị của nguồn lợi càng càng cao.
Ảnh hưởng của giới tính tới WTP: Với β3 = 4,14 >
0, p-value 0,1746 > α, nên hệ số hồi quy không có ý
nghĩa thống kê. Do đó, chưa thể khẳng định giới tính
có ảnh hưởng tới WTP hay không. Điều này có thể do
sai số khi lấy mẫu, vì tỷ lệ nam, nữ tham gia phỏng vấn
chênh lệch nhau và không phản ánh đúng tỷ lệ nam nữ
hiện tại của địa phương.
Ảnh hưởng của trình độ học vấn tới WTP: Với β4 =
6,64 > 0, p-value = 0.0217 < α nên hệ số hồi quy có ý
nghĩa thống kê. Đây là ảnh huởng cùng chiều. Cụ thể,
khi các nhân tố khác không đổi, nếu trình độ học vấn
của người đuợc điều tra tăng thêm 1 bậc, thì WTP sẽ
tăng thêm 6,64.000 đồng. Điều này có thể giải thích
khi trình độ học vấn của người dân được nâng cao, họ
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càng nhận thức được vai trò của RNM đối với cuộc
sống của bản thân, cũng như cộng đồng. Do đó, họ sẵn
sàng chi trả nhiều hơn cho việc bảo tồn rừng.
Ảnh hưởng của nghề nghiệp tới WTP: Với β5 = 9,64
> 0, p-value = 0.0341 < α, nên hệ số hồi quy có ý nghĩa
thống kê. Đây là ảnh hưởng thuận và những người có
thu nhập gắn liền với RNM sẵn sàng chi trả cao hơn
9,64 nghìn đồng so với những người không có thu
nhập liên quan đến rừng. Bởi lẽ những người có nguồn
thu nhập liên quan đến rừng sẽ nhận thức được tầm
quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế của
vùng và với cuộc sống của bản thân họ.
Ảnh hưởng của thu nhập tới WTP: Với β6 = 0,006 >
0, p-value = 0.0000 < α, nên hệ số hồi quy có ý nghĩa
thống kê và đây là ảnh hưởng cùng chiều. Nếu thu
nhập của người dân tăng thêm 1.000 đồng thì WTP sẽ
tăng thêm 6.000 đồng. Có thể nói, khi thu nhập càng
tăng thì sự sẵn lòng chi trả của người dân càng lớn.
Điều này được giải thích khi thu nhập của họ tăng,
thì ngoài việc chi tiêu đảm bảo cho cuộc sống hàng
ngày, họ có thể chi trả cho các việc khác nữa. Nhưng
cũng có thể hiểu theo cách khác rằng, những người có
thu nhập cao ở địa phương đa phần là do khai thác, sử
dụng nguồn tài nguyên biển. Chính nguồn tài nguyên
đó đã giúp cho cuộc sống của gia đình họ được nâng
cao. Do đó, họ đánh giá cao hoạt động bảo tồn rừng và
vì vậy, họ sẵn sàng đóng góp cho Quỹ bảo tồn.
Tổng hợp giá trị kinh tế của RNM xã Nam Hưng
Kết quả tính toán một số giá trị của RNM xã Nam
Hưng được tổng hợp cụ thể ở Bảng 6.
Bảng 6: Các giá trị kinh tế của HSTRNM xã Nam Hưng
STT

Loại giá trị

Giá trị (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Giá trị thủy
sản

68.974.133.000

99.24

2

Giá trị lâm sản
ngoài gỗ (mật
ong)

480.000.000

0.69

3

Giá trị bảo tồn
ĐDSH

50.410.950

0.073

Tổng

69.504.543.950

3.4. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững
HSTRNM xã Nam Hưng
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về
giá trị kinh tế của RNM xã Nam Hưng, nghiên cứu đã
đưa ra một số giải pháp về kinh tế, cũng như chính sách,
nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững
HSTRNM như sau:
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy, RNM xã
Nam Hưng cung cấp nhiều giá trị cho người dân và
cộng đồng địa phương như bảo tồn ĐDSH, hỗ trợ hoạt

động nuôi trồng thủy sản... Từ những lợi ích thiết thực
mang lại cho địa phương, chính quyền cần xây dựng mô
hình chi trả cho dịch vụ môi trường thông qua Quỹ Bảo
vệ và phát triển RNM từ các tổ chức, cá nhân khai thác,
nuôi trồng thủy sản tại RNM xã Nam Hưng và người
dân trong xã. Số tiền thu về hàng năm được sử dụng cho
các hoạt động trồng rừng và bảo tồn ĐDSH, ngoài ra, có
thể hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân.
Thứ hai, dựa vào kết quả nghiên cứu tùy mức độ
hưởng lợi và khả năng chi trả của đối tượng để có mức
đóng góp chi trả khác nhau, cụ thể: Dựa theo kết quả
WTP, người dân Nam Hưng có thể đóng góp 35.500
VNĐ/hộ/năm. Các cá nhân, tổ chức sản xuất và nuôi
trồng thủy sản tại vùng RNM xã Nam Hưng có thể đóng
góp 300.000 VNĐ/hộ/năm.
Thứ ba, để tăng mức sẵn lòng chi trả phát triển
nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ và phát triển RNM của xã,
chính quyền địa phương cần thường xuyên tổ chức các
hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức
cho người dân thông qua loa đài, các cuộc họp về vai trò
của RNM và lợi ích giá trị kinh tế của RNM, đặc biệt là
các giá trị sử dụng gián tiếp, phi sử dụng.
4.Kết luận
HSTRNM xã Nam Hưng đóng vai trò quan trọng
trong đời sống của người dân địa phương và có nhiều
giá trị chức năng dịch vụ hệ sinh thái. Trong khuôn khổ
của nghiên cứu, chúng tôi đã lượng hóa giá trị sử dụng
trực tiếp (khai thác và nuôi trồng thủy sản, khai thác
mật ong) và giá trị phi sử dụng (bảo tồn ĐDSH) của
RNM xã Nam Hưng.
Tổng giá trị kinh tế của RNM tại khu vực nghiên cứu
là 69.504.543.950 VNĐ/năm. Trong đó, giá trị sử dụng
trực tiếp, chủ yếu là giá trị khai thác, nuôi trồng thủy
sản, chiếm tỷ trọng và quy mô lớn nhất 68.974.133.000
VNĐ/năm, tương ứng với 99,2% giá trị kinh tế toàn
phần của RNM, giá trị lâm sản ngoài gỗ là 480.000.000
VNĐ/năm, chiếm 0.69% giá trị kinh tế toàn phần. Mặc
dù, chiếm một phần nhỏ, nhưng giá trị lâm sản ngoài
gỗ (giá trị khai thác mật ong) cũng mang lại nguồn kinh
tế đáng kể cho người dân trong vùng. Giá trị phi sử
dụng, cụ thể là giá trị bảo tồn ĐDSH, chiếm 0.073% giá
trị kinh tế toàn phần của RNM tại khu vực 50.410.950
VNĐ/năm. Dù có quy mô và tỷ trọng rất nhỏ, nhưng sự
tồn tại của giá trị phi sử dụng thể hiện nhận thức, thái
độ và sự cảm nhận của người dân địa phương về các
chức năng sinh thái, giá trị ĐDSH của RNM. Bảo tồn
các giá trị ĐDSH mang lại cho người dân sự thỏa mãn
và họ sẵn sàng trả tiền để duy trì các giá trị đó. Kết quả
nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà quản
lý lựa chọn được các chính sách, cơ chế quản lý RNM,
nhằm duy trì và bảo tồn ĐDSH.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực nghiệm về giá
trị kinh tế của RNM tại xã Nam Hưng, nghiên cứu đã
đưa ra một số giải pháp về chính sách, kinh tế, cũng như
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhằm hướng tới mục
tiêu bảo vệ và phát triển bền vững HSTRNM ở xã Nam
Hưng■
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EVALUATION OF THE ECONOMIC VALUES OF NAM HUNG
MANGROVES IN TIEN HAI DISTRICT THAI BINH PROVINCE
Nguyễn Thị Hoài Thương, Hoàng Thị Huê
Hanoi University of Natural Resources and Environment
ABSTRACT
The research was conducted in the mangrove ecosystem functioning as the ecological buffer between the
land and the lagoon located in Nam Hung commune, Tien Hai district, Thai Binh province. This is an ideal
living area for many aquatic species such as fish, crustaceans and molluscs. Evaluation of some economic
values of the mangrove ecosystem plays an important role in the protection and sustainable development of
Nam Hung mangrove forest in the context of climate change and pressure due to overexploitation in the area.
By using Market Price Valuation Method and Congingent Valuation Method, the results showed that the
economic value and ecological services of mangroves forest in Nam Hung is worth a total of 69.504.543.950
(VND/year). For the individual ecosystem services, the direct economic value from fishing and aquaculture
reached 68.974.133.000 (VND/year), accounting for 99,2% %, and the proportion of honey collection activity
is 480.000.000 (VND/year), accounting for 0.69%. Especially, the indirect values of biodiversity conservation,
environment and habitat functions is 50.410.950 (VND/year) with a ratio of 0.073%. The research results
clearly reflect the important scientific value and ecological value of Nam Hung mangroves, especially in
maintaining the stability and improving the livelihoods of local people. The research also proposed some
measure for sustainable mangroves development in line with local realities.
Key words: Mangroves, economic valuation, market price valuation method, Congingent Valuation Method.
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ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG RAU QUẢ,
THỰC PHẨM TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI MỞ RỘNG
Nguyễn Mai Lan (1)
Cung Thượng Chí

TÓM TẮT
Các hoạt động xảy ra trong tự nhiên và đặc biệt các hoạt động của con người đã sản sinh ra một lượng lớn
chất thải vào môi trường đất, nước và không khí. Các kim loại nặng (KLN) trong các chất thải này khi thải
vào đất, nước sẽ làm thực, động vật trong khu vực hấp thu qua dây chuyền thức ăn. Việc tích tụ KLN trong
cơ thể sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nguy hại cho sức khỏe con người. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá
hiện trạng ô nhiễm KLN (Cd, Pb) trong các mẫu lương thực, thực phẩm thu thập ở các chợ cóc, đầu mối tại
các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai. Các mẫu gạo, ngũ cốc, ngô khoai, rau, thịt và thủy
sản các loại được gia công hóa học theo phương pháp của Jarvis (1992) trước khi đem phân tích bằng thiết bị
ICP-MS. Kết quả phân tích được đối sánh với các tiêu chuẩn của QCVN8-2:2011/BYT, TC FAO/WHO 1995,
TC AUS/NZ 2015 cho thấy, hàm lượng các KLN phân tích (Cd, Pb) vượt giới hạn cho phép từ vài lần cho đến
vài chục lần. Đặc biệt, rau xà lách và thịt các loại có hàm lượng Pb đặc biệt rất cao. Như vậy, việc sử dụng thực
phẩm hiện nay tương đối không an toàn, ít nhất là đối với các khu vực nằm trong phạm vi nghiên cứu. Do đó,
cần phải thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa trong quá trình sản xuất, làm sạch, chế biến.
Từ khóa: Kim loại nặng, ô nhiễm, thực phẩm, Hà Nội.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ở Việt Nam tình trạng ô nhiễm môi
trường nông nghiệp ngày càng nghiêm trọng. Việc
thiếu kiến thức trong sản xuất, chạy theo năng xuất và
hình thức bên ngoài khiến nhiều hộ sản xuất lạm dụng
thuốc trừ sâu, phân bón nhằm mục đích thu được
nhiều sản phẩm đẹp về hình thức nhưng chất lượng thì
ô nhiễm gấp hàng chục lần so với quy định cho phép.
Ngoài ra, thói quen dùng nước cống, nước thải tưới
rau tại nhiều địa phương có diện tích đất trồng lớn
cũng là vấn đề chưa có cách giải quyết. Từ đó, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến chất lượng lương thực, thực
phẩm cung cấp cho người dân.
Vấn đề về An toàn - Vệ sinh thực phẩm là một
trong những mối lo ngại của người dân Hà Nội. Thời
gian qua, trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói
chung đã xảy ra rất nhiều các trường hợp ngộ độc thực
phẩm, tiêu chảy, không ít trường hợp tử vong. Đáng
lo nhất là tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn
tập thể ở các khu công nghiệp, trường học hay lễ hội.
Qua xét nghiệm cho thấy, ô nhiễm thực phẩm do vi
sinh vật chiếm từ 32% - 60%, do hóa chất bảo vệ thực
1

vật gần 23%, do có độc tố tự nhiên gần 20%... Ngoài ra,
còn tình trạng lạm dụng phụ gia thực phẩm như hàn
the, phẩm mầu, chất tạo độ giòn, dai ngoài danh mục
Bộ Y tế cho phép trong quá trình chế biến thực phẩm.
Đây là nguyên nhân làm cho hơn năm triệu người mắc
các bệnh truyền qua thực phẩm mỗi năm ở nước ta.
Tuy nhiên, chất lượng và an toàn thực phẩm liên quan
đến các KLN chưa được chú trọng. Hiện tại, Việt Nam
quy định hàm lượng cho phép của KLN có trong thực
phẩm chỉ tập trung ở một số nguyên tố như Cd, Hg,
Pb đối với rau, khoai, thịt, cá và thủy sản (QCVN28:2011/BYT).
Hà Nội có mật độ dân cư đông nên nhu cầu về
lương thực, thực phẩm rất lớn. Nguồn cung ứng
thường xuyên đến từ khắp nơi trong cả nước. Vì vậy,
cần có những nghiên cứu, đánh giá chính xác mức độ
ô nhiễm của các nguồn thực phẩm để từ đó, đề xuất
những giải pháp bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng
ở Hà Nội.
2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phạm vi nghiên cứu

Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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Tập trung tại một số vùng phía Tây sông Hồng gồm
các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng
Mai. Mẫu phân tích được thu thập tại các chợ cóc
thuộc phường Đông Mác, chợ Láng Thượng, Trung
Tự, Kim Liên, đầu mối, Trương Định và chợ cóc thuộc
phường Nghĩa Đô. Khu vực nghiên cứu là nơi dân cư
tập trung đông đúc, là một trong những nguồn tiêu
thụ lương thực thực phẩm lớn của Hà Nội. Bên cạnh
đó, các chợ đầu mối phía Nam cũng là nguồn cung cấp
hàng nông sản cho người dân Hà Nội.

3. Kết quả phân tích
3.1. Kết quả phân tích chất lượng ngũ cốc
Tổng số mẫu được tiến hành phân tích là 10, trong
đó gồm 4 mẫu đỗ các loại của khu vực Nghĩa Đô (Cầu
Giấy) và 6 mẫu gạo thu mua tại các khu vực Chợ
đầu mối phía Nam (Hoàng Mai), Đống Mác (Hai Bà
Trưng) và Trung Tự (Đống Đa).
Căn cứ vào các tiêu chuẩn đối sánh, chúng tôi chỉ
tiến hành đánh giá 2 nguyên tố Cd và Pb, được trình
bày trong Bảng 2. Tiêu chuẩn của FAO/WHO 1995 và
QCVN 8-2:2011/BYT đưa ra là như nhau cho gạo và
ngũ cốc.
Kết quả phân tích cho thấy, 4 mẫu đỗ có hàm lượng
Cd trong khoảng 0,021 – 0,065 mg/kgđều thấp hơn
tiêu chuẩn cho phép (TCCP) trong khi Pb (0,59 – 3,65
mg/kg) cao hơn tiêu chuẩn đối sánh từ 2,95 - 18,25
lần; 6 mẫu gạo có hàm lượng Cd trong khoảng (0,029 0,186 mg/kg) thấp hơn TCCP (0,4 mg/kg).

▲Hình 1.Phạm vi nghiên cứu thể hiện trên bản đồ TP. Hà Nội
1- Chợ Nghĩa Đô (Q. Cầu Giấy); 2- Chợ Láng Thượng, Trung Tự,
Kim Liên (Q. Đống Đa); 3- Chợ Đông Mác (Q. Hai Bà Trưng);
4- Chợ Trương Định, Chợ đầu mối phía Nam (Q. Hoàng Mai).

2.2. Phương pháp xử lý và phân tích mẫu
47 mẫu thực phẩm gạo, bún, đỗ, khoai, rau, quả,
thủy sản, thịt các loại đã được thu mua để phân tích.
Các mẫu thực phẩm này được rửa sạch phơi khô và sấy
trong lò sấy ở nhiệt độ 90°C. Sau đó các mẫu được giã,
nghiền nhỏ trước khi cân và xử lý bằng phương pháp
hóa học.
Để phân hủy và hòa tan hoàn toàn các mẫu thực
vật và động vật cũng như để phù hợp với việc phân
tích bằng thiết bị ICP-MS hỗn hợp HNO3 và HClO4
kết hợp với dung dịch H2O2 (Jarvis và nnk., 1992) đã
được sử dụng.
KLN (Cd, Hg, Pb) trong các mẫu được phân tích
tại phòng Địa Niên đại, Viện Địa chất - Viện Hàn
Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bằng phương
pháp phổ khối plasma (ICP-MS - Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometer) trên thiết bị Ultramass-700
của hãng Varian (Mỹ).
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▲Hình 2. Kết quả phân tích hàm lượng KLN trong mẫu
gạo và các loại đỗ đối sánh với FAO/WHO1995 và QCVN82:2011/BY

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
Bảng 1. Kết quả phân tích mẫu ngũ cốc
Số TT

Ký hiệu

Loại

Địa điểm

Cd (mg/Kg)

Pb (mg/Kg)

1

ND8-

Đỗ đen

Chợ Nghĩa Đô

0.024

0.59

2

ND7-

Đỗ đỏ

Chợ Nghĩa Đô

0.04

0.79

3

ND10-

Đỗ tương

Chợ Nghĩa Đô

0.065

3.65

4

ND9-

Đỗ xanh

Chợ Nghĩa Đô

0.021

1.09

5

ND5-

Gạo Bắc Hương

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.186

1.76

6

ND3-

Gạo Bắc Hương

Chợ Đông Mác

0.037

2.33

7

ND4-

Gạo Bắc Hương

Chợ Trung Tự

0.039

1.58

8

ND1-

Gạo Điện Biên

Chợ Đông Mác

0.058

1.59

9

ND6-

Gạo nếp

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.134

0.98

10

ND2-

Gạo Thái

Chợ Đông Mác

0.029

1.02

TCFAO/WHO-1995 - gạo

0.4

TCFAO/WHO-1995 - ngũ cốc

0.1

QCVN 8-2:2011/BYT - gạo

0.4

QCVN 8-2:2011/BYT - ngũ cốc

0.1

3.2. Kết quả phân tích chất lượng ngô, khoai
Bảng 2 trình bày kết quả phân tích đối với các mẫu
khoai thu mua tại hai khu vực chợ đầu mối phía Nam
và chợ Láng Trung. Các kết quả này được đối sánh với
tiêu chuẩn QCVN8-2:2011/BYT cho các nguyên tố Cd
và Pb.
Hàm lượng Cd có trong các mẫu đều thấp hơn so
với chuẩn quy định trừ mẫu khoai tây thu tại chợ Láng
Trung, hàm lượng Cd là 0,17, cao gấp 1,7 lần (Hình 8).
Tuy nhiên, hàm lượng Pb trong các mẫu khoai rất
cao, vượt rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép (0,1
mg/kg), từ 16 - 46,4 lần (Hình 3).
3.3. Kết quả phân tích chất lượng rau quả
Có 15 mẫu rau tại các khu vực nghiên cứu trong đề
tài đã được phân tích và đối sánh với các tiêu chuẩn
của FAO/WHO1995 và QCVN8-2:2011/BYT (giới

▲Hình 3. Kết quả phân tích hàm lượng KLN trong mẫu
khoai đối sánh với tiêu chuẩn QCVN8-2:2011/BYT

0.2
0.2

Bảng 2. Kết quả phân tích mẫu khoai
Số Ký
TT hiệu

L o ạ i Địa điểm
khoai

Cd
(mg/
Kg)

Pb
(mg/
Kg)

1

ND33-

Lang

Chợ đầu mối
phía Nam
Hoàng Mai

0.041

4.64

2

ND40-

Lang

Chợ Láng Trung

0.03

1.95

3

ND29-

Tây

Chợ Láng Trung

0.17

1.6

4

ND43-

Tây

Chợ đầu mối
phía Nam
Hoàng Mai

0.078

2.55

0.1

0.1

QCVN8-2:2011/BYT

hạn an toàn cho phép của KLN ở hai tiêu chuẩn này
là như nhau) cho các nguyên tố Cd, Pb. Kết quả phân
tích được thể hiện trong Hình 4.

▲Hình 4. Kết quả phân tích hàm lượng KLN trong mẫu rau
đối sánh với tiêu chuẩn FAO/WHO1995 và QCVN2-8:2011/
BYT
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Bảng 3. Kết quả phân tích mẫu rau quả
Số TT

Ký hiệu

Loại rau

Địa điểm

Cd (mg/Kg)

Pb (mg/Kg)

1

ND15-

RA Bắp cải

Chợ Đông Mác

0.065

0.27

2

ND36-

Bí

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.097

1.61

3

ND13-

Cải

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.256

1.08

4

ND20-

Cải

Chợ Láng Trung

0.166

0.77

5

ND19-

Cải

Chợ Nghĩa Đô

0.131

0.71

6

ND12-

Cải

Chợ Đông Mác

0.212

0.54

7

ND16-

Dền

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.097

0.56

8

ND37-

Muống

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.052

0.87

9

ND11-

Muống

Chợ Láng Trung

0.15

0.94

10

ND14-

Muống

Chợ Nghĩa Đô

0.067

0.69

11

ND18-

Muống

Chợ Đông Mác

0.121

0.96

12

ND17-

Ngọt

Chợ Nghĩa Đô

0.141

1.1

13

ND39-

Răm

Chợ đầu mối phía Nam
Hoàng Mai

0.375

2.06

14

ND35-

Giá đỗ

Chợ Trung Tự

0.041

0.38

15

ND34-

Xà lách

Chợ Trung Tự

0.151

5.85

QCVN8-2:2011/BYT

0.2

0.3

TCFAO/WHO-1995

0.2

0.3

Với nguyên tố Cd, hàm lượng trong 12/15 mẫu từ
0,041 - 0,166 mg/kg, thấp hơn TCCP (0,2 mg/kg) từ 1,2
- 4,88 lần. Ngoài ra, có 2 mẫu rau cải thu mua tại chợ
đầu mối và chợ cóc Đống Mác có hàm lượng từ 0,256
và 0,212 mg/kg,xấp xỉ TCCP và 1 mẫu răm tại chợ đầu
mối có Cd = 0,375 mg/kg, cao hơn TCCP 1,875 lần.
Riêng với nguyên tố Pb, kết quả phân tích cho thấy,

mẫu rau bắp cải thu tại chợ ở Đông Mác, Hai Bà Trưng
là 0,27 mg/kg và mẫu giá đỗ thu tại chợ Trung Tự, Đống
Đa là 0,38 mg/kg, xấp xỉ với giới hạn cho phép (0,3 mg/
kg).Các mẫu còn lại (13/15 mẫu) đều vượt TCCP từ
1,8 - 17 lần, đặc biệt là mẫu rau xà lách (5,85 mg/kg).
3.4. Kết quả phân tích chất lượng thịt
Bảng 4 trình bày kết quả phân tích các KLN Cd và

Bảng 4. Kết quả phân tích mẫu thịt
TT

Ký hiệu

Loại

Địa điểm

Cd (mg/Kg)

Pb (mg/Kg)

1

ND24-

Bò

Chợ Đông Mác

0.034

4.39

2

ND25-

Bò

Chợ Trung Tự

0.033

6.89

3

ND44-

Bò

Chợ Lạc Trung

0.032

6.97

4

ND31-

Lợn

Chợ Lạc Trung

0.041

7.13

5

ND41-

Lợn

Chợ Trung Tự

0.026

4.29

6

ND23-

Lợn

Chợ Đông Mác

0.055

6.32

7

ND45-

Gà

Chợ Láng Trung

0.043

4.87

8

ND46-

Gà

Chợ Trung Tự

0.057

4.64

9

ND47-

Gà

Chợ Đông Mác

0.067

7.12

0.05

0.1

QCVN8-2:2011/BYT
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Pb có trong các mẫu thịt, đối sánh với QCVN8-2:2011/
BYT, 0,05 mg/kg với Cd và 0,1 mg/kg với Pb.
Hàm lượng Cd trong 6/9 mẫu thịt phân tích thấp
hơn TCCP, 3/9 mẫu còn lại hàm lượng tuy cao hơn
nhưng không đáng kể, gấp 1,1 - 1,34 lần (Hình 5).
Tuy nhiên, hàm lượng Pb có trong tất cả các mẫu
thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều rất cao, vượt TCCP từ
42,9 - 71,2 lần (Hình 11); cao nhất trong mẫu thịt gà
Chợ Đông Mác (7,12 mg/kg), mẫu thịt lợn chợ Láng
Trung 7.13 mg/kg và thấp nhất trong mẫu thịt lợn khu
vực Trung Tự (4,29 mg/kg).

▲Hình 5. Kết quả phân tích hàm lượng KLN trong mẫu thịt
đối sánh với tiêu chuẩn QCVN8-2:2011/BYT

3.5. Kết quả phân tích chất lượng thủy sản
So sánh với QCVN8-2:2011/BYT, các kết quả
phân tích thể hiện trong bảng 4 cho thấy, hiện tượng
ô nhiễm Pb ở các mẫu thủy sản. Có 6/6 mẫu tôm cua
đều có hàm lượng Pb vượt TCCP từ 1,3 - 20,24 lần;
thấp nhất là trong mẫu cua ở chợ Láng Trung (0,65
mg/kg), cao nhất trong mẫu tôm ở chợ Láng Trung
(10,12 mg/kg).
Hàm lượng Cd từ 0,035 - 0,147mg/kg và Hg từ 0,03
- 0,172 mg/kg trong tất cả các mẫu, đều rất thấp so với
TCCP.
3 mẫu cá thu tại chợ Láng Trung, Trung Tự và
Đông Mác đều có hàm lượng Pb rất cao, lần lượt 6,04;
6,53 và 2,15 mg/kg, vượt TCCP 7,2 - 21,8 lần.
4. Kết luận
Các mẫu phân tích trong nghiên cứu được thu gom
từ các chợ, nguồn cung cấp từ vùng trồng rau và ao hồ
trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, sự phù hợp với
các kết quả nghiên cứu về hiện trạng môi trường đất
và tích lũy KLN trong đất và rau trồng ở một số các
khu vực xung quanh địa bàn Hà Nội (Nguyễn Ngân
Hà và nnk, 2016; Phạm Ngọc Thụy và nnk, 2006) cũng
như kết quả phân tích của Đại học Y Hà Nội (2009)
trong các mẫu thủy sản đánh bắt tại 16 hồ điều hòa
trên địa bàn Hà Nội. Các mẫu rau, thịt, cá đều có hàm
lượng KLN, đặc biệt là Pb cao gấp hàng chục lần so với
tiêu chuẩn cho phép. Điều này cho thấy, hiện tượng ô
nhiễm thực phẩm đang có nguy cơ cao đe dọa đến sức
khỏe người tiêu dùng.

▲Hình 6. Kết quả đối sánh hàm lượng KLN trong mẫu thủy
sản với các TCCP
Bảng 5. Kết quả phân tích mẫu thủy sản
Số Ký
TT hiệu

Loại
mẫu

Địa điểm

Cd
(mg/
Kg)

Hg
(mg/
Kg)

Pb
(mg/
Kg)

1

ND21- Tôm Chợ Đông
Mác

0.076

0.172

6.06

2

ND26- Tôm Chợ Trung 0.088
Tự

0.077

7.15

3

ND42- Tôm Chợ Lạc
Trung

0.04

0.03

10.12

4

ND27- Cá

Chợ Lạc
Trung

0.029

0.078

6.04

5

ND48- Cá

Chợ Trung 0.067
Tự

0.064

6.53

6

ND22- Cá

Chợ Đông
Mác

0.053

0.142

2.15

7

ND30- Cua

Chợ Lạc
Trung

0.147

0.061

0.65

8

ND50- Cua

Chợ Trung 0.057
Tự

0.082

3.89

9

ND49- Cua

Chợ Đông
Mác

0.169

4.78

0.035

QCVN8-2:2011/BYT cá

0.3

QCVN8-2:2011/BYT tôm cua

0.5

0.5

0.5
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Các nghiên cứu cho thấy, một mối liên quan giữa
đất, nước ô nhiễm với rau củ, vật nuôi trong môi
trường. Phạm Ngọc Thụy (2006) còn chỉ ra đất, nước
đồng thời ô nhiễm Pb và Cd dẫn đến hầu hết rau trồng
tại khu vực đó cũng bị ô nhiễm Pb. Vì vậy, môi trường
an toàn cho nuôi trồng cần phải được đảm bảo. Người
nuôi trồng cần sử dụng các nguồn nước tưới tiêu sạch,
không sử dụng nước thải công nghiệp hay các nguồn
nước bẩn, bị ô nhiễm. Các khu chăn nuôi phải cách xa
các bãi xả thải của các nhà máy, khu công nghiệp…
Hiện nay, trên thị trường có một số sản phẩm cung
cấp cho người tiêu dùng nhằm mục đích phát hiện các
độc chất có trong thực phẩm, đồ ăn, uống. Ví dụ, bộ
kit phát hiện độc tố nấm mốc (mycotoxin), dư lượng
thuốc trừ sâu và chất kích thích trong thực phẩm (gạo,
các loại rau quả, bột…) do Công ty Innotech tại Vườn
ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHBI) thuộc Khu

Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh chế tạo; Các bộ kit
thử do Viện Kỹ thuật Hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ
(Tổng Cục Kỹ thuật - Bộ Công an) sản xuất, có thể thử
nhanh và cho kết quả nhiều loại độc chất thường được
cho vào thực phẩm như nitrit trong thịt đã chế biến,
chì trong thực phẩm, thức uống hay nồng độ thuốc trừ
sâu; bộ kit kiểm tra hàn the trên thực phẩm vừa được
Viện Công nghệ Hóa học TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu
chế tạo; các phương pháp khác như sử dụng kỹ thuật
sinh học phân tử (PCR) để xét nghiệm nhanh vi sinh
vật gây bệnh trong thực phẩm. Tuy nhiên, các phương
pháp này đều mất thời gian (ít nhất là 5 phút và lên
đến hàng chục giờ đồng hồ), không thể cho ra kết quả
ngay. Quan trọng hơn, các thiết bị chưa có khả năng để
thử hết các hàm lượng KLN độc hại có trong mẫu thực
phẩm. Vì vậy, nên có biện pháp phòng chống ngay từ
đầu nguồn khi nuôi trồng thực phẩm■

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm
KLN trong thực phẩm QCVN8-2:2011/BYT
2. Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Mai
Anh. Đánh giá hiện trạng môi trường đất và sự tích lũy
một số KLN, nitrat trong rau trông ở phường Yên Nghĩa,
quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN:
KHTN và CN, tập 32, số 15, 118 - 124, 2016.
3. Phạm Ngọc Thụy, Nguyễn Đình Mạnh, Đinh Văn Hùng,
Nguyễn Viết Tùng, Ngô Xuân Mạnh. Hiện trạng về kim

loại nặng (Hg, As, Pb, Cd) trong đất, nước và một số rau
trồng trên khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội. Tạp chí
Khoa học và Nông nghiệp, 4+5, 2006.
4. Jarvis, K.E., Gray, A. L., Houk, R.S. Handbook of
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Blackie,
Glasgow, 1992, 172-224.
5. General standard for contaminants and toxins in food and
feed (CODEX STAN 193-1995)

ASSESSMENT OF HEAVY METAL FOOD CONTAMINATION IN HANOI
METROPOLITAN AREA
Nguyễn Mai Lan, Cung Thượng Chí
Institute of Geological Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology
ABSTRACT
Natural and human activities produce large amounts of waste into the soil, water and air. Heavy metals in
these wastes once released into the soil and water will be absorbed through the food chain by fauna and flora.
The accumulation of heavy metals in the body is harmful for human health. For assessment the current status
of heavy metal contamination (Cd, Pb) in food, we are collected samples in the marketplaces and wholesale
markets in Hai Ba Trung, Dong Da, Cau Giay and Hoang Mai district. The samples of rice, cereals, sweet
potatoes, vegetables, meat and seafood were processed following the method of Jarvis (1992) before being
analyzed by ICP-MS. Compared against the standards of QCVN8-2: 2011/BYT, FAO/WHO 1995, AUS/NZ
2015, the analysis results showed that the concentration of Cd and Pb exceeded permissible limits from several
times to several dozen times. Especially salads and various kinds of meat have a very high Pb content. Thus,
the use of food at present is relatively insecure, at least in the studied area. Therefore, it is necessary to take
necessary preventive measures in the process of production, cleaning and processing.
Key words: Heavy metal, pollution, food, Hanoi.
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KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, XÂY DỰNG
VÀ ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ
TRÀN DẦU TẠI CẢNG BIỂN VỚI HỆ THỐNG
THIẾT BỊ HÚT DẦU TRÀN QUY MÔ NHỎ
Trương Thanh Dũng 1
TÓM TẮT
Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi
trường sinh thái. Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến
môi trường thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu trường Cao đẳng Hàng hải II đã thiết
kế, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị hút dầu tràn tự hành quy mô nhỏ có thể ứng dụng tại
các cảng biển.
Từ khóa: Tràn dầu, thiết bị hút dầu tràn.

1. Đặt vấn đề
Các sự cố tràn dầu thường để lại hậu quả rất nghiêm
trọng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi
trường sinh thái, tài nguyên thủy sinh, tài nguyên nước,
tài nguyên đất trên một khu vực khá rộng, gây thiệt hại
đến các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt động có
liên quan đến khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên
thủy sản.
Với vị trí địa lí nằm trên tuyến đường hàng hải quốc
tế, Việt Nam là trung gian vận chuyển dầu từ Trung
Đông đến Nhật Bản và một số nước khác ở châu Á nên
hàng năm có hàng chục triệu tấn dầu được vận chuyển
qua lãnh thổ đất nước qua đường hàng hải, mặt khác
thời gian gần đây, khi lượng phương tiện đường thủy
nội địa ngày càng tăng và vận tải đường thủy nội địa
ngày càng trở nên quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong
ngành vận tải thì số lượng tai nạn đường thủy cũng như
các sự cố tràn dầu lớn, nghiêm trọng cũng đang ngày
càng trở thành vấn đang rất được quan tâm.

Việc ứng phó sự cố tràn dầu là rất quan trọng nhằm
giảm nhẹ tác động của ô nhiễm dầu đến môi trường
thiên nhiên và các quá trình sản xuất. Các tỉnh thành
ven biển hằng năm đều tổ chức các buổi diễn tập giả
định các sự cố tràn dầu nhằm đánh giá khả năng ứng
phó với các sự cố thực tế.

▲Hình 2.1. Bố trí chung thiết bị

▲Hình 2.2. Kết cấu cầu dẫn

1

2. Nghiên cứu chế tạo hệ thống thiết bị hút dầu
tràn quy mô nhỏ ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng
biển.
Hiện nay các thiết bị phục vụ cho công tác ứng phó
sự cố tràn dầu ở nước ta đều là các thiết bị chuyên dụng
được nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao. Việc
triển khai xử lý sự cố tràn dầu nhỏ với đội ngũ phương
tiện chuyên dụng như vậy là rất tốn kém.
Nắm bắt những nhu cầu thực tế nêu trên nhóm
nghiên cứu trường Cao đẳng Hàng hải II đã thiết kế,
thi công chế tạo thử nghiệm thành công 01 hệ thống
thiết bị hút dầu tràn hai thân tự hành quy mô nhỏ tại
cảng biển (có công suất tới 1000 lít váng dầu/giờ tùy
theo điều kiện thời tiết).

Trường Cao đẳng Hàng hải II
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▲Hình 2.3. Kết cấu thân tàu

▲Hình 2.4. Kết cấu cụm băng tải vớt dầu

▲Hình 2.5. Sơ đồ hệ thống điện

▲Hình 2.6. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu

3. Thiết kế các hệ thống thiết bị
Nguyên tắc thiết kế:
Tàu được thiết kế thỏa mãn: "Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
QCVN 72 : 2013/BGTVT" và "Quy Phạm phương tiện
thủy nội địa 2005"
a. Thiết kế thân vỏ
Chiều dài lớn nhất Lmax:

5,5

m

Chiều dài thiết kế L:

4,32

m

Chiều rộng lớn nhất Bmax:

2

m

Chiều rộng thiết kế B:

2

m

Chiều rộng 1 thân B':

0,69

m

Chiều cao mạn D:

0,84

m

Chiều chìm d:

0,47

m

Công suất máy:

40

CV

Vận tốc v:

5

Hl/h

Số lượng thuyền viên:

2

người

550

mm

Khoảng sườn thực:

Hệ thống kết cấu và khoảng sườn tiêu chuẩn
Tấm vỏ thân tàu được làm và tạo hình bằng thép
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đóng tàu với kết cấu được gia cường bằng sống chính,
các tấm vách ngang thay cho đà ngang hay sườn khỏe
và các sườn thường. Khoảng sườn tiêu chuẩn của tàu
được chọn là 550 mm.
Sống chính
Theo 2A/3.7.11[1] Chiều dày bản thành cơ cấu khỏe
cho phép nhỏ hơn chiều dày tấm mà nó gia cường 1
mm nhưng không được nhỏ hơn 2,5 mm. Chọn chiều
dày bản thành t = 4 mm
Mặt khác theo 2A/2.4.3.2[2], mô đun chống uốn
của sống không được nhỏ hơn trị số tính theo công
thức sau:
W = 4,2 k1k2B12d1(d+r+m) = 50,09 cm3
Trong đó:
k1 =

1

Hệ số lấy theo Bảng 2A/2.18[2]

k2 =

1

Hệ số lấy theo Bảng 2A/2.19[2]

B1=B

2

d1 =

1,65

Khoảng cách đà ngang, m

d=

235

Chiều chìm của tàu tại tiết diện đang
xét, m

r=

0,437

m=

0,9

Không có vách dọc, m

Nửa chiều cao sóng, m
lấy cho tàu SII

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Ta có bảng tính sau:
1. Bản cánh (mm)

100

5

2. Bản thành (mm)

150

4

3. Mkèm(mm)

300

4

TT

Fi
(cm2)

Zi (cm)

FiZi
(cm3)

FiZi2
(cm4)

JO
(cm4)

1

5

15.65

78.25

1224.61

0.1042

2

6

7.9

47.4

374.46

112.5

3

12

0.2

2.4

0.48

0.16

128.05

1712.3

23

ZO = 5.57 (cm) Zmax = 9.83 (cm)
J = 999.4 (cm4) W = 101.64 (cm3)
Vậy cơ cấu đã chọn thỏa mãn QP
Vậy ta chọn quy cách sống chính là
T 100x5/150x4
Chọn hình thức kết cấu cho lớp vỏ: Thân tàu được
cuộn tròn có đường kính Ø = 690 mm, vát phần mũi.
Kết cấu là kết cấu một lớp.
b. Chiều dày tôn
Chiều dày vùng hông và giữa đáy
Theo 2A/3.7[1] chiều dày tôn không nhỏ hơn trị sổ
tính theo công thức sau đây:
Chiều dày:
3 mm
Trong đó:
a=

0,55

Khoảng sườn, m

d=

0,47

chiều chìm lớn nhất của tàu tại tiết diện
đang xét, m

r=

0,437

nửa chiều cao sóng tính toán, m. Theo
bảng 2A/2.2.1-1[1]

m=

0,9

tàu hoạt động ở vùng SII

ReH =

235

Giới hạn chảy của vật liệu

Chiều dày vùng tôn mạn:
Theo 2A/3.7.7[1] chiều dày tôn mạn được phép lấy
nhỏ hơn 1mm so với tấm đáy.
Chiều dày tôn boong
Theo 2A/3.7.8[1] Chiều dày tôn boong không được
nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau:

Căn cứ vào các kết quả tính toán trong các mục
trên; ta chọn chiều dày tôn của thân tàu như sau: tấm
vỏ t = 4 mm
c. Thiết kế cụm băng tải vớt váng dầu.

▲Hình 3.1. Bố trí chung cụm băng tải vớt dầu

Thông số kỹ thuật của băng tải:
- Chiều dài: 2200 mm
- Chiều rộng: 400 mm
- Két chứa dầu: 500 lít
- Tổng diện tích băng tải tiếp xúc với váng dầu: 7,5
m2/ phút. Tương đương 450m2/giờ vận hành.
Thông số kỹ thuật motor lai:
+ Nguồn điện: 12V
+ Công suất: 120W
+ Vòng quay: 60 vòng/phút
- Vật liệu làm băng tải là loại chuyên dùng có khả
năng bám dính dầu trong quá trình băng tải hoạt động.
- Hai bên băng tải có bố trí 2 cánh quét cứng có tác
dụng gom váng dầu trong quá trình vớt váng dầu.
- Hệ thống băng tải có thể nâng hạ điều chỉnh vị trí
băng tải so với mặt nước hoặc nâng lên khỏi mặt nước

2,81 mm
Trong đó:
a=

0.55

p=

5

ReH =

235

Khoảng sườn, m
Tải trọng tính toán, được tính theo
2A/2.2.2-11(3), kPa
Giới hạn chảy của vật liệu

▲Hình 3.2. Vật liệu băng tải vớt váng dầu
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d. Tính toán thiết kế hệ động lực
Máy chính: 01 động cơ lắp máy ngoài 40 CV với
các thông số:
TT Hạng mục

Ký hiệu

Đơn vị

Thông số

Tính chọn ắc quy
TT Hạng
mục

Số
lượng

H.suất
sử
dụng

Công
suất
(W)

Tổng
công suất
(W)

1

Công suất định
mức máy chính

Ne

Hp

40

1

Đèn pha

1

0,4

40

16

2

Đèn neo

1

0,4

15

6

2

Lượng tiêu hao
nhiên liệu

Ge

l/h

12

3

Đèn sự
cố

2

0,4

15

8

3

Thời gian làm
việc của máy
chính 1 ca

t

h

3,0

4

Động
cơ quay
băng tải

1

1

120

120

4

Số lượng máy
chính

z

1

1

5

Tổng công suất sử dụng (W) P =

5

Hệ số
tích két

dung

K1

6

Thể tích két
trực nhật

V1

1
m3

0,036

e. Tính toán thiết kế hệ thống điện
Nguồn điện một chiều 12 V
Ca nô được cấp nguồn từ máy phát điện một chiều
12V gắn trên máy chính và bình ắc quy 12 V–150 Ah.
Ắc quy chiếu sáng và khởi động
Ca nô được trang bị ắc quy dùng cho chiếu sáng và
khởi động gồm bình 12V–180Ah đặt tại hộp đựng ắc
quy. Dung lượng ắc quy được tính toán để đảm bảo
các phụ tải cần thiết hoạt động 12 h và khởi động máy
chính 6 lần trong 30 phút mà không phải nạp lại.
Phụ tải của điện 12 V DC
Đèn pha		
24V-40W
Đèn hành trình
24V-15W
Bảng điện chính (BĐC)
Bảng điện chính (BĐC) đặt tại bàn lái cấp điện cho
các phụ tải thông qua các áp-tô-mát phụ tải một chiều
10A. Các nhánh cấp điện từ máy phát, bộ nạp qua áptô-mát một chiều 30 A. Tất cả các đèn hàng hải, còi,
bơm hút khô đều được đóng cắt trực tiếp từ BĐC. Mỗi
một đèn hàng hải qua 1 công tắc riêng biệt và có đèn
chỉ báo trạng thái làm việc đặt trên bảng điện chính.
Đèn tín hiệu và hành trình:
TT Loại
đèn

Số
lượng

Màu sắc

Góc
chiếu

Tầm
nhìn (m)

1

Đèn pha

1

Màu
Trắng

2250

1000

2

Đèn neo

1

Màu
Trắng

3600

800

3

Đèn sự
cố

2

Màu
Nâu

3600

800

Tổng công suất sử dụng (w): P = 174W
Điện áp sử dụng : 		
U = 12v
Dòng điện tiêu thụ: 		
I = P/U = 7.33333 A
Thời gian cần để ắc qui hoạt động mà không cần
nạp lại: 			
t = 5 giờ
Dung lượng tính toán:
Qtt = I.t = 36.67 Ah
Khởi động máy chính: 70 Ah
Hệ số suy giảm dung lượng chất điện phân theo
nhiệt độ: a =0.8
Hệ số suy giảm dung lượng chất điện phân theo
thời gian: b =0.9
Dung lượng cần thiết của tổ ắc qui:
Q = Qtt/a.b =148.81Ah
Vậy chọn hai bình ắc qui 12V 150 Ah cho phục vụ
chiếu an toàn hàng hải và khởi động máy chính.

▲Hình 3.3. Quá trình chế tạo thiết bị
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4. Thử nghiệm
Địa điểm thử nghiệm: Cảng Biển Đông thuộc Nhà
máy đóng tàu của Công ty Cổ phần Công nghiệp thủy
sản. Thuộc khu vực Cảng Biển Thành phố Hồ Chí
Minh. Nằm trong quy hoạch cảng biển khu vực Đông
Nam bộ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.
Mục đích thử nghiệm: Kiểm tra tình trạng kĩ thuật
của cụm vớt vàng dầu. Kiểm tra tính năng của tàu
trong quá trình khai thác vận hành: Chạy tiến, chạy
lùi, chạy zic zac, quay vòng tại chỗ …
Kết quả thử nghiệm:
Kiểm tra tính năng hoạt động của tàu.
Tiến hành kiểm tra tính năng hoạt động của tàu
trong trường hợp:
- Chạy vớt vàng dầu.
- Hải hành trong quá trình không vớt váng dầu.
Tiến hành thử chạy tiến, chạy lùi, chạy zic zac, chạy
lượn vòng tại chỗ kiểm tra tính năng cơ động của tàu.

Kiểm tra quá trình hoạt động của cụm vớt váng
dầu.

Phân tích kết quả thử nghiệm:
Ta có thông số kĩ thuật của hệ thống vớt váng dầu:
Thông số kỹ thuật của băng tải:
- Chiều dài: 2200 mm
- Chiều rộng: 400 mm
- Két chứa dầu: 500 lít
- Tổng diện tích băng tải tiếp xúc với váng dầu: 7.5
m2/ phút. Tương đương 450m2/giờ vận hành.
Thông số kỹ thuật motor lai:
- Nguồn điện: 12V
- Công suất: 120W
- Vòng quay: 60 vòng/phút
Thông qua quá trình thử nghiệm đánh giá quá
trình hoạt động nhóm nghiên cứu có một số nhận xét:
Tàu có tính cơ động cao, linh hoạt có thể quay vòng
tại chỗ, mớn nước tàu nhỏ nên có thể chạy ở các vùng
nước nông thích hợp hoạt động ứng phó sự cố tràn
dầu cơ các khu vực sông hồ, bến cảng.
Hệ thống vớt váng dầu hoạt động ổn định, phù hợp
với thông số lúc thiết kế. Tuy nhiên hệ thống lúc hoạt
động phụ thuộc vào yếu tố thời tiết và tác động của
dòng chảy, sóng. Để giảm nhẹ tác động của các yếu tố
bên ngoài nhóm thiết kế đã bổ sung thiết kế hai cánh
quét có nhiệm vụ gom dầu vào băng tải. Và cụm cánh
quét này kết hợp với hệ thống băng tải vớt váng dầu có
thể điều khiển nâng lên hạ xuống thông qua hệ thống
kích thủy lực có thể giảm bớt sự tác động này.
Ngoài ra khi hành trình cơ động không thực hiện
quá trình vớt váng dầu thì toàn bộ cụm cánh quét và
băng tải sẽ được đưa lên khỏi mặt nước.
Do thiết bị sử dụng nguyên lý vớt váng dầu bằng
băng tải nên hệ thống hoạt động hữu ích khi vớt các
loại dầu có độ nhớt và tỷ trọng cao như dầu FO hoặc
dầu bẩn.
Hệ thống sẽ hoạt động hiểu quả hơn khi kết hợp
với phao quây dầu và các phương tiện hổ trợ vớt váng
dầu khác.
5. Kết luận
Việc nghiên cứu dự án “Khảo sát, đánh giá hiện
trạng, xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình ứng phó
sự cố tràn dầu tại cảng biển với hệ thống thiết bị hút
dầu tràn quy mô nhỏ” góp phần đánh giá được hiện
trạng và tác động của ô nhiễm tràn dầu. Đồng thời chế
tạo thử nghiệm được thiết bị xử lý sự cố tràn dầu qui
mô nhỏ. Nội địa hóa sản phẩm hạn chế nhập ngoại.
Đây là hướng đi đúng phù hợp với chủ trương công
nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước.
Hệ thống có thể sử dụng rộng rãi trong thực tế sản
xuất, do có giá thành chế tạo hợp lý, chi phí nhân công,
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chi phí vận hành thấp, làm chủ được công nghệ sản
xuất hệ thống.
Hệ thống có thể sử dụng là mô hình thí nghiệm,
công tác nghiên cứu giảng dạy ở các cơ sở đào tạo.
Nếu được nâng cấp, thiết bị có khả năng xuất khẩu.
Góp phần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và
đóng phương tiện thủy nội địa - QCVN 72:2013/BGTVT
sửa đổi 2015.
2. Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo tàu ứng phó sự
cố tràn dầu, Viện khoa học công nghệ tàu thủy năm 2008

Việt Nam, nâng cao uy tín của khoa học Việt Nam trên
trường quốc tế.
Thiết bị được chế tạo theo nguyên tắc module.
Ngoài công năng nếu tiến hành cải tiến loại băng tải và
hệ thống thu gom trên sàn boong có thể có công năng
vớt rác. Chống ô nhiễm môi trường■
3. https://haivanship.com.vn/vi/dich-vu/d/Ung-Pho-Su-CoTran-Dau-8/
4. https://moitruongcec.vn/tu-van-moi-truong/ung-pho-suco-tran-dau.html
5. Nguyễn Bá Diến, Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng
chống ô nhiễm dầu ở các Vùng Biển, Tạp chí Khoa học
ĐHQGHN (2008)

TO VESTIGATE, ASSES THE CURRENT SITUATION, DESIGN,
MANUFACTURE AND APPLY EXPERIMENTLY THE SMALL CAPACITY
SELF-PROPELLED OIL SPILL EQUIPMENT
Dr. Trương Thanh Dũng
Maritime College No. 2
ABSTRACT
Oil spill accidents normal leave very serious consequences to the environment, affecting thecological
environment. To cope with the oil spill is important activities to mitigate the effects of oil pollution on
the natural environment and production processes. The research team belong to Maritime College No2
has designed, manufactured and tested successfully the system of small capacity oil self-propelled oil spill
equipment could be used at the seaports.
Key words: Oil spill, oil spill equipment.
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THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI
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.
I. Yêu cầu chung
- Tạp chí chỉ nhận những bài viết chưa công bố trên các tạp chí khoa học, sách, báo trong nước và quốc tế.
- Bài viết gửi về Tòa soạn dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi trực tiếp tại Tòa soạn hoặc gửi qua hộp
thư điện tử. Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả gồm: Họ tên, chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ cơ
quan làm việc, địa chỉ liên lạc của tác giả (điện thoại, Email) để Tạp chí tiện liên hệ.
- Tòa soạn không nhận đăng các bài viết không đúng quy định và không gửi lại bài nếu không được đăng.
II. Yêu cầu về trình bày
1. Hình thức
Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày theo quy định công trình nghiên cứu khoa học (font chữ Times
News Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; có độ dài
khoảng 3.000 - 3.500 từ, bao gồm cả tài liệu tham khảo).
2. Trình tự nội dung
- Tên bài (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 20 từ).
- Tên tác giả (ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác).
- Tóm tắt và từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tóm tắt 100 từ, từ khóa 3 - 5 từ).
- Đặt vấn đề/mở đầu
- Đối tượng và phương pháp
- Kết quả và thảo luận
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo để ở cuối trang, được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số trong ngoặc vuông
theo thứ tự xuất hiện trong bài viết và trong danh mục tài liệu tham khảo.
+ Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài
báo, tên tạp chí, số, trang.
+ 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.

Nội dung thông tin chi tiết, xin liên hệ
→ Phạm Đình Tuyên - 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
→ Điện thoại: 0904.163630
→ Email: phamtuyenpv@yahoo.com - phamtuyenvea@gmail.com

