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NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÁT SINH, THU GOM VÀ XỬ LÝ 
PHÂN BÙN TỰ HOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN VÀ 
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1 Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 Trường Đại học Điện lực

TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu hiện trạng phát sinh, thu gom và xử lý phân bùn tự hoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Kết quả điều tra cho thấy, gần 100% các hộ gia đình, cơ sở y tế, trường học sử dụng bể tự hoại. Tỷ lệ các đơn 
vị này thực hiện hút bùn định kỳ trong bể tự hoại là rất thấp (từ 10 - 15%). Hoạt động quản lý, giám sát việc 
thực hiện thu gom, xử lý phân bùn tự hoại còn hạn chế. Việc cấp phép đăng ký đối với các đơn vị thu gom 
chưa đảm bảo. Để khắc phục tình trạng này, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp quản lý và công nghệ 
cho các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom, 
xử lý phân bùn tự hoại, BVMT tại địa phương. 

Từ khóa: Phân bùn tự hoại, Hưng Yên, thu gom, quản lý.
Nhận bài: 10/10/2021; Sửa chữa: 28/10/2021; Duyệt đăng: 30/10/2021.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên 
thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có 
các đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn ra với tốc 
độ nhanh, tỷ lệ dân số sống tại các khu vực đô thị liên 
tục tăng nhanh, mức sống và thu nhập của người dân 
khu vực đô thị theo đó cũng tăng theo [1, 2]. Cùng với 
đó, áp lực về vấn đề ô nhiễm môi trường, phát sinh, thu 
gom và xử lý chất thải ngày càng lớn, yêu cầu các đô thị 
cần có nhiều giải pháp tổng thể, kế hoạch cụ thể trong 
quản lý và BVMT.

Trong những vấn đề môi trường tại địa phương, 
ô nhiễm phân bùn từ các bể tự hoại trong các hộ gia 
đình, cơ sở kinh doanh, trường học và cơ quan nhà 
nước được đặc biệt quan tâm [3]. Từ đặc tính ô nhiễm 
của phân bùn tự hoại, vấn đề quản lý các giải pháp thu 
gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật… đòi hỏi các 
giải pháp tổng thể cần được nghiên cứu, đề xuất áp 
dụng nhằm xử lý ô nhiễm và BVMT. Tuy nhiên, hiện 
tại nguồn chất thải từ phân bùn tự hoại vẫn chưa tìm 
được nơi xử lý triệt để. Bên cạnh đó, việc thu gom, vận 
chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng phân bùn thải từ hệ 
thống tự hoại đang trở thành bài toán khó đối với các 
nhà quản lý. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành 
khảo sát, điều tra hiện trạng phát sinh, thu gom và xử 
lý phân bùn tự hoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục 
tiêu nghiên cứu nhằm giúp cho các cơ quan quản lý 
có đầy đủ thông tin về thực trạng phát sinh phân bùn 
tự hoại ở địa phương, từ đó đưa ra các chính sách hợp 
lý nhằm quản lý và xử lý chất thải hợp lý, phù hợp với 
định hướng phát triển và BVMT của tỉnh.

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động khảo sát, điều tra được tiến hành trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2020. Bốn nhóm đối 
tượng nghiên cứu bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước; 
Cơ quan cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý bùn thải; 
Cơ quan đơn vị phát sinh bùn thải: Trường học, bệnh 
viện, trạm y tế; hộ gia đình. 

- Đối tượng các cơ quan quản lý nhà nước: 
+ Sở TN&MT;
+ Các Phòng TN&MT tại 8 huyện, 1 thị xã và 1 
thành phố (TP) của tỉnh;
+ UBND các phường, thị trấn trên địa bàn các 
huyện, thị xã, TP của tỉnh;

Nguyễn Quang Vinh1 
Trịnh Ngọc Tuấn2
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Tổng số các cơ quan quản lý nhà nước được khảo 
sát là 31 đơn vị.

- Đối tượng các đơn vị cung cấp dịch vụ:
+ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị 
Hưng Yên;
+ Công ty TNHH Môi trường Tân Hưng Phát;
+ Công ty CP Môi trường đô thị và Công nghiệp 
11- URENCO 11.
- Cơ quan đơn vị trên địa bàn:
+ Các trường học tại các phường, thị trấn trên địa 
bàn đô thị;
+ Các cơ sở y tế;
+ Các cơ sở kinh doanh: Khách sạn, nhà hàng.
Tổng số 48 đơn vị tham gia khảo sát.
- Các hộ gia đình: 
Các hộ gia đình sinh sống tại các thị trấn, phường, 

huyện, thị xã và TP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được 
khảo sát ngẫu nhiên trong phạm vi địa giới hành chính 
của các phường, thị trấn. Tổng số 322 hộ gia đình tham 
gia khảo sát.

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
- Điều tra thông tin hiện trạng về lượng phát sinh 

và nhu cầu về thu gom và công nghệ xử lý phân bùn tự 
hoại tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

+ Xây dựng 4 mẫu phiếu cho 4 đối tượng điều tra, 
bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước; Cơ quan cung 

Bảng 1. Thống kê hiện trạng sử dụng bể tự hoại các hộ 
gia đình

TT Phường/ TT Thời gian 
sử dụng 
(năm)

Dung 
tích bể tự 
hoại (m3)

Tỷ lệ đã thực 
hiện hút bể 
tự hoại

1 TP. Hưng 
Yên

9,2-14,2 2,8-3,2 19/125

2 TX. Mỹ Hào 11-16 2,6-3,2 6/56

3 Huyện Văn 
Giang

12,5 2,5 0/18

4 Huyện Văn 
Lâm

12 3,3 2/18

5 Huyện 
Khoái Châu

13 3 1/15

6 Huyện Tiên 
Lữ

13,6 2,5 0/20

7 Huyện Yên 
Mỹ

14 3,3 2/11

8 Huyện Kim 
Động

8,7 3,7 5/16

9 Huyện Ân 
Thi

12,5 3,3 0/18

10 Huyện Phù 
Cừ

9,1 4 6/18

cấp dịch vụ; Cơ quan đơn vị: Trường học, bệnh 
viện, trạm y tế; Hộ gia đình.
+ Phạm vi điều tra: TP. Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và 
8 thị trấn thuộc 8 huyện của tỉnh Hưng Yên.
- Dựa trên các kết quả điều tra, khảo sát, nhóm tác 

giả tiến hành phân tích và đưa ra đề xuất các biện pháp 
xử lý phân bùn tự hoại và các phương pháp quản lý 
nhằm BVMT địa phương.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Hiện trạng sử dụng và phát sinh phân bùn 
tự hoại 

a. Hộ gia đình
Kết quả khảo sát hiện trạng sử dụng bể tự hoại của 

322 hộ gia định (được nhóm theo 10 khu vực) được thể 
hiện ở Bảng 1. Theo đó, hầu hết các hộ gia đình ở các đô 
thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều sử dụng bể tự hoại 
cho các công trình vệ sinh hộ gia đình (Bảng 1).

Kết quả thống kê cho thấy, phần lớn các bệ tự hoại 
của các hộ gia đình ở tỉnh Hưng Yên được xây ngay 
dưới bệ xí, nằm trong nền nhà. Bể thường xây bằng 
gạch và có nắp bê tông. Bể tự hoại thường được xây 
dựng với hai hoặc ba ngăn và hiện chưa có một quy 
định nào về kích thước nhất định đối với bể do các hộ 
gia đình tự xây. Số năm sử dụng bể tự hoại của các hộ 
gia đình trong khoảng từ 2 đến 25 năm. Trong đó, trên 
70% số hộ được khảo sát có thời gian sử dụng bể tự 
hoại trên 10 năm. Đặc biệt, các hộ gia đình tại TP.Hưng 
Yên, trên 90% sử dụng bể tự hoại với thời gian trên 10 
năm. Thể tích bể tự hoại sử dụng tại các hộ gia đình dao 
động từ 2 m3 đến 5 m3. Có một số hộ khu vực thị trấn 
các huyện xây bể tự hoại 7 - 10 m3 (hoặc sử dụng dẫn 
chung vào hầm Biogas)

Liên quan đến kết quả khảo sát hiện trạng hút phân 
bùn bể tự hoại, có 42/322 hộ (chiếm 13%) số hộ đã từng 
thực hiện việc này. Trong đó, số hộ thực hiện hút định 
kỳ/bể đầy chiếm rất thấp. Đa số các hộ thực hiện việc 
hút bùn bể tự hoại là do bể bị tắc, sự cố hoặc phá cũ 
xây mới. Còn lại 87% số hộ được khảo sát chưa từng 
thực hiện việc hút bể tự hoại. Một số phường, thị trấn 
được khảo sát không có hộ nào từng thực hiện việc hút 
bùn bể tự hoại: Phường Bạch Sam, thị trấn Vương, Văn 
Giang, Khoái Châu... TP. Hưng Yên có tỷ lệ các hộ gia 
đình thực hiện hút bể tự hoại nhiều nhất với 20/131, 
tiếp đến là huyện Phù Cừ (6/18), Kim Động (5/15) và 
thị xã Mỹ Hào (6/56). Toàn bộ 22 hộ đã hút bùn tại thị 
trấn của các huyện và thị xã Mỹ Hào liên hệ với đơn 
vị tư nhân thực hiện. Kinh phí chi trả cho hoạt động 
hút bùn thường được tính theo mét khối (m3) của xe 
hút. Trung bình kinh phí các hộ chi trả dao động trong 
khoảng 1-2,5 triệu đồng/lần hút.

Dựa trên kết quả điều tra của 322 hộ gia đình/dân số 
của 10 TP, thị xã và huyện của tỉnh Hưng Yên, nhóm 
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nghiên cứu tính toán và đưa ra bảng thống kê khối 
lượng phân bùn tự hoại phát sinh và nhu cầu thu gom 
(Bảng 2).

Bảng 2. Khối lượng phân bùn tự hoại phát sinh và nhu cầu 
thu gom phân bùn tự hoại tại các đô thị tỉnh Hưng Yên

TT Phường/ TT Dân số 
đô thị

Khối lượng 
phân bùn 
tự hoại 
phát sinh 
(m3/năm)

Nhu cầu 
thu gom 
phân bùn 
theo ngày 
(m3/ngày)

1 TP. Hưng Yên 60340 3.922 19,61

2 TX. Mỹ Hào 71550 4,.651 23,25

3 Huyện Văn 
Giang

11347 738 3,69

4 Huyện Văn 
Lâm

17792 1.156 5,78

5 Huyện Khoái 
Châu

8700 566 2.83

6 Huyện Tiên Lữ 5650 367 1,84

7 Huyện Yên Mỹ 14427 938 4,69

8 Huyện Kim 
Động

12600 819 4,10

9 Huyện Ân Thi 10850 705 3,53

10 Huyện Phù Cừ 6196 403 2,01

Tổng 219.452 14.264 71,32

Kết quả tính toán từ bảng trên cho thấy, tổng nhu 
cầu thu gom phân bùn tự hoại phát sinh trên địa bàn 
các đô thị tỉnh Hưng Yên là 71,32 m3/ngày. Trong đó, 
lớn nhất tại 2 đô thị là TP. Hưng Yên (19,61 m3/ngày, 
chiếm 27,5%) và thị xã Mỹ Hào (23,25 m3/ngày, chiếm 
32,5%), 8 huyện còn lại chiếm khoảng 40%. Tỉnh Hưng 
Yên dự kiến dân số đến năm 2025 khoảng 1.285 ngàn 
người nên khối lượng chất thải phát sinh đến năm 2025 
trên toàn tỉnh khoảng 10.310 tấn/ngày trong đó chất 
thải rắn sinh hoạt khoảng 1.500 tấn/ngày, bùn thải 
khoảng 476 tấn/ngày. Điều này dẫn đến việc quản lý và 
xây dựng công nghệ xử lý phân bùn tự hoại là rất cấp 
bách và cần thiết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

b. Tại các cơ quan, đơn vị công lập và nhà hàng 
khách sạn

Tại các đơn vị trường học
Tại các đơn vị trường học (trường mầm non, tiểu 

học và THCS), nơi sinh hoạt của số lượng đông học 
sinh, giáo viên và mật độ sử dụng nhà vệ sinh lớn. Kết 
quả khảo sát hiện trạng cho thấy, 100% các đơn vị sử 
dụng bể tự hoại. Tuy nhiên, dung tích bể tại nhiều đơn 
vị không có thông tin cụ thể (do việc xây dựng bể theo 
thiết kế của đơn vị chủ đầu tư). Tỷ lệ có 10/26 đơn vị 
(chiếm 38%) được khảo sát có thực hiện việc hút bùn tự 
hoại trong thời gian hoạt động (theo định kỳ 1 – 3 năm/

lần). Trong đó, có 5 đơn vị tại thị xã và TP; 5 đơn vị tại 
các huyện. Các đơn vị đã thực hiện hút bùn bể tự hoại 
ở các huyện đều thuê đơn vị tư nhân thực hiện. Tại thị 
xã Mỹ Hào và TP. Hưng Yên, việc này do Công ty Môi 
trường đô thị thực hiện.  

Tại các cơ sở y tế
Nhìn chung, tại các cơ sở y tế, với số lượng nhân 

viên và số giường bệnh khá lớn, mật độ sử dụng nhà 
vệ sinh cao. Kết quả khảo sát cho thấy, có 4/10 trung 
tâm y tế của 10 huyện, thị xã và TP đã được xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải, qua đó, nước thải từ các hệ 
thống nhà vệ sinh và nước thải sinh hoạt tại các cơ sở 
y tế được thu gom và xử lý đảm bảo yêu cầu trước khi 
thải ra môi trường. Tuy nhiên, còn 6/10 đơn vị chưa 
được đầu tư các hệ thống xử lý nước thải, mặc dù đã có 
các nhà vệ sinh và bể tự hoại tại cơ sở. 

Tỷ lệ các đơn vị thực hiện hút bùn tự hoại định kỳ 
là rất ít, 5/21 đơn vị (chiếm gần 25%). Trong đó, hơn 
50% đơn vị thực hiện hút phân bùn tự hoại do hệ thống 
nhà vệ sinh có sự cố, bị tắc. Còn lại, hơn 75% các đơn 
vị được khảo sát (16/21 đơn vị) chưa/không thực hiện 
hút phân bùn tự hoại trong suốt thời gian hoạt động. 
Điều này cho thấy, một lượng lớn phân bùn tự hoại tại 
các cơ sở y tế sẽ thải vào hệ thống thoát nước chung tại 
các đô thị, gây nguy cơ rủi ro phát tán ra môi trường 
xung quanh cao.

Tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn
Kết quả khảo sát tại 3 nhà hàng, khách sạn quy mô 

lớn trên dịa bàn TP. Hưng Yên cho thấy, các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn đã đầu tư xây dựng 
hệ thống bể tự hoại tại cơ sở theo đúng quy định.

Kết quả cho thấy, các cơ sở có ý thức tốt về công 
tác BVMT, giảm thiểu phát sinh chất thải rắn, thu gom 
đúng quy định và ký hợp đồng với đơn vị thu gom 
chuyên trách. Ngoài ra, các cơ sở này còn thực hiện 
việc hút bùn bể tự hoại định kỳ, hợp đồng với công ty 
môi trường đô thị để thực hiện việc thu hút phân bùn 
tự hoại hàng năm.

3.2. Hiện trạng hoạt động thu gom, quản lý, xử lý 
phân bùn tự hoại

Kết quả khảo sát các đơn vị cung cấp dịch vụ thu 
gom, xử lý phân bùn tự hoại trên trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên cho thấy hiện tại có 3 đơn vị có chức năng, 
hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý phân bùn tự 
hoại, bao gồm: 

- Công ty Môi trường đô thị TP Hưng Yên;
- Công ty Môi trường đô thị số 11 (Urenco 11);
- Công ty TNHH Tân Hưng Phát.
Ngoài ra, có nhiều đơn vị tư nhân, cá nhân… có 

tham gia thu gom, hút phân bùn bể phốt thực hiện tại 
tỉnh Hưng Yên nhưng không có trụ sở, chi nhánh trên 
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địa bàn. Thông tin về năng lực trong hoạt động thu 
gom, xử lý phân bùn tự hoại của đơn vị này được thể 
hiện ở Bảng 4.

Ngoài ra, trên địa bàn các đô thị của tỉnh Hưng Yên 
có nhiều đơn vị tư nhân cung cấp dịch vụ tới từ các tỉnh 
lân cận như: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương… 
Tuy nhiên, theo các cơ quan quản lý trong tỉnh thì khó 
quản lý các đơn vị này hoạt động cũng như kiểm soát 
quá trình xử lý sau khi hút phân bùn tự hoại.

Theo khảo sát, năng lực thu gom đáp ứng nhu cầu 
hút phân bùn tự hoại trên địa bàn hiện nay của các đơn 
vị đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Đặc biệt, có đơn vị trên 
địa bàn có thể cung cấp dịch vụ thu gom phân bùn tại 
các tỉnh lân cận và đưa về khu vực xử lý. Trước nhu cầu 
ngày càng tăng trong việc hút phân bùn tự hoại, các 
đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, xử lý có kế hoạch mở 
rộng công suất, năng lực thu gom, đối tượng thu gom 
và triển khai các hệ thống xử lý

3.3. Hiện trạng hoạt động quản lý nhà nước và 
chính quyền địa phương

Về chính sách, văn bản quy định: 
100% các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

BVMT cấp huyện/thị xã/TP (Phòng TN&MT) trên địa 
bàn tỉnh đều đang vận dụng, áp dụng các văn bản, quy 
định hiện hành của nhà nước và của tỉnh. Tuy nhiên, 
chưa có đơn vị nào trong tỉnh có những văn bản, quy 
định cụ thể riêng trong lĩnh vực quản lý phân bùn tự 
hoại. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cấp huyện/
thị xã/TP đều triển khai xây dựng các chương trình, kế 
hoạch trong lĩnh vực BVMT hàng năm và giai đoạn 5 
năm theo hướng dẫn, kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ 
yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý rác thải, xử lý nước 

thải và các hoạt động BVMT chung trên địa bàn. Hầu 
như không có các nội dung liên quan đến vấn đề thu 
gom, quản lý, xử lý phân bùn tự hoại.

Về các chương trình, kế hoạch hành động: 
Hầu hết tại các huyện/thị xã/TP có triển khai hoạt 

động tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, 
phân loại rác thải tại nguồn xuống các xã, phường cơ 
sở. Chủ yếu là triển khai thực hiện các chương trình, kế 
hoạch hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn, xử 
lý tạm thời các bãi chôn lấp, bãi tập kết và khu vực ùn 
ứ rác thải tại các xã/phường do việc thu gom, xử lý tập 
trung không đủ công suất. Bên cạnh đó, các cơ quan 
quản lý cấp huyện/thị xã/TP và các thị trấn/phường 
cũng thực hiện việc rà soát vấn đề xây dựng bể tự hoại 
tại các hộ và nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tiêu đúng cách 
và tuyên truyền người dân, hộ gia đình sử dụng chế 
phẩm vi sinh cho vào bồn cầu, bể phốt.

Về trách nhiệm quản lý:
Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ cấp 

phép kinh doanh; Sở TN&MT và Cảnh sát Môi trường 
sẽ thanh kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm liên quan 
tới các hoạt động gây ô nhiễm môi trường địa phương. 
Phòng Tài chính – Kế toán sẽ cấp đăng ký kinh doanh 
cho các đơn vị kinh doanh cá thể, tư nhân... hoạt động 
trong lĩnh vực BVMT. Tuy nhiên, các phòng ban này 
không có sự kiểm tra hoặc xác định đủ điều kiện hoạt 
động về trang thiết bị, phương tiện và hoạt động xử lý 
phân bùn tự hoại sau thu gom. Cùng với đó, Phòng 
TN&MT chưa nắm được đầy đủ thông tin, danh sách 
các đơn vị hoạt động này để thực hiện việc kiểm tra, 
giám sát.

Bảng 3. Thông tin khảo sát bể tự hoại một số cơ sở kinh doanh
TT Tên đơn vị Số phòng/bàn ăn Bể tự hoại Hút bùn bể tự hoại

1 Công ty du lịch và khách sạn Phố Hiến, 
P. Quang Trung, TP. Hưng Yên 34 phòng 02 bể x 30m3 Hút định kỳ 2 năm/lần

2 Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Thế Hiển, 
P. Quang Trung, TP. Hưng Yên 14 phòng 02 bể x 10 m3 Định kỳ hút khoảng 3 

năm/lần

3 Nhà hàng Lê Thị Kim Dung, Phường Hiến 
Nam, TP. Hưng Yên

10 bàn ăn,
3 phòng ăn

01 bể x 12m3 Hút 1 lần 2018, mới 
sửa lại

Bảng 4. Thông tin 3 đơn vị thu gom phân bùn tự hoại tại các đô thị tỉnh Hưng Yên
TT Đơn vị thu gom Năng lực thu gom Phạm vi/Cự ly vận chuyển
1 Công ty Môi trường đô 

thị TP.Hưng Yên
2 xe hút chuyên 
dụng

30 km
Trong khu vực TP.Hưng Yên và các huyện lân cận: Kim Động, Phù 
Cừ và Tiên Lữ

2 Công ty Môi trường đô 
thị số 11 (Urenco 11)

6 xe hút chuyên 
dụng

100 km
Thực hiện thu hút phân bùn tại các huyện Yên Mỹ, Văn Giang và 
Khoái Châu. Một số KCN trên địa bàn.  

3 Công ty TNHH Tân 
Hưng Phát.

2 xe chuyên dụng 100 km
Thực hiện thu hút phân bùn tại TX. Mỹ Hào, huyện Văn Lâm và Ân 
Thi. Ngoài ra tại một số khu vực từ Hà Nội và các KCN.
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Hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh chưa 
có thông tin về các giải pháp công nghệ xử lý phân bùn 
tự hoại đúng quy định. Việc nắm bắt thông tin chủ yếu 
qua các đơn vị cung cấp dịch vụ: Công ty môi trường đô 
thị tại TP Hưng Yên và Công ty Urenco 11 đóng trên địa 
bàn huyện Văn Lâm. Bên cạnh đó, các cơ quan này thiếu 
văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể cho vấn đề bể tự 
hoại và hoạt động thu gom, quản lý, xử lý đối với phân 
bùn tự hoại. Nguyên nhân của vấn đề này xuất phát từ 
luật và chính sách của nhà nước chưa có định nghĩa, 
phân loại và phương pháp quản lý phân bùn tự hoại một 
cách rõ ràng [4]. Ngoài ra, 100% các cơ quản quản lý 
không có thông tin và quản lý các đơn vị tự nhân tham 
gia hút bùn tự hoại/bể phốt. 

4. Kết luận và đề xuất

Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các hộ dân, cơ sở y 
tế, trường học tại đô thị ở Hưng Yên sử dụng bể tự hoại 
trong các công trình vệ sinh tại gia đình và trụ sở các cơ 
quan đơn vị. Tỷ lệ các hộ gia đình và các đơn vị này thực 
hiện hút bùn định kỳ trong bể tự hoại là rất thấp. Hoạt 
động quản lý, giám sát việc thực hiện thu gom, xử lý 
phân bùn tự hoại còn hạn chế. Việc cấp phép đăng ký đối 
với các đơn vị thu gom chưa đảm bảo. Các kênh thông 
tin, tuyên truyền tới người dân về hoạt động định kỳ hút 
phân bùn chưa được thực hiện. Các kế hoạch, chương 

trình về vấn đề vệ sinh, phân bùn tự hoại chưa được cụ 
thể hóa trong các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ thực 
hiện tại các cấp quản lý trong tỉnh. 

Để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề thu gom xử lý 
phân bùn tự hoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhóm tác 
giả đề xuất một số giải pháp sau:

Các cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện các 
luật, chính sách liên quan phân bùn tự hoại giúp chính 
quyền địa phương quản lý hoạt động thu gom, quản lý 
và xử lý bùn thải hiệu quả hơn;

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng và doanh nghiệp về mức độ ô nhiễm của phân bùn 
tự hoại, sự cần thiết phải hút bùn định kỳ là rất cần thiết 
nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và BVMT địa phương;

Việc thu gom bùn thải của các công ty nhà nước và 
tư nhân cần phải được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo 
hoạt động được thực hiện đúng qui định, đảm bảo kinh 
tế cho doanh nghiệp và vê sinh môi trường cho cộng 
đồng;

Sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và các nhà 
khoa học là cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp công 
nghệ xử lý bùn thải với chi phí hợp lý, thân thiện với môi 
trường, dễ vận hành và quản lý. Ngoài ra, việc nghiên cứu 
tái sử dụng bùn thải có thể mang lại hiệu quả kinh tế, tác 
động xã hội và BVMT tại các đô thị của tỉnh Hưng Yên.
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A STUDY ON THE STATUS OF RELEASING, COLLECTING AND 
TREATING SEPTIC SLUDGE IN HUNG YEN PROVINCE AND 
SOLUTIONS FOR PROTECTING LOCAL ENVIRONMENT 

Nguyen Quang Vinh
Institute For Water and Enviroment

Trinh Ngoc Tuan
Electric Power University

ABSTRACT
This study assesses the status of releasing, collecting and treating septic sludge in Hung Yen province. 

The results show that almost 100% households, health operations, anh schools have septic tanks. The rate 
of periodic sludge collection from septic tanks of those operations is low (10-15%). Besides, managing and 
inspecting activities of local government in collecting and treating sludge are rather limit. The license for sludge 
collecting companies is also not reasonable. In order to solve this problem, this study propose management 
and teachnology for local government and producers to help improving the effectiveness of sludge collect and 
treatment, protecting local environment.

Key words: Septic sludge, Hung Yen, Collection, Management.
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(1)

TÓM TẮT
Để đánh giá hiệu quả của công nghệ xử lý nước thải (XLNT) của trạm,  nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy 

mẫu 5 đợt, liên tiếp trong thời gian 3 tháng năm 2021. Kết quả thu được cho thấy: thành phần ô nhiễm chính 
trong nước thải sinh hoạt (NTSH) là TSS, chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (NH4

+, NO3
-, PO4

3-) và 
vi sinh vật gây bệnh (Coliforms). Ngoài ra, trong thành phần nước thải sinh hoạt còn chứa dầu mỡ, vật thể 
thực, các chất hoạt động trên bề mặt, H2S, ... Với ô đặc trưng,   công nghệ xử lý của trạm XLNT sinh hoạt lý kết 
hợp sinh học với mục đích tập trung xử lý các thành phần ô nhiễm cơ sở và vi sinh vật có hại trong nước. Tất 
cả các thông số phân tích trong nước thải đầu ra (sau khi xử lý) luôn nằm trong sự cho phép giới hạn của Quy 
chuẩn Việt Nam 14: 2008/Bộ TN&MT, cột B, hệ thống số K = 1. Như vậy, XLNT sinh hoạt của trạm được thiết 
kế được bố trí phù hợp và vận hành có hiệu quả.

Từ khóa: xử lý nước thải, công nghệ, ô nhiễm.
Nhận bài: 11/11/2021; Sửa chữa: 16/11/2021; Duyệt đăng: 27/11/2021.

1 Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, tình trạng gia tăng lượng 
NTSH đang gây áp lực đối với công tác XLNT ở các đô 
thị lớn. Theo Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia 
năm 2016 - 2020 của Bộ TN&MT, tính đến năm 2015, 
tổng số 787 đô thị trên cả nước chỉ có 42 đô thị có công 
trình XLNT đạt tiêu chuẩn quy định, chiếm tỷ lệ 5,3% 
[3]. Nghiên cứu đánh giá về tình trạng XLNT sinh hoạt 
tại các đô thị Việt Nam của World Bank cũng cho thấy, 
mặc dù 60% hộ gia đình Việt Nam đấu nối xả nước 
thải vào hệ thống thoát nước công cộng nhưng hầu hết 
nước thải được xả thẳng ra hệ thống tiêu thoát nước bề 
mặt và chỉ khoảng 10% (700.000 m3/ngày) nước thải đô 
thị ở Việt Nam được xử lý trong các nhà máy tập trung 
[1], [2]. Trong khi đó, lượng NTSH ở các TP lớn ngày 
càng tăng, điển hình như TP. Hà Nội năm 2020, lượng 
NTSH vào khoảng 1.000.000 m3/ngày, đêm [8]. Trong 
NTSH thường chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao thể 
hiện qua các chỉ tiêu: BOD5, COD, nitơ và phốt pho, 
các loại virus, vi khuẩn… Nếu XLNT sinh hoạt không 
triệt để sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn, virus, mầm bệnh 
phát triển, gây ảnh hưởng sức khỏe con người, vì vậy 
cần thiết phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp.

Trạm XLNT sinh hoạt Đồng Cồng, có công suất 
150 m3/ngày, đêm, với diện tích 400m2 được xây dựng 
tại khu đất Đồng Cồng, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. 
Khu đất có địa hình thấp trũng, là nơi chứa nước thải 
của khu dân cư tổ 8, phường Trung Sơn Trầm, gây ô 
nhiễm môi trường, giảm mỹ quan đô thị. Việc đầu tư 
một trạm XLNT tại chỗ mang ý nghĩa tích cực về mặt 
kinh tế - xã hội, trong đó quan trọng nhất là giảm nguy 
cơ ô nhiễm và thay đổi cảnh quan đô thị. Trạm sử dụng 
phương pháp hóa lý kết hợp sinh học nhằm xử lý triệt 
để các hợp chất ô nhiễm.

Hiện nay, trên thế giới, các công trình nghiên cứu, 
đánh giá công nghệ, hiệu quả XLNT sinh hoạt được đề 
cập khá nhiều, trong đó áp dụng đa dạng từ phương 
pháp dự báo đến thực nghiệm, đồng thời bên cạnh các 
công bố có tính chất tổng thể cho cả một quy trình xử 
lý thì có nhiều công trình chỉ đánh giá hiệu quả theo 
từng công đoạn [4], [6]. Tại Việt Nam nghiên cứu của 
Vũ Đức Toàn; Lê Hoàng Việt, Lâm Chí Bảo đều áp 
dụng phương pháp thực nghiệm để đánh giá hiệu quả 
xử lý nước rỉ rác hay nước thải thủy hải sản [9], [10]. 
Việc đánh giá sự phù hợp của công nghệ XLNT sinh 
hoạt được thực hiện theo hai phương pháp: (1) Dự báo 
thông qua các mô hình toán (phương pháp này sai số 
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lớn và thường chỉ áp dụng đối với các nhà máy/trạm 
xử lý chưa xây dựng); (2) thực nghiệm, đây là phương 
pháp dễ thực hiện, độ chính xác cao tuy nhiên hạn chế 
là nếu nước thải đầu ra chưa đạt yêu cầu thì việc cải 
tiến hệ thống sẽ khó thực hiện do công trình đã được 
hoàn thiện.

Có nhiều công nghệ XLNT, đa phần áp dụng phương 
pháp lý hóa kết hợp sinh học, công nghệ AAO: là viết 
tắt của cụm từ (Anerobic (kỵ khí) - Anoxic (thiếu khí) 
-  Oxi  (hiếu khí); Công nghệ AAO là quy trình xử lý 
sinh học liên tục, kết hợp 3 hệ vi sinh: kỵ khí, thiếu khí, 
hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy 
chất ô nhiễm của vi sinh vật, nước thải sẽ được xử lý 
trước khi đưa ra môi trường; Màng lọc sinh học MBR 
(Membrane Bio Reactor) là công nghệ xử lý mới với sự 
kết hợp giữa công nghệ màng lọc với công nghệ xử lý 
nước thải theo phương pháp sinh học hiếu khí và công 
nghệ XLNT MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), là 
quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu 
làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và 
phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và 
lọc sinh học hiếu khí; Công nghệ xử lý hóa lý kết hợp 
sinh học,với các quy trình như bổ sung hóa chất PAC 
và Polymer để tạo phản ứng keo tụ, tạo bông nhằm hỗ 
trợ, thúc đẩy nhanh quá trình lắng cặn các chất ô nhiễm 
trong nước thải; công đoạn xử lý sinh học bao gồm xử 
lý thiếu khí và hiếu khí, màng lọc chủ yếu là giai đoạn 
cuối của quy trình nhằm xử lý triệt để các thành phần ô 
nhiễm còn lại trong nước thải [5], [7].

Tại Việt Nam đánh giá hay thẩm định công nghệ 
thông thường được các đơn vị, tổ chức như Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ các địa 
phương thực hiện. Tuy nhiên, đánh giá công nghệ 
thông qua số liệu phân tích thực tế theo từng công 
đoạn và tổng thể là một hướng tiếp cận tương đối mới. 
Vì vậy, với nghiên cứu này có thể làm tiền đề cho các 
nghiên cứu tiếp theo trong công tác BVMT theo hướng 
đánh giá công nghệ dựa vào thực nghiệm.

Nghiên cứu đánh giá công nghệ XLNT sinh hoạt 
thông qua việc lấy và phân tích mẫu nước ở nhiều 
công đoạn xử lý qua các bể của Trạm XLNT sinh hoạt 
Đồng Cồng theo QCVN 14:2008/BTNMT, nhằm xử lý 
triệt để các chất ô nhiễm, góp phần kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước ở khu dân cư.

2. Tiếp cận vấn đề và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tiếp cận vấn đề
Tiếp cận trực tiếp thông qua quá trình nghiên cứu 

công nghệ XLNT của Trạm XKNT Đồng Cồng, đánh 
giá sơ bộ, lựa chọn các điểm lấy mẫu và thực nghiệm tại 
phòng thí nghiệm. 

Quy trình công nghệ XLTN của trạm được thể hiện 
tại Hình 1.

▲Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ của Trạm XLNT sinh 
hoạt Đồng Cồng, công suất 150 m3/ngày, đêm

Hiện nay nước thải sau Trạm XLTN Đồng Cồng sẽ 
được thoát ra ao Đồng Hùm, sau đó sẽ thoát ra sông 
Tích. Theo yêu cầu xả thải cần đạt QCVN 14:2008/
BTNMT (cột B). Tuy nhiên, năm 2022 Luật BVMT 
năm 2020 sẽ có hiệu lực toàn bộ, trong đó các yêu cầu 
về chất lượng môi trường chặt chẽ hơn. Đồng thời, trạm 
có vị trí được đặt tại Hà Nội là nơi luôn được khuyến 
khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 
cao hơn ngưỡng giới hạn, vì vậy công nghệ XLNT của 
trạm tiệm cận tới QCVN 14:2008/BTNMT (cột A). 

2.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích 
Lựa chọn vị trí lấy mẫu: Để đánh giá hiệu quả xử lý 

của từng bể, nhóm bể, mẫu được lấy theo từng công 
đoạn (7 mẫu); đánh giá hiệu quả toàn hệ thống thông 
qua 2 mẫu nước thải đầu vào, đầu ra.

Phương pháp lấy mẫu: Thực hiện theo các TCVN: 
TCVN 6663-2:2016: Hướng dẫn lấy mẫu nước; TCVN 
6663-3:2016: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;Thông 
tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ 
trưởng Bộ TN&MT quy định quy trình kỹ thuật quan 
trắc môi trườngThông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 
30/6/2021: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Phương pháp phân tích:Tiến hành phân tích 11 chỉ 
tiêu theo quy định của QCVN 14:2008/BTNMT về 
nước thải sinh hoạt, ngoài ra có phân tích bổ trợ chỉ 
tiêu DO, COD, MLSS để xem xét hiệu quả xử lý từng 
công đoạn. 

Chi tiết cách thức lấy mẫu và phân tích được thể 
hiện tại Bảng 1. 
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Thời gian lấy mẫu: 5 đợt lấy mẫu đã được thực hiện 
trong thời gian từ 3 tháng từ 3/2021-6/2021, mỗi đợt 
cách nhau 15-20 ngày tùy theo điều kiện thực tế về thời 
tiết, nhân sự. Các mẫu sau khi lấy được tiến hành phân 
tích tại Viện nghiên cứu Công nghệ và Phân tích môi 
trường (IETA), VIMCERTS228.

Bảng 1. Phương pháp lấy và phân tích mẫu nước thải

STT Tên thông số Tên/số hiệu phương 
pháp sử dụng

1 pH TCVN 6492:2011
2 BOD5 TCVN 6001-1:2008
3 TSS TCVN 6625:2000
4 TDS HD.QTHT-07
5 H2S TCVN 6637:2000
6 NH4

+ US EPA Method 350.2
7 NO3

- TCVN 6180:1996
8 PO4

3- TCVN 6202:2008
9 Dầu mỡ động thực vật SMEWW 5520B&F:2017

10 Tổng các chất hoạt 
động bề mặt TCVN 6622-1-2009

11 Tổng coliforms TCVN 6187-2:1996
12 COD SMEWW 5220C:2012
13 DO TCVN 7325:2016
14 MLSS -

TDS: 14,09%-30,52%; H2S: 66,13%-76,79%; NH4
+: 

79,12%-83,65%; NO3
-: 26,03%-45,99%; PO4

3-:67,3%-
77,14%; Dầu mỡ động, thực vật: 11,6%-28,41%; Tổng 
các chất hoạt động bề mặt (HĐBM): 17,78% -31,91% 
và Tổng Coliforms: 71,89%-80,15%.

- Hiệu suất xử lý các thông số ô nhiễm TSS, H2S, 
NH4

+, PO4
3-, Tổng Coliforms tương đối cao, đều đạt 

trên 70%, tương đương với hiệu suất tính toán trong 
quá trình thiết kế hệ thống XLNT. Hiệu suất xử lý của 
các thông số còn lại (BOD5; TDS; NO3; Dầu mỡ động, 
thực vật; Tổng các chất HĐBM) tương đối thấp, đa 
số đạt dưới 30%. Tuy nhiên, tất cả các chỉ tiêu phân 
tích trong mẫu nước thải đầu ra thuộc đợt 1 đều nằm 
trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, 
cột B, hệ số K=1. Nguyên nhân là do nồng độ các chất 
ô nhiễm BOD5; TDS; NO3; Dầu mỡ động, thực vật; 
Tổng các chất HĐBM trong mẫu nước thải đầu vào 
thuộc đợt 1 không cao, hầu hết nằm trong ngưỡng 
cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số 
K=1 (trừ chỉ tiêu Tổng Coliforms). Như vậy, kết quả 
hiệu suất xử lý của từng công đoạn cho thấy công 
trình trạm XLNT Đồng Cồng đạt hiệu quả xử lý đối 
với NTSH.

Nhận xét chung: Kết quả lấy và phân tích 5 đợt mẫu 
trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn 
và hiệu quả của công trình xử lý chất thải cho thấy các 
công đoạn xử lý của trạm xử lý nước thải đều vận hành 
có hiệu quả, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra (sau 
xử lý) đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K=1 
trước khi thải ra ao Đồng Hùm, cụ thể:

Lưu lượng nước thải đầu vào - đầu ra trong giai đoạn 
điều chỉnh có sự biến động không lớn, dao động trong 
khoảng 105-131 m3/ngày, đêm, đạt khoảng 70-87% 
công suất thiết kế của trạm XLNT sinh hoạt. Lưu lượng 
nước thải biến động không lớn tạo điều kiện thuận lợi 
cho hệ thống xử lý nước thải vận hành ổn định.

Công nghệ xử lý chính của trạm là hóa lý kết hợp 
sinh học. Các công đoạn xử lý hóa lý bao gồm bổ sung 

Bảng 2a. Đánh giá hiệu suất của từng công đoạn XLNT đợt 1

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Kết quả phân tích
Các mẫu được lấy và phân tích theo 5 đợt, đảm bảo 

độ lặp, tăng sự chính xác trong quá trình đánh giá.
Kết quả đo đạc, phân tích mẫu của 5 đợt
Dựa vào các Bảng 2a, 2b, 2c, 2d, 2e cho thấy, hiệu 

suất xử lý của các thông số ô nhiễm chính như sau:
- Hiệu suất xử lý của toàn bộ công trình giao động 

như sau: BOD5: 87,64%-89,33%; TSS: 75,83%-84,35%; 
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Bảng 2c. Đánh giá hiệu suất của từng công đoạn XLNT đợt 3

Bảng 2b. Đánh giá hiệu suất của từng công đoạn XLNT đợt 2

Bảng 2d. Đánh giá hiệu suất của từng công đoạn XLNT đợt 4

Bảng 2e. Đánh giá hiệu suất của từng công đoạn XLNT đợt 5

Ghi chú(bảng 2a, b, c, d, e): TXL - Trước xử lý, SXL - Sau xử lý; HSXL: hiệu suất xử lý
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hóa chất PAC và Polymer để tạo phản ứng keo tụ, tạo 
bông nhằm hỗ trợ, thúc đẩy nhanh quá trình lắng cặn 
các chất ô nhiễm trong nước thải. Do nước thải sinh 
hoạt tại khu vực hầu hết chỉ được xử lý sơ bộ qua bể tự 
hoại, các chất cặn bẩn, chất rắn lơ lửng còn khá lớn vì 
vậy bố trí bể keo tụ là cần thiết nhằm hỗ trợ các công 
đoạn xử lý sinh học phía sau đạt hiệu quả. Công đoạn 
xử lý sinh học bao gồm xử lý thiếu khí và hiếu khí. Tại 
công đoạn sinh học, việc duy trì hệ vi sinh trong các bể 
xử lý là điều kiện quan trọng nhất quyết định hiệu quả 
xử lý của cả quá trình. Nồng độ bùn sinh học (MLSS) 
theo thiết kế được duy trì trong khoảng 2.000-3.500 
mg/l. Theo kết quả phân tích, nồng độ MLSS trong 
các bể sinh học tại trạm dao động trong khoảng 2.400-
2.900 mg/l. Như vậy, hệ vi sinh đang được duy trì ổn 
định và hoạt động có hiệu quả. Trong thực tế vận hành, 
các bông bùn hoạt tính sinh ra từ bể hiếu khí không 
nhiều, sau khi lắng cặn tại bể lắng được bơm tuần hoàn 
về bể thiếu khí nhằm đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính 
trong các bể sinh học, vì vậy, không phát sinh bùn thải 
(Bảng 3).

Đánh giá công nghệ XLNT Đồng Cồng: Thành phần 
ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt là TSS, chất 
hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (NH4

+, NO3
-, 

PO4
3-) và vi sinh vật gây bệnh (Coliforms). Ngoài ra, 

trong thành phần nước thải sinh hoạt còn chứa dầu mỡ 
động, thực vật, các chất hoạt động bề mặt, H2S... Với 
đặc trưng ô nhiễm như vậy, công nghệ xử lý của Trạm 
XLNT sinh hoạt Đồng Cồng là hóa lý kết hợp sinh học 
với mục đích tập trung xử lý các thành phần ô nhiễm 
hữu cơ và vi sinh vật có hại trong nước thải. Trong 3 
tháng vận hành thử nghiệm, tất cả các thông số phân 
tích trong nước thải đầu ra (sau xử lý) luôn nằm trong 
giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, 
hệ số K = 1. Như vậy, trạm XLNT sinh hoạt được thiết 
kế, bố trí phù hợp và vận hành có hiệu quả.

Tuy nhiên, công nghệ của trạm có bố trí thiết bị lọc 
áp lực (Hình 1), đây là công đoạn xử lý thứ cấp nhằm 
lọc sạch toàn bộ cặn bẩn và tạp chất sau xử lý sinh học 
và lắng. Việc đưa công đoạn này vào nhằm tiệm cận tới 

Bảng 3. Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống XLNT

Ghi chú: TXL - Trước xử lý, SXL - Sau xử lý.

Luật BVMT năm 2020 sẽ có hiệu lực toàn bộ vào năm 
2022, tiến đến XLNT sinh hoạt khu vực đạt loại A trước 
khi đổ thải. 

4. Kết luận

Trạm XLNT sinh hoạt Đồng Cồng công suất 150 m3/
ngày, đêm,với diện tích 400 m2 tại khu đất nằm trong khu 
dân cư ở thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội được xây dựng trên 
khuđất có địa hình thấp trũng, là nơi chứa nước thải của 
khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, giảm mỹ quan đô 
thị. Việc đưa vào vận hành, sử dụng trạm XLNT sinh hoạt 
Đồng Cồng là cần thiết và thiết thực, làm giảm nguy cơ 
ô nhiễm. Phương pháp XLNT sinh hoạt hóa lý kết hợp 
sinh học mở ra hướng tiếp cận mới trong việc kiểm soát ô 
nhiễm nguồn nước.

Công nghệ xử lý của trạm: Thành phần ô nhiễm 
chính trong nước thải sinh hoạt là TSS, chất hữu cơ 
(BOD5, COD), chất dinh dưỡng (NH4

+, NO3
-, PO4

3-) và 
vi sinh vật gây bệnh (Coliforms). Ngoài ra, trong thành 
phần nước thải sinh hoạt còn chứa dầu mỡ động, thực 
vật, các chất hoạt động bề mặt, H2S... Với đặc trưng ô 
nhiễm như vậy, công nghệ xử lý của Trạm XLNT sinh 
hoạt là hóa lý kết hợp sinh học với mục đích tập trung 
xử lý các thành phần ô nhiễm hữu cơ và vi sinh vật có 
hại trong nước thải. Tất cả các thông số phân tích trong 
nước thải đầu ra (sau xử lý) trong giới hạn cho phép 
của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1. Như 
vậy, trạm XLNT sinh hoạt được thiết kế, bố trí phù hợp 
và vận hành có hiệu quả.

Để đánh giá hiệu quả công nghệ XLNT của trạm, nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu 5 đợt, liên tiếp trong thời 
gian 3 tháng của năm 2021. Trong đó có 7 mẫu theo từng 
công đoạn và 2 mẫu (nước thải đầu vào, đầu ra) để tiến 
hành phân tích. Kết quả cho thấy, hiệu suất xử lý của toàn 
bộ công trình thông qua các chỉ số ô nhiễm, giao động như 
sau: BOD5: 87,64%-89,33%; TSS: 75,83%-84,35%; TDS: 
14,09%-30,52%; H2S: 66,13%-76,79%; NH4

+: 79,12%-
83,65%; NO3

-: 26,03%-45,99%; PO4
3-: 67,3%-77,14%; Dầu 

mỡ động, thực vật: 11,6%-28,41%; Tổng các chất HĐBM: 
17,78% -31,91% và Tổng Coliforms: 71,89%-80,15%.
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Hạn chế: Do chưa đủ điều kiện về nhân lực vật lực và 
thời gian nên nghiên cứu tập trung đánh giá về sự phù 
hợp công nghệ, chưa đánh giá về hiệu quả kinh tế. Thời 
gian tới nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ áp dụng phương 
pháp chi phí lợi ích để xem xét mối tương quan giữa công 
nghệ - kinh tế và môi trường.

Như vậy, công nghệ của Trạm XLNT sinh hoạt Đồng 
Cồng được đánh giá là phù hợp với điều kiện xử lý thực 
tế, góp phần giải quyết triệt để được tình trạng ô nhiễm 
do việc lưu chứa nước thải chưa xử lý của khu dân cư tổ 8, 
phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. 

Kiến nghị, đề xuất: Hiện nay có khá nhiều công nghệ 
trong XLNT, mỗi công nghệ đều có ưu và nhược điểm 
riêng và đều hướng tới làm sạch nước thải.

Đề xuất áp dụng công nghệ XLNT hóa lý kết hợp sinh 
học cho Trạm XLNT sinh hoạt Đồng Cồng công suất 150 

m3/ngày, đêm với thành phần nước thải sinh hoạt là TSS, 
chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (NH4

+, NO3
-, 

PO4
3-) và vi sinh vật gây bệnh (Coliforms). Ngoài ra, trong 

thành phần nước thải còn chứa dầu mỡ động, thực vật, 
các chất hoạt động bề mặt, H2S,... nhằm tập trung xử lý 
các thành phần ô nhiễm hữu cơ và vi sinh vật có hại trong 
nước thải. Tất cả các thông số phân tích trong nước thải 
đầu ra (sau xử lý) luôn nằm trong giới hạn cho phép của 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K = 1. Như vậy, 
trạm XLNT sinh hoạt của trạm được thiết kế, bố trí phù 
hợp và vận hành có hiệu quả. 

Để đạt được hiệu quả, kiến nghị đơn vị quản lý trạm, 
phòng TN&MT thị xã Sơn Tây thường xuyên giám sát 
quá trình vận hành, quản lý, giám sát, đặc biệt là giám sát 
chặt chẽ về quá trình bổ sung hóa chất, kiểm soát chất 
lượng, lưu lượng nước thải đầu vào đầu ra■
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EVALUATION OF DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT 
TECHNOLOGY AT DONG CONG WASTEWATER TREATMENT STATION, 
SON TAY TOWN, HA NOI CITY

Khuat Thi Hong, Do Thuy Duong, Ngo Tra Mai
Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology

ABSTRACT
To evaluate the effectiveness of the Station’s wastewater treatment technology, the research team has conducted 

5 sampling times during 3 months of 2021. The obtained results show that: The main pollutant components in 
the domestic wastewater is TSS, organic matter (BOD5, COD), nutrients (NH4

+, NO3
-, PO4

3-) and pathogenic 
microorganims (Coliforms). In addition, the composition of domestic wastewater also contains animal and 
vegetable fats, oils, surfactants, H2S,... With such pollution characteristics, the treatment technology of biological 
wastewater treatment Station active is physico-chemical combined with biology for the aim of focusing on treating 
organic pollitants and harmful microoganims in wastewater. All analytical parameters in the output wastewater 
(after treatment), are always the allowable limits of Vietnam Standard 14: 2008/Ministry of Natural Resources and 
Environment, column B, number system K = 1. Thus, biological wastewater treatment Station the operation of the 
Station is properly designed arranged and operated effectively. 

Key work: Wastewater treatment, tecnology, pollution.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
TỈNH CÀ MAU TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1 Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TÓM TẮT
Trong những năm vừa qua, nuôi trồng thủy sản (NTTS) của tỉnh Cà Mau có sự phát triển cả về diện tích 

và sản lượng nuôi trồng. Tuy nhiên, Cà Mau cũng là tỉnh ven biển chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai và biến 
đổi khí hậu (BĐKH), gây tác động đến ngành NTTS nói riêng và sinh kế của người dân nói chung. Ngược lại 
ngành NTTS cũng gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường nước mặt và môi trường nước vùng bờ. Do tác động 
của BĐKH, sự thay đổi môi trường sống của các loài thủy sản, bị mặn hóa do xâm nhập mặn hoặc ngọt hóa 
do lũ lụt, đều làm chậm quá trình sinh trưởng của các loài thủy sản. Ngoài ra, nhiệt độ nước biển tăng cũng 
làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển và ven biển, đặc biệt là các rạn san hô và rừng ngập mặn, ảnh hưởng 
xấu đến đa dạng sinh học cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển. Bài viết phân tích thực trạng NTTS, 
những ảnh hưởng của BĐKH đến NTTS, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển bền vững ngành NTTS 
ven biển Cà Mau trong bối cảnh BĐKH.

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản ven biển, biến đổi khí hậu, Cà Mau.
Nhận bài: 8/11/2021; Sửa chữa: 15/11/2021; Duyệt đăng: 27/11/2021.

1. Ảnh hưởng của BĐKH đến NTTS ven biển tỉnh 
Cà Mau

Với gần 286.000 ha (năm 2020), Cà Mau là tỉnh có 
diện tích NTTS chiếm gần 25,5% diện tích nuôi trồng 
thủy sản của cả nước và chiếm 35,8% diện tích NTTS 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với sự mở 
rộng diện tích NTTS, sản lượng thủy sản tăng trung 
bình tăng 2,7%/năm. Sản lượng NTTS năm 2020 của 
Cà Mau đạt 384.340 tấn, chiếm 10,8% sản lượng NTTS 
của đồng bằng sông Cửu Long và chiếm 7,5% sản lượng 
NTTS cả nước (Tổng cục thống kê, 2021). Bên cạnh đó, 
tỉnh có hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn, sinh kế 
phụ thuộc nhiều vào tài nguyên và phần lớn diện tích 
của tỉnh thuộc vùng đất ngập nước ven biển, có 87 cửa 
sông thông ra biển nên chịu tác động ngày càng lớn của 
BĐKH. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất trên địa 
bàn tỉnh những năm gần đây vào mùa khô tình trạng 
nhiệt độ tăng cao, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 
sâu vào nội đồng; vào mùa mưa tình trạng ngập úng 
đô thị, triều cường, nước biển dâng gây sạt lở đất bờ 
sông, bờ biển và sụp lún đất tại một số nơi diễn biến 
phức tạp… ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất 
của nhân dân. 

Theo thống kê cho thấy, nếu năm 2000 diện tích 
NTTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 204,4 nghìn ha, đến 

năm 2020 là 299,4 nghìn ha (trong đó có 269,4 nghìn 
ha nuôi nước mặn, lợ và 30 nghìn ha nuôi nước ngọt). 

Sự gia tăng độ mặn trong các nguồn nước sẽ gây 
ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nuôi thủy sản nước 
ngọt. Theo dự đoán, xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu 
vào đất liền, tiến dần về phía Bắc. Sự kết hợp giữa xâm 
nhập mặn và hạn hán sẽ gây bất lợi cho sự sinh trưởng 
và phân bố của các loài thủy sản, mất môi trường 
sống của loài cá đồng ở rừng U Minh Hạ và các kênh 
mương, ao hồ trong vùng sinh thái ngọt như TP. Cà 
Mau, Thới Bình.

Đồng thời, do môi trường nuôi bị suy thoái kết hợp 
với sự thay đổi của thời tiết đã gây ra hiện tượng tôm 
sú chết hàng loạt ở hầu hết các huyện trong tỉnh Cà 
Mau như bệnh do nhóm vi khuẩn vibrio gây ra, bệnh 
do virus (MBV, HPV và BP). Năm 2016, do thời tiết 
thất thường, ảnh hưởng thiên tai nên tình hình dịch 
bệnh ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trên tôm 
diễn biến khá phức tạp, có hơn 12.000 ha tôm bị bệnh, 
năng suất khi thu hoạch giảm từ 30 - 70%. Trong đó, 
diện tích tôm công nghiệp bị nhiễm bệnh khoảng 503 
ha, chủ yếu bệnh đốm trắng 27 ha, hoại tử gan tụy 385 
ha và bệnh khác 91 ha. Bên cạnh đó, do tình hình hạn, 
mặn diễn ra khốc liệt đã làm cho ngành nuôi trồng thủy 
sản bị thiệt hại nghiêm trọng, thống kê cho thấy, năm 
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2020 có tới 158.000 ha thủy sản bị ảnh hưởng, trong đó 
diện tích tôm nuôi chiếm khoảng 155.890. Cũng trong 
năm 2020, tình trạng nắng nóng kéo dài đã làm cho các 
vuông nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến, đặc 
biệt là các vùng nằm sâu trong nội đồng thiếu lượng 
nước lưu thông, trao đổi, khiến độ mặn trong vuông 
nuôi tăng trên 30%,  có nơi trên 40%, nên tình trạng 
tôm chết bắt đầu xảy ra hàng loạt.

2. Vấn đề môi trường trong NTTS ven biển tỉnh 
Cà Mau

Bên cạnh những thành tựu về mặt kinh tế, áp lực 
môi trường trong NTTS, đặc biệt là nuôi tôm (thâm 
canh, siêu thâm canh) đã xả thải lượng lớn chất ô 
nhiễm gây sức ép lớn đến môi trường tự nhiên. Trong 
khi đó, tỉnh Cà Mau được mệnh danh ''mỏ tôm'' của 
cả nước; trong đó, diện tích nuôi tập trung nhiều ở các 
huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc 
Hiển, TP. Cà Mau... Bùn thải của nuôi tôm (thâm canh, 
siêu thâm canh) sản sinh ra khối lượng nhiều và khó xử 
lý. Báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho thấy, 
tỷ lệ thu gom chất thải từ hoạt động nuôi tôm (thâm 
canh, siêu thâm canh) của tỉnh đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ 
lệ xử lý loại chất thải này chỉ đạt khoảng 60%, nên còn 
40% còn lại chưa được xử lý. Lợi nhuận của việc nuôi 
tôm thâm canh, siêu thâm canh là rất cao nên có nhiều 
hộ nuôi tự phát, ngoài diện tích quy hoạch, không tuân 
thủ các quy định về môi trường.

Việc xây dựng đầm ao nuôi trồng thủy sản ở vùng 
cửa sông, ven biển dẫn đến những thay đổi về nơi sinh 
sống của quần xã sinh vật, độ muối, lắng đọng trầm 
tích và xói lở bờ biển. Hơn nữa, tại một số khu vực 
nuôi tôm, cá tập trung, việc xả thải các chất hữu cơ phú 
dưỡng, chất độc vi sinh vật (cả mầm bệnh) và các chất 
thải sinh hoạt bừa bãi làm cho môi trường suy thoái, 
bùng nổ dịch bệnh và gây thiệt hại đáng kể về kinh tế 
cũng như về điều kiện môi trường sinh thái của nguồn 
nước trên sông rạch. Với diện tích nuôi tôm lớn, mỗi 
năm có khoảng 250 triệu mét khối bùn tích tụ dưới đáy 
đầm nuôi. 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau 
giai đoạn 2015-2020 cho thấy, tổng chất rắn lơ lửng 
tại nước mặt tại khu vực nuôi trồng và chế biến thủy 
sản giai đoạn 2015 đến tháng 3/2020 dao động 23 - 511 
mg/L. Hầu hết các vị trí quan trắc đều có giá trị vượt 
quy chuẩn. Năm 2015 và năm 2019 hầu hết tại các điểm 
quan trắc đều vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột 
B1. Đặc biệt, Công ty Quốc Việt, phường 6, TP. Cà 
Mau (NM-33) vào thời điểm tháng 9/2016 có giá trị 
511mg/L vượt 10,2 lần so với quy chuẩn. Hàm lượng 
chất rắn lơ lửng thay đổi thường xuyên dựa vào thời 
điểm quan trắc, chế độ nhật triều và một phần từ các 
hoạt động phát triển xung quanh khu vực. 

Hầu hết các vị trí nuôi trồng thủy sản có hàm lượng 
TSS cao hơn các vị trí chế biến, đều này cũng dễ nhận 
thấy, các khu vực nuôi trồng thủy sản là các kênh lớn, 
ảnh hưởng triều cường và lượng phù sa từ quá trình 
cuốn trôi, sạt lỡ 2 bên bờ. Hàm lượng BOD5 tại khu 
vực nước mặt tại khu vực nuôi trồng và chế biến thủy 
sản ở tỉnh Cà Mau dao động từ 12 - 37 mg/l, có 6/11 
vị trí vượt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT, cột B1. Hàm lượng COD dao động từ 18 - 65 
mg/l, có 4/11 vị trí cho giá trị vượt so với QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, cột B1. Nhìn chung, so với cùng kỳ 
năm ngoái thì hàm giá trị COD không có sự thay đổi 
nào đáng kể, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao xấp xỉ hoặc 
vượt so với quy chuẩn [5].

Các khu vực tập trung NTTS gần biển đang có dấu 
hiệu ô nhiễm hàm lượng hữu cơ trong nước biển ven 
bờ. Hàm lượng Amoni tương đối cao tại các khu vực 
này. Hàm lượng Amoni(mg/l) tại môi trường nước 
biển ven bờ dao động từ 0,09 - 0,32 mg/l. Hầu hết các 
vị trí quan trắc đều có hàm lượng amoni vượt so với 
QCVN 10:2015/BTNMTvà lúc triều lên đều cho giá trị 
cao hơn triều xuống. Giữa 2 đợt quan trắc trong năm 
2019 có sự chênh lệch lớn, cụ thể hàm lượng amoni 
trong đợt tháng 9/2019 cao hơn đợt tháng 12/2019 và 
gấp khoảng từ 1,2 - 2,6 lần, trong đó chênh lệch cao 
nhất là vị trí NBVB-06 (khu vực Nhà hàng Đất Mũi, 
xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) lúc triều lên và NBVB-
11 (khu vực cửa Gành Hào, huyện Đầm Dơi) lúc triều 
xuống [5].

Qua kết quả của các đợt quan trắc năm 2020 cho 
thấy, các thông số trong môi trường nước biển ven bờ 
có giá trị khá cao như: TSS, Fe và Amoni ở một số vị 
trí. Vấn đề này diễn ra hàng năm qua các đợt quan trắc, 
trong nước biển tỉnh Cà Mau được các cửa sông đổ ra 
khác nhiều một phần là lượng phù sa từ các nhánh sông 
đổ về cùng với sự xáo trộn do hoạt động tàu thuyền và 
sạt lở, phần khác do lượng xả thải từ các khu dân cư 
sinh sống gần cửa biển thải trực tiếp xuống sông. 

3.  Ứng phó với BĐKH trong NTTS ven biển tỉnh 
Cà Mau

3.1. Chính sách ứng phó với BĐKH
Trước những tác động của BĐKH đến NTTS, tỉnh 

Cà Mau đã triển khai hành động nhằm ứng phó và bảo 
vệ, phát triển sinh kế NTTS. Tỉnh đã ban hành nhiều 
chính sách thích ứng với BĐKH của địa phương trong 
NTTS, cụ thể như: Ngày 13/10/2011, UBND tỉnh Cà 
Mau đã ban hành Quyết định 1586/QĐ-UBND về Quy 
hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau. Trong 
quy hoạch này, đã đề ra định hướng giải pháp để thực 
hiện quy hoạch trong bối cảnh BĐKH như “được phép 
chuyển đổi đất nhiễm mặn, trồng lúa hiệu quả thấp, 
bấp bênh và đất bãi bồi hoang hóa sang NTTS”; Ngày 
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15/6/2018, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 
60/KH-UBND về Hành động phát triển ngành tôm 
tỉnh Cà Mau đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu là phát 
triển ngành tôm Cà Mau trở thành trung tâm lớn nhất 
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (đặc 
biệt là tôm sinh thái) với mô hình tổ chức sản xuất phù 
hợp, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến để nâng cao 
năng suất, sản lượng, chất lượng và sức cạnh tranh của 
sản phẩm tôm Cà Mau, đồng thời thích ứng với BĐKH 
và BVMT sinh thái. 

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch 
hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Trong 
đó đề ra yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của BĐKH 
và giải pháp phòng, chống, ứng phó phù hợp cho các 
ngành, lĩnh vực và địa phương trên địa bàn tỉnh, cụ thể 
như: đầu tư xây dựng vùng nuôi thủy sản ứng dụng 
công nghệ cao tại Tân Duyệt (Đầm Dơi, Cà Mau); xây 
dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao về thủy sản tại Khu kinh tế Năm Căn; phát triển 
kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm thâm canh và bán 
thâm canh tập trung tại Phong Điền (Trần Văn Thời); 
hạ tầng vùng nuôi tôm tập trung tại Tân Dân (Đầm 
Dơi, Cà Mau)...

3.2. Các hoạt động thích ứng của cộng đồng
Trước tác động của BĐKH, các hộ NTTS đã thay đổi 

mô hình sản xuất để thích ứng với sự thay đổi của thời 
tiết. Một số mô hình đã được người dân áp dụng như:

Mô hình nuôi tôm - rừng: Các xã dọc theo tuyến đê 
biển Đông và Tây của Cà Mau được xem là nơi phải 
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do BĐKH. Hoạt động 
sinh kế của người dân trong vùng chủ yếu dựa vào 
nuôi trồng và khai thác thủy sản. Những năm gần đây, 
việc nuôi tôm tự phát, thiếu kiểm soát cộng thêm ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu đã dẫn đến tôm bị dịch 
bệnh, năng suất thấp. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân thiếu 
đất sản xuất nên hoạt động sinh kế chủ yếu phụ thuộc 
vào khai thác thủy sản dưới tán rừng ngập mặn. Trước 
hiện trạng đó, người dân đã phát triển mô hình nuôi 
tôm - rừng. Mô hình này có lợi thế là vốn đầu tư thấp 
và có thể nuôi xen các đối tượng khác như cua, cá, sò 
huyết để tăng thu nhập, phát triển bền vững vừa gắn 
với BVMT sinh thái vùng ven biển, phòng chống sạt lở 
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nuôi tôm sinh thái: Đây là mô hình nuôi bền vững, 
tạo thu nhập ổn định cho người dân và thích ứng với 
BĐKH. Hiện nay Cà Mau có khoảng 30.000 ha nuôi tôm 
dưới tán rừng, trong đó có hơn 14.000 ha được chứng 
nhận nuôi tôm sinh thái và diện tích này đang tiếp tục 
được mở rộng. Năng suất tôm nuôi dưới tán rừng đạt 
chứng nhận tôm sinh thái khoảng 300-500kg/ha/năm, 
có giá bán cao hơn 15-20% so với các loại tôm khác. 

4. Kết luận và đề xuất giải pháp

Với lợi thế vị trí 3 mặt giáp biển và hệ thống sông 
ngòi chằng chịt thông ra biển, diện tích mặt nước biển 
rộng tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển lĩnh 
vực NTTS ven biển. Trong những năm gần đây, với sự 
phát triển năng động và toàn diện, sản lượng NTTS 
tỉnh Cà Mau có sự tăng lên đáng kể, từng bước đưa 
ngành kinh tế thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, BĐKH cùng với những hiện 
tượng thời tiết cực đoan (nước biển dâng, xâm nhập 
mặn, bão lũ...) đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát 
triển ngành NTTS của tỉnh. 

Trong thời gian tới, để phát triển bền vững việc nuôi 
trồng thủy sản ven bờ cũng như thích ứng và hạn chế 
những tác động tiêu cực của BĐKH, cần áp dụng đồng 
bộ và hiệu quả nhiều giải pháp như: 

Thứ nhất, xây dựng và đưa ra các chính sách hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp: Các giải pháp thích ứng 
với BĐKH của ngành NTTS hiện đang được lồng ghép 
trong các chính sách, hỗ trợ của chính quyền tỉnh và 
địa phương mà chưa có kế hoạch thích ứng riêng. Do 
đó, việc lập kế hoạch thích ứng với BĐKH cho lĩnh vực 
NTTS và đặc biệt là NTTS ven biển sẽ tạo định hướng, 
cơ sở pháp lý cho việc thích ứng với BĐKH một rõ 
ràng, chi tiết và hệ thống. 

Tiếp tục xây dựng và áp dụng những chính sách hỗ 
trợ và đảm bảo sinh kế cho ngư dân ven biển trước tình 
hình và diễn biến phức tạp của BĐKH thông qua việc 
đảm bảo thu nhập khi có diễn biến xấu của thời tiết; hỗ 
trợ tài chính và kỹ thuật trong việc thay đổi con giống, 
áp dụng giải pháp kỹ thuật NTTS thích ứng với BĐKH.

Thiết lập, xây dựng các vùng NTTS tập trung, có 
quy hoạch để áp dụng nhân rộng, áp dụng đồng bộ các 
giải pháp thích ứng với BĐKH trên diện rộng kết hợp 
với việc học tập và chia sẻ kinh nghiệm giữa người dân, 
doanh nghiệp trong việc lựa chọn giống, thay đổi các 
biện pháp kĩ thuật nuôi trồng, thay đổi thời gian khai 
thác phù hợp với bối cảnh BĐKH.

Thứ hai, đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng NTTS 
thích ứng với BĐKH: Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ 
tầng phục vụ NTTS đồng bộ, khép kín: Gia cố, tôn cao 
bờ vùng, bờ hồ ao bảo vệ vật nuôi phòng khi có mưa 
lớn, ngập lụt; Nâng cấp hệ thống điện phục vụ sản xuất, 
hệ thống kênh cấp nước và kênh thoát nước, ao lắng, ao 
xử lý nước thải, hệ thống giao thông phục vụ sản xuất; 

Cần đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cấp các công trình 
thủy lợi, để có thể đưa nước ngọt vào khu vực đầm nuôi 
tôm trong những khu vực bị nhiễm mặn. Điều này cần 
được thực hiện nhằm đảm bảo diện tích nuôi thủy sản, 
đảm bảo độ mặn cần thiết cho các đầm tôm trong tình 
trạng gia tăng độ mặn do nắng nóng và xâm nhập mặn.
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Thứ ba, áp dụng giải pháp kỹ thuật và công nghệ 
thích ứng với BĐKH: Phát triển công nghệ sinh học để 
tạo một số loài nuôi có khả năng thích ứng tốt đối với 
một số yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn). Tạo ra 
các giống cá nước lợ phù hợp với tình hình nước biển 
dâng và biến đổi khí hậu: Ngoài ra, du nhập và phát 
triển giống thủy sản có giá trị cao, thích nghi với nhiệt 
độ tăng, tăng độ sâu của ao đầm để tạo môi trường 
thích hợp và giảm tổn hại do quá trình tăng nhiệt độ và 
bốc hơi nhanh của mặt nước. 

Việc xác định vị trí nuôi phù hợp cũng có thể tránh 
được hiện tượng hạn hán kéo dài, ngập úng, nước biển 

dâng, nồng độ muối trong ao nuôi tăng hoặc giảm quá 
mức gây ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng. Phân 
vùng nuôi phù hợp tại 3 vùng sinh thái ngọt, lợ, mặn 
đối với từng giống thủy sản có tính đến yếu tố gia tăng 
diện tích ngập mặn, có thể đưa các giống nước lợ vào 
nuôi tại vùng khi có sự nhiễm mặn gia tăng. 

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
cho người dân và doanh nghiệp: Tập huấn kiến thức 
về BĐKH, ảnh hưởng của BĐKH đến NTTS ven biển; 
cung cấp các giải pháp, kỹ thuật (chuyển dổi giống thủy 
sản có khả năng chống chịu với thời tiết, dịch bệnh; 
điều chỉnh, thay đổi lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản)■
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE IN CA MAU 
PROVINCE IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

Nguyen Thi Thu Ha, Cao Thi Thanh Nga
Vietnam Academy of Social Sciences

ABSTRACT
In current period, aquaculture industry in Ca Mau province has grown in both area and production. 

However, Ca Mau is also a coastal province that is heavily affected by disasters and climate change, impacting 
the aquaculture industry in particular and people's livelihoods in general. In contrast, the aquaculture field 
also causes many impacts on the surface water environment and the coastal water environment. Because of 
the impact of climate change, the habitat of aquatic species is changed, salinization by saltwater intrusion or 
freshening by floods, all slow down the growth of aquatic species. In addition, rising sea temperature also 
affects marine and coastal ecosystems, especially coral reefs and mangroves, adversely affecting biodiversity 
for aquaculture activities. The article show the current status of aquaculture, the effects of climate change, and 
then proposes some solutions for the development of aquaculture field in Ca Mau province in the context of 
climate change.

Key word: Aquaculture, coastal aquaculture, climate change, Ca Mau.
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QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG 
CỬU LONG: HIỆN TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG 
BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯỢNG NGUỒN

1. Hiện trạng quản lý TNN ở ĐBSCL

Quản lý TNN ở Việt Nam hiện đang thực hiện theo 
quy định của Luật TNN năm 2012 (Luật số 17/2012/
QH13). Kết quả khảo sát ở nhiều địa phương cho thấy, 
bộ máy quản lý TNN ở ĐBSCL được chia thành 3 cấp 
quản lý là nội tỉnh, liên tỉnh và cấp vùng. 

Ở nội tỉnh, 2 Sở: TN&MT, NN&PTNT đóng vai trò 
quan trọng trong quản lý TNN, kể cả nước mặt và nước 
dưới đất. Sở TN&MT đóng vai trò là cơ quan quản lý tổng 
thể và tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề liên quan 
đến TNN bao gồm: lập kế hoạch và phân bổ nước, quản 
lý khai thác và sử dụng nước, bảo vệ TNN, cấp phép TNN 
(gồm nước mặt, nước dưới đất và xả thải)... Trong khi 
đó, Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm về quy hoạch nông 
nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp; 
bảo vệ nguồn nước, đặc biệt ngăn chặn mầm bệnh lây 
lan trong nuôi trồng thủy sản; quy hoạch, phát triển thủy 
lợi phục vụ sản xuất; cấp nước, vệ sinh môi trường nông 
thôn, hạn chế khai thác nước dưới đất; phòng chống, xử 
lý các tình huống rủi ro, thiên tai liên quan đến nước... 
Ngoài 2 Sở trên còn có các Sở khác như: Sở Xây dựng phụ 
trách cấp thoát nước đô thị; Sở Công Thương phụ trách 
cấp thoát nước và xử lý nước cho các khu công nghiệp, 
khu kinh tế; Sở Y tế liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng 
nước cấp cho hộ gia đình, giám sát chất lượng nước xung 

quanh trạm cấp nước, các bệnh viện và cơ sở y tế; Sở 
Khoa học và Công nghệ nghiên cứu về tiết kiệm nước, 
bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm; Sở 
Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch và đầu 
tư trong lĩnh vực nước; Sở Giao thông vận tải quản lý giao 
thông đường thủy, bến cảng, nhà ga đường thủy (xem xét 
ảnh hưởng của giao thông đường thủy đến môi trường 
nước và sạt lở bờ sông); Sở Tài chính là cơ quan cung cấp 
ngân sách đầu tư công cho ngành nước, xây dựng chính 
sách thuế TNN, giá nước, các loại phí, lệ phí liên quan sử 
dụng, khai thác và bảo vệ TNN trong tỉnh. 

Ở cấp liên tỉnh, ĐBSCL có nhiều hệ thống công trình 
thủy lợi liên quan từ 2 tỉnh trở lên như: hệ thống thủy 
lợi vùng Tứ Giác Long Xuyên trên địa bàn các tỉnh An 
Giang và Kiên Giang; hệ thống thủy lợi vùng Đồng Tháp 
Mười thuộc Long An và Đồng Tháp; hệ thống Ô Môn - 
Xà No trên địa bàn TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; hệ 
thống thủy lợi Nam Mang Thít ở Trà Vinh và Vĩnh Long; 
hệ thống Quản Lộ - Phụng Hiệp trên địa bàn các tỉnh 
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau; hệ thống Cái Lớn - Cái Bé 
bao gồm TP. Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, 
Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Các công trình thủy lợi 
liên tỉnh này đều có quy trình vận hành để phối hợp và 
hạn chế mâu thuẫn giữa các tỉnh trong sử dụng TNN. 
Chẳng hạn, hệ thống công trình thủy lợi Quản Lộ - Phụng 
Hiệp được vận hành theo Quyết định số 1332/QĐ-BNN-

1 Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT
Tài nguyên nước (TNN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL) nhưng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, không chỉ liên quan đến các yếu tố 
nội tại như gia tăng nhu cầu sử dụng nước hay ô nhiễm nguồn nước mà còn liên quan đến sử dụng nước ở 
các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công, biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Dựa trên các dữ liệu 
thu thập từ thực tế, phỏng vấn chuyên gia và người dân tại các tỉnh/thành vùng ĐBSCL, bài viết chia sẻ hiện 
trạng thể chế bộ máy quản lý TNN, thách thức quản trị TNN đến phát triển bền vững. Từ đó, đề xuất các chiến 
lược quản trị TNN hiệu quả hơn dựa trên ba nguyên lý của quản trị là tính hiệu quả, hiệu suất, sự tin tưởng 
và tham gia.

Từ khóa: Hiệu quả, hiệu suất, Mê Công, nước, sự tham gia.
Nhận bài: 11/11/2021; Sửa chữa: 16/11/2021; Duyệt đăng: 27/11/2021.

Nguyễn Thanh Bình* 
Lê Vân Thủy Tiên

(1)
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TCTL ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
với quy định rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn trong 
việc vận hành hệ thống của các bên có liên quan gồm 
Bộ NN&PTNT; UBND các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà 
Mau… nhằm hài hòa lợi ích giữa các bên về nhu cầu sử 
dụng nước, không để xảy ra tranh chấp về nguồn nước.     

Ở cấp vùng, các tổ chức liên quan đến quản lý TNN 
trong bối cảnh khan hiếm TNN và thích ứng với BĐKH 
ở ĐBSCL gồm:

Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL: Được thành lập 
nhằm thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất và giúp 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám 
sát, việc thực hiện liên kết vùng, phát triển bền vững 
ĐBSCL thích ứng với BĐKH bao gồm cả phát triển vùng 
kinh tế trọng điểm ĐBSCL (Quyết định số 825/QĐ-TTg 
ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Là tổ chức phối hợp 
liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý 
các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm 
quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững TNN và các 
tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công (Quyết 
định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ).

Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long: Có các nhiệm vụ như 
thúc đẩy hợp tác sử dụng quản lý TNN và BVMT giữa 
Việt Nam và Campuchia; đề xuất chiến lược quản lý tổng 
hợp TNN cho toàn bộ châu thổ Mê Công; giúp Chủ tịch 
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đảm bảo phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế 
theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động 
liên ngành trên lưu vực sông Cửu Long (Quyết định số 
07/QĐ-UBMC ngày 17/2/2021 của Chủ tịch Ủy ban sông 
Mê Công Việt Nam).       

Ngoài các tổ chức trên, Nghị quyết số 120/NQ-CP 
của Chính phủ năm 2017 về phát triển bền vững ĐBSCL 
thích ứng với BĐKH được xem nghị quyết đặc biệt quan 
trọng trong việc định hướng phát triển bền vững BĐSCL 
nói chung và TNN nói riêng theo hướng “thuận thiên” 
trong bối cảnh BĐKH và phát triển thượng nguồn. Theo 
đó, quan điểm chỉ đạo là tôn trọng quy luật tự nhiên, phù 
hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào 
tự nhiên; chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân 
thiện với môi trường và phát triển bền vững với phương 
châm chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước 
mặn; nghiên cứu, xây dựng các kịch bản và có giải pháp 
ứng phó hiệu quả với thiên tai như bão, lũ, hạn hán và 
xâm nhập mặn, với các tình huống bất lợi nhất do ĐBKH 
và phát triển thượng nguồn sông Mê Công. Việc ra đời 
của Nghị quyết số 120/NQ-CP trở thành căn cứ và định 
hướng cho nhiều chương trình phát triển mang tính tổng 
thể của vùng ĐBSCL như: Quyết định số 1163/QĐ-TTg, 
ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 
hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 nêu rõ quan điểm lập quy hoạch là khai thác 

và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là 
TNN trong bối cảnh các hoạt động phát triển ở thượng 
nguồn sông Mê Công và tác động của BĐKH, nước biển 
dâng; Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 2/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát 
triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH vùng 
ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng 
nhấn mạnh đến quan điểm tôn trọng quy luật tự nhiên, 
coi nước mặn và nước lợ là nguồn tài nguyên cho phát 
triển… Như vậy, có thể nói, việc quản lý TNN ở ĐBSCL 
được tổ chức khá chặt chẽ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, liên 
tỉnh và vùng. Quan điểm chỉ đạo về quản lý, khai thác và 
sử dụng TNN cũng có sự thay đổi theo hướng thuận tự 
nhiên, thích ứng với BĐKH, xâm nhập mặn và sự phát 
triển ở các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công, tận 
dụng các cơ hội của BĐKH, xem nước lợ và nước mặn là 
nguồn tài nguyên để phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy 
sản. Tuy nhiên, quản trị TNN ở khu vực ĐBSCL vẫn còn 
nhiều tồn tại, thách thức, ảnh hưởng tới sự phát triển bền 
vững, kể cả KT-XH và môi trường.

2. Thách thức quản trị TNN đến phát triển bền vững

Kết quả khảo sát ở các địa phương cho thấy, quản trị 
TNN ở ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều thách thức 
(Hình 1). (1) Còn yếu về thực thi chính sách, nhất là các 
chính sách về xả thải và bảo vệ chất lượng nước. Mặc dù 
luật có quy định chặt chẽ nhưng hiện tượng xả thải trực 
tiếp trên các kênh rạch tự nhiên vẫn còn phổ biến, đặc 
biệt ở các vùng sản xuất nông nghiệp hay nước thải sinh 
hoạt nông thôn. Nguyên nhân là do thiếu kinh phí, thiết 
bị và nguồn nhân lực. (2) Nhà nước thường đầu tư lớn 
cho các công trình nhưng thiếu kinh phí cho vận hành 
và giám sát. Việc đầu tư các hệ thống quan trắc để giám 
sát xả thải, giám sát chất lượng nước còn hạn chế. (3) 
Nhận thức của cộng đồng trong việc khai thác, sử dụng 
hợp lý tài nguyên và BVMT còn hạn chế. Việc vứt rác 
thải, lấn chiếm, san lấp các kênh rạch tự nhiên diễn ra ở 
nhiều địa phương. (4) BĐKH đang tác động rất lớn đến 
TNN mặt, tạo thêm áp lực khai thác nguồn nước dưới 
đất. (5) Việc phát triển các đập thủy điện và công trình 
sử dụng nước ở các quốc gia thượng nguồn làm thay đổi 
dòng chảy, giảm phù sa, lũ không còn về như trước. (6) 
Nhu cầu nước phục vụ dân sinh và sản xuất tăng cao, 
kể cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt và 
giao thông thủy… trong khi đó năng suất nước ở khu vực 
này rất thấp. (7) Thiếu sự hợp tác và chia sẻ thông tin, dữ 
liệu giữa các đơn vị cùng cấp cũng như giữa các cấp (liên 
kết ngang và dọc). Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa bên được 
hưởng lợi và bên thiệt hại cũng chưa có (VD: Cà Mau 
đóng cống ngăn mặn bảo vệ sản xuất lúa cho Bạc Liêu và 
Sóc Trăng nhưng không được chia sẻ lợi ích). (8) Chưa 
có quy hoạch tổng thể về TNN cho vùng ĐBSCL, gây khó 
khăn cho các tỉnh trong việc quy hoạch, phân vùng khai 
thác và quản lý TNN địa phương.
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▲Hình 1. Thách thức quản trị TNN đến phát triển bền vững 
ĐBSCL (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát thực tế)

3. Cần một chiến lược quản trị TNN phù hợp

Chiến lược quản trị nước hướng đến sự phát triển 
bền vững ĐBSCL được xây dựng dựa trên 3 nguyên lý cơ 
bản về quản trị nước của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD) bao gồm tính hiệu quả (effectiveness), 
hiệu suất (efficiency), sự tin tưởng và tham gia (trust and 
engagement).  

3.1. Tính hiệu quả
Ở ĐBSCL, nguyên lý này cần tập trung vào vấn đề sau:
Một là, như đã nêu trong Nghị quyết số 120/NQ-CP 

và các văn bản sau đó nhấn mạnh đến việc tôn trọng quy 
luật tự nhiên. Theo cách nhìn này, các giải pháp công 
trình can thiệp thô bạo vào thiên nhiên cần hạn chế tối 
đa, thay vào đó là cách tiếp cận sinh thái như tái trồng 
rừng, bảo tồn đất ngập nước, bảo vệ sinh thái vùng cửa 
sông, ven biển. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có 
sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ 
quan theo chiều dọc cũng như ngang. Các tổ chức quản 
lý cấp vùng mới thành lập như Hội đồng điều phối vùng 
ĐBSCL và Tiểu ban lưu vực sông Mê Công là cơ sở quan 
trọng để điều phối, hợp tác giữa các bên có liên quan 
trong việc quản lý hiệu quả TNN thời gian tới. 

Hai là, có giải pháp phân vùng hợp lý: ĐBSCL có 
nhiều tiểu vùng sinh thái, mỗi tiểu vùng có đặc điểm 
KT-XH và văn hóa riêng nên nhu cầu sử dụng nước khác 
nhau. Chính sách đê bao, ngăn mặn, ngăn lũ để thâm 
canh lúa thời gian qua đã không tận dụng hết lợi thế sinh 
thái của từng tiểu vùng. Mục tiêu lập quy hoạch vùng 
ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
chỉ ra vấn đề này và yêu cầu phát triển kinh tế, chuyển 
đổi sản xuất nông nghiệp trong tương lai phải thích ứng 
với BĐKH cho từng tiểu vùng sinh thái. Các hệ thống 
thủy lợi thiết kế cho canh tác lúa trước đây sẽ không còn 
phù hợp với một số nơi đã và đang chuyển đổi sang rau 
màu, cây ăn trái hay nuôi trồng thủy sản. Do đó việc 
thiết kế lại và quản lý hiệu quả các hệ thống thủy lợi để 
phục vụ trong bối cảnh mới là cần thiết, nhằm tận dụng 
lợi thế sinh thái và giảm xung đột giữa các đối tượng sử 
dụng nước. 

Ba là, nâng cao năng lực thích ứng: nguồn lực để quản 
lý TNN và thực thi các chính sách bảo vệ nguồn nước 
ở ĐBSCL còn hạn chế, cả về số lượng và chuyên môn. 
Thông thường, ở cấp xã chỉ có một cán bộ phụ trách tất 
cả các lĩnh vực liên quan đến môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Do đó, nâng cao năng lực và nhận thức của 
chính quyền các cấp, của cán bộ quản lý và người dân về 
quản lý và sử dụng hiệu quả TNN sẽ góp phần vào quản 
trị nước tốt hơn.

QUẢN 
TRỊ 

NƯỚC

Sự �n tưởng 
và tham gia

Sự tham gia 
các bên

▲Hình 2. Các nguyên lý quản trị nước hướng đến phát triển 
bền vững ĐBSCL (Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên khung 
phân tích OECD)

3.2. Tính hiệu suất
Hiệu suất quản trị nước ở ĐBSCL nên tập trung vào 

việc áp dụng công nghệ, chú trọng các công cụ kinh tế - 
tài chính và chia sẻ thông tin.     

Về áp dụng công nghệ: Để tăng hiệu suất sử dụng 
nước thì việc áp dụng công nghệ theo quan điểm “nhiều 
đồng hơn cho mỗi giọt nước” là cần thiết. Kết quả điều 
tra thực địa cho thấy, nhiều kỹ thuật mới đã được nông 
dân áp dụng thành công nhằm nâng cao hiệu suất sử 
dụng nước. Ví dụ, nông dân ở các tỉnh ven biển như 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang 
đã áp dụng mô hình canh tác lúa sinh thái (nuôi tôm 
càng xanh) trong mùa mưa và nuôi tôm sinh thái (sú, 
thẻ chân trắng) trong mùa khô khi mặn xâm nhập. Mô 
hình sản xuất tổng hợp này có thể tăng gấp đôi lợi nhuận 
nhưng giảm thiểu thuốc sâu, phân bón và các hóa chất 
khác, rất tốt cho môi trường và giảm rủi ro so với độc 
canh lúa 2 - 3 vụ. 

Công cụ kinh tế và tài chính: Một trong những giải 
pháp hiệu quả để thay đổi hành vi trong sử dụng tài 
nguyên và BVMT (kể cả người sản xuất và tiêu dùng) là 
các công cụ kinh tế và tài chính. Các công cụ này có thể 
bao gồm thuế, phí, lệ phí, giá nước, ký quỹ môi trường, 
dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, bảo hiểm môi trường... 
Thời gian qua, việc tính toán chi phi lợi ích cho đầu tư 
các công trình thủy lợi ở ĐBSCL thường chỉ tính đến 
chi phí trực tiếp mà bỏ qua các chi phí ngoại biên (môi 
trường, sức khỏe, suy thoái hệ sinh thái, mất sinh kế…). 
Do đó, việc đầu tư một công trình thủy lợi hay dự án 
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nước nào đó trong tương lai cần phải tính toán nhiều 
phương án, tổng hợp tất cả chi phí xã hội và lợi ích xã 
hội, kể cả tác hại và có lợi cho môi trường để có lựa chọn 
“không hối tiếc”.

Chia sẻ thông tin: Thông tin và dữ liệu nước là đầu 
vào quan trọng để các bên liên quan chỉ đạo điều hành 
công tác quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên và 
giám sát ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước. Tuy nhiên, các 
thông tin và dữ liệu này đang lưu trữ ở nhiều cơ quan 
khác nhau nên việc chia sẻ còn hạn chế. Do đó, để giảm 
chi phí và tăng lợi ích xã hội thì việc hình thành nên 
một trung tâm lưu trữ thông tin và có cơ chế chia sẻ 
hợp lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị nước.    

3.3. Sự tin tưởng và tham gia 
Sự tin tưởng và tham gia thể hiện qua công tác giám 

sát và đánh giá sự tham gia của các bên có liên quan và 
cơ chế chia sẻ lợi ích. Quản trị nước liên quan đến nhiều 
lĩnh vực của đời sống như y tế, nông nghiệp, thủy sản, 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch, giao thông thủy, phòng 
chống thiên tai liên quan đến nước... Việc áp dụng hiệu 
quả các nguyên tắc quản lý tổng hợp sẽ tạo nền tảng cho 
các bên liên quan tham gia, trao đổi thảo luận để có cơ 
chế chia sẻ phù hợp, từ đó giảm xung đột và tạo niềm tin 
giữa các đối tượng dùng nước, hướng đến công bằng xã 
hội, để “không ai bị bỏ lại phía sau”■
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WATER GOVERNANCE IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA: 
CURRENT STATUS AND CHALLENGES UNDER CLIMATE CHANGE 
AND UPSTREAM DEVELOPMENT

Nguyen Thanh Binh*, Le Van Thuy Tien
Mekong Delta Development Research Institute, Can Tho University 

 
ABSTRACT
Water resources play an important role in socio-economic development in the Vietnamese Mekong Delta, 

but it is facing many challenges, not only related to the internal factors such as increasing demand for water 
use or water pollution, but also related to water use in the upper Mekong countries, climate change and sea 
level rise. Based on data collected from the fields, interviews with experts and local people in the Mekong 
Delta, this article shares the current status of institutional arrangement in water resource management, and 
water governance challenges for future sustainable development. Then, effective water resource management 
strategies are proposed based on the three principles of governance: effectiveness, efficiency, trust and 
engagement.

Key words: Effectiveness, efficiency, Mekong, water, participation.
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THÚC ĐẨY DU LỊCH SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TRONG 
BỐI CẢNH ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Nguyễn Văn Thắng
Phùng Thị Thu Trang

(1)

1 Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và BĐKH

TÓM TẮT
Trong du lịch sinh thái, du lịch sinh thái nông nghiệp là một trong những nhóm sản phẩm chủ đạo. Khung 

cảnh nông thôn, hoạt động canh tác nông nghiệp, tri thức và văn hóa truyền thống các làng quê ở nông thôn, 
sản vật tươi ngon và khác lạ... là những yếu tố hấp dẫn khách du lịch. Một trong những vấn đề rất cần được 
quan tâm hiện nay là thúc đẩy du lịch sinh thái nông nghiệp trong bối cảnh ứng phó với tác động của biến 
đổi khí hậu.

Từ khóa: Du lịch sinh thái, nông nghiệp, biến đổi khí hậu.
Nhận bài: 7/11/2021; Sửa chữa: 16/11/2021; Duyệt đăng: 27/11/2021.

1. Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp tại 
Việt Nam

Tại Hội nghị COP 26, “Tuyên bố Glasgow về hành 
động khí hậu trong ngành Du lịch” đã được đưa ra với 
hơn 300 bên liên quan đến du lịch đăng ký. Tuyên bố 
sẽ chính thức được đưa ra với mục tiêu nâng cao tham 
vọng về khí hậu và tăng cường các hành động mạnh 
mẽ nhằm hỗ trợ cam kết về cắt giảm một nửa lượng 
khí thải vào năm 2030 và đạt Net Zero vào năm 2050 
(UNWTO). Tuyên bố cho thấy việc phát triển du lịch 
bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, phát thải ít 
carbon, đáp ứng những yêu cầu cập nhật của bối cảnh 
và xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới. Đây là 
một chiến lược chuyển đổi nhằm đáp ứng với  những 
thách thức về tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu và 
đói nghèo trong tương lai, cũng như những thách thức 
về khủng hoảng lương thực, nước và năng lượng phù 
hợp với các Mục tiêu về phát triển bền vững (SDG), 
động lực hướng tới tăng trưởng kinh tế, phát triển bao 
trùm và bền vững môi trường. Trong đó, du lịch sinh 
thái nông nghiệp cũng là một dạng của du lịch bền 
vững, được dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo 
thúc đẩy một xã hội hòa nhập, công bằng, hướng đến 
bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường sinh 
thái và quảng bá du lịch có ý thức về khí hậu.

Tại Việt Nam, theo đặc trưng của hệ sinh thái nông 
nghiệp tại các vùng sinh thái, vùng dân cư, nhiều sản 

phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp đã được khai thác 
tốt, phát huy giá trị và trở thành nét đặc trưng cho sản 
phẩm du lịch của các địa phương như: du lịch sinh 
thái miệt vườn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
du lịch sinh thái biển tại các khu nuôi hải sản tại Nha 
Trang (Khánh Hòa), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), làng 
trồng rau Trà Quế (Quảng Nam), làng trồng hoa và cây 
ăn trái công nghệ cao ven Đà Lạt (Lâm Đồng), làng vải 
Thanh Hà (Hải Dương), làng trồng nho Ninh Thuận…

Trong những thập niên gần đây, trào lưu xây dựng 
vùng chuyên canh, trang trại chuyên canh nông nghiệp 
phát triển đã tạo nên nhiều sản phẩm mới thu hút 
khách du lịch đến với du lịch sinh thái nông nghiệp 
như các trang trại trồng hoa tại Mộc Châu (Sơn La), 
Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đà Lạt (Lâm Đồng)…, đồng 
thời nhiều địa phương đã chú trọng xây dựng các sản 
phẩm du lịch nông nghiệp, tạo dựng lễ hội để quảng 
bá, thu hút khách du lịch như Lễ hội hoa tam giác mạch 
(Hà Giang), Lễ hội Na (Lạng Sơn), Lễ hội mận Mộc 
Châu (Sơn La), Lễ hội cây trái Nam bộ (các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long)…

Thông qua các sản phẩm du lịch sinh thái nông 
nghiệp, nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm, gia 
tăng thu nhập, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ 
tầng, điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của 
người dân. Thông qua hoạt động du lịch sinh thái nông 
nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng 
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nghề tại nhiều vùng, miền đã tăng thêm giá trị thông 
qua giao dịch và tiêu thụ trực tiếp của khách du lịch 
không cần qua phân phối, giá trị gia tăng cao… đã tác 
động tích cực đến cuộc sống, kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn.

Tuy nhiên, dưới góc độ khác, nhiều sản phẩm du 
lịch sinh thái nông nghiệp hiện nay chưa đáp ứng được 
kỳ vọng. Nhiều “khu du lịch sinh thái” tại vùng nông 
thôn thực chất chỉ là các điểm nghỉ ngơi, giải trí… 
trong khung cảnh nông thôn, dịch vụ nghèo nàn, chất 
lượng thấp, đặc biệt là không hề có hoạt động nào để 
nâng cao nhận thức về môi trường và có đóng góp cho 
cộng đồng dân cư địa phương theo các nguyên tắc phát 
triển của du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, việc xây dựng 
thương hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý cho sản vật địa 
phương, công tác quản lý canh tác và bảo vệ thực vật, 
bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý 
trật tự, an toàn xã hội ở nhiều nơi chưa được chú trọng 
dẫn đến làm mất lòng tin của khách du lịch và sản 
phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp cũng như những 
cố gắng của chính quyền, nhân dân địa phương không 
phát huy được hiệu quả…

2. Việt Nam là quốc gia chịu tác động mạnh của 
biến đổi khí hậu 

Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí 
hậu ra đời năm 1992 là một trong những điều ước quốc 
tế quan trọng để các nước cùng chung sức đối phó với 
thách thức này. Việt Nam đã tham gia công ước ngày 
16/11/1994 và ký tham gia Nghị định thư Kyoto (kèm 
theo Công ước khung về biến đổi khí hậu) năm 1998.

Biểu hiện rõ nhất của biến đổi khí hậu là nhiệt độ 
trung bình toàn cầu sẽ tăng 1,5 - 4,50C trong vòng 100 
năm tới. Trong thế kỷ trước, mực nước biển trung bình 
trên toàn cầu đã dâng lên khoảng 15cm; dự đoán đến 
năm 2030, mực nước biển sẽ dâng thêm 18cm nữa. Nếu 
tiếp tục xu thế phát thải khí nhà kính như hiện nay thì 
mức dâng lên của mực nước biển vào năm 2100 có thể 
tới 65cm so với hiện nay. Mực nước biển dâng lên có 
thể làm nhiễm mặn các nguồn cung cấp nước ngọt cho 
các hoạt động sản xuất và đời sống, đe dọa các quốc gia 
và vùng đất thấp. Việt Nam được quốc tế đánh giá là 
một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất từ 
nước biển dâng.

Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến 
đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động phát 
triển du lịch, tác động xấu đến tài nguyên du lịch. Hiện 
tượng Elnino ngày càng có tác động mạnh, nhiệt độ gia 
tăng và nắng gắt, khô hạn đã gây ảnh hưởng tới mực 
nước của các con sông, lòng hồ, khe suối,…vốn được 
dùng để khai thác du lịch đường sông hoặc cảnh quan 
du lịch. Mùa bão kéo dài và dịch lùi dần về các tháng 
cuối năm, quỹ đạo của các cơn bão cũng có xu hướng 
chuyển dần về các vĩ độ phía Nam và mang nhiều yếu 

tố bất thường. Các địa phương duyên hải miền Trung 
chịu ảnh hưởng khoảng 70% tổng số các cơn bão đổ 
bộ vào nước ta, trong đó, 60 - 65% số cơn bão có sức 
mạnh từ cấp 8 - cấp 12 kèm với triều cường nên hậu 
quả gây ra rất nghiêm trọng. Mưa to với mật độ dày 
gây ra ngập lụt các đoạn đường đến các địa điểm du 
lịch, làm mất đi cảnh quan sinh thái. Các vùng có lượng 
mưa mùa khô giảm, đặc biệt là Tây Nguyên, Nam bộ 
và cực Nam Trung bộ gây ra hạn hán nặng nề vào mùa 
khô. Hiện tượng xâm thực đường bờ biển diễn ra khá 
nhanh và khắc nghiệt, điển hình là tại khu vực reort 
Ana Mandara (Thừa Thiên - Huế) và Cửa Đại, Hội An 
(Quảng Nam). Tại hai đảo có giá trị cao trong khai thác 
phát triển du lịch như Phú Quốc và Côn Đảo, lượng 
mưa giảm dẫn đến lượng nước ngọt giảm, các hồ chứa 
nước khô cạn sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống và hoạt 
động du lịch trên đảo.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, dự tính khoảng 20 
- 30% các loài thực vật và động vật được đánh giá là ở 
trong tình trạng nguy cơ bị tiêu diệt tăng lên. Theo các 
chuyên gia khí tượng thủy văn, trong 50 năm trở lại 
đây, tần suất xảy ra các đợt nắng nóng đã tăng từ 2 - 4 
lần. Nhiều khả năng trong 40 năm tới, số lượng các đợt 
nắng nóng sẽ tăng 100 lần. Nếu nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng vượt quá 1,5 - 2,50C, kết hợp với hàm 
lượng khí CO2 trong khí quyển tăng, sẽ dẫn đến những 
thay đổi cơ bản trong cấu trúc và chức năng của các hệ 
sinh thái, sự tương tác sinh thái của các loài và sự phân 
bố địa lý của chúng, làm thay đổi cơ cấu các loài thực 
vật và động vật ở một số vùng, một số loài có nguồn 
gốc ôn đới và á nhiệt đới bị mất đi dẫn đến suy giảm 
tính đa dạng sinh học.

Hệ sinh thái biển và ven biển bị thay đổi do mực 
nước biển dâng, nhiệt độ và độ mặn thay đổi cùng với 
những thay đổi về dòng chảy, sóng, biên độ thủy triều, 
xâm nhập mặn và xói lở bờ biển. Các rạn san hô rất dễ 
bị tổn thương do nhiệt độ nước biển tăng lên, san hô 
bị biến màu thành trắng và chết hàng loạt như ở Phú 
Quốc (56,6%). Vùng đất ướt ven biển bao gồm cả đầm 
lầy và rừng ngập mặn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do mực 
nước biển dâng. Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh 
là 2 trong số 10 thành phố bị ngập lụt nhất thế giới dưới 
tác động của nước biển dâng. Tại Hải Phòng, trong 1 
thập kỷ qua, mực nước biển đã tăng cao hơn 20 cm. 
Nước biển dâng đã làm mất đi một vùng đất thấp rộng 
lớn/các hệ sinh thái đất ngập nước của các đồng bằng 
lớn nhất cả nước, các sinh cảnh tự nhiên. Vùng cửa 
sông, ven biển đồng bằng Nam Bộ từ Vũng Tàu đến Hà 
Tiên với chiều dài trên 700 km có nguy cơ cao chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Khi mức nước biển dâng lên cao, 
khoảng một nửa trong số 68 khu đất ngập nước có tầm 
quan trọng mức quốc gia, sẽ bị ảnh hưởng nặng; nước 
mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội địa, giết chết nhiều loài 
động và thực vật nước ngọt của hệ sinh thái quan trong 
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này và ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cho sinh hoạt 
nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng. Biến đổi 
khí hậu đã góp phần làm cho động Phong Nha trong 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) bị 
ngập lụt vào mùa mưa thường niên. Nước lũ đã va đập 
gây xói lở lòng hang động và đục khoét lòng sông dẫn 
vào hang. 

Dưới góc độ nhân văn, biến đổi khí hậu mà một 
trong những biểu hiện nghiêm trọng là nước biển dâng 
tạo nên xâm nhập mặn tại những vùng thấp, ven biển. 
Do vậy, nền văn minh lúa nước sẽ bị ảnh hưởng, mai 
một. Mặt khác, nước biển dâng sẽ làm mất đi nơi sinh 
sống của các cộng đồng lâu đời tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long với các nét văn hóa, truyền thống đã và 
đang được khai thác phát triển du lịch.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng thiên tai (bão lụt, lũ 
quét, hạn hán, sạt lở) xảy ra với cường độ và tần suất 
cao, làm mất đi các hệ sinh thái nông nghiệp các vườn 
hoa, cây cảnh…, tác động xấu đến cảnh quan. Quá 
trình ứng phó với biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng 
đến tập quán canh tác cũng như sản xuất nông nghiệp 
của đồng bào các dân tộc miền núi, đặc biệt là vùng 
trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên…

Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu 

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đã có 
những bước tiến vượt bậc và đạt được nhiều thành 
tựu đáng khích lệ. Năm 2018, Việt Nam đón được 15,6 
triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với năm 2017 
và phục vụ hơn 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 
du lịch khoảng 620 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 
trung bình khách quốc tế đạt xấp xỉ 13,6%/năm, khách 
nội địa khoảng 16,3%/năm trong giai đoạn 2011 - 2017. 
Năm 2019 tiếp tục là một năm thắng lợi của Du lịch 
Việt Nam. Ngành Du lịch đón trên 18 triệu lượt khách 
quốc tế, tăng 16,2%; phục vụ 85 triệu lượt khách nội 
địa, tăng 6%; tổng thu du lịch đạt 755 nghìn tỷ đồng, 
tăng 18,5% so với năm 2018. Những kết quả đó thực sự 
ấn tượng khi năm 2019 tăng trưởng khách quốc tế đến 
Việt Nam cao hơn hẳn mức trung bình toàn cầu (3,8%) 
và khu vực châu Á và Thái Bình Dương (4,6%).Việt 
Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 6 trong 
10 điểm du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất thế 
giới và đứng đầu châu Á về tốc độ này. Năng lực cạnh 
tranh của du lịch Việt Nam đã được cải thiện đáng kể 
theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019 của 
Diễn đàn Kinh tế thế giới, xếp hạng 63/140 nền kinh 
tế, so với xếp hạng 67/136 năm 2017. Việt Nam vượt 
qua In-đô-nê-xi-a để xếp thứ 4 trong khu vực về lượng 
khách quốc tế đến. Mặc dù sự phát triển du lịch Việt 
Nam những năm qua đã đóng góp quan trọng cho mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế, góp phần bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa đặc sắc nhưng sự tăng trưởng nhanh 
của du lịch cũng kéo theo những hệ lụy, tiềm ẩn những 

nguy cơ  dẫn đến sự phát triển kém bền vững. Chính vì 
thế, ngành du lịch Việt Nam cần có những giải pháp cụ 
thể để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch tăng trưởng 
xanh nói chung và du lịch sinh thái nông nghiệp nói 
riêng trên cơ sở tận dụng những lợi thế sẵn có. Trên cơ 
sở tiềm năng và thực tiễn phát triển du lịch sinh thái 
nông nghiệp, kịch bản biến đổi khí hậu và giải pháp 
ứng phó của ngành Du lịch, nhóm tác giả đề xuất một 
số giải pháp để thúc đẩy phát triển loại hình du lịch này 
như sau:

Lồng ghép nội dung du lịch sinh thái nông nghiệp 
trong quy hoạch quốc gia, vùng, địa phương

Để bảo đảm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi 
thế một cách đồng bộ và phát triển bền vững, du lịch 
sinh thái nông nghiệp cần được xác định rõ trong các 
quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội cho đến quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch du lịch, 
quy hoạch phát triển làng nghề, sản phẩm đặc trưng 
và các quy hoạch chuyên ngành khác. Với định hướng 
phát triển đồng bộ các lĩnh vực, gắn với kịch bản ứng 
phó với biến đổi khí hậu sẽ đảm bảo quá trình phát 
triển phát huy được hiệu quả đồng bộ cả về du lịch, sản 
phẩm nông nghiệp với phương thức canh tác phù hợp, 
sản phầm làng nghề… Căn cứ kế hoạch tổng thể, chính 
quyền và cơ quan quản lý các cấp sẽ có phương án chỉ 
đạo cụ thể đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả 
các nguồn lực và khai thác tốt lợi thế so sánh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh.

Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm đặc thù gắn 
với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, phát huy giá trị và 
tạo khác biệt, tránh trùng lắp

Giá trị hàng hóa của các sản phẩm du lịch cũng như 
sản phẩm nông nghiệp chỉ phát huy tốt, có giá trị gia 
tăng cao khi thể hiện được tính đặc thù, sự khác biệt. Vì 
vậy, căn cứ vào kế hoạch tổng thể theo định hướng dài 
hạn, cần có kế hoạch rõ ràng trong việc xây dựng các 
sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp đặc thù trên 
cơ sở kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, 
ví dụ như các loại nông sản đã có thương hiệu trên thị 
trường, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng. Công tác chỉ đạo và 
thực hiện kế hoạch cần tiến hành thường xuyên, có sự 
phối hợp đồng bộ của các bên liên quan để bảo đảm 
chất lượng, thương hiệu lâu dài. Mặt khác, kế hoạch 
tổng thể dài hạn được quản lý thực hiện tốt sẽ kịp thời 
ứng phó với các xu thế biến đổi khí hậu, phòng tránh 
và giảm thiểu thiệt hại.  

Kế hoạch, chương trình phát triển du lịch sinh thái 
nông nghiệp cần gắn bó mật thiết với dự báo tác động 
của biến đổi khí hậu

Hoạt động du lịch nhìn chung đều bị ảnh hưởng 
bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu như 
mưa, bão, lũ… do liên quan đến các hoạt động ngoài 
trời, chuyến đi của du khách. Đặc biệt, đối với du lịch 
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sinh thái nông nghiệp thì các sản phẩm phần lớn được 
xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động canh tác nông 
nghiệp, vì vậy càng chịu tác động mạnh hơn. Vì vậy, 
trong việc phát triển loại hình sản phẩm du lịch này, 
công tác dự báo tác động của biến đổi khí hậu rất quan 
trọng. Nâng cao ứng dụng dự báo thời tiết (cả dài hạn 
và ngắn hạn) để điều chỉnh kịp thời hoạt động quảng 
bá, chương trình du lịch cụ thể là công việc rất cần được 
quan tâm và áp dụng đối với cả những người quản lý, 
người dân địa cung cấp sản phẩm nông nghiệp và các 
doanh nghiệp lữ hành.

Nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm
Kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch sinh thái 

nông nghiệp cho thấy rằng thông qua du lịch, giá trị 
hàng hóa của nông sản gắn với cảnh quan nông thôn, 
truyền thống văn hóa bản địa của cộng đồng địa 
phương được gia tăng nhiều lần so với giá trị hàng hóa 
thuần túy của nông sản, sản vật địa phương. Điều này 
chỉ phát huy hiệu quả khi các sản phẩm đó mang tính 
đặc trưng cao, chất lượng đảm bảo, đồng thời được giới 
thiệu thông tin chi tiết, đầy đủ đến với khách du lịch 
qua các hình thức truyền thông. Vì vậy, việc nâng cao 
hàm lượng giá trị gia tăng cho các sản phẩm có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với giá trị sản phẩm với các dịch vụ 
đi kèm, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, khám phá của 
khách du lịch. 

Đẩy mạnh truyền thông quảng bá, phân phối sản phẩm
Thông tin về các nông sản, sản phẩm thủ công gắn 

với du lịch sinh thái nông nghiệp thường ít được phổ 

biến. Trong bối cảnh công cụ và phương tiện thông tin, 
truyền thông phát triển như hiện nay, việc tăng cường 
quảng bá thông tin qua các hình thức tương tác sẽ phát 
huy hiệu quả lan truyền theo diện rộng và tạo cảm hứng 
trải nghiệm, khám phá đối với khách du lịch. Khách du 
lịch tiêu thụ các sản phẩm tại địa điểm sản xuất ra hàng 
hóa đã góp phần giảm bớt chi phí phân phối sản phẩm 
cho các nhà sản xuất, vì vậy những người sản xuất hàng 
hóa trực tiếp cần tăng cường chi phí đầu tư cho các 
hoạt động quảng bá, phân phối. Các doanh nghiệp 
tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm cần quan tâm hỗ 
trợ, chuyển giao công nghệ quảng bá để gia tăng hiệu 
quả kinh doanh trong cung cấp sản phẩm cho xã hội.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Trong chuỗi giá trị sản phẩm, người tiêu dùng sẵn 

sàng chi trả cho sản phẩm, dịch vụ tương xứng với giá 
trị. Đối với sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp thì 
điều này có ý nghĩa hơn vì chất lượng nông sản đóng 
góp tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy, để đảm 
bảo hiệu quả gia tăng lâu dài và phát triển bền vững, 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ có vai trò quyết định đến 
sự sống còn của sản phẩm cụ thể, của địa phương và 
cộng đồng dân cư tại điểm đến du lịch. Công việc này 
cần có nhận thức đầy đủ và thường xuyên với sự tham 
gia của các cấp quản lý, người dân tham gia lao động 
sản xuất trực tiếp và các doanh nghiệp tham gia chuỗi 
giá trị sản phẩm. Thực hiện tốt điều này, các sản phẩm 
du lịch sinh thái nông nghiệp mới khẳng định được 
thương hiệu và hiệu quả tích cực mới được thể hiện 
lâu dài…■
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PROMOTE AGRO - ECOTOURISM IN THE CONTEXT OF RESPONDING 
TO THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE
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ABSTRACT
In ecotourism, agro-ecotourism is one of the main product groups. Rural scenery, agricultural activities, 

knowledge and traditional culture of rural villages, fresh and different products... are factors that attract 
tourists. And one of the issues that need attention today is promoting agro-ecotourism in the context of 
responding to the impacts of climate change.
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HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NDC: 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nguyễn Sỹ Linh, Vũ Hoàng Thùy Dương 
Nguyễn Thị Thu Hà,  Lưu Lê Hường 

Lê Nam Thành, Lê Nam

(1)

1 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường 

TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu (BĐKH) trở thành thách thức chung của toàn nhân loại. Nỗ lực để hạn chế các nguyên 

nhân gây ra BĐKH là trách nhiệm của mỗi quốc gia, lĩnh vực và cá nhân. Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ 
lực để chủ động ứng phó với BĐKH thông qua việc triển khai đồng thời hoạt động thích ứng, giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính (KNK). Quyết tâm, cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế chống lại BĐKH được thể 
hiện thông qua Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2020 và đệ trình Ban thư ký Công 
ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (UNFCCC). 

Là quốc gia đang phát triển và chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH, Việt Nam phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng với tác 
động của BĐKH. Bài viết nhằm tổng hợp, phân tích các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các hành động khí hậu 
trên thế giới (nguồn lực tài chính, kỹ thuật, khoa học và công nghệ…) và kinh nghiệm quốc tế trong việc huy 
động, tiếp cận các nguồn lực này cho thực hiện NDC của Việt Nam. 

Từ khóa: Nguồn lực, tài chính, công nghệ, BĐKH, NDC.
Nhận bài: 2/12/2021; Sửa chữa: 22/12/2021; Duyệt đăng: 24/12/2021.

1. Đặt vấn đề 

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất do BĐKH (GermanWatch 2020), 
để hạn chế tác động của BĐKH, Việt Nam đã và đang 
tích cực tham gia các diễn đàn, hoạt động, cam kết 
quốc tế về giảm nhẹ và ứng phó với BĐKH. Việt Nam 
là một trong 20 quốc gia đầu tiên gửi Báo cáo NDC cập 
nhật (Báo cáo) đến UNFCCC vào tháng 9/2020. 

Báo cáo đề ra mục tiêu về giảm nhẹ phát thải KNK 
và thích ứng với BĐKH phù hợp với hiện trạng, dự báo 
phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của đất nước đến 
năm 2030. Cụ thể, về giảm nhẹ phát thải KNK, Báo cáo 
đưa ra mục tiêu bằng nguồn lực trong nước, đến năm 
2020, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải KNK 
so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) và mức 
giảm sẽ tăng lên 27% khi có các nguồn lực hỗ trợ của 
quốc tế thông qua Thỏa thuận hợp tác song phương, 
đa phương và thực hiện cơ chế mới theo Thỏa thuận 
Paris về BĐKH. Đối với thích ứng với BĐKH, Báo cáo 
đã xác định 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược: Nâng cao 
hiệu quả thích ứng thông qua việc tăng cường quản lý 
nhà nước và nguồn lực; Tăng cường khả năng chống 
chịu và nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng, 

các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; Giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với 
thiên tai, khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH. 

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện thành công các 
nội dung ở NDC cập nhật, Việt Nam cần huy động các 
nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân lực khác nhau. Vì 
thế, việc tiếp cận và huy động các nguồn lực hỗ trợ ứng 
phó BĐKH là cần thiết đối với Việt Nam. Bài viết cung 
cấp kinh nghiệm quốc tế trong việc huy động nguồn 
lực để thực hiện các hành động khí hậu nói chung, 
cũng như các nội dung đề ra trong NDC nói riêng, từ 
đó đề xuất một số định hướng, giải pháp cho Việt Nam. 

2. Tổng quan về các nguồn lực hỗ trợ ứng phó 
BĐKH 

Trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm thực 
hiện NDC và Chương trình Nghị sự 2030, hợp tác Nam 
- Nam, Bắc - Nam, ba bên và đa phương được sử dụng 
như một công cụ, diễn đàn hữu hiệu để các quốc gia 
cùng hợp tác, hỗ trợ nhau nhằm đạt được mục tiêu 
chung là giảm phát thải KNK, thích ứng với BĐKH 
song song với phát triển KT - XH một cách bền vững. 
Trong đó:
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Hợp tác Nam - Nam: Được biết đến và sử dụng để 
chia sẻ nguồn lực tài chính, kỹ thuật và tri thức giữa các 
quốc gia đang phát triển (thường là các quốc gia ở Nam 
bán cầu) (UNOSSC, 2018).

Hợp tác Bắc - Nam: Là khuôn khổ hợp tác phát triển 
chung giữa miền Bắc (các quốc gia phát triển) và miền 
Nam (các quốc gia đang phát triển) trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và kỹ 
thuật (UCLG-ASPAC, 2016).

Hợp tác ba bên (North-South-South): Là hợp tác 
trong đó, các quốc gia tài trợ truyền thống (những quốc 
gia ở phía Bắc) và các tổ chức đa phương tạo điều kiện 
để các sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác Nam - Nam 
được cung cấp tài trợ, đào tạo, quản lý và chuyển giao 
công nghệ.

Hợp tác đa phương đề cập đến các ràng buộc, hoặc 
mối quan hệ giữa hai, hay nhiều quốc gia mà không có 
sự phân biệt vai trò, hoặc phân biệt đối xử giữa những 
quốc gia có liên quan.

2.1. Nguồn tài chính khí hậu
Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc 

(UNEP) điều phối dòng tài chính khí hậu thông qua 2 
kênh chính: (1) Sáng kiến tài chính (SKTC), tập trung 
vào việc hỗ trợ các tổ chức tài chính khu vực tư nhân 
(ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm) 
trong giảm thiểu rủi ro khí hậu, nắm bắt cơ hội thương 
mại từ hành động khí hậu hướng tới thực hiện các biện 
pháp cần thiết để điều chỉnh tổng thể danh mục đầu tư 
cho giảm nhẹ phát thải KNK và thích ứng với BĐKH 
nhằm đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris; (2) 
Các dự án liên quan đến tài chính khí hậu, tập trung 
vào việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận 
nguồn tài chính khí hậu (trực tiếp và thông qua các tổ 
chức được công nhận) như Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), 
Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Quỹ Thích ứng 
(AF), cũng như thông qua các nguồn công khai song 
phương, hoặc đa phương khác.

a) Sáng kiến tài chính (SKTC)
SKTC thuộc UNEP FI là thiết chế quan hệ đối tác 

toàn cầu được thiết lập giữa UNEP và tổ chức tài chính 
vào năm 1992, sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại 
Rio de Janeiro (Braxin). UNEP FI bao gồm 215 thành 
viên từ các tổ chức tài chính và 41 tổ chức hỗ trợ (UNEP 
FI, n.d.). Các thành viên của SKTC của UNEP chủ yếu 
là các ngân hàng, nhà đầu tư và công ty bảo hiểm.

SKTC có chiến lược thu hút sự tham gia của khu 
vực tư nhân và thiết chế tài chính toàn cầu, cũng như 
khuyến khích việc thực hiện tốt hơn các nguyên tắc bền 
vững ở tất cả các cấp độ hoạt động của các tổ chức tài 
chính. Trọng tâm của sáng kiến là truyền cảm hứng 
cho các thành viên đưa các vấn đề môi trường, xã hội, 
quản trị vào các mối quan hệ và giao dịch với khách 
hàng. SKTC của UNEP được biết đến với sứ mệnh hỗ 

trợ trong việc tạo điều kiện và định hình tương tác giữa 
các đối tác khác nhau trong nỗ lực giải quyết vấn đề 
môi trường và BĐKH.

b) Các quỹ khí hậu xanh (GCF)
- GCF ra đời trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris, là 

quỹ khí hậu lớn nhất thế giới, được giao nhiệm vụ hỗ 
trợ các quốc gia đang phát triển nâng cao và hiện thực 
hóa tham vọng đề ra trong NDC, hướng tới phát thải 
thấp, thích ứng với khí hậu.

Để xin tài trợ từ GFC, các tổ chức cấp địa phương, 
quốc gia và khu vực cần trải qua 5 bước: Tự đánh giá, 
nộp đơn xin xét duyệt dự án/chương trình, đánh giá 
bởi Ban thư ký GCF, quyết định bởi hội đồng và cuối 
cùng là tiến hành các thỏa thuận pháp lý. Đơn xin xét 
duyệt dự án/chương trình được GCF tiếp nhận trên cơ 
sở luân phiên, không có thời hạn nộp đơn đăng ký xin 
xét duyệt dự án/chương trình như một số 

GEF được thành lập trước thời điểm diễn ra Hội 
nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio năm 1992, với sự hợp 
nhất 184 quốc gia trong quan hệ đối tác với các tổ chức 
quốc tế, tổ chức xã hội dân sự (CSO) và khu vực tư 
nhân để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách toàn 
cầu, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững 
quốc gia. Từ năm 1992, GEF đã cung cấp gần 20,5 tỷ 
USD viện trợ không hoàn lại và huy động hơn 112 tỷ 
USD đồng tài trợ cho hơn 4.800 dự án tại 170 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. Thông qua Chương trình Tài trợ nhỏ 
(SGP), GEF đã hỗ trợ gần 24.000 sáng kiến cho cộng 
đồng và các CSO tại 133 quốc gia (GEF, 2021).

Là tổ chức tài chính hoạt động độc lập, GEF cung 
cấp tài trợ cho các dự án liên quan đến đa dạng sinh 
học, BĐKH, vùng biển quốc tế, suy thoái đất, suy giảm 
tầng ôzôn, loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 
(POP), thủy ngân, quản lý rừng bền vững, an ninh 
lương thực, thành phố bền vững.

- AF được thành lập để tài trợ cho các dự án và 
chương trình thích ứng cụ thể tại các quốc gia đang 
phát triển là thành viên của Nghị định thư Kyoto và 
đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương bởi tác 
động tiêu cực của BĐKH. Từ năm 2010, Quỹ đã hỗ trợ 
hơn 28 triệu người hưởng lợi (Adaptation Fund, 2021). 
Quỹ đã tiên phong trong cơ chế tiếp cận trực tiếp, trao 
quyền cho các quốc gia tiếp cận nguồn vốn và phát 
triển các dự án trực tiếp thông qua các đơn vị thực hiện 
quốc gia được công nhận.

Quá trình xét duyệt của AF nhằm đảm bảo đơn vị 
tuân thủ các tiêu chuẩn về ủy thác và bảo vệ trong khi 
tiếp cận các nguồn tài chính của Quỹ. Quá trình xét 
duyệt gồm 5 bước chính: Đề xuất ý tưởng, đăng ký, 
sàng lọc bởi Ban Thư ký của Hội đồng quản lý Quỹ, 
xem xét bởi Hội đồng xét duyệt, khuyến nghị của Ban 
Xét duyệt (Adaptation Fund, 2020). Hội đồng Quỹ 
chấp nhận và xem xét các đề xuất dự án định kỳ 3 lần/
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năm và chương trình thích ứng ưu tiên tài trợ. Thời 
hạn nộp ý tưởng đề xuất dự án được ghi rõ trên trên 
trang web chính thức của Quỹ - www.adaptationfund.
org (Adaptation Fund, 2019)

c) Nguồn tài chính song phương
Các quỹ tài chính khí hậu nêu trên có nguồn lực dồi 

dào, tuy nhiên, để tiếp cận các quỹ này thì quy trình, 
điều kiện xét duyệt mất nhiều thời gian và có tính cạnh 
tranh cao. Vì vậy, nguồn tài chính song phương có thể 
giải quyết hạn chế của các quỹ khí hậu.

Nguồn tài chính song phương do các nước phát 
triển hỗ trợ trực tiếp cho các quốc gia đang phát 
triển (còn gọi là hợp tác Bắc - Nam). Đây được cho 
là nguồn lực dễ tiếp cận, trực tiếp và mang lại những 
đóng góp rõ rệt cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải 
KNK và thích ứng với tác động của BĐKH. Các nguồn 
tài chính này thường được tài trợ thông các cơ quan, 
tổ chức hợp tác phát triển của các nước phát triển tại 
những quốc gia đang phát triển. Ví dụ, Tổ chức GIZ 
của Cộng hòa Liên bang Đức, USAID (Mỹ), JICA 
(Nhật Bản), SIDA (Thụy Điển), Irish Aid (Ireland)... 
Danh sách các tổ chức hợp tác phát triển được Ban 
Thư ký của UNFCCC công bố trên trang thông tin để 
các tổ chức địa phương, quốc gia và khu vực quan tâm 
có thể trực tiếp tìm hiểu.

d) Nguồn tài chính đa phương
Bên cạnh các nguồn tài chính song phương thì các 

nguồn tài chính đa phương cũng được nhắc tới trong 
Điều 11.5 của UNFCCC, trong đó, nhấn mạnh các bên 
là nước phát triển cũng có thể cung cấp và các bên là 
quốc gia đang phát triển tận dụng những nguồn tài 
chính liên quan đến việc thực hiện Công ước thông 
qua các kênh đa phương. Một số chương trình và dự 
án về BĐKH của các tổ chức tài chính đa phương là 
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) với các dự án 
về thích ứng với BĐKH; Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB) với các dự án về giảm nhẹ và thích ứng với 
BĐKH, chương trình năng lượng sạch…; Ngân hàng 
Phát triển Caribbean (CDB) với dự án về quản lý rủi ro 
thiên tai và BĐKH…

Bên cạnh đó, có một số quỹ tài chính đa phương 
khác như: Quỹ các-bon trong tương lai theo Sáng kiến 
thị trường các-bon của ADB (ADB CMI), Quỹ Năng 
lượng sạch châu Á (ACEF), Quỹ Đối tác kinh tế năng 
lượng sạch (CEFPF) ưu tiên hỗ trợ triển khai các dự án 
về tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo.

2.2. Nguồn lực khoa học, công nghệ và kỹ thuật
Trong Thỏa thuận Paris đã nhấn mạnh về nghĩa vụ 

của các nước phát triển trong việc hỗ trợ công nghệ 
kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển nhằm thực 
hiện mục tiêu chung về giảm nhẹ phát thải KNK, cũng 
như thích ứng với BĐKH. Việc tìm kiếm các hỗ trợ kỹ 

thuật có thể thông qua Trung tâm Công nghệ Khí hậu 
và Mạng lưới (CTCN), đây là chi nhánh hoạt động của 
Cơ chế Công nghệ Công ước khung Liên hợp quốc về 
BĐKH do UNEP và Tổ chức Phát triển Công nghiệp 
Liên hợp quốc (UNIDO) chủ trì. Trung tâm thúc đẩy 
việc chuyển giao các công nghệ môi trường để phát 
triển các-bon thấp và khả năng chống chịu với khí hậu 
theo yêu cầu của các quốc gia đang phát triển. CTCN 
cung cấp các giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực, 
tư vấn về khuôn khổ chính sách, pháp lý, quy định phù 
hợp với nhu cầu của từng quốc gia bằng cách khai thác 
chuyên môn của mạng lưới các tổ chức và công ty công 
nghệ toàn cầu.

Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật được đệ trình bởi Tổ chức 
đầu mối được chỉ định quốc gia (NDE) của CTCN. Các 
đầu mối ở mỗi quốc gia sẽ điều phối các yêu cầu từ 
chính quyền địa phương/quốc gia, tổ chức phi chính 
phủ, khu vực tư nhân về nâng cao năng lực và hỗ trợ 
kỹ thuật. Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển cũng 
có thể tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật thông qua các hợp tác 
Nam - Nam, Bắc -Nam, hoặc ba phương. 

Thông qua hợp tác Bắc - Nam, hợp tác ba bên, hoặc 
đa phương, các quốc gia phát triển không chỉ hỗ trợ tài 
chính, mà còn đưa ra các hỗ trợ kỹ thuật cụ thể bằng 
cách trao đổi với các chuyên gia, đào tạo nâng cao năng 
lực, đây là cơ hội để trao đổi, cập nhật công nghệ - kỹ 
thuật nhằm tăng cường năng lực cho các quốc gia đang 
phát triển.

3. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam 
về huy động nguồn lực thực hiện NDC

3.1. Tăng cường tiếp cận và huy động nguồn lực 
từ các quỹ môi trường và khí hậu toàn cầu, các đối tác 
phát triển quốc tế

Kinh nghiệm của các quốc gia đảo nhỏ SIDS (Small 
Island Developing States) và các quốc gia đang phát 
triển cho thấy, đây là nguồn lực quan trọng để ứng phó 
với BĐKH. Ví dụ, các nước Nauru, Papua New Guinea, 
Bangladesh, Thái Lan… đang thực hiện dự án hỗ trợ từ 
các quỹ môi trường và khí hậu đa phương như GCF, 
Quỹ Quốc gia kém phát triển (LDCF), AF, GEF và các 
dự án của Ngân hàng Thế giới (WB), ADB. Các đối tác 
phát triển khác cũng đóng vai trò quan trọng như GIZ, 
USAID, AUSAID… Các lĩnh vực hỗ trợ là lâm nghiệp, 
phòng chống thiên tai, hạ tầng thích ứng BĐKH, năng 
lượng tái tạo…

Thời gian qua, Việt Nam đã huy động được nhiều 
nguồn lực quốc tế, điển hình là Chương trình Hỗ trợ 
ứng phó với BĐKH SPR-CC. Thời gian tới, nước ta cần 
tiếp tục phát huy, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là tiếp 
cận với các quỹ GCF, GEF và các đối tác phát triển, 
trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập 
trung bình.

https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/multilateral-and-bilateral-funding-sources
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3.2. Thiết lập và vận hành các quỹ quốc gia để ứng 
phó với BĐKH 

Bangladesh đã thành lập các quỹ về ứng phó với 
BĐKH như Quỹ Doanh thu (là nguồn đóng góp doanh 
thu cho Bộ Tài chính, cung cấp tài chính cho các hành 
động ứng phó với BĐKH của các Bộ, ngành, Quỹ Ủy 
thác BĐKH Bangladesh (nhằm hỗ trợ nguồn lực để 
thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH) và 
Quỹ Chống chịu BĐKH Bangladesh (huy động nguồn 
lực từ các đối tác tài chính và đối tác phát triển của 
Bangladesh). 

Một quốc gia khác là Thái Lan cũng thành lập Quỹ 
quay vòng để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án 
tiết kiệm năng lượng. Việt Nam chưa có quỹ riêng cho 
các hành động BĐKH, mới chỉ thành lập Quỹ BVMT 
(2003) chủ yếu để hỗ trợ cho các dự án xử lý, cải tạo 
môi trường và cũng chưa thành lập Trung tâm đổi 
mới sáng tạo ứng phó với BĐKH do WB hỗ trợ. Kinh 
nghiệm của Bangladesh và Thái Lan về các quỹ BĐKH 
là bài học cho Việt Nam trong việc huy động nguồn 
lực ứng phó với BĐKH, đặc biệt là của toàn xã hội, bao 
gồm cả khối tư nhân.

3.3. Xây dựng và áp dụng thuế các-bon và thị 
trường buôn bán phát thải 

Kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan 
cho thấy, Việt Nam cần xây dựng và áp dụng một số cơ 
chế, chính sách về: Đánh thuế sử dụng nguyên, nhiên 
liệu phát sinh nhiều KNK và tạo ưu đãi, hỗ trợ trong 
đầu tư vào nguồn năng lượng sạch (thuế các-bon); Xây 
dựng và phát triển hệ thống buôn bán tín chỉ phát thải 
(ETS), trước mắt, tập trung cho một số ngành trọng 
điểm, phát thải lớn (nhiệt điện), sau đó, nâng mục tiêu 
và mở rộng. Là quốc gia đang phát triển với trình độ 
công nghệ thấp, Việt Nam cần đẩy mạnh việc tham gia 
cơ chế tín chỉ chung (JCM) nhằm huy động đầu tư từ 
các quốc gia khác, cùng với sự tham gia của các doanh 
nghiệp trong nước. 

3.4. Thúc đẩy sự tham gia đầu tư của khối tư nhân 
trong ứng phó với BĐKH

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, việc 
huy động nguồn lực từ khối tư nhân rất quan trọng, 
đặc biệt là trong lĩnh vực giảm nhẹ phát thải KNK. Việc 
phát hành Trái phiếu xanh được chú trọng, huy động 
sự tham gia của các nhà đầu tư. Nhật Bản và Hàn Quốc 
cũng rất chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển 
(R&D), thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, thương mại hóa các 
kết quả nghiên cứu. Qua đó, phát triển mạnh mẽ thị 
trường công nghệ ứng phó với khí hậu và tăng cường 
sự tham gia đầu tư. Mặt khác, việc xây dựng và thực 
hiện các dự án hợp tác công tư (PPP) cũng có vai trò 
quan trọng. Các dự án ứng phó với BĐKH thường kéo 
dài và lợi nhuận thấp, do đó, Chính phủ cần có cam kết 
về cơ chế, chính sách đảm bảo lợi ích và hạn chế rủi 

ro cho nhà đầu tư. Đây là chìa khóa nhằm mở cửa cho 
nguồn tài chính dưới dạng PPP vào các dự án ứng phó 
với BĐKH mà Việt Nam cần xem xét huy động trong 
thời gian tới. 

3.5. Tăng cường sự hợp tác với các bên liên quan 
để nâng cao hiệu quả nguồn lực ứng phó với BĐKH

Kinh nghiệm của các quốc gia đảo nhỏ (SIDS) và 
những nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc cho 
thấy, cần phải nâng cao nhận thức để thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH; Đẩy 
mạnh việc thực hiện các dự án, mô hình thích ứng dựa 
vào cộng động, phát huy tri thức bản địa để thích ứng 
với BĐKH như tại Vanuatu (kiến thức bản địa được 
phát huy trong các dự án phục hồi, bảo vệ rừng ngập 
mặn). Ngoài ra, cần huy động sự tham gia và thực hành 
lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng sản phẩm 
các-bon thấp; Tăng cường sự hợp tác, điều phối giữa các 
Bộ, ngành và địa phương, thúc đẩy lồng ghép BĐKH 
vào các chiến lược, chính sách phát triển để nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn lực ứng phó với BĐKH.

4. Kết luận và khuyến nghị

Để huy động nguồn lực cho việc thực hiện NDC, 
Việt Nam cần đánh giá được nhu cầu về nguồn lực 
theo giai đoạn. Đồng thời, xác định các hoạt động ưu 
tiên phù hợp với nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính 
khả thi. Việc đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính 
được thực hiện trên cơ sở rà soát các dòng tài chính 
hiện có và đánh giá nhu cầu tài chính cần thiết để thực 
hiện NDC. Mặt khác, cũng cần nhận diện các yêu cầu 
đặc biệt, cũng như ưu tiên đầu tư của các nguồn tài trợ 
khác nhau nhằm nâng cao khả năng đáp ứng và thu 
hút đầu tư. 

Sau khi xác định thực trạng, nhu cầu huy động hỗ 
trợ để thực hiện NDC, Việt Nam cần xây dựng các đề 
xuất dự án phù hợp với ưu tiên và đáp ứng tiêu chuẩn 
của các nhà tài trợ quốc tế. Việc nghiên cứu kỹ tiêu chí 
lựa chọn, quy trình tài trợ của các quỹ khí hậu là cần 
thiết, đảm bảo việc đề xuất đúng lĩnh vực ưu tiên, đúng 
cơ quan tài trợ. Ví dụ, đối với AF, nếu đề xuất các dự án 
về giảm nhẹ phát thải KNK sẽ không được xem xét phê 
duyệt, ngược lại với GCF, nếu gửi đề xuất là các dự án 
thích ứng thông thường như xây dựng đê ngăn mặn sẽ 
không được phê duyệt. Vì vậy, cần xác định rõ các hoạt 
động ưu tiên và nguồn lực để huy động.

Quá trình huy động tài chính cho NDC cần có sự 
tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là sự phối 
hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị 
triển khai thực hiện (các doanh nghiệp, tổ chức và cá 
nhân). Do đó, việc xây dựng kế hoạch và cơ chế phối 
hợp giữa các bên liên quan là cần thiết để đảm bảo 
thông tin được chia sẻ kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần có cơ quan điều phối 
việc huy động nguồn lực chung, xây dựng quy trình 
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quản trị, cũng như chiến lược huy động nguồn lực phù 
hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước và bối 
cảnh quốc tế. Tạo dựng môi trường thuận lợi để thu 
hút đầu tư cũng là một trong những yếu tố giúp thu 
hút các nguồn lực tài chính cho thực hiện NDC. Môi 
trường đầu tư thuận lợi sẽ cần các điều kiện chính sách 
phù hợp, bao gồm quy định pháp luật, mục tiêu và quy 
định, năng lực thể chế. 

Nguồn lực tài chính cho thực hiện mục tiêu NDC 
cần có sự chung tay đóng góp từ khu vực nhà nước 
và khu vực tư nhân. Hiện nay, tại nhiều quốc gia trên 
thế giới, khu vực tư nhân cung cấp phần lớn nguồn lực 
đầu tư để thực hiện các hành động khí hậu, tuy nhiên, 
nguồn tài chính công có vai trò quan trọng trong việc 
kích thích và tạo đòn bẩy thu hút cho đầu tư tư nhân■
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MOBILIZING RESOURCES TO SUPPORT NDC IMPLEMENTATION: 
INTERNATIONAL EXPERIENCES AND LESSONS FOR VIETNAM
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ABSTRACT
Climate change has been known as a challenge of human being. Efforts to limiting the causes of climate change 

require responsibilities from countries, sectors and individual. Vietnam has been making great efforts to respond 
to climate change by synchronously implementing adaptation and mitigation activities. The determination and 
contribution of Vietnam and the international community to the fight against climate change is reflected the 
updated Nationally Determined Contributions which submitted to United Nations Convention on Climate 
Change (UNFCCC) in September 2020. As a developing country and one of the countries most heavily affected 
by climate change, Vietnam faces many difficulties and challenges in implementing climate actions to reduce 
greenhouse gas emissions and adapt to impacts of climate change. This article aims synthesize, analyze sources of 
resources to support the implementation of climate actions, particularly NDCs in the world (including financial, 
technical, scientific and technological resources and so on) and international experiences in mobilizing, accessing 
these resources for implementation of Vietnam’s NDC.

Key words: Resource, finance, technology, climate change, NDC..

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/project-funding/
https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/project-funding/
https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/accreditation/
https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/accreditation/
https://www.adaptation-fund.org/about/governance/
https://www.adaptation-fund.org/about/governance/
https://www.greenclimate.fund/accreditation/process
https://www.thegef.org/about-us
https://www.unepfi.org/about/background/
https://www.unepfi.org/about/background/
https://www.unepfi.org/about/structure/
https://www.unepfi.org/about/structure/
https://www.unepfi.org/
https://uclg-aspac.org/en/what-we-do/decentralized-cooperations/north-south-cooperation/
https://uclg-aspac.org/en/what-we-do/decentralized-cooperations/north-south-cooperation/
https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/
https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/


TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN

Chuyên đề IV, tháng 12 năm 2021 31

KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SỰ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG 
KHÔNG KHÍ TRONG KHÔNG GIAN KÍN DỰA TRÊN 
KẾT QUẢ ĐO ĐẠC NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT HỮU CƠ 
BAY HƠI TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

 Nguyễn Phương Ngọc 1

1 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

TÓM TẮT
Nghiên cứu các biện pháp nhằm đảm bảo sự an toàn không khí trong môi trường kín (không gian sinh 

hoạt, làm việc của con người) được coi là cấp thiết trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 hiện nay. Bài viết 
phân tích tình trạng ô nhiễm không khí (ÔNKK) do các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). Đây là các hợp chất 
độc hại từ các khí thải của phương tiện giao thông trong đô thị, cơ sở sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng 
và từ các sản phẩm phục vụ cho việc trang trí nội thất. Bài viết dựa trên kết quả phân tích dữ liệu đo đạc của 
một nghiên cứu thực nghiệm về đánh giá chất lượng không khí (CLKK) và kiểm tra các nồng độ tiêu chuẩn 
ở một cơ sở giáo dục tại thành phố Postdame (Cộng hòa Liên bang Đức) dựa trên việc đo đạc nồng độ VOC.

Từ khóa: An toàn MTKK, không gian kín, chất hữu cơ bay hơi (VOC), ÔNKK do khí thải, BVMT, tính sinh 
thái học của các tòa nhà, phát triển bền vững.

Nhận bài: 7/12/2021; Sửa chữa: 26/12/2021; Duyệt đăng: 28/12/2021.

1. Đặt vấn đề

Bài toán cơ bản của trí quyển hiện đại trong điều 
kiện đô thị hóa là giảm thiểu đáng kể các tác động tiêu 
cực của công nghệ, đảm bảo an toàn môi trường trong 
xây dựng thành phố và phát triển kinh tế, nâng cao các 
biện pháp BVMT [7]. Trong tất cả các bài toán đó thì 
bài toán đảm bảo vấn đề an toàn sinh thái trong không 
gian đô thị luôn được coi trọng và quan tâm hàng đầu. 
Việc nghiên cứu hiện nay tập trung vào giảm thiểu tối 
đa các tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người và 
tạo ra một môi trường phát triển bền vững trong không 
gian đô thị.

Một trong những điểm chính của vấn đề này là 
ÔNKK từ VOC, các nguồn ô nhiễm này xuất phát từ 
khí thải giao thông đô thị, các xí nghiệp sản xuất công 
nghiệp, cũng như từ vật liệu xây dựng và các sản phẩm 
được sử dụng để trang trí nội thất. Trong thực tế, nồng 
độ VOC không quá lớn, tuy nhiên việc tiếp xúc thường 
xuyên và hít chúng nhiều có thể gây ra các tác động 
nguy hiểm đối với các bộ phận nội tạng của con người 
[2], đặc biệt là việc ô nhiễm các chất này xảy ra trong 
môi trường không gian kín.

Hiện nay, việc đảm bảo chất lượng, an toàn môi 
trường không khí (MTKK) trong không gian sinh hoạt, 

làm việc đang ngày càng được quan tâm. Vấn đề đó liên 
quan đến sự phát triển của đô thị, phát triển kinh tế, 
hoạt động của con người, sự xuất hiện của các nguồn ô 
nhiễm hóa học và sinh học mới, cũng như việc gia tăng 
kích thước căn phòng nhằm mục đích chống ồn, dẫn 
đến việc giảm mạnh sự trao đổi không khí và làm tăng 
nồng độ ô nhiễm trong đó.

Dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và việc 
thiết lập chế độ “tự cô lập” của con người – thuật ngữ 
được sử dụng khi phần lớn dân số trên toàn thế giới đã 
bắt buộc chuyển sang chế độ điều hành từ xa, làm việc 
online và việc phong tỏa từng khu vực đã khiến cho vấn 
đề an toàn môi trường bên trong không gian kín đang 
ngày càng được các chuyên gia môi trường quan tâm.

2. Kinh nghiệm đánh giá CLKK trong môi trường 
không gian kín dựa trên giá trị nồng độ VOC tại 
Cộng hòa Liên bang Đức

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã 
đưa ra kết luận: Chất lượng MTKK bên trong không 
gian của các tòa nhà và công trình được đánh giá quan 
trọng hơn với sức khỏe của con người so với chất lượng 
không khí bên ngoài. Điều đáng chú ý là MTKK của 
không gian phòng sinh hoạt, làm việc theo thành phần 
hóa học phụ thuộc đáng kể vào CLKK xung quanh, do 
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sự di chuyển của hạt bụi mịn và các chất độc hại có 
trong khí quyển được di chuyển bằng quá trình khí 
động học chuyển động của các luồng không khí [8]. 
Các chất độc hại sẽ được di chuyển từ bên ngoài và đi 
vào trong không gian các phòng do quá trình thông gió 
tự nhiên và thông gió nhân tạo của các tòa nhà. Hình 
1 thể hiện sơ đồ ÔNKK có thể xảy ra trong không gian 
gian sinh hoạt kín của con người, bao gồm cả nguồn 
khí thải bên ngoài và bên trong [2].

CO – cacbon monoxide; CO2 – cacbon dioxide; HCHO – 
Formaldehyde; NOx – nito oxit; Pb – chì; RPM – chất rắn lơ 
lửng; VOC - các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

▲Hình 1: ÔNKK trong không gian sinh hoạt kín của con 
người, bao gồm cả nguồn khí thải bên ngoài và bên trong

 Trong không gian môi trường bên trong căn phòng 
có sự tham gia của vô số các hợp chất liên kết hữu cơ. 
Tùy thuộc vào trạng thái các hợp chất hữu cơ có thể ở 
trạng thái khí bay hơi hoặc ở trạng thái liên kết với các 
hạt bụi mịn lơ lửng hoặc các hạt bụi lắng. Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO) đã phát triển hệ thống phân loại các 
hợp chất hữu cơ gây ÔNKK trong không gian sinh hoạt 
kín của con người dựa trên nhiệt độ sôi [3]. Các hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi gây ÔNKK thường có nhiệt độ 
sôi nằm trong khoảng từ 50 - 100°C đến 240 - 260°C. 
Nhiệt độ sôi của các chất VOC khó xác định hoặc 
không thể xác định vì chúng bị phân hủy trước khi bắt 
đầu sôi trong áp suất khí quyển. Do đó, để phân loại các 
hợp chất hữu cơ có thể sử dụng giá trị áp suất hơi bão 
hòa – là một giá trị cho tính dễ bay hơi của các hợp chất 
hữu cơ liên kết [9].

Thuật ngữ VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) được 
sử dụng ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Canađa, Trung 
Quốc và tại nhiều nước khác để đánh giá mức độ ô 
nhiễm trong không gian kín. Đặc biệt, tại Cộng hòa 
Liên bang Đức quy định nồng độ VOC tiêu chuẩn cho 
phép, cụ thể tại các khu vực trường học hoặc trường 
hợp bàn giao một công trình xây dựng đi vào hoạt động 
[4]. Do đó, có thể nói, việc xác định nồng độ VOC trong 
công tác bàn giao công trình để đi vào hoạt động cho 
phép đánh giá mức độ an toàn của môi trường và tính 
sinh thái học bên trong không gian của toàn bộ tòa nhà. 

Để kiểm tra được giả thiết này, tác giả phân tích dữ 
liệu đo đạc của một nghiên cứu thực nghiệm về việc 
đánh giá CLKK và kiểm tra các nồng độ tiêu chuẩn ở 
một cơ sở giáo dục tại thành phố Postdame (Cộng hòa 
Liên bang Đức). Việc lấy mẫu không khí trong phòng 
được thực hiện trong điều kiện cơ sở đang hoạt động 
(theo quy định đảm bảo của Bộ BVMT Cộng hòa Liên 
bang Đức, quy định thời gian đo đạc trong 1 giờ sau khi 
phòng được thông gió và tất cả các cửa sổ, cửa ra vào 
phải được đóng kín) [4]. Các thông số đánh giá CLKK 
được ghi lại trong quá trình trước khi bắt đầu và trong 
thời gian đo. Việc đánh giá chất lượng của MTKK chủ 
yếu bao gồm đo đạc chế độ thông gió, nhiệt độ, áp suất 
khí quyển, độ ẩm trong phòng.  

Các hợp chất hữu cơ được giữ lại bởi một ống hấp 
thụ khi thông khí với sự hỗ trợ của một máy bơm 
chuyên dụng. Vân tốc của dòng khí là 0.1 lít/phút, do 
đó trong khoảng 1/5 giờ đồng hồ khoảng 2 lít không 
khí từ phòng đo được đi qua bộ lọc. Bộ lọc sau đó được 
mang đến phòng thí nghiệm và sử dụng máy khối phổ 
kế bằng phương pháp sắc ký để phân tích. Tất cả các 
phép đo được thực hiện ở 3 phòng khác nhau (phòng 
ăn, phòng học và phòng chơi), trong cùng 1 tầng của 
tòa nhà.

Để đánh giá được kết quả thu được trong thực tế, 
người ta sử dụng một giá trị nồng độ duy nhất, đặc 
trưng cho tổng lượng VOC có trong không khí. Giá trị 
này được gọi là giá trị nồng độ VOC (VOC – tổng hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi TVOC) [10]:

1

n

TVOC
i

C Cc,�g/m3
�

��     (1)

Trong đó Cc – nồng độ của thành phần chất i đi vào 
ống hấp thụ, µg/m3.

Theo quy định đảm bảo của Bộ BVMT Cộng hòa 
Liên bang Đức chia ra 5 mức độ để đánh giá CLKK 
trong không gian sinh hoạt kín dựa theo nồng độ VOC 
đo được [5]. 

Do đó, đối với MTKK bên trong không gian kín có 
giá trị nồng độ VOC < 300 µg/m3 thì không gian đó 
được coi là đảm bảo an toàn về tiêu chuẩn MTKK (nếu 
đồng thời tất cả các thông số từng chất hữu cơ bay hơi 
riêng đều không vượt quá giá trị tiêu chuẩn). Đối với 
giá trị từ 300 đến 1.000 µg/m3, không khí trong phòng 
đó cũng được coi là không gây hại về mặt vệ sinh, trong 
đó đối với một số thông số riêng lẻ, giá trị tiêu chuẩn 
không được vượt quá nồng độ cho phép. Tuy nhiên 
trong trường hợp này nên cung cấp hệ thống thông gió 
tăng cường độ thoáng khí cho căn phòng. Đối với mức 
độ 3, giá trị nồng độ VOC từ 1.000 đến 3.000 µg/m3 
chỉ cho phép sử dụng phòng đó trong một thời gian 
giới hạn (không hơn 12 tháng) và cần luôn đảm bảo sự 
thông gió. Ở mức độ 4, giá trị nồng độ VOC từ 3.000 
đến 10.000 µg/m3 chỉ cho lưu trú trong thời gian giới 
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hạn (không quá 1 tháng). Đối với mức độ có giá trị > 
10.000 µg/m3 thì việc sử dụng phòng đó mà không có 
các biện pháp hỗ trợ là không cho phép. Nếu nồng độ 
có giá trị trên 25.000 µg/m3 khuyến cáo không nên lưu 
trú trong căn phòng.

Theo kết quả quan trắc tại cơ sở giáo dục cụ thể là 
trường mầm non cho thấy, giá trị nồng độ VOC tại 
phòng ăn là 1.272,8 µg/m3, lớp học 472,4 µg/m3, phòng 
chơi 317,9 µg/m3. Có thể thấy, đối với phòng học và 
phòng chơi CLKK bên trong không gian phòng nằm ở 
mức độ 2 từ 300 - 1.000 µg/m3 thì được đánh giá là vô 
hại về mặt an toàn vệ sinh, nhưng nên tăng cường chế 
độ thông gió (sục khí) cho căn phòng. Trong trường 
hợp này nồng độ các chất hữu cơ bay hơi riêng lẻ không 
vượt quá nồng độ cho phép. Đối với phòng ăn, nồng 
độ VOC đo được là 1.272,8 µg/m3, do đó chỉ có thể sử 
dụng trong thời gian giới hạn (không quá 12 tháng) và 
cần luôn đảm bảo điều kiện thông gió, ngoài ra, trong 
thời hạn quy định cần thực hiện việc đo đạc lại. Kết quả 
đo được tại phòng ăn cho thấy, nồng độ các chất hữu 
cơ bay hơi vượt quá giá trị cho phép không lớn, đối với 
hợp chất làm dung môi Dimethybenzene nồng độ đo 
được là 110 µg/m3 trong khi giá trị cho phép là 100 µg/
m3 [6]. Việc vượt quá giá trị cho phép này có thể do ảnh 
hưởng của quá trình sơn tường và trần vì việc đo đạc 
được thực hiện ở giai đoạn hoàn thiện công trình.

3. Tình hình ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam, tại thời điểm điều kiện khí hậu thuận 
lợi, việc thông gió tự nhiên của các tòa nhà thường dễ 
dàng do thói quen mở cửa của người Việt, do đó CLKK 
trong nhà tương tự như không khí ngoài nhà. Tuy 
nhiên, trong điều kiện đóng kín cửa vào mùa đông, hay 
sương mù, hoặc khi đóng kín cửa bật điều hòa không 
khí làm mát vào mùa hè, tình trạng ÔNKK trong nhà 
chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thải ÔNKK ở trong nhà. 

Để kiểm soát CLKK ngoài nhà và bảo vệ sức khỏe 
của cộng đồng dân cư, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quy 

chuẩn CLKK ngoài nhà như QCVN 05:2013/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CLKK xung quanh”, 
“QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh”. 
Tuy nhiên, cho đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có tiêu 
chuẩn nào về nồng độ ngưỡng giới hạn các chất ÔNKK 
trong nhà.

Khi bàn giao, vận hành và bảo trì các tòa nhà, các 
nhà đầu tư xây dựng, người thiết kế và thi công được 
khuyến nghị sử dụng các phương pháp cơ sở để đạt 
được IAQ tốt nhất là: (1) Lựa chọn vật liệu phát thải 
ô nhiễm thấp; (2) Hút gió cục bộ; pha loãng chất ô 
nhiễm bằng thông gió; loại bỏ chất ô nhiễm từ không 
khí bằng bộ lọc hoặc bằng các phương pháp phù hợp 
khác; (3) Kiểm soát nguồn thải bằng cách niêm phong 
và hạn chế sử dụng nguồn thải. Trong đó, kiểm soát 
nguồn thải nên là ưu tiên hàng đầu, vì pha loãng và làm 
sạch không khí có thể sẽ tốn kém và ít hiệu quả hơn 
trong việc sử dụng năng lượng [1]. Thực tế dù đã có các 
khuyến nghị về việc kiểm soát nguồn ô nhiễm trong 
quá trình vận hành và bảo trì tòa nhà, tuy nhiên việc 
đánh giá mức độ ô nhiễm và biện pháp áp dụng đi kèm 
vẫn chưa được cụ thể.

Do đó, từ kinh nghiệm đánh giá chất lượng MTKK 
trong không gian kín ở một cơ sở giáo dục tại thành 
phố Postdame (Cộng hòa Liên bang Đức) cho thấy, việc 
quy định cụ thể về nồng độ ngưỡng giới hạn các chất 
ÔNKK trong nhà, cùng các khuyến nghị sử dụng biện 
pháp thông gió phù hợp là thật sự cần thiết trong thời 
gian hiện nay. Việc đánh giá chất lượng môi trường 
cần được thực hiện cho từng chất ô nhiễm riêng lẻ, đặc 
biệt cần chú ý đến nồng độ VOCs, hợp chất tồn tại phổ 
biến trong không gian trong nhà, từ đó làm cơ sở xem 
xét cho các chủ đầu tư xây dựng, người thiết kế và thi 
công có biện pháp thông gió phù hợp để đảm bảo sức 
khỏe cho cư dân sinh sống và làm việc khi bàn giao, vận 
hành tòa nhà■
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EXPERIENCE ASSESSING THE SAFETY OF AIR ENVIRONMENT IN 
A CLOSED SPACE BASED ON THE RESULTS OF MEASUREMENT OF 
VOCABULARY ORGANIC SUBSTANCESIN REPUBLIC OF GERMANY

 Nguyen Phuong Ngoc
Faculty of Construction, Da Nang Architecture University 

 
ABSTRACT
The study of measures to ensure air safety in an enclosed environment (living and working spaces of 

people) is considered urgent in the current COVID-19 epidemic situation, and this issue is of worldwide 
interest. The purpose of the article is to analyze air pollution caused by volatile organic compounds (VOCs), 
which are toxic compounds whose main source is the product from the exhaust gases of urban vehicles. 
markets, industrial production facilities, building materials and products for interior decoration. The paper is 
based on the results of analysis of measurement data of an experimental study on air quality assessment and 
testing of standard concentrations at an educational institution in the city of Postdame (Federal Republic of 
Germany) is based on the measurement of volatile organic compounds (VOCs).

Key words: Safety of the air environment, enclosed spaces, volatile organic substances (VOCs), air pollution 
due to emissions, environmental protection (protection of the environment), ecology of buildings, sustainable 
development.
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(1)

1 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

TÓM TẮT
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN-KB) được thành lập theo Quyết định số 189/2001/QĐ-TTg 

ngày 12/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng hạng Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Nha thành VQG 
PN-KB. Đến nay, sau 20 năm thành lập, hoạt động nghiên cứu khoa học tại VQG PN-KB đã thu được nhiều 
kết quả quan trọng như công tác nghiên cứu được củng cố, bổ sung hồ sơ, tư liệu và đưa ra bằng chứng về các 
giá trị toàn cầu của tự nhiên… Đây là cơ sở khoa học, bằng chứng xác thực để UNESCO 2 lần công nhận VQG 
PN-KB là Di sản thiên nhiên thế giới; các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa được phát huy và bảo tồn toàn vẹn; 
đời sống cộng đồng được cải thiện; du lịch đạt chuẩn quốc tế; quản lý thỏa mãn các tiêu chí của Di sản thế giới. 
VQG PN-KB ngày càng được ổn định và cải thiện thông qua công tác nghiên cứu và bảo tồn.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Vườn Quốc gia, di sản.
Nhận bài: 23/12/2021; Sửa chữa: 25/12/2021; Duyệt đăng: 28/12/2021.

1. Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng công nghệ 
(ƯDCN) có vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với các 
hoạt động thực tiễn về quản lý, bảo tồn và phát huy các giá 
trị di sản. Bởi lẽ, các dữ liệu khoa học là bằng chứng trung 
thực, chính xác, hỗ trợ điều chỉnh các đối tượng quản lý. 
Nhận thức tầm quan trọng của NCKH và ƯDCN, ngay 
từ những ngày đầu được thành lập, Ban Quản lý (BQL) 
VQG PN-KB luôn nỗ lực, chủ động thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu và từng bước xây dựng hệ thống NCKH 
và ƯDCN nhằm đổi mới cách tiếp cận và phương pháp 
quản lý tài nguyên. Đến nay, hoạt động NCKH tại VQG 
PN-KB đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Các điều 
tra nghiên cứu đã được thực hiện tương đối cơ bản về khu 
hệ thú, khu hệ cá, khu hệ chim, khu hệ bò sát, ếch nhái, 
khu hệ côn trùng và khu hệ động vật không xương sống 
trong hang động; nghiên cứu về thực vật cũng được điều 
tra cơ bản về khu hệ và xác định các kiểu thảm thực vật; 
từng bước làm rõ, bổ sung đầy đủ những giá trị di sản trên 
nhiều lĩnh vực như: địa chất, địa mạo, hang động, đa dạng 
sinh học (ĐDSH), cảnh quan… 

2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Nghiên cứu về giá trị tài nguyên
Nghiên cứu địa chất, địa mạo: Kết quả nghiên cứu 

địa chất, địa mạo cho thấy, VQG PN-KB là nơi tập trung 
những tính chất đa dạng về địa chất, địa hình, địa mạo 

và sinh thái của thiên nhiên; nơi đây chứa đựng các bằng 
chứng về lịch sử hình thành, kiến tạo của vỏ Trái đất với 5 
quá trình kiến tạo từ Kỷ Odovic đến Carbon - Permi; đây 
là một phần của cao nguyên rộng lớn bị chia cắt, bao gồm 
khu vực núi đá vôi Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô (Lào), cao 
nguyên này là một trong những ví dụ nổi bật, đặc trưng 
nhất của dạng địa hình núi đá vôi phức hợp ở Đông Nam 
Á. Kiến tạo núi đá vôi hình thành từ Đại Cổ sinh (cách đây 
trên 400 triệu năm) và là khu vực núi đá vôi lớn, cổ nhất 
ở khu vực châu Á. PN-KB được mệnh danh là “Vương 
quốc hang động” với 368 hang động, tổng chiều dài trên 
231 km đã được khảo sát. Nổi bật nhất là việc phát hiện và 
khám phá Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, đồng 
thời đã phát hiện một hố sụt Karst sâu nhất Việt Nam (với 
độ sâu hơn 255m), thậm chí có thể sâu nhất Đông Nam Á. 

Nghiên cứu hệ sinh thái: VQG PN-KB có 15 kiểu sinh 
cảnh, với 10 kiểu thảm thực vật quan trọng. Rừng kín 
thường xanh che phủ 93,5% diện tích, trong đó hơn 90% 
diện tích VQG là hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá 
vôi điển hình hiếm có còn sót lại và hầu hết chưa bị tác 
động. Đây là một trong những VQG có độ che phủ, tỷ lệ 
rừng nguyên sinh lớn nhất trong hệ thống các rừng đặc 
dụng ở Việt Nam. Đặc biệt, sự tồn tại của quần thể Bách 
xanh đá trên 500 tuổi, diện tích khoảng 4.000 ha, mọc chủ 
yếu trên núi đá vôi ở độ cao hơn 600 m, được xem là sinh 
cảnh rừng độc đáo nhất, bởi tầm quan trọng toàn cầu và 
giá trị bảo tồn. Quần thể Bách xanh đá là loài thực vật cổ 
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và đặc hữu của Việt Nam, hiện chỉ còn sót lại chủ yếu ở 
VQG PN-KB.

Nghiên cứu ĐDSH: BQL VQG PN-KB đã phối hợp với 
các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu 
và công bố danh lục thực vật hiện có là 2.953 loài thực vật 
bậc cao có mạch thuộc 1.007 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp, 6 
ngành; trong đó có 111 loài được ghi trong sách Đỏ Việt 
Nam, 121 loài được ghi trong sách Đỏ IUCN, 3 loài có tên 
trong Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của 
Chính phủ. Về động vật, có 1.394 loài động vật thuộc 835 
giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành; trong đó có 82 loài 
được ghi trong sách Đỏ Việt Nam, 116 loài được ghi trong 
sách Đỏ IUCN, 39 loài có tên trong Nghị định số 64/2019/
NĐ-CP, 66 loài nằm trong các Phụ lục CITES. Ngoài ra, 
trong 20 năm qua, 43 loài mới cho khoa học đã được ghi 
nhận và công bố trên toàn thế giới, trong đó có 38 loài 
động vật và 5 loài thực vật.

Nghiên cứu văn hóa - lịch sử: Giới khảo cổ khi nghiên 
cứu về PN-KB đều nhận định mảnh đất này có dấu tích 
con người nguyên thủy cách đây trên dưới 5.000 năm. Nơi 
đây tìm được nhiều bằng chứng khảo cổ: Di tích văn hóa 
Việt Cổ thời đại đồ đá giữa và đồ đá mới; Di tích văn hóa 
Chăm Pa được phát hiện tại các hang Bi Ký trong động 
Phong Nha. PN-KB còn chứa đựng nhiều di tích lịch sử nổi 
tiếng trong thời kỳ chống Mỹ như Đường Hồ Chí Minh, 
Đường 20 Quyết Thắng, Hang 8 cô, bến phà Nguyễn Văn 
Trỗi.... Khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều tộc 
người với phong tục, tập quán đặc sắc. Ngoài người Kinh 
chiếm 83,1% tổng dân số, trong khu vực còn có nhiều tộc 
người khác nhau cùng sinh sống của 2 dân tộc chính là 
dân tộc Chứt (chiếm 4,3%, gồm các tộc người Sách, Mày, 
Rục, A rem) và dân tộc Vân Kiều (chiếm 12,6%, gồm các 
tộc người Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì, Sộ). Trong đó, 
hai tộc người Arem và Rục là các tộc người có dân số ít 
nhất ở Việt Nam và trên thế giới, tộc người Rục được Tổ 
chức Quốc tế Mỹ đánh giá là một trong 10 tộc người bí ẩn 
nhất hành tinh. 

2.2. Xây dựng các đề tài nghiên cứu chuyên đề
Để có những nghiên cứu độc lập nhằm nâng cao khả 

năng sáng tạo, tạo nguồn lực trên cơ sở chú trọng hợp 
tác với các đối tác nghiên cứu trong và ngoài nước, BQL 
VQG PN-KB chủ động đề xuất chủ đề nghiên cứu theo 
các lĩnh vực như đa dạng động vật, thực vật, con người và 
sinh kế, hệ thống hang động, các tác động lên tài nguyên. 
Trong 20 năm qua, BQL VQG đã chủ trì và tham gia thực 
hiện 10 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh và cấp Bộ, phối hợp 
tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước, thực hiện 3 nghiên cứu 
cấp cơ sở; đạt 2 giải sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình; 8 
giải thưởng chuyên ngành; chủ trì và phối hợp xuất bản 
5 ấn phẩm sách; gần 50 bài báo được đăng trên các tạp 
chí khoa học chuyên ngành (trong đó có 3 bài đăng trên 
các tạp chí khoa học quốc tế); 12 bài đăng trên các kỷ yếu 
hội thảo khoa học; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016; Chủ tịch 

UBQG UNESCO trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
UNESCO Việt Nam năm 2018. BQL VQG đã xây dựng và 
hoàn thiện các lớp chuyên đề bản đồ số như thảm, động, 
thực vật, thủy văn, văn hóa - xã hội, các loài nguy cấp, 
các loài xâm hại, nhiệt, mưa, địa chất, địa hình; xây dựng 
các công cụ tra cứu loài, giám sát tài nguyên. Trong đó 
có nhiều ứng dụng như đề xuất giải pháp quan trắc và 
xử lý các tác động lên hang động du lịch, giám sát diễn 
biến rừng qua hệ thống GIS và RS, quản lý nền tảng dữ 
liệu trên các phần mềm chuyên dụng, ứng dụng giải pháp 
phòng ngừa diệt trừ các loài xâm hại. 

2.3. Ứng dụng công cụ công nghệ trong quản lý tài 
nguyên

SMART: Phần mềm SMART được ứng dụng trong 
hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và giám sát ĐDSH từ năm 
2014 với sự hỗ trợ của Dự án Khu vực PN-KB. Đến nay, 
tất cả các Trạm Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm VQG đã áp 
dụng SMART cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng và giám 
sát ĐDSH. Việc áp dụng SMART mang lại hiệu quả trong 
nâng cao chất lượng tuần tra, giám sát ĐDSH, phản ánh 
thông tin chính xác về tài nguyên rừng và các tác động, hệ 
thống này cũng đã phát huy tác dụng khi giám sát được 
các hoạt động thực thi pháp luật của cán bộ VQG, đồng 
thời lưu trữ và theo dõi việc giám sát ĐDSH một cách có 
hệ thống và logic, xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐDSH phục 
vụ cho hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp. 

GIS và RS: Kết quả nổi bật nhất trong việc ứng dụng 
GIS và RS tại VQG PN-KB là xây dựng hệ thống giám sát 
diễn biến tài nguyên rừng và thiên tai, hệ thống bản đồ số 
của VQG (Bản đồ các phân khu chức năng, bản đồ hiện 
trạng tài nguyên rừng, bản đồ phân bố động vật, thực vật, 
bản đồ phân bố các loài ngoại lai xâm hại, bản đồ các mối 
đe dọa, bản đồ dự báo lũ lụt, sạt lở đất…); xây dựng Atlas 
điện tử PN-KB trên nền WebGIS; bản đồ Sinh thái PN-
KB-Hinnamno chạy trên Argis Online và hệ điều hành 
Androi, IOS. 

Bẫy ảnh: Kết quả điều tra bằng bẫy ảnh tại VQG đã 
ghi nhận và khẳng định sự có mặt của nhiều loài thú, 
trong đó có các loài nguy cấp, quý hiếm có tên trong sách 
Đỏ Việt Nam và sách Đỏ IUCN đã được các chuyên gia 
nghiên cứu, ghi nhận trước đây và một số loài trong bộ 
gặm nhấm, bộ guốc chẵn, một số loài chim… Ngoài ra, 
kết quả thu được từ bẫy ảnh còn xác định được các mối 
đe dọa và nguy cơ tác động đến ĐDSH tại VQG; để từ đó 
đưa ra các biện pháp quản lý, bảo tồn một cách hiệu quả.

METT: Phương pháp này là một chuỗi hệ thống từ thu 
thập các dữ liệu đầu vào, xử lý, phân tích và cho các kết quả 
nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người 
quản lý quyết định các hành động can thiệp trong quản 
lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Công cụ này được 
BQL VQG ứng dụng từ năm 2016, để đánh giá mức độ cải 
thiện hiệu quả quản lý, xác định các hạn chế về nhân lực, 
kỹ năng, trang thiết bị, nguồn vốn ảnh hưởng lên hiệu quả 
quản lý và hoạt động bảo tồn ĐDSH của VQG.
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2.4. Nghiên cứu để phát huy các giá trị di sản
Các NCKH đã phát huy thế mạnh nhằm nâng tầm vóc 

và vị thế của VQG PN-KB trong nước và quốc tế, đặc biệt 
là phát huy các giá trị di sản. Các công trình nghiên cứu 
đã đưa ra các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững các 
giá trị di sản. Các điểm khai thác du lịch đều có nghiên 
cứu để đánh giá thực trạng nhằm giảm thiểu các tác động. 
Thông qua các công trình nghiên cứu, nhiều hang động 
tại PN-KB được khám phá, mở thêm nhiều điểm tham 
quan mới. Đến nay, trong khu vực VQG có 19 tuyến, 
điểm du lịch được khai thác với 3 loại hình (BQL Vườn tự 
tổ chức khai thác; cho thuê dịch vụ môi trường rừng; liên 
doanh, liên kết khai thác). Nhiều sản phẩm du lịch mới 
như Zipline, Trecking, Homestay, Farmstay...., thu hút 
ngày càng nhiều du khách đến tham quan. Trong 20 năm 
qua, đã đón hơn 9 triệu lượt khách (hơn 1 triệu lượt khách 
quốc tế). Đặc biệt, du lịch đã tạo ra xu hướng chuyển lao 
động trước đây từ khai thác tài nguyên sang phát triển du 
lịch. Đã có hơn 3.000 lao động tham gia vào các hoạt động 
du lịch, dịch vụ, các tổ bảo vệ rừng, nhóm bảo tồn thôn 
bản, hướng dẫn viên du lịch, poster, đội thuyền phục vụ 
khách, nhân viên chụp ảnh. Qua đó, từng bước nâng cao 
thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, giảm áp lực lên 
tài nguyên và môi trường, đóng góp vào công tác quản lý, 
bảo tồn, phát huy di sản và công cuộc phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, khu vực.

2.5. Hợp tác và nâng cao năng lực NCKH
Về hợp tác trong nước: BQL VQG đã hợp tác với các 

đoàn nghiên cứu đến từ các Viện, trường Đại học trong 
nước như Trường Đại học Tự nhiên, Trường Đại học 
Lâm nghiệp, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện 
Địa chất, Viện Hóa học, Viện Dược liệu, Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam... để triển khai các đề tài, chương trình 
nghiên cứu, điều tra về hang động, ĐDSH, điều tra xã hội 
học… Tổ chức các cuộc hội thảo có quy mô để tranh thủ 
các ý kiến tham vấn của các nhà khoa học, các chuyên gia 
về các lĩnh vực trong bảo tồn và phát huy di sản. 

Về hợp tác quốc tế: BQL VQG hợp tác với các chuyên 
gia, nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn đến nghiên cứu 
động, thực vật, địa chất, văn hóa lịch sử, hoạt động báo chí 
và tranh thủ sự hỗ trợ tài chính, kỹ thuật; hợp tác phát triển 
du lịch. Điển hình là các chương trình hợp tác với FFI, 
Vườn thú Cologne, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, 
UNESCO, KFW, GIZ, IUCN, ADB, Việt Nhiệt đới Nga 
- Việt, Bảo tàng Thực vật Misouri, Bảo tàng Singapores, 
Dự án Khu vực PN-KB... Hàng năm, tạo điều kiện cho 
hàng chục đoàn làm phim, nhiếp ảnh, báo chí hoạt động, 
quảng bá tại VQG PN-KB như kênh truyền hình ABC 
News (Mỹ), hãng GEKOFILM (Ý), hãng Chanel News 
Asia (Singapore), hãng Ecube Media (Hàn Quốc), kênh 
truyền hình TV Asahi corporation (Nhật Bản), đoàn 
phóng viên Les Film du Hasard (Pháp), Woody Talkshow 
(Thái Lan)... Bên cạnh đó, BQL VQG đã chủ động thúc 
đẩy và tăng cường hợp tác bảo tồn liên biên giới với VQG 

Hinamno - CHDCND Lào trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết 
giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn; hợp tác thỏa 
thuận kết nghĩa Hang động với Hiệp hội Du lịch Augusta 
Margaret River, Tây Úc...

3. Đánh giá hiệu quả công tác NCKH
Có thể thấy, sau 20 năm thành lập và phát triển, hoạt 

động nghiên cứu, ứng dụng trực tiếp các thành tựu khoa 
học, công nghệ tiên tiến góp phần không nhỏ vào việc 
đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo 
tồn và phát huy giá trị của VQG PN-KB trong quá trình 
phát triển, hội nhập quốc tế, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn 
và phát triển. Đồng thời, kết quả của sự hợp tác và phối 
hợp nghiên cứu đã góp phần đưa VQG PN-KB trở thành 
địa danh được biết đến trên khắp thế giới không chỉ vì 
các cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với nhiều hang động nổi 
tiếng mà còn biết đến bởi sự đa dạng và độc đáo với nhiều 
giá trị nổi bật toàn cầu. Một trong những thành tựu được 
ghi nhận đó là đưa ra bằng chứng về giá trị toàn cầu của tự 
nhiên. Đây là cơ sở khoa học, bằng chứng xác thực trong 
việc hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cho quá trình xây dựng Hồ 
sơ Di sản để UNESCO 2 lần công nhận VQG PN-KB là 
Di sản thế giới vào năm 2003 với tiêu chí viii “là ví dụ nổi 
bật đại diện cho các giai đoạn của lịch sử Trái Đất, bao 
gồm bằng chứng sự sống, các tiến triển địa chất đang diễn 
ra trong quá trình diễn biến của các kiến tạo địa chất hay 
các đặc điểm địa chất và địa văn”, và năm 2015 với các 
tiêu chí ix “có giá trị nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh 
thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái 
trên cạn” và tiêu chí x “sở hữu môi trường sống tự nhiên 
có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn ĐDSH”. Mặt khác, 
các giá trị về văn hóa, lịch sử là cơ sở để Thủ tướng Chính 
phủ công nhận PN-KB là Di tích quốc gia cấp đặc biệt vào 
năm 2009. 

4. Một số khó khăn và đề xuất giải pháp

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu quan trọng 
nhưng hoạt động NCKH tại VQG PN-KB vẫn gặp nhiều 
khó khăn bởi nguồn kinh phí dành cho công tác nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa 
đáp ứng yêu cầu của công tác bảo tồn di sản. Các nghiên 
cứu chưa bao quát được tất cả các lĩnh vực trong bảo tồn 
thiên nhiên và BVMT mà mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu 
cơ bản về ĐDSH và hang động là chủ yếu. Đối với ĐDSH 
mới chỉ tập trung điều tra kiểm kê về thành phần loài, 
chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về tập tính sinh 
thái, tình trạng, phân bố, cấu trúc, mật độ và số lượng cá 
thể, quần thể để làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn. Nhiều 
khu vực trong VQG chưa được điều tra nghiên cứu do địa 
bàn rộng, phức tạp, hiểm trở nên không có thông tin, dẫn 
liệu khoa học phục vụ công tác giám sát và quản lý bảo vệ; 
hiện tại VQG PN-KB vẫn chưa có được đầy đủ cơ sở dữ 
liệu đầu vào cho các hoạt động giám sát về ĐDSH và theo 
dõi diễn biến tài nguyên rừng. Cơ sở dữ liệu khoa học về 
VQG PN-KB chưa được quản lý, sử dụng một cách thống 
nhất, số liệu về ĐDSH còn manh mún, thiếu nhiều trường 
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dữ liệu và không đồng bộ. Hợp tác trong NCKH còn hạn 
chế do nguồn lực chưa đủ mạnh. Nhân lực nghiên cứu 
còn thiếu về số lượng và chất lượng chưa cao; việc tiếp cận 
huy động nguồn lực bên ngoài chưa đủ mạnh. Hoạt động 
nghiên cứu còn thiếu tính liên tục, chuyên sâu; chưa có 
cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt 
động trên lĩnh vực này.

Nhằm thúc đẩy và phát huy tốt hơn công tác NCKH 
trong thời gian tới, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ 
làm công tác nghiên cứu có năng lực chuyên môn giỏi, 
chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đủ trình độ, kỹ năng 
ƯDCN, ngoại ngữ; có khả năng nghiên cứu độc lập hoặc 
có khả năng hợp tác với các đối tác nghiên cứu trong và 
ngoài nước. Tiếp tục nghiên cứu các giá trị về địa chất địa 
mạo, khám phá hang động; thực hiện các điều tra cơ bản 
về thành phần loài đối với các đối tượng ít được nghiên 
cứu như: khu hệ động vật thủy sinh, khu hệ thực vật bậc 
thấp, khu hệ côn trùng, ĐDSH hang động; nghiên cứu 
thực trạng bảo tồn, đặc điểm sinh thái, sinh trưởng và 
phát triển các loài động thực vật quý hiếm; nghiên cứu 

nhân giống và gây nuôi các loài động, thực vật có giá 
trị kinh tế cao phục vụ cho công tác bảo tồn ĐDSH và 
chuyển giao mô hình cho cộng đồng dân cư các xã vùng 
đệm; thực hiện các nghiên cứu về cảnh quan thiên nhiên 
phục vụ công tác bảo tồn các giá trị di sản và phát triển du 
lịch; nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động du lịch lên 
ĐDSH, hang động và môi trường khu vực để giám sát và 
kiểm soát tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa 
bộ cơ sở dữ liệu về ĐDSH, địa chất địa mạo, hang động; 
tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo tồn và 
phục hồi các loài nguy cấp, quý hiếm; sưu tập mẫu vật và 
xây dựng bảo tàng động thực vật, địa chất địa mạo. Ngoài 
ra, cần chủ động thiết lập và xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác với các tổ chức NCKH trong và ngoài nước, các tổ 
chức đã có quan hệ hợp tác với VQG PN-KB những năm 
qua, các VQG, khu di sản thế giới, các cơ sở nghiên cứu 
trong và ngoài nước để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm 
trong quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản 
thế giới; tiếp tục thực hiện hợp tác liên biên giới với VQG 
Hinnamno - CHDCND Lào■

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Trần Ngọc Hùng và nnk, 2002. Phong Nha - Kẻ Bàng từ 

tư liệu tổng quan. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Quảng Bình.

2.  Debora Limbert, Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái, Đặng Kinh 
Bắc, Howard Limbert, 2013. Những phát hiện quan trọng 
về hệ thống hang động trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng từ 
năm 2003 đến năm 2013. Tạp chí Thông tin Khoa học và 
Công nghệ Quảng Bình, số 3-2013, trang 65-92.

3.  Đinh Huy Trí, Nguyễn Quốc Dựng, 2013. Những giá trị nổi 
bật toàn cầu hướng tới việc ghi danh VQG Phong Nha - Kẻ 

Bàng lần thứ hai về tiêu chí ĐDSH. Tạp chí Thông tin Khoa 
học và Công nghệ Quảng Bình, số 3/2013, trang 101 - 109.

4.  Trương Thanh Khai và nnk, 2020. Nghiên cứu sinh thái và 
phân bố quần thể loài Bách xanh đá (Calocedrus rupestris 
Aver.) tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh Quảng Bình 2017 - 2020.

5.  Số liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu của Ban 
Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và từ kết quả hợp 
tác với các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, các 
chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến nghiên 
cứu, khảo sát tại VQG. 

EFFICIENCY FROM SCIENTIFIC RESEARCH AT PHONG NHA - KE BANG 
NATIONAL PARK AFTER 20 YEARS OF ESTABLISHMENT 

Pham Hong Thai, Truong Thanh Khai, Vo Van Tri, Le Thi Phuong Lan 
Phong Nha - Ke Bang National Park Management Board 

 
ABSTRACT
Phong Nha - Ke Bang National Park (PN-KB NP) was established by Decision No. 189/2001/QD-TTg 

dated 12/12/2001 of the Prime Minister on upgrading Phong Nha Nature Resered to PN-KB National Park. 
Up to now, after 20 years of establishment, scientific research activities at PN-KB National Park have obtained 
many important results: The research work has consolidated, supplemented records, documents and provided 
evidence on the global values   of nature, this is the scientific basis and authentic evidence for UNESCO to 
recognize PNKB National Park twice as a World Natural Heritage; natural, historical and cultural values   are 
fully promoted and preserved; community life is improved; tourism gets International standard; management 
meets the criteria of World Heritage. PN-KB is increasingly stabilized and improved through research and 
conservation.

Key words: Scientific research, National Park, heritage.

http://www.quangbinh.gov.vn/ThamLuan10namPNKB/10-TL ThS Dinh Huy Tri.htm
http://www.quangbinh.gov.vn/ThamLuan10namPNKB/10-TL ThS Dinh Huy Tri.htm
http://www.quangbinh.gov.vn/ThamLuan10namPNKB/10-TL ThS Dinh Huy Tri.htm
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NGHIÊN CỨU CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI 
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 
NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoàng Văn Thắng, Hà Thị Thu Huế 
Đỗ Nhật Huỳnh, Hoàng Hải Dương

Nguyễn Viết Lương2 

(1)

TÓM TẮT
Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một khu đất ngập nước cửa sông, ven biển 

có hệ động, thực vật phong phú và đa dạng với 88 loài thực vật, 113 loài động vật và các kiểu sinh thái đất 
ngập nước khác nhau. Trong đó có 8 loài động vật thuộc Nghị định số 06/2019/ NĐ-CP và 1 loài thực vật 
trong Danh lục đỏ IUCN. Mặc dù còn một số hộ nghèo, nhưng người dân sống xung quanh khu bảo tồn tự 
hào về truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử và văn hóa biển sâu sắc, trong đó có việc thờ cá ông 
(Ông Nam Hải). 

KBTTN Thạnh Phú cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (HST) đa dạng bao gồm các nhóm dịch vụ cung cấp, 
điều tiết, văn hóa và hỗ trợ... Trong đó, các dịch vụ cung cấp và điều tiết như cung cấp nguồn lợi thủy sản, 
nước cho trồng trọt, điều hòa lũ lụt, đặc biệt là chống xói lở và hạn chế nước biển dâng là rất quan trọng đối 
với HST cũng như người dân tại Thạnh Phú. Bên cạnh đó, các dịch vụ văn hóa và hỗ trợ cũng rất cần được 
quan tâm. 

Mặc dù công tác bảo tồn còn gặp nhiều sức ép từ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) như làm vuông tôm, 
nuôi trồng thủy, hải sản và công nghiệp (điện gió), việc tiếp tục duy trì và bảo tồn HST nơi đây cũng như các 
chức năng và dịch vụ HST của chúng là vô cùng quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững 
khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng ngày càng trầm trọng hiện 
nay.

Từ khóa: Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú; Dịch vụ hệ sinh thái.
Nhận bài: 22/12/2021; Sửa chữa: 27/12/2021; Duyệt đăng: 30/12/2021.

1 Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Mở đầu

Theo Chương trình đánh giá hệ sinh thái (HST) 
thiên niên kỷ (Millennium Ecosystem Assessment) của 
UNEP (2005), dịch vụ HST là “những lợi ích con người 
có được từ các HST, bao gồm dịch vụ cung cấp (thức ăn 
và nước); các dịch vụ điều tiết (điều tiết lũ lụt, hạn hán); 
các dịch vụ hỗ trợ (hình thành đất và chu trình dinh 
dưỡng); và các dịch vụ văn hóa (giải trí, tinh thần, tín 
ngưỡng và các lợi ích phi vật chất khác)”. 

Đất ngập nước cửa sông ven biển nói chung, rừng 
ngập mặn (RNM) nói riêng có vai trò quan trọng đối với 
BVMT, nhất là ứng phó với tình hình BĐKH hiện nay. 

KBTTN đất ngập nước Thạnh Phú, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre là một khu đất ngập nước có tính đa 
dạng sinh học (ĐDSH) cao, cung cấp các dịch vụ HST 

rất quan trọng cho khu vực, được thành lập theo Quyết 
định số 1026/QĐ-TTg ngày 13/11/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ và đến năm 2005 được điều chỉnh lại tại 
Quyết định số 57/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005, với 
diện tích là 2.584 ha.

Công tác bảo tồn là vô cùng quan trọng trong việc 
bảo vệ, duy trì các chức năng và dịch vụ HST mà chúng 
mang lại nhằm phục vụ cho phát triển bền vững – tức 
là “phát triển đáp ứng được các yêu cầu của hiện tại, 
nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu 
của các thế hệ mai sau” (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam, 2018).

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng như đánh giá về các 
dịch vụ HST của KBTTN Thạnh Phú cho đến nay hầu 
như chưa được tiến hành. Bài viết tập trung vào việc 
xác định các dạng tài nguyên sinh học và các dịch vụ 
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HST mà chúng mang lại nhằm phục vụ cho công tác 
bảo tồn và phát triển bền vững khu vực Thạnh Phú, 
tỉnh Bến Tre.

2. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cách tiếp cận 
Đề tài vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu hệ thống 

và tổng hợp, liên ngành giữa khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội, tiếp cận HST (Ecosystem Approach); tiếp 
cận phát triển bền vững (PTVB), tiếp cận lịch sử - viễn 
cảnh, tiếp cận dựa vào cộng đồng và phân tích các bên 
liên quan. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng vận dụng tiếp 
cận phân tích tổng hợp DPSIR: Động lực (Driver) - Áp 
lực (Pressure) - Hiện trạng (State) - Tác động (Impact) - 
Đáp ứng/Ứng phó (Response). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu            

a) Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu
Các số liệu KT-XH, điều kiện tự nhiên, ĐDSH, diễn 

biến sử dụng đất của các địa phương; các báo cáo của 
đề tài/dự án, chương trình nghiên cứu có liên quan; 
các bản đồ chuyên đề, ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu 
để phục vụ cho những nghiên cứu phân tích đánh giá 
dữ liệu không gian bằng các phần mềm GIS (Hệ thống 
thông tin địa lý) phù hợp như ArcGIS, MapInfo. 

b) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
Được áp dụng để thu thập bổ sung các thông tin, 

số liệu và dữ liệu về hiện trạng môi trường, các điều 
kiện tự nhiên, ĐDSH, hiện trạng và biến động diện tích 
RNM, các dịch vụ HST, đặc điểm KT-XH, tập quán và 
kinh nghiệm khai thác tài nguyên, nguồn lợi, các hoạt 
động sinh kế, công tác quản lý và bảo tồn RNM... 

c) Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA)/
Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (RPA) 
lồng ghép phân tích giới

Điều tra và thu thập các thông tin bằng bảng hỏi có 
cấu trúc, bán cấu trúc, phỏng vấn sâu, hoặc đánh giá 
thông qua sự tham gia của các nhóm thông tin viên chủ 
chốt khác nhau. 

d) Các phương pháp phân tích số liệu và lượng giá 
dịch vụ

Sử dụng phần mềm Excel hoặc SPSS. Nghiên cứu 
cũng sử dụng phương pháp RAWES để đánh giá tần 
suất cho điểm.

g) Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS
Tư liệu viễn thám (Landsat, SPOT...) được sử dụng 

để thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động 
RNM, hiện trạng sử dụng đất... Các phần mềm GIS 
như ArcGIS, MapInfo được sử dụng xây dựng và quản 
lý cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ chuyên đề. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên và KT-XH

a. Đặc điểm tự nhiên
KBTTN Thạnh Phú thuộc địa bàn hành chính các 

xã An Điền, Thạnh Hải và Thạnh Phong, huyện Thạnh 
Phú, nằm cuối Cù Lao Minh, giữa 2 sông Hàm Luông 
và sông Cổ Chiên, tiếp giáp biển Đông (Hình 1).

Toạ độ địa lý:
- Từ 9047’35” đến 9058’26” vĩ độ Bắc;
- Từ 106034’46” đến 106036’51” kinh độ Đông.

Kết quả điều tra, cập nhật hiện trạng rừng và đất 
lâm nghiệp đến thời điểm tháng 8/2019 thì tổng diện 
tích tự nhiên của khu rừng Thạnh Phú là 2.584,00 ha, 
trong đó diện tích đất có rừng là 1.886,82 ha, và diện 
tích đất chưa có rừng là 697,18 ha. Diện tích này được 
phân bổ trong ba phân khu là phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt (vùng lõi), phân khu phục hồi sinh thái và phân 
khu hành chính, dịch vụ.

b. Đặc điểm KT-XH
Trên địa bàn các xã An Điền, Thạnh Hải, Thạnh 

Phong hiện có 6.704 hộ với 22.834 người dân đang sinh 
sống. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong vùng còn khá 
cao, hiện có 861 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,84% cao hơn 
bình quân toàn huyện Thạnh Phú (11,86%); số hộ cận 
nghèo là 390 hộ, chiếm tỷ lệ 5,82% cao hơn bình quân 
toàn huyện Thạnh Phú (5,06%).

▲Hình 1. KBTTN Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
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Tình hình sản xuất nông nghiệp chủ yếu:
Trồng trọt: Tổng diện tích lúa là 1.220,55 ha, trong 

đó diện tích lúa mùa cấy xen trong ao nuôi tôm quảng 
canh khoảng 7,85 ha, sản lượng bình quân khoảng 2,4 
tấn/ha, tổng sản lượng 18,84 tấn. Tổng diện tích gieo 
trồng màu các loại 1.306 ha với các nông sản chủ yếu là 
dưa hấu, đậu phộng, sắn (củ đậu), xoài.

Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, 
tổng đàn có 46.685 con. Trong đó đàn bò hiện có 6.850 
con; đàn heo 1722 con; đàn dê 3.123 con; đàn gia cầm 
34.990 con. 

Thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản 7.577,76 ha, trong 
đó: diện tích tôm rừng 745 ha, sản lượng thu hoạch 
59,6 tấn; nuôi tôm quảng canh 5.480,76 ha, sản lượng 
thu hoạch 548,08 tấn; nuôi tôm thâm canh 752 ha, sản 
lượng thu hoạch 6.016 tấn; nuôi nghêu 550 ha; nuôi sò 
50 ha. Hoạt động khai thác thủy sản ổn định, toàn 03 
xã có 111 tàu thuyền công suất nhỏ, chủ yếu khai thác 
ven bờ (Đào Văn Hải, 2021).

c. Di tích văn hóa, lịch sử
Trong khu vực Thạnh Phú có các di tích, văn hóa 

và lịch sử có ý nghĩa lịch sử và giá trị lớn như: Di tích 
lịch sử Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 
đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; Di tích lịch sử mộ 
21 người; và đặc biệt là giá trị văn hóa Lăng Ông Nam 
Hải và miếu Bà.

3.2.Tài nguyên ĐDSH 

a.Tài nguyên thực vật
Kết quả điều tra, rà soát danh lục thực vật rừng ở 

khu rừng đặc dụng Thạnh Phú hiện có 88 loài thuộc 73 
chi, 34 họ thực vật khác nhau, trong đó nhóm loài thực 
vật ngập mặn thực thụ 14 loài, nhóm loài tham gia vào 

tổ thực vật ngập mặn thực thụ có 9 loài và 65 loài còn 
lại thuộc nhóm loài xâm nhập ngập mặn. Trong 88 loài 
thực vật có 1 loài thực vật quý, hiếm có tên trong Danh 
lục đỏ IUCN là Đước đôi (Rhizophora apiculata Bl..). 

b. Tài nguyên động vật
Kết quả khảo sát thực địa, phỏng vấn người dân địa 

phương và tham khảo tài liệu, đã xác định có 113 loài 
động vật thuộc  43 họ, 17 bộ khác nhau. Trong đó: Lớp 
thú có 14 loài; Lớp chim 70 loài; Lớp bò sát 24 loài; Lớp 
ếch nhái 5 loài thuộc bộ không đuôi.

Có 8 loài trong danh mục các loài động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định số 
06/2019/NĐ-CP (Bảng 1).

Đây là các loài động vật không chỉ có ý nghĩa khoa 
học mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển du 
lịch sinh thái nhằm cải thiện sinh kế của người dân.

c. HST, cảnh quan rừng và nguồn gen
Khu bảo tồn Thạnh Phú có các HST đặc trưng cho 

vùng đất ngập nước cửa sông ven biển. Đó là các bãi 
bồi (bãi bùn hoặc cát pha bùn), các cửa sông, các khu 
rừng ngập mặn, các đụn cát có hoặc không có phi lao, 
các ao nuôi trồng thủy sản.

Khu rừng Thạnh Phú có 6 cảnh quan rừng: (1) Cảnh 
quan RNM tự nhiên; (2) Cảnh quan rừng trồng Đước; 
(3) Cảnh quan rừng trồng Bần; (4) Cảnh quan rừng 
trồng Mắm; (5) Cảnh quan rừng trồng Phi lao; (6) 
Cảnh quan rừng trồng Dừa nước.

Ngoài các loài động, thực vật quý hiếm và nguồn lợi 
hải sản đa dạng thì nguồn gen quý tại khu vực Thạnh 
Phú phải kể đến Ba khía, Ốc leng, Củ sắn (Củ đậu) và 
Xoài tứ quý....

3.3. Các dịch vụ HST
Các dịch vụ HST của khu vực đất ngập nước KBTTN 

Thạnh Phú được tóm tắt ở Bảng 2.

a. Dịch vụ cung cấp
Các dịch vụ cung cấp của HST rừng ngập mặn ở 

KBTTN Thạnh Phú điển hình: cung cấp thực phẩm (+ 
= 40) đều có tác dụng đóng góp tích cực tại KBTTN 
Thạnh Phú. 

Hình 2 cho thấy, sự chiếm ưu thế của những đóng 
góp tích cực được tạo ra bởi các vùng đất ngập nước đối 
với cuộc sống của con người. Có sự khác biệt giữa bốn 
loại dịch vụ HST chính. Dịch vụ cung cấp quan trọng 
nhất, với nước ngọt, chất xơ và nhiên liệu, nguồn gen 
và xử lý chất thải cũng mang lại hiệu quả tích cực. Dịch 
vụ văn hóa không phát triển tại KBTTN Thạnh Phú, du 
lịch, văn hóa, tín ngưỡng đều chưa phát triển.

Bảng 1. Danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm

TT Tên Việt Nam Tên khoa học

Nghị 
định số 

06/2019/
NĐ-CP

1 Cầy hương Viverricula indiaca IIB
2 Mèo rừng Felis bengalensis IIB

3 Rắn hổ mang chúa O p h i o p h a g u s 
hannah IB

4 Rái cá lông mượt Lutra perspicillata IB
5 Rái cá thường Lutra lutra IB

6 Bồ nông chân xám P e l e c a n u s 
philippinsis IB

7 Cò lạo xám (Hạc 
xám) Mycteria cinerea IIB

8 Cổ rắn A n h i n g a 
melanogaster IB
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Bảng 2. Các dịch vụ HST
Dịch vụ HST Mức độ Mô tả

Dịch vụ cung cấp
Thức ăn + Thủy sản, đặc biệt con Ba khía, cá thòi lòi
Nước ngọt ++ Trồng lúa, củ đậu, dưa hấu, xoài Tứ Quý
Gỗ, củi +++ Gỗ (một số ít hộ sống trong vùng lõi của KBT)
Dịch vụ điều tiết
Điều hòa khí hậu + Khí hậu mát mẻ
Lọc không khí + Không khí trong lành
Chu kỳ dinh dưỡng ++ Lá cây, cành cây rơi xuống làm cho đất tơi xốp
Hấp thụ và lưu trữ các bon + Hấp thụ các bon, nhưng do rừng nghèo nên sự hấp thụ không 

nhiều
Kiểm soát lũ lụt, chắn sóng + RNM ngăn sự xâm nhập mặn
Dịch vụ văn hóa
Du lịch + Du lịch ở KBTTNĐNN Thạnh Phú chưa phát triển, chỉ là du lịch 

tự phát do công ty tư nhân tổ chức đi tắm biển và ăn hải sản.
Giáo dục và nghiên cứu ++ Các hoạt động giáo dục và nghiên cứu còn hạn chế
Tham quan giải trí ++ Chỉ có một số hoạt động câu cá
Ngắm chim ++ Ngoài các đoàn khảo sát thì chưa có hoạt động ngắm chim tại địa 

phương
Giá trị tinh thần/truyền cảm hứng +++ Ít thấy tính tâm linh, hay văn hóa, tinh thần của Khu đất ngập 

nước này.
Dịch vụ hỗ trợ
Tái tạo dinh dưỡng cho đất ++ Đất phù sa và cành cây lá rụng góp phần tái tạo dinh dưỡng cho 

đất (đất ở RNM).
Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp + Nhờ có RNM chắn sóng, ngăn nước mặn nên người dân mới có 

thể làm nông nghiệp.
Bãi đẻ, nguồn cung ứng thức ăn, con giống 
tự nhiên

+ Là nơi ương và sinh sản của nhiều loài hải sản cũng như một số 
loài động vật khác.

Nguồn: Điều tra thực địa 2020, 2021
Ghi chú:  + Cao
 ++ Trung bình
 +++ Thấp

▲Hình 2. Dịch vụ cung cấp và văn hóa - tần suất cho điểm

Sự thay đổi tổng thể trong việc phân phối các đóng 
góp tích cực (++ hoặc +) được thực hiện bởi các dịch vụ 
HST, minh họa bằng cách vẽ biểu đồ điểm trung bình 
cho mỗi dịch vụ HST so với độ lệch chuẩn. Dữ liệu 
chứng minh khi tần suất của điểm số ++ tăng, sự biến 
đổi cũng tăng lên cho thấy đối với những dịch vụ này, ý 
nghĩa của chúng khác nhau giữa các dịch vụ. Ngược lại, 
các dịch vụ có điểm có xu hướng + cho thấy sự tương 

đồng cao hơn. Dịch vụ cung cấp chủ yếu tập trung vào 
cung cấp thức ăn và nước sạch cho nuôi trồng thủy sản, 
sự cho điểm không đồng đều giữa các mức độ, đặc biệt 
dịch vụ văn hóa, hầu như những người phúc đáp đều 
cho điểm 0, thực tế là du lịch, văn hóa, tín ngưỡng, giáo 
dục ở KBTTN Thạnh Phú chưa phát triển (Bảng 3).

b. Các dịch vụ điều tiết 
Các dịch vụ điều tiết: điều tiết nước (++ = 16), điều 

hòa khí hậu toàn cầu (++ = 15) và tổng hợp ảnh (++ = 
14) cũng đóng góp tích cực đáng kể. Điều tiết khí hậu 
địa phương (+ = 48), ngăn ngừa sâu bệnh (+ = 45). Xử 
lý chất thải (- = 3) đóng góp nhiều nhất xảy ra ở cả 3 
xã vùng đệm của KBTTN Thạnh Phú. Các dịch vụ điều 
tiết mang lại nhiều đóng góp tích cực trong việc điều 
hòa khí hậu, trên cả quy mô địa phương và toàn cầu; sự 
điều tiết của nước; kiểm soát ô nhiễm không khí; tầm 
quan trọng của đất ngập nước trong việc thụ phấn; và 
khả năng hoạt động sinh thái của các vùng đất ngập 
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Bảng 3. Tần suất của điểm các dịch vụ HST (dịch vụ cung cấp)
Dịch vụ HST N ++ + 0 - --
Nước sạch 60 5 25 26 3 1
Thức ăn 60 11 43 6 0 0
Sợi và nhiên liệu 60 1 14 45 0 0
Nguồn gen 62 3 23 36 0 0
Hóa vi sinh, thuốc nam, dược phẩm 62 3 46 12 1 0
Nguồn cây cảnh 62 3 5 54 0 0
Đất sét, khoáng sản 62 0 1 61 0 0
Xử lý chất thải 62 1 28 25 5 3
Thu năng lượng từ không khí tự nhiên và dòng nước 62 0 1 61 0 0
Cung cấp nơi sống 62 27 25 10 0 0
Dịch vụ văn hóa
Di sản văn hóa 62 2 18 41 0 1
Giải trí và du lịch 60 7 17 33 3 0
Giá trị thẩm mỹ 62 4 37 19 1 1

nước để kiểm soát sâu bệnh hại và các loại bệnh truyền 
nhiễm đều được ghi nhận (Bảng 4 và Hình 3).

Sự thay đổi tổng thể trong việc phân phối các đóng 
góp tích cực (++ hoặc +) được thực hiện bởi các dịch vụ 
HST, minh họa bằng cách vẽ biểu đồ điểm trung bình 
cho mỗi dịch vụ HST so với độ lệch chuẩn. Dữ liệu 
chứng minh khi tần suất của điểm số ++ tăng, sự biến 
đổi cũng tăng lên cho thấy đối với những dịch vụ này, ý 
nghĩa của chúng khác nhau giữa các dịch vụ. Ngược lại, 
các dịch vụ có điểm có xu hướng + cho thấy sự tương 
đồng cao hơn. 

Bảng 4. Tần suất các dịch vụ điều tiết và điểm
Dịch vụ HST N ++ + 0 - --

Điều tiết chất lượng không khí 60 9 40 7 4 0
Điều tiết khí hậu- khu vực 62 8 48 6 0 0
Điều tiết khí hậu – toàn cầu 62 15 17 29 1 0
Điều tiết nước ngọt 62 16 35 10 1 0
Điều tiết nguy cơ thiên nhiên 62 2 23 36 1 0
Điều tiết côn trùng 61 4 45 9 3 0
Điều tiết dịch bệnh – con 
người

61 2 25 33 0 1

Điều tiết dịch bệnh – vật nuôi 51 0 8 43 0 0
Điều tiết xói mòn 62 8 27 27 0 0
Lọc nước và xử lý chất thải 62 6 30 23 3 0
Thụ phấn 62 3 50 7 2 0
Điều tiết độ mặn, điều tiết 
cháy

62 0 19 43 0 0

Điều tiết tiếng ồn và tầm nhìn 61 1 36 20 4 0

▲Hình 3. Dịch vụ điều tiết - tần suất cho điểm

c. Các dịch vụ hỗ trợ được ghi nhận tại KBTTN 
Thạnh Phú

Các dịch vụ hỗ trợ được ghi nhận tại KBTTN Thạnh 
Phú theo phương pháp RAWES, tần suất và mức độ 
cho điểm được thể hiện trong Bảng 5 và Hình 4: hình 
thành đất (+ = 26), chu kỳ dinh dưỡng (+ = 42).

Dịch vụ hỗ trợ tại KBTTN Thạnh Phú được đánh 
giá đóng góp tiềm năng theo hướng tích cực tương 
đối cao, tuy nhiên, tỷ lệ những người cho rằng dịch vụ 
này đóng góp không đáng kể (điểm 0) cũng chiếm gần 
1/2, điều này cho thấy, mặc dù dịch vụ hỗ trợ của dịch 
vụ HST ở đây không cung cấp trực tiếp bằng tiền cho 
người dân, tuy nhiên, họ cũng nhận thấy vai trò của nó 
trong đời sống và sản xuất. 

d. Dịch vụ văn hóa
Các giá trị về văn hóa xã hội mà người phỏng vấn 

trả lời trong quá trình khảo sát thực địa cho thấy họ 
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Bảng 5.  Tần suất các dịch vụ hỗ trợ và điểm số
Dịch vụ HST N ++ + 0 - --
Hình thành đất 62 6 26 30 0 0
Năng suất sơ cấp 62 9 28 23 2 0
Chu kỳ dinh dưỡng 62 8 42 11 1 0
Chu kỳ nước 61 6 29 23 3 0
Quang hợp 62 14 25 23 0 0

▲Hình 4. Dịch vụ hỗ trợ - tần suất cho điểm

nhận thức tốt về ĐDSH, các di tích lịch sử cũng như 
kinh tế và cuộc sống bền vững. Tuy nhiên, các giá trị 
thẩm mỹ, văn hóa, giải trí, tinh thần và giải pháp trị liệu 
không được đánh giá cao. Bên cạnh đó, mặc dù có một 
số hoạt động du lịch được phát triển nhưng còn hạn 
chế. Các hoạt động xem chim hầu như chưa có.

4. Kết luận

KBTTN Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một khu đất 
ngập nước cửa sông, ven biển có khu hệ động, thực vật 
phong phú và đa dạng. Tại đây đã thống kê được 88 
loài thực vật, 113 loài động vật và các kiểu sinh thái đất 
ngập nước khác nhau. 

KT-XH của khu vực chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi 
và nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, khu vực vẫn còn một 
số hộ nghèo, nhưng người dân sống xung quanh khu 
bảo tồn tự hào về truyền thống cách mạng với nhiều di 
tích lịch sử và văn hóa biển sâu sắc, trong đó có việc thờ 
cá ông (Ông Nam Hải). 

KBTTN Thạnh Phú cung cấp các dịch vụ HST đa 
dạng. Trong đó, các dịch vụ cung cấp và điều tiết như 
cung cấp nguồn lợi thủy sản, nước cho trồng trọt, điều 
hòa lũ lụt, đặc biệt là chống xói lở và hạn chế nước biển 
dâng là rất quan trọng đối với HST cũng như đối với 
người dân tại Thạnh Phú. Bên cạnh đó, các dịch vụ văn 
hóa và hỗ trợ cũng rất cần được quan tâm. Mặc dù hiện 

nay, du lịch nói chung, du lịch sinh thái nói riêng chưa 
phát triển, song các tài nguyên để phát triển du lịch, tạo 
sinh kế cho người dân góp phần vào công tác bảo tồn, 
phát triển bền vững của khu vực là rất lớn. Khu vực này 
cũng là nơi ương và sinh trưởng của nhiều loài thủy sản 
có ý nghĩa kinh tế và khoa học cao. Thêm vào đó, khu 
vực còn là nơi sống của 8 loài động vật nguy cấp, quý 
hiếm cần được bảo vệ và một loài thực vật trong Danh 
lục đỏ IUCN - và cũng là tài nguyên du lịch quan trọng.

Công tác bảo tồn còn gặp nhiều sức ép từ phát triển 
KT-XH như làm vuông tôm, nuôi trồng thủy, hải sản 
và công nghiệp như điện gió… Kết quả nghiên cứu mới 
chỉ là bước đầu. Cần có các khảo sát nghiên cứu sâu 
hơn về chức năng, các dịch vụ HST của khu vực nhằm 
bảo tồn thiên nhiên cũng như phát triển bền vững khu 
vực, đặc biệt là trong bối cảnh BĐKH và nước biển 
dâng ngày càng trầm trọng hiện nay.

Lời cảm ơn: Bài viết được hoàn thành trong khuôn 
khổ của Đề tài “Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập 
mặn tỉnh Bến Tre và Nam Định, đề xuất các giải pháp 
quản lý và sử dụng bền vững”. Mã số QG.19.71.56■
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ABSTRACT
The Thanh Phu Nature Reserve of Ben Tre province is an estuarine wetland system. It contents a richness 

and diversity of plants and animals. A total number of 88 plant speices and 113 animal species have been 
identified together with many wetland types. Of those species, there are 8 animal species belong to Decree 
No.06/2019/ ND-CP of the Government of Vietnam and 1 plant species under IUCN Redlist. Despite some 
poor families still remained, the local people are pround of their spiritial history and marine culture including 
the worship the whale (Sir Nam Hai).

The Thanh Phu Nature Reserve provides four groups of ecosystem services including provision, regulation, 
culture and support. Of those, provision and regulation services like fishery products, water for agriculture, 
flood control and bank erosion and sea level rise prevention are very crucial to ecosystems as well as local 
people of Thanh Phu. In addition, cultural and support services are needed taken into consideration.

Despite the pressure from socio-economic development like shrimp farming, aquaculture and wind 
energy development, the continuing maintenance and conservation the ecosystems with their functions and 
ecosystem services play very important role for the conservation and sustainable development of the area, 
especially in the context of serious climate change and sea level rise recently.

Key words: Thanh Phu Nature Reserve; Ecosystem services.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
SỨC KHỎE HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

Dư Văn Toán1 

1Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

TÓM TẮT
Hiện nay, kinh tế biển đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Theo Chiến lược Phát 

triển bền vững (PTBV) kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành năm 2018 
đã đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về PTBV kinh tế biển; 
hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng; ngăn 
chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo 
tồn các hệ sinh thái (HST) biển quan trọng. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển và ven biển gần đây đã làm 
gia tăng các sự cố gây ô nhiễm môi trường biển, tức là làm suy giảm trạng thái sức khỏe tự nhiên của biển và 
các HST biển. Phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với BVMT, bảo vệ các HST là nhiệm vụ quan trọng của 
công tác quản lý nhà nước thống nhất biển và hải đảo. Vì vậy, để đo lường đánh giá trạng thái sức khỏe HST 
biển Việt Nam và các tỉnh ven biển, đồng thời giúp công tác quản lý tổng hợp và thống nhất về tài nguyên môi 
trường biển Việt Nam, cần thiết phải xây dựng được bộ chỉ số sức khỏe HST biển theo 5 nhóm tiêu chí thành 
phần, phục vụ đánh giá định lượng điểm số sức khỏe HST biển quốc gia và các tỉnh, thành ven biển, giúp định 
hướng điều phối phát triển các ngành kinh tế và hội nhập quốc tế trong PTBV biển.

Từ khóa: Bộ tiêu chí, HST biển, sức khỏe biển, sức khỏe HST, chiến lược biển, PTBV.
Nhận bài: 23/12/2021; Sửa chữa: 26/12/2021; Duyệt đăng: 28/12/2021.

1. Mở đầu

Thế kỷ XXI được coi là “thế kỷ của đại dương”, bởi 
cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số hiện nay, 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên không 
tái tạo được trên đất liền, sẽ bị cạn kiệt sau vài ba thập 
kỷ tới. Biển và đại dương còn là những kho tài nguyên, 
thực phẩm vô cùng quý giá, cùng với nhiều HST biển, 
ven biển, hải đảo đa dạng và phong phú. Các HST biển 
và đại dương đặc biệt quan trọng như HST san hô, HST 
cỏ biển, HST rừng ngập mặn… Hiện nay, hầu hết các 
quốc gia có biển đều xây dựng chiến lược biển quốc gia, 
tăng cường tiềm lực mọi mặt, để khai thác phát triển 
kinh tế, khống chế biển và vươn mạnh ra tới các vùng 
biển sâu, biển xa. Các hoạt động gia tăng của con người 
trên biển đã gây ra nhiều sự cố tràn dầu, hóa chất trên 
biển, cùng với việc đánh bắt hải sản quá mức, tận diệt, 
đã gây ra tác động tiêu cực đến sức khỏe HST biển [2].

Vùng biển Việt Nam đã phát hiện được 11.000 loài 
sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu HST biển điển hình 
như HST san hô, HST cỏ biển, HST rừng ngập mặn [9]. 
Trong tổng số loài được phát hiện, khoảng 6.000 loài 
động vật đáy, 2.038 loài cá, với trên 100 loài cá kinh tế, 
653 loài rong biển, 657 loài động vật phù du, 537 loài 
thực vật phù du, 94 loài sinh vật ngập mặn, 225 loài 

tôm biển, 14 loài cỏ biển, 15 loài rắn biển, 12 loài thú 
biển, 5 loài rùa biển và 43 loài chim nước. Việt Nam 
còn có một nguồn lợi thủy hải sản rất lớn đó là 15 bãi cá 
lớn, 370.000 ha mặt nước, với trữ lượng hải sản 5 triệu 
tấn [1], [2], [3]. 

Từ năm 2012, chỉ số sức khỏe HST biển (OHI) đã 
được thực hiện đánh giá hàng năm. Theo đánh giá 
chung thì các quốc gia phát triển có xu hướng xếp hạng 
cao hơn vì có nhiều nguồn lực để bảo tồn biển và nhập 
khẩu hải sản. Trái lại, các quốc gia đang phát triển có 
nguồn lực ít hơn lại thường xuyên phải chứng kiến 
nguồn tài nguyên biển bị khai thác để xuất khẩu sang 
các quốc gia phát triển.

Theo số liệu điểm số OHI năm 2020 cho 220 quốc 
gia và vùng lãnh thổ tính hết vùng đặc quyền kinh tế 
(EEZ) thì phân bố điểm dao động của các khu vực 
(quốc gia và vùng lãnh thổ) từ 44 đến 95, trong đó có 
tốp cao là 24 quốc gia có điểm số trên 80 điểm, chủ yếu 
tại các quốc gia hải đảo như Đức với 86 điểm đứng thứ 
4 sau Quần đảo Heard và Mcdonald (95 điểm), Đảo 
Howland và Haker (93 điểm) và Đảo Kerguelen (90). 
Tổng số có 10 quốc gia đạt 50 điểm và thấp hơn (7 quốc 
gia châu Phi, 1 quốc gia Trung Mỹ, 2 quốc gia Trung 
cận Đông).
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Năm 2020, Việt Nam đạt 56 điểm, đứng thứ 199 
trong tổng 221 quốc gia và lãnh thổ có biển, thấp hơn 
mức trung bình của toàn đại dương thế giới là 71 điểm 
và có dấu hiệu suy giảm số lượng các sản vật tự nhiên 
khác ngoài cá từ biển. Điểm số OHI trong 5 năm gần 
đây của nước ta hầu như không thay đổi (56 điểm) và 
được dự báo có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian tới. 

Để đánh giá sự suy giảm HST và đo lường trạng thái 
sức khỏe của HST biển do tác động của con người, cần 
có một phương pháp tiếp cận mới, đó là xây dựng bộ 
chỉ số sức khỏe HST biển để nghiên cứu, tính toán, xác 
định sức khỏe HST biển, giúp định hướng cho công tác 
quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển HST biển bền vững 
với các nội dung: (i) Phương pháp nghiên cứu xây dựng 
bộ chỉ số sức khỏe HST biển trên thế giới; (ii) Đề xuất 
phương pháp nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí sức khỏe 
HST biển Việt Nam; Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí sức 
khỏe HST cho vùng biển Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số 
sức khỏe HST biển trên thế giới

Trên thế giới từ năm 2003, đã có một số nghiên cứu 
đánh giá sức khỏe HST biển tính thông qua điểm số sức 
khỏe HST biển thành phần (0 là thấp nhất và 100 là cao 
nhất) và thang phân loại sức khỏe HST biển của Trung 
Quốc, Mỹ, Brazil, Fiji, Israel [4,5,8,10,11,12]. 

Trung Quốc, năm 2003, Xu và cs. (2004) đã đưa ra 
đánh giá sức khỏe HST ven biển của khu vực Hồng 
Công cũng theo thang điểm 100, thông qua loạt tiêu chí 
thành phần và các trọng số mục tiêu, với thang điểm 
phân loại làm 5 mức: (0-20: rất kém; 20-40: kém; 40-
60: trung bình; 60-80: tốt; 80-100: rất tốt) và thực hiện 
theo 5 bước (cùng với 15 nhóm tiêu chí): (i) Tổng quan 
các hoạt động con người (4 nhóm tiêu chí: khai thác 
sử dụng tài nguyên, đô thị hóa, công nghiệp hóa, sản 
xuất nông nghiệp); (ii) Nhận dạng các áp lực tới HST (2 
nhóm tiêu chí: biến đổi thủy động lực, ô nhiễm hóa học 
phát sinh); (iii) Tác động tới HST (5 nhóm tiêu chí: vật 
lý, sinh học, hóa học, hệ thống, dịch vụ HST); (iv) Chỉ 
thị sức khỏe HST (2 nhóm tiêu chí: chỉ thị áp lực lên 
HST, chỉ thị tác động của HST); (v) Đánh giá sức khỏe 
HST (2 nhóm tiêu chí: theo thời gian, theo không gian).

Năm 2012, nghiên cứu của Halper và cs. (2014) [6], 
thuộc Trung tâm Phân tích Sinh thái (NCEAS), Đại 
học Tổng hợp California (Mỹ) đã có đề xuất phương 
pháp đánh giá sức khỏe HST biển theo 10 bộ tiêu chí 
và thiết lập thang điểm phân loại thang chỉ số sức khỏe 
HST biển: 0-25: rất kém; 25-50: kém; 50-75: trung bình; 
75-90: tốt; 90-100: rất tốt. Các tác giả cũng đã tính toán 
thử nghiệm cho các khu vực biển phía Tây nước Mỹ và 
chỉ ra sức khỏe HST biển tại đây đạt mức trung bình.

Brazil, năm 2013, đã xây dựng chỉ số sức khỏe HST 
biển [3], dựa theo 10 tiêu chí: Cung cấp thực phẩm; 

Cơ hội đánh bắt cho ngư dân; Sản vật tự nhiên; Lưu 
trữ cacbon; Bảo vệ bờ biển; Sinh kế; Du lịch và nghỉ 
dưỡng; Giá trị cảnh quan; Giá trị nước sạch; Giá trị đa 
dạng sinh học (ĐDSH). Phạm vi không gian khu vực 
xác định từng tỉnh trên bờ là 1 km và ra đến 3 hải lý. 
Sức khỏe HST biển của Brazil bằng 60 điểm trên 100 
điểm. Sự thay đổi điểm số về sức khỏe HST biển giữa 
các tỉnh, thành ven biển của Brazil phụ thuộc vào các 
mục tiêu, chính sách liên quan đến công tác bảo tồn 
biển, du lịch biển và các ngành khác. Rio de Janeiro có 
số điểm cao nhất, đạt 71/100 điểm, ngược lại, Piaui có 
chỉ số sức khỏe biển thấp nhất và chỉ đạt 47/100 điểm.

Fiji, một quốc gia quần đảo, năm 2014 xây dựng 
chỉ số sức khỏe HST biển [10] theo chỉ số 13 tiêu chí 
thành phần và xếp lần lượt theo các trọng số: Giải trí; 
Du lịch; Đánh bắt hải sản; Nơi cư trú; Nước sạch; Loài 
nhạy cảm; Loài nổi bật; Đa dạng loài; Kinh tế; Sinh kế; 
Bảo vệ bờ biển; Lưu trữ cacbon; Các sản vật tự nhiên.

Israel, năm 2015, xây dựng các tiêu chí sức khỏe 
HST biển [11] theo 8 nhóm tiêu chí: Thực phẩm; Câu 
cá giải trí; Kinh tế; Du lịch; Cảnh quan; Nước sạch; 
ĐDSH; Bảo vệ bờ biển.

Năm 2015, tại Trung Quốc có nghiên cứu đánh giá 
sức khỏe HST biển [8], lựa chọn 8 tiêu chí khi đánh 
giá sức khỏe HST biển cho khu vực biển Hạ Môn và 
xếp thứ tự theo trọng số: Nuôi trồng hải sản; Lưu trữ 
cacbon; Bảo vệ bờ biển; Tính đặc thù; ĐDSH; Du lịch, 
nghỉ dưỡng; Sinh kế và kinh tế ven biển: Môi trường 
nước.

Hiện nay, các hướng nghiên cứu tính toán xác định 
sức khỏe HST biển giúp định hướng cho công tác quản 
lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển HST biển bền vững chủ 
yếu: Phương pháp điều tra thực địa, quan trắc, khảo sát 
định kỳ và đánh giá; Phương pháp lượng giá kinh tế; và  
Phương pháp xác định chỉ số sức khỏe.

Phương pháp xác định chỉ số sức khỏe là phương 
pháp nghiên cứu mới dựa trên phương thức tính điểm 
cho các tiêu chí, với thang dao động từ 0 đến 100. 
Chỉ số sức khỏe HST biển tổng hợp được tính thông 
qua các chỉ số thành phần, do chúng ta tự xây dựng 
và thiết lập, dựa theo cơ sở khoa học khách quan, các 
quan điểm và mục tiêu quản lý. Bộ tiêu chí thành phần 
gồm các thành phần như ĐDSH, nơi cư trú, diện tích 
biển... Phương pháp xác định chỉ số sức khỏe HST biển 
là phương pháp có tính hội nhập và chuẩn mực quốc 
tế, cho phép so sánh sức khỏe HST các khu vực biển, 
các quốc gia khác nhau so với các phương pháp khác, 
phương pháp điều tra thực địa trực tiếp phụ thuộc vào 
trình độ nguồn nhân lực và thiết bị, phương pháp gián 
tiếp lượng giá kinh tế phụ thuộc vào giá trị tiền tệ riêng 
biệt, mức sống của từng quốc gia.

Điểm của bộ chỉ số sức khỏe HST biển bằng tổng số 
điểm của các chỉ số tiêu chí thành phần nhân với trọng 
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số tương ứng của chỉ số thành phần đó, được xác định 
theo công thức sau: 

SKHST = ∑wi * Di

Trong đó: Di – Điểm của chỉ số tiêu chí thành phần 
i (i = 1 đến n), mỗi chỉ số có điểm tối đa là 100 điểm; wi 
– Trọng số của chỉ số thành phần thứ i, tổng các trọng 
số wi bằng 1.

Dựa theo thang phân loại điểm số sức khỏe HST 
biển: kém (0-25), trung bình (25-50), tốt (50-75), rất 
tốt (75-80), các nhà quản lý, hoạch định chính sách có 
thể đưa ra những giải pháp quản lý, bảo vệ, bảo tồn 
thích hợp. Có thể áp dụng giải pháp thiết lập các khu 
bảo tồn biển như là những biện pháp bảo vệ HST biển 
tốt nhất.

3. Xây dựng bộ tiêu chí sức khỏe HST biển 
Việt Nam

Dựa trên các vấn đề về HST, nhóm nghiên cứu thực 
hiện xây dựng bộ chỉ số bằng phương pháp rà soát, 
đánh giá các tiêu chí, PTBV, BVMT sinh thái biển sẵn 
có trong hệ thống thống kê quốc gia và một số nghiên 
cứu trong nước... Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng 
tham khảo các tiêu chí đã và đang áp dụng tại một 
số quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Braxin, Trung 
Quốc, Fiji...

Trên cơ sở tổng hợp đó, nhóm nghiên cứu đề xuất 5 
nhóm tiêu chí chính là: Tài nguyên sinh vật và ĐDSH; 
Tài nguyên phi sinh vật; BVMT; Tác động BĐKH; Khai 
thác sử dụng. Trong đó, nhóm tiêu chí tài nguyên sinh 
vật và ĐDSH mô tả hiện trạng các tài nguyên sinh vật 
và các HST. Nhóm tiêu chí tài nguyên phi sinh vật là các 
dạng tài nguyên nước, tài nguyên đáy biển, tài nguyên 
khoáng sản và tài nguyên năng lượng. Nhóm tiêu chí 
BVMT là nhóm áp lực, các nguồn thải của các hoạt 
động kinh doanh, sản xuất của các ngành kinh tế và 
con người lên môi trường, HST khu vực biển, mô tả 
các nguy cơ ô nhiễm từ các nguồn thải và các tác động 
phản hồi sinh thái. Nhóm tiêu chí tác động BĐKH là 
nhóm các tác động của BĐKH – một quá trình ấm lên 
toàn cầu lên môi trường, HST khu vực biển, mô tả các 
tác động phản hồi sinh thái do BĐKH gây ra. Nhóm 
tiêu chí khai thác sử dụng là nhóm khai thác các dịch vụ 
của HST của một khu vực biển phục vụ lợi ích cho con 
người như hải sản, du lịch, giao thông thủy...

Dựa trên sơ đồ cho thấy, các nhóm tiêu chí của sức 
khỏe HST biển được đề xuất trên mối quan hệ chặt chẽ, 
tác động qua lại với nhau, tạo lập thành một chu kỳ lặp 
lại liên tục. Mỗi nhóm tiêu chí được đề xuất thành lập 
trên đều dựa theo các tiêu chí thành phần đặc trưng 
cho các nhóm tiêu chí.

Có thể kể đến một vài tiêu chí thành phần được đề 
xuất cho các nhóm tiêu chí như:

▲Hình 1. Mối quan hệ giữa các tiêu chí sức khỏe HST biển

- Nhóm tài nguyên sinh vật và ĐDSH
+ Vị trí và tài nguyên vị thế khu vực biển: Đánh giá 

địa lý khu vực biển nghiên cứu và xác định giá trị các tài 
nguyên thiên nhiên nổi bật.

+ Địa lý tự nhiên: Đánh giá về các đặc điểm tự nhiên 
khu vực biển nghiên cứu như địa hình, địa mạo, độ sâu 
đáy biển...

+ Khí tượng thủy văn: Xem xét hiện trạng thời tiết, 
chế độ dòng chảy, sóng, thủy triều của khu vực biển 
nghiên cứu để cho điểm từng yếu tố.

+ Môi trường: Xem xét từng yếu tố trong môi 
trường nước của khu vực biển nghiên cứu để đánh giá 
môi trường sống của các loài sinh vật thủy sinh.

- Nhóm tài nguyên phi sinh vật
+ Tài nguyên nước;
+ Tài nguyên đáy biển (đất, đá, trầm tích);
+ Tài nguyên khoáng sản;
+ Tài nguyên năng lượng. 
- Nhóm BVMT
+ Áp lực, nguy cơ môi trường từ hoạt động kinh tế 

- xã hội: Xác định lượng chất thải từ hoạt động kinh tế 
- xã hội thải ra biển có vượt quá mức cho phép tại khu 
vực biển nghiên cứu hay không.

+ Phản hồi HST: Đánh giá các phản ứng vật lý, 
hóa học, sinh học tác động đối với HST biển khu vực 
nghiên cứu. 

- Nhóm tác động BĐKH
+ Áp lực thiên nhiên: Đánh giá sự gia tăng lượng 

khí thải CO2, nhiệt độ, lượng mưa... của khu vực biển 
nghiên cứu là nhiều hay ít, sau đó dựa vào đó cho điểm 
số thích hợp.

+ Phản hồi HST: Tiêu chí này sẽ đánh giá các tác 
động, ảnh hưởng của BĐKH tới HST như sự suy giảm 
ĐDSH, axit hóa đại dương... 

- Nhóm khai thác sử dụng
+ Đánh bắt hải sản: Đánh giá hiện trạng tổng quan 

về khai thác thủy hải sản, các ngư trường khai thác... 
của khu vực biển nghiên cứu.
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+ Nuôi trồng, phục hồi: Xác định số lượng các khu 
nuôi trồng thủy hải sản, sản lượng nuôi trồng... của 
khu vực biển nghiên cứu. 

+ Du lịch biển đảo: Đánh giá hiện trạng du lịch của 
khu vực biển nghiên cứu dựa trên doanh thu, số lượng 
khách du lịch, nhà nghỉ..., từ đó xác định có ảnh hưởng 
hay không đến HST biển.

+ Giao thông vận tải: Xác định các hoạt động vận 
tải trên biển nhiều hay ít, tác động, ảnh hưởng như thế 
nào đến HST.

+ Diêm nghiệp (làm muối): Xem xét đến việc sản xuất 
muối ở các khu vực ven biển, tác động đến HST biển.

+ Các ngành kinh tế biển xanh: Tiêu chí về phát 
triển năng lượng sạch tái tạo như gió, sóng, bức xạ mặt 
trời, thủy triều, điện hải lưu, sử dụng gradient nhiệt, 
gradient muối.

4. Kết luận 

Việt Nam cần có bộ tiêu chí về chỉ số sức khỏe HST 
biển, để đánh giá sự suy giảm HST và đo lường trạng 
thái sức khỏe của HST biển trên một đơn vị địa lý, giúp 
định hướng quản lý môi trường và HST bền vững hơn 
với một khu vực biển, đảo, hay với khu vực biển cấp 
huyện, cấp tỉnh.

Bộ chỉ số sức khỏe HST đều dùng thang điểm 0 đến 
100, thông qua 5 nhóm thành phần, với các tiêu chí 

thành phần khác nhau (nhóm tài nguyên sinh vật và 
ĐDSH, nhóm tài nguyên phi sinh vật, nhóm BVMT, 
nhóm tác động BĐKH, nhóm khai thác sử dụng), sẽ 
giúp định lượng sự khác biệt của các khu vực biển với 
sự đa dạng HST biển.

Bộ tiêu chí sức khỏe HST biển (sau khi thử nghiệm, 
hiệu chỉnh) có thể giúp thiết lập bảng đánh giá xếp 
hạng sức khỏe HST biển hàng năm cho các tỉnh, thành 
ven biển, các huyện, các hải đảo và có thể với từng loại 
ngành kinh tế biển dựa vào dịch vụ HST, như du lịch, 
đánh bắt cá, sinh kế ven biển..., giúp các ngành định 
hướng PTBV, quản lý hiệu quả các khu vực biển, ven 
biển, hải đảo Việt Nam.

Định lượng đánh giá sức khỏe HST biển quốc gia, 
cũng giúp cho các nhà quản lý, chính sách biển Việt 
Nam xem vị trí của biển Việt Nam đứng thứ hạng bao 
nhiêu, để từ đó định hướng phát triển, điều phối các 
ngành nghề kinh tế biển, công tác BVMT và các HST 
theo chuẩn mực quốc tế, thực hiện hành động phát triển 
có trách nhiệm theo các cam kết của quốc gia thành viên 
tôn trọng hệ thống pháp luật quốc tế, khu vực.

Lời cảm ơn: Bài viết này là một phần kết quả nghiên 
cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn 
xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe HST biển Việt Nam. 
Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát 
Bà. Mã số TNMT.2017.06.11.■
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RESEARCH OF CRITERIA FOR EVALUATING ECOLOGICAL HEALTH 
INDEX FOR VIETNAMESE MARINE ENVIRONMENT 

Du Van Toan 
Vietnam Institute of Seas and Islands

 
ABSTRACT
At present, the marine economy plays a very important role in the economic development of Vietnam. 

According to the Vietnam National Sea Strategy to 2030/2045 with the goal of developing Vietnam into a strong 
country from the sea and sustainable marine economy. However, the development of the marine economy 
also means an increase in the effects of polluting the marine environment, i.e. the deterioration of the natural 
health of the sea and of the marine ecosystems. Sustainable development of the sea economy, associated with 
environmental protection, ecology is an important task of the unified management of the sea and islands. 
Therefore, in order to assess the health status of marine ecosystems in Vietnam and coastal provinces, and 
to help manage integrated and integrated marine environmental resources in Vietnam, research is needed, 
establish a scientific basis to define the set of criteria and health indicators of the marine ecosystem for the 
assessment of marine ecosystem health and sustainable marine economy in Vietnam..

Key words: Marine register, Marine economy, ocean health index, ecosystem health index, marine strategy, 
sustainable development.
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1. Giới thiệu

Theo thống kê của Bộ TN&MT cho thấy, lượng 
chất thải sinh hoạt nông thôn trong cả nước khoảng 
32.000 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom còn thấp, trung bình 
đạt khoảng 40 - 50% so với lượng CTRSH phát sinh. 
Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các vùng nông 
thôn ven đô hoặc các thị trấn, thị tứ cao hơn tỷ lệ thu 
gom tại các vùng sâu, vùng xa. Hiện có khoảng 71% 
CTRSH vẫn chủ yếu được xử lý theo hình thức chôn 
lấp, chỉ 16% được xử lý tại các nhà máy chế biến sản 
xuất phân compost và 13% được xử lý bằng phương 
pháp đốt.

Đã có rất nhiều các xã trong toàn quốc thành lập 
tổ thu gom CTRSH. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý  
CTRSH đa phần là do các hợp tác xã, tổ, đội tự quản 
thu gom đảm nhiệm với chi phí thu gom đối với các 
hộ khoảng 10.000 - 35.000 đồng/hộ/tháng tùy từng 
địa phương. Số tiền thu được chủ yếu dùng để chi trả 
cho người thu gom, vận chuyển chất thải rắn (CTR), 
tuy nhiên so với thu nhập từ các công việc khác ở địa 
phương thì mức chi trả này tương đối thấp. Nếu tính 
thêm chi phí như bảo dưỡng, thay thế các dụng cụ, 
trang bị thu gom, chi phí xử lý CTR thì mức thu này 
không đáp ứng đủ.

Bên cạnh đó, những bất cập trong vấn đề quy hoạch 
các địa điểm xử lý rác còn chưa hợp lý, dẫn đến tình 
trạng mỗi xã có một lò đốt chất thải, hay những bãi 
chôn lấp chất thải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
vẫn phát sinh. Các nghiên cứu cho thấy, việc xử lý chất 
thải rắn tại các địa phương hiện chưa được áp dụng các 

phương pháp và công nghệ đảm bảo, xảy ra tình trạng 
ở một số địa phương, mỗi xã có một lò đốt, các lò đốt 
chất thải rắn sinh hoạt này hầu hết là các lò đốt quy mô 
nhỏ với công suất dưới 300kg/h. Với những lò đốt công 
suất nhỏ cấp xã này, hệ thống xử lý khí thải không có 
hoặc có nhưng không đạt yêu cầu.

Xã Tống Trân, xã Hải Minh và xã Cẩm Lạc, đều là 
những xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc tham khảo 
các mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý đang diễn ra 
trên các địa bàn xã, để từ đó rút ra được những điểm 
mạnh, điểm yếu để có thể áp dụng cho các khu vực 
khác là rất cần thiết, để làm giảm áp lực, giảm ảnh 
hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân. Và làm 
cho môi trường nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu từ các báo cáo, đề 
tài về CTR, báo cáo kinh tế xã hội của xã Tống Trân, xã 
Hải Minh, xã Cẩm Lạc.

- Phương pháp khảo sát thực địa tại các địa bàn xã 
Tống Trân, xã Hải Minh, xã Cẩm Lạc.

- Phương pháp tham vấn cán bộ địa phương, người 
dân và người thu gom, vận chuyển, xử lý CTR.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

a. Giới thiệu chung
Xã Tống Trân nằm ở phía Nam của huyện Phù Cừ 

tỉnh Hưng Yên có tuyến đê ngăn lũ Sông Luộc chạy 

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH  QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
NÔNG THÔN TẠI XÃ CẨM LẠC - TỈNH  HÀ TĨNH, XÃ HẢI MINH 
- TỈNH NAM ĐỊNH VÀ XÃ TỐNG TRÂN - TỈNH HƯNG YÊN

Mai Quang Tuấn 1

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển của nông thôn Việt Nam, thì chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh từ các hộ 

gia đình ngày càng nhiều. Nếu việc quản lý không tốt thì sẽ dẫn đến ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
con người, đến môi trường sống. Nghiên cứu này đánh giá ưu, nhược điểm của các mô hình quản lý CTRSH 
ở ba xã nông thôn nằm ở ba tỉnh khác nhau. Mô hình quản lý CTRSH tại xã Cẩm Lạc - tỉnh Hà Tĩnh, xã Hải 
Minh - tỉnh Nam Định và xã Tống Trân - tỉnh Hưng Yên . 

Từ khóa: CTRSH nông thôn, quản lý CTRSH.
Nhận bài: 15/10/2021; Sửa chữa: 21/10/2021; Duyệt đăng: 26/10/2021.
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qua địa bàn xã. Phía Bắc giáp xã Minh Tiến; Phía Nam 
là con Sông Luộc giáp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; 
Phía Đông giáp xã Nguyên Hoà; Phía Tây giáp xã Minh 
Phượng huyện Tiên Lữ. Xã có diện tích tự nhiên là 8,9 
Km2 được chia làm 3 thôn, tính đến tháng 7/2020 dân 
số xã có 7.473 người, trong đó người trong độ tuổi lao 
động là 3.975 người.

Xã Tống Trân là một xã thuần nông, với 60% diện 
tích là đất nông nghiệp, trên địa bàn xã không có khu 
công nghiệp, hay nghề tiểu thủ công nghiệp. Tính đến 
thời điểm tháng 7/2020 hiện tại xã có 4 công ty, 2 HTX, 
3 Doanh nghiệp tư nhân đã thu hút lao động nông 
thôn có việc làm thường xuyên, số lao động qua đào 
tạo 1.848/3.975 người = 46,5%.

b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý
Hiện nay, nhờ các biện pháp tuyên truyền, cũng như 

việc tập huấn, hướng dẫn của các dự án, người dân xã 
Tống Trân đã thực hiện việc phân loại CTR tại nguồn. 
Ngoài ra cán bộ xã thường xuyên phối hợp với người 
dân để vệ sinh đường làng, ngõ xóm, ngoài ra còn trồng 
cây bên đường để tạo cảnh quan, bóng mát.

Các đoàn thể như Hội phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến 
Binh thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, hướng 
dẫn vận động nhân dân không xả thải, đổ rác ra môi 
trường, giữ gìn cảnh quan thôn, xóm. Mô hình xử lý 
và phân loại rác thải tại nguồn vẫn tiếp tục duy trì với  
1.083 hộ tham gia, mô hình đào hố phân loại xử lý rác 
thải đạt 78%.

Quy trình xử lý CTRSH tại xã: CTRSH phát sinh từ 
các hộ gia đình sẽ được phân loại tại nguồn thành  CTR 
hữu cơ và CTR vô cơ. Phần CTR hữu cơ được các hộ 
gia đình ủ tại vườn trong các hố đào, sau một thời gian 
phân hủy thì CTR này sẽ được tận dụng để làm phân 
bón cho cây trồng. Phần CTR vô cơ khó phân hủy sẽ 
được các hộ thu gom vào các thùng chứa. Sau đó CTR 
tiếp tục được đưa ra xe đẩy tay dung tích khoảng 600 

lít với tần suất thu gom 2 lần/tuần. Rồi CTR được vận 
chuyển ra 4 điểm tập kết trên địa bàn xã. 

Toàn xã có 4 điểm tập kết CTR gồm 1 bãi ở thôn 
An Cầu, 1 bãi ở thôn Trà Dương và 2 bãi ở thôn Võng 
Phan. Xã có 12 người tham gia thành 3 tổ đội thu gom 
rác thải ở 3 thôn thường xuyên tổ chức thu gom.

Hàng năm, CTR ở những bãi tập kết này được vận 
chuyển ra bãi chôn lấp chung của tỉnh Hưng Yên.

c. Kinh phí 
Hiện tại, đơn giá thu gom trên địa bàn của tỉnh 

Hưng Yên căn cứ theo Quyết định số 25/2017/QĐ-
UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 13/10/2017 về 
việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

▲Sơ đồ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR xã Tống Trân

▲Bãi tập kết rác ở thôn Trà Dương

Theo Mục 1.3 của phụ lục Quyết định số 25/2017/
QĐ-UBND, thì hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn 
các xã còn lại trên địa bàn các huyện mức thu là 3.000 
đồng/khẩu/tháng. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn xã 
mới chỉ thu kinh phí cho việc thu gom CTR là 30.000 
đ/hộ/năm. Kinh phí này dựa trên căn cứ thực tế của 
địa bàn xã, cũng như trên cơ sở lấy ý kiến của đa số 
người dân trên địa bàn xã. Việc thu phí thu gom CTR 
có sự tham gia phối hợp của Hội phụ nữ trên địa bàn 
xã. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã do mật độ dân cư thưa 
thớt, nên nhiều hộ gia đình vẫn đóng bao rác vứt ra 
đường,  gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Kinh 
phí thu từ các hộ gia đình cho việc thu gom thấp, dẫn 
đến thu nhập của người thu gom sơ cấp rất thấp chỉ vài 
trăm nghìn/tháng, tuy nhiên công việc thu gom sơ cấp 
không phải là việc làm toàn thời gian chỉ 2 lần/tuần. 
Ngoài ra, tỉnh cần hỗ trợ việc thu gom CTR đều đặn 
hàng năm từ điểm tập kết ra đến khu xử lý tập chung, 
để giảm sự ô nhiễm cũng như gây quá tải tại các điểm 
tập kết.

3.2. Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

a. Đặc điểm chung
Hải Minh là một xã của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định. Xã nằm ở phía Đông Nam  Thành phố Nam 
Định, cách trung tâm Thành phố Nam Định 24  km 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
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theo đường chim bay. Phía Bắc và phía Tây giáp sông 
Ninh Cơ  và huyện  Trực Ninh, phía Tây Nam giáp 
xã  Trực Đại, phía Tây Bắc giáp xã  Trực Thanh, phía 
Bắc giáp xã Trực Đạo, phía Đông Bắc giáp thị trấn Cát 
Thành, phía Đông giáp với xã Hải Anh. Dân số của xã 
hiện tại gần 20.000 dân, chia làm 26 thôn xóm. Kinh tế 
của xã Hải Minh khá đa dạng, gồm nông nghiệp (trồng 
lúa), đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, mây tre đan xuất khẩu và 
nghề cây cảnh. Nghề chủ lực của xã là đồ gỗ mỹ nghệ 
cao cấp. Xã khuyến khích tạo điều kiện cho ngành nghề 
truyền thống phát triển, mở rộng nghề sản xuất đồ gỗ, 
đan bẹ chuối, sản xuất gạch tuynel, dệt may...

b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý
Hiện tại, trên địa bàn xã chưa thực hiện việc phân 

loại CTR tại nguồn. Trên địa bàn xã có đầu tư 1 khu 
xử lý, trong đó có 1 lò đốt để xử lý CTR phát sinh trên 
địa bàn. Trên địa bàn xã có 3 xe chuyên chở CTR dung 
tích mỗi xe khoảng 2 m3. Trung bình một ngày có 4-5 

chuyến vận chuyển ra bãi xử lý. 
Việc thu gom xử lý CTR trên 
địa bàn xã do 2 tổ quản lý, 1 tổ 
thu gom vận chuyển và 1 tổ xử 
lý rác 

CTR phát sinh từ các hộ 
gia đình hàng ngày sẽ được tổ 
thu gom vận chuyển rác thu 
gom bằng các xe chuyên dụng, 
có dung tích 2m3, sau đó CTR 
được vận chuyển ra thẳng bãi 
xử lý chung của xã. Tại đây 
thì tổ xử lý CTR sẽ phụ trách, 

những CTR có thể tái chế được sẽ được tách ra để bán, 
phần còn lại sẽ được đưa vào lò đốt. Hiện tại, xã được 
trang bị 1 lò đốt với  công suất khoảng 500 kg/h để xử 
lý CTR trên địa bàn. 

c. Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý
UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định 

số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 ban hành quy 
định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử 
lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh 
Nam Định.

Mức thu trên địa bàn xã là 8.000 đồng/người/tháng. 
Độ tuổi thu phí từ 1 - 70 tuổi, những hộ đi vắng từ 6 
tháng trở lên thì không tiến hành thu phí. Kinh phí do 
xã đứng ra tổ chức thu, kinh phí thu được sẽ dùng để 
chi trả 50% cho vận chuyển CTR và 50% còn lại cho 
việc vận hành bãi xử lý, lò đốt rác. Thu nhập trung bình 
của người xử lý CTR trên địa bàn xã khoảng 3.500.000 
đồng/tháng.

Khó khăn:
+ Hiện tại bãi xử lý CTR của xã đang quá tải;
+ Nhà nước đã hỗ trợ tiền mua lò đốt, sửa chữa lò 
đốt, tuy nhiên chưa có chính sách hỗ trợ nào khác;
+ CTR không được phân loại tài nguồn mà thu gom 
tập trung, sau đó mới phân loại tại chỗ xử lý, gây 
khó khăn cho nhân công;
+ Kinh phí thu được từ người dân tương đối thấp, 
hiện tại kinh phí thu được dùng để chi trả cho cả 
việc thu gom và xử lý;
+ Việc thu phí của các hộ gia đình cũng tương đối 
khó khăn, có thể thu phí chung với tiền điện, tiền 
nước,... sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn và giảm chi phí 
quản lý.

3.3. Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

a. Đặc điểm chung
Cẩm Lạc là một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam. Xã Cẩm Lạc có diện tích 38,77 km², 
dân số năm 1999 là 6.048 người, mật độ dân số đạt 156 
người/km². Xã Cẩm Lạc có 12 thôn: Đinh Hồ, Đinh 
Phùng, Hoa Thám, Hưng Đạo, Lạc Thọ, Nam Hà, Nam 
Văn, Quang Trung I, Quang Trung II, Trần Phú, Trung 
Đoài, Yên Lạc.

b. Hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý
Tình hình quản lý CTRSH của xã tương đối tốt. 

Người dân tại xã đã thực hiện việc phân loại rác tại 
nguồn. Phương pháp phân loại, thu gom rác thải, ứng 
dụng công nghệ sinh học trong xử lý rác thải tại hộ gia 
đình, giúp giảm thiểu lượng rác thải cần chôn lấp, hạn 
chế rác thải nhựa, xây dựng hố xử lý rác phân vi sinh...

Ngoài việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, 
các ban, ngành đoàn thể của xã cũng tuyên truyền 
vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tác 
hại của chất thải nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong 
hành động thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi 
nilon, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với 
môi trường, hình thành thói quen cho người dân phân 
loại rác tại hộ gia đình. Đồng thời tăng cường tái sử 
dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho 
cây trồng trong sản xuất nông nghiệp...▲Bãi xử lý của xã Hải Minh

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ninh_C%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ninh_C%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%B1c_%C4%90%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1t_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A9m_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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▲Sơ đồ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR xã Cẩm Lạc

Hiện tại, UBND xã làm đầu mối đứng ra quản lý 
CTRSH. Trên địa bàn xã không có người thu gom sơ 
cấp. CTR sau khi được phân loại tại hộ gia đình thì 
CTR hữu cơ sẽ được người dân tận dụng cho chăn 
nuôi, hoặc ủ thành phân trong những hố xử lý được 
xây dựng trong vườn. Phần CTR vô cơ sẽ được thu gom 
định kỳ vào các ngày mồng 9; 19; 29 hàng tháng. Vào 
những ngày này, UBND xã đứng ra thuê đơn vị chuyên 
chở với xe cuốn ép với tải trọng 7 – 10 tấn đến tận thôn 
thu gom (mỗi thôn có khoảng 4 điểm thu gom), CTR 
sau đó được xe vận chuyển lên bãi xử lý chung của 
Thành phố Hà Tĩnh.

Đối với CTR khác như chai gạch đá, chai lọ thủy 
tinh thì được thu gom vào ngày 29 hàng tháng và vận 
chuyển ra bãi tập kết chung của xã. Tỷ lệ thu gom CTR 
của xã đạt trên 90%. Việc phân loại tại nguồn cũng làm 
giảm đáng kể lượng CTR phải thu gom xử lý.

c. Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 

33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 quy định mức giá 
tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Quyết định trên thì gồm có 3 mức thu: Hộ 1 – 
2 người 9.000 đồng/hộ/tháng, hộ từ 3 – 4 người 21.000 
đồng/hộ/tháng, hộ từ 5 người trở lên là 30.000 đồng/
hộ/tháng. Tuy nhiên, xã đang thu của các hộ dân: Đối 
với nhà có 1-2 khẩu: 9.000 đồng/hộ/tháng, hộ có từ 3 

– 4 khẩu: 15.000 đồng/hộ/tháng, đối với hộ có 5 người 
trở lên là 21.000 đồng/hộ/tháng.

Hiện nay, do không phải chi trả cho công đoạn 
trung gian (thu gom sơ cấp), mà chỉ phải chi trả cho 
công đoạn vận chuyển từ xã lên bãi xử lý tập chung của 
thành phố, lên kinh phí thu được từ các hộ dân đảm 
bảo được việc chi trả cho việc vận chuyển thứ cấp.

4. Kết luận

Đối với xã Hải Minh thì tính đô thị hóa khá cao, 
diện tích đất nông nghiệp không còn nhiều. Trên địa 
bàn xã chưa thực hiện việc phân loại CTR tại nguồn, 
mà thu gom chung các CTR phát sinh, rồi thực việc 
phân loại, xử lý CTR bằng phương pháp đốt tại bãi xử 
lý ngay trên địa bàn xã. Việc xử lý bằng Phương pháp  
đốt có làm giảm thể tích CTR, tuy nhiên lò đốt này có 
công suất nhỏ, do đó rất khó để đảm bảo các quy định 
về bảo vệ môi trường như: quan trắc môi trường, xử lý 
nước thải rò rỉ từ khu lưu trữ CTR… Kinh phí dành 
cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chỉ từ nguồn thu 
của các hộ dân trong xã, mà không có sự hỗ trợ của nhà 
nước, do đó việc đảm bảo thu nhập cho người lao động 
cũng như đảm bảo cho việc tuân thủ pháp luật về bảo 
vệ môi trường của bãi xử lý là rất khó khăn. 

Tại địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Tống Trân, đã cơ bản 
thực hiện tốt việc phân loại tại nguồn, do đó làm giảm 
đáng kể lượng rác phải xử lý. Xã Tống Trân có thành 
lập tổ thu gom sơ cấp để thu gom CTR từ hộ gia đình 
ra khu tập kết chung của xã. Xã Cẩm Lạc không thành 
lập tổ thu gom sơ cấp, mà thực hiện thu gom CTR trực 
tiếp từ các hộ dân lên xe cuốn ép, rồi vận chuyển thẳng 
ra khu xử lý chung của tỉnh. Mô hình này có ưu điểm 
là tích kiệm được rất nhiều chi phí, không phải chi trả 
cho việc thu gom sơ cấp, kinh phí thu được từ các hộ 
dân được chi trả cho việc vận chuyển từ xã lên khu xử 
lý chung của thành phố. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đây 
là hai xã thuần nông, người dân có chăn nuôi và có 
vườn... nên có thể tận dụng được CTR hữu cơ cho chăn 
nuôi hoặc có diện tích đất để làm hố ủ, tận dụng để làm 
phân bón.

 Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của xã Cẩm Lạc tương đối 
tốt, đường đã được thảm nhựa đường hoặc bê tông hóa, 
lên xe cuốn ép có thể đi vào được các điểm thu gom 
ở các tổ dân trong địa bàn xã. Đây là mô hình quản 
lý CTR tương đối ưu việt, các xã nông thôn nên tham 
khảo và áp dụng cho địa bàn của mình.

Nhà nước cần có những chính sách, định hướng 
như tạo cơ chế, điều kiện cho các doanh nghiệp thu 
gom, vận chuyển, xử lý phối  hợp, hỗ trợ người thu gom 
sơ cấp, hoặc nhà nước có chính sách mua bảo hiểm Y 
tế cho người thu gom sơ cấp, tạo thêm thu nhập, động 
lực cho người dân tham gia vào việc thu gom sơ cấp, 
do kinh phí thu được từ người dân chi trả cho người 
thu gom sơ cấp còn rất thấp so với mặt bằng thu nhập 
ở địa phương.▲Bãi tập kết của xã
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RESEARCH ON RURAL WASTE MANAGEMENT MODEL IN  CAM 
LAC COMMUNE - HA TINH PROVINCE, HAI MINH COMMUNE -  
NAM DINH PROVINCE AND TONG TRAN COMMUNE - HUNG YEN 
PROVINCE

                                                            Mai Quang Tuan
Hanoi University of Natural Resources and Environment

ABSTRACT
 Along with the development of rural Vietnam, more and more MSW is generated from households. If the 

management is not good, it will lead to pollution, affecting human health and the living environment. This 
study evaluates the advantages and disadvantages of MSW management models in three rural communes 
located in three different provinces. Model of MSW management in Cam Lac commune - Ha Tinh province, 
Hai Minh commune - Nam Dinh province and Tong Tran commune - Hung Yen province..

Key word: Rural solid waste management, solid waste management.

Như vậy có thể thấy, việc phân loại CTR tại nguồn 
ở khu vực nông thôn sẽ làm giảm đáng kể lượng CTR 
phải xử lý, cũng như giảm áp lực cho việc phân loại, xử 
lý CTR tại các bãi xử lý. Việc thu gom thẳng CTR lên xe 
cuốn ép bỏ qua khâu trung gian (thu gom sơ cấp bằng 
xe đẩy tay) cũng tiết kiệm được chi phí và tăng hiệu quả 
quản lý CTR.

Đối với phần xử lý CTR thì cơ quan quản lý cần quy 
hoạch những  những bãi, khu xử lý CTR tập chung với 
quy mô liên vùng (huyện, liên huyện…) để việc đầu tư 
xử lý được bài bản, đáp ứng, tuân thủ các quy định của 
pháp luật về BVMT, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
môi trường. Việc quy hoạch, xử lý CTR tập chung sẽ 
giúp cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong việc quản 
lý, giám sát, thu thập dữ liệu về CTR■
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HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ TẠI CÁC NHÀ MÁY 
ĐỐT RÁC SINH HOẠT Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT
Quá trình đốt rác sinh hoạt phát điện đã và đang được áp dụng tại Việt Nam. Lựa chọn công nghệ xử lý khí 

cho quá trình đốt rác phụ thuộc vào các yếu tố: Tuân thủ các quy định của Việt Nam về nồng độ của các chất 
ô nhiễm trong khí thải, chất lượng của rác thải đầu vào và cấu hình của lò đốt… Hiện nay, với Nhà máy đốt 
rác phát điện công suất 400 tấn/ngày, công nghệ xử lý khí bao gồm hệ thống giảm không xúc tác có chọn lọc 
(SNCR), quá trình bán khô xử lý khí axit, lọc bụi túi vải. Thiết bị của hệ thống xử lý khí của lò đốt công suất 
trên 400 tấn/ngày được nhập khẩu toàn bộ. Với những lò đốt rác sinh hoạt công suất trên 100 tấn/ngày do Việt 
Nam thiết kế chế tạo đang áp dụng công nghệ SNCR kết hợp với quá trình xử lý khí ướt để xử lý khí. Trong 
tương lai rất cần thiết cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí của các dây truyền đốt rác sinh hoạt công suất trên 
100 tấn/ngày để đáp ứng tốt hơn về chất lượng khí thải. 

Từ khóa: Rác sinh hoạt, lò đốt, xử lý khí thải.
Nhận bài: 13/10/2021; Sửa chữa: 1/11/2021; Duyệt đăng: 5/11/2021.

Văn Đình Sơn Thọ 1

1. Giới thiệu chung 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, năm 
2011 tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
phát sinh trên toàn quốc khoảng 44.400 tấn/ngày. Đến 
năm 2019 là 64.658 tấn/ngày (khu vực đô thị 35.624 
tấn/ngày, khu vực nông thôn 28.394 tấn/ngày). Các 
địa phương có khối lượng CTRSH phát sinh trên 1.000 
tấn/ngày chiếm 25% trong đó có Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh phát sinh trên 6.000 tấn/ngày). Khối lượng 
CTRSH tăng đáng kể ở các địa phương có tốc độ đô thị 
hóa, công nghiệp hóa cao như Thanh Hóa (2.175 tấn/
ngày), Hải Phòng (1.982 tấn/ngày), Bình Dương (2.661 
tấn/ngày), Đồng Nai (1.885 tấn/ngày), Quảng Ninh 
(1.539 tấn/ngày), Đà Nẵng (1.080 tấn/ ngày) và Bình 
Thuận (1.486 tấn/ngày) [1]. Hiện nay, trên cả nước 
có 1.322 cơ sở xử lý CTRSH, trong đó gần 381 lò đốt  
CTRSH, 37 dây chuyền chế biến compost, 904 bãi chôn 
lấp [1]. Một số cơ sở áp dụng phương pháp đốt CTRSH 
để thu hồi năng lượng và phát điện, các cơ sở khác kết 
hợp nhiều phương pháp công nghệ để xử lý CTRSH. 
Tại Việt Nam, QCVN 61:2016/BTNMT được áp dụng 
để đánh giá khí thải của các lò đốt rác thải sinh hoạt 
và thành phần của khí thải được thể hiện ở Bảng 1. Có 
thể thấy rằng QCVN 61:2016/BTNMT cho phép mức 
phát thải là khác nhau khi áp dụng tại các vùng miền 
khác nhau. Trong khói thải xuất hiện các thành phần 
như bụi, khí axit, các hàm lượng  kim loại nặng, hợp 
chất hữu cơ của clo… đó là hỗn hợp phức tạp.  Hiện 

1 Viện Khoa học Công nghệ Quốc Tế Việt Nam – Nhật Bản, Đại học Bách Khoa Hà Nội

nay trên thế giới áp dụng các công nghệ đa dạng để xử 
lý khí thải của lò đốt CTRSH để đáp ứng tiêu chuẩn khí 
thải tại các quốc gia.

Bảng 1:  Nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí thải lò đốt 
chất thải rắn sinh hoạt – QCVN61

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
(C)

1 Bụi tổng mg/Nm3 100
2 Axit clohydric mg/Nm3 50
3 Cacbon monoxyt mg/Nm3 250
4 Lưu huỳnh dioxyt mg/Nm3 25
5 Nitơ oxyt ( Tính theo NO2) mg/Nm3 500
6 Thủy ngân và hợp chất mg/Nm3 0.2
7 Cadimi và hợp chất mg/Nm3 0.16
8 Chì  và hợp chất mg/Nm3 1.2
9 Tổng dioxin/furan ngTEQ/

Nm3
0.6

Hàm lượng oxy tham chiếu trong khí thải là 12%
Trong đó nồng độ khí thải (Cmax) được xác định 
theo công thức: Cmax= C x Kv (với hệ số Kv là 0,6; 
0,8; 1,0;1,2;1,4) phụ thuộc vào các vùng miền khác 
nhau.

Với các hạt bụi, hạt kim loại hình thành trong quá 
trình cháy, phương pháp xử lý thường dùng là cyclon, 
lọc bụi túi, lọc bụi tĩnh điện hoặc phương pháp tách 
ướt để loại bỏ.
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Với các khí NOx trong khói thải sử dụng phương 
pháp SNCR (Selective non-catalytic reduction) và SCR 
(Selective Catalytic Reduction) để xử lý.

Với các khí axit trong khói thải như HCl, HF, SO2 
hoặc SO3 sử dụng phương pháp xử lý ướt, xử lý bán khô 
hoặc xử lý khô.

Xử lý kim loại nặng trong khí thải sử dụng các 
phương pháp hấp thụ hoặc hấp phụ.

Với các hợp chất hữu cơ clo phương pháp hấp phụ 
được sử dụng để loại bỏ.

Với các lò đốt rác sinh hoạt tại Việt Nam, việc áp 
dụng các công nghệ xử lý khí phụ thuộc vào công nghệ 
và phải đảm bảo tiêu chí về QCVN61. Khi lựa chọn 
công nghệ xử lý cần xem xét tổng thể đến các yếu tố 
như chi phí đầu tư và chi phí vận hành của hệ thống 
đặc biệt trong bối cảnh chi phí xử lý rác sinh hoạt quá 
thấp. Báo cáo này đề cập đến hiện trạng công nghệ 
đang áp dụng để xử lý khí tại một vài nhà máy đốt rác 
sinh hoạt tại Việt Nam và đưa ra các thảo luận về vấn 
đề này.

▲Hình 1: Mô hình công nghệ nhà máy đốt rác phát điện 
Everbright Cần Thơ

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để tiến hành nghiên cứu chúng tôi sử dụng tài liệu 
từ các báo cáo đầu tư của các dự án. Thăm quan nhà 
máy đốt rác Everbright Cần Thơ để tìm hiểu công nghệ. 
Khảo sát hiện trạng thực tế nhà máy do các kỹ sư Việt 
Nam thiết kế chế tạo và lắp đặt. 

Tiến hành thu mẫu và phân tích thành phần rác sau 
tiền xử lý tại khu xử lý và phân nhóm chất thải, lấy mẫu 
xác định hàm lượng ẩm, hàm lượng tro của rác theo 
TCVN. Tính toán nhiệt trị của rác thải, phân tích thành 
phần nguyên tố bằng các phương pháp phân tích tiêu 
chuẩn. Sử dụng các công cụ tính toán và phần mềm 
chuyên dụng để tính toán quá trình cháy, nhiệt độ cháy 
của cũng như lượng dầu cấp bù cho quá trình cháy.

3. Kết quả và thảo luận 

Hiện nay, trên cả nước có gần 381 lò đốt CTRSH 
trong đó chủ yếu là lò đốt quy mô nhỏ hơn 100 tấn/
ngày do Việt Nam thiết kế, chế tạo [1]. Thực tế hiện 
nay tại nhiều địa phương đã loại bỏ các lò đốt CTRSH 

quy mô nhỏ cấp thôn, xã vì không đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật vận hành và hầu như không có hoặc có hệ 
thống xử lý khí thải như tại các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà 
Nam… Do chi phí xử lý chất thải thấp, mặc dù đã huy 
động xã hội hóa công tác xử lý môi trường nhưng vẫn 
rất khó khăn thu hút được nguồn vốn vào công tác 
BVMT. Hiện nay có duy nhất 1 nhà máy đốt rác phát 
điện Everbright tại Cần Thơ đã đi vào hoạt động và 1 
nhà máy đốt rác phát điện tại Sóc Sơn đang trong quá 
trình hoàn thiện. Theo Mutz D. chỉ có những nơi có 
khả năng thu gom tối thiểu 300-330 tấn rác/ngày và 
nhiệt trị rác 1,672 Kcal/kg nên áp dụng công nghệ đốt 
rác phát điện [2]. Do thực trạng của rác sinh hoạt của 
Việt Nam có hàm lượng ẩm cao trên 60% và hàm lượng 
tro cao (trên 25%) nên nhiệt trị rác sinh hoạt dao động 
từ 900 -1.100 Kcal/kg [1], các đặc tính này không thuận 
lợi cho quá trình đốt rác phát điện. Bên cạnh đó chỉ với 
các đô thị lớn có được đủ lượng thu gom do vậy các nhà 
máy đốt rác phát điện chủ yếu được lựa chọn đầu tư tại 
các đô thị lớn. Đối với đô thị nhỏ, huyện, thị trấn… nơi 
lượng rác thu gom thấp hơn 300 tấn/ngày thì phương 
án phát điện từ rác là không khả thi về cả mặt kỹ thuật 
và kinh tế.

a. Với các mô hình xử lý chất thải quy mô tập 
trung tại các thành phố và đô thị lớn.

Các thông số chính của Nhà máy đốt rác phát điện 
Everbright Cần Thơ và nhà máy đốt rác phát điện Thiên 
Ý - Sóc Sơn được thể hiện ở Bảng 2. Với thiết kế tiêu 
chuẩn cho các nhà máy điện rác tại Trung Quốc thì 
công suất đốt 1 giàn ghi đốt rác là 400 tấn/ngày. Nhà 
máy Thiên Ý xây dựng 5 modul riêng rẽ với công suất 
mỗi modul là 800 tấn/ngày và giàn ghi sử dụng được 
ghép đôi công suất đốt 1 giàn ghi cơ sở (công suất 400 
tấn/ngày). Nhà máy Everbright sử dụng 1 giàn ghi với 
công suất đốt 400 tấn/ngày. Công suất nhà máy Thiên 
Ý lớn gấp 10 lần nhà máy Everbright. Với 2 nhà máy 
công suất thiết kế cho 1 giàn ghi lò đốt là xấp xỉ nhau, 
tuy nhiên hệ thống lò đốt được thiết kế với rác có nhiệt 
trị khác nhau. Với nhà máy Everbright Cần Thơ thiết 
kế đốt rác có nhiệt trị cao hơn so với nhà máy ở Thiên 
Ý - Sóc Sơn. Quy trình công nghệ của cả hai nhà máy 
có thể mô tả theo Hình 1. Rác được đưa đến nhà máy 
và đổ vào hầm chứa. Rác sau đó được cầu trục gắp 
vào phễu của lò đốt và nhờ cơ cấu nạp liệu đưa vào lò 
đốt. Trong lò đốt có 2 vùng cháy sơ cấp và vùng cháy 
thứ cấp. Nhiệt độ của vùng cháy thứ cấp quy định đạt 
950oC và thời gian lưu cháy khống chế tối thiểu 2 giây 
để phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ Cl có trong 
rác thải. Nhiệt của quá trình cháy và nhiệt của khói lò 
sẽ được tận dụng triệt để sản xuất hơi quá nhiệt và vận 
hành tuabin phát điện. Khói lò sau quá trình trao đổi 
nhiệt giảm nhiệt độ xuống 190oC và sau đó sang khu 
vực xử lý khí thải.
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Trong lò đốt nơi có nhiệt độ 950oC, thì NOx chủ 
yếu hình thành do cháy các hợp chất chứa N hữu cơ 
có trong rác. Lò đốt có lắp hệ thống SNCR để giảm sự 
hình thành của NOx dưới 200 mg/Nm3. Các khí axit 
trong khói lò được xử lý bằng phương pháp bán khô 
(semi-dry process). Dung dịch Ca(OH)2 20% được  
phun vào thiết bị dạng sương mù để tiếp xúc trực tiếp 
với khói thải. Trong thiết bị phản ứng bán khô, nước 
sẽ hóa hơi để giảm nhiệt độ của khói thải xuống 150oC. 
Kích thước hạt nước, thời gian tiếp xúc và tốc độ hạt 
nước… là những yếu tố quyết định khả năng loại bỏ 
các khí axit có trong khói thải thông qua các phản ứng 
hóa học sau :

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3/CaSO4 + H2O
2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O
2HF + Ca(OH)2 = CaF2 + 2H2O
Hệ thống hấp phụ than hoạt tính là phương pháp 

làm sạch dioxin hiệu quả và được áp dụng rộng rãi. 
Khói thải sau khi ra khỏi thiết bị phản ứng bán khô sẽ 
tiếp xúc với than hoạt tính. Than hoạt tính được phun 
vào khói thải và được trộn đều. Than hoạt tính bám vào 
bề mặt túi vải tạo thành lớp vật liệu hấp phụ và hấp phụ 
dioxin trong khói thải. Lọc bụi túi vải là phương pháp 
hữu hiệu để xử lý bụi và các kim loại nặng trong khói 
thải. Tại bề mặt túi vải, than hoạt tính, bụi và kim loại 
nặng định kỳ được rũ tách ra khỏi túi lọc. Khói thải sau 
khi qua thiết bị lọc túi có nhiệt độ từ 140-150oC sẽ thải 
ra môi trường.

b. Với các mô hình xử lý chất thải quy mô tập 
trung cấp huyện công suất dưới 100 tấn/ngày

Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn lò đốt công suất 
dưới 100 tấn/ngày được thiết kế, chế tạo trong nước. 

Bảng 2 : Thông số công nghệ chính của nhà máy đốt rác phát điện tại Việt Nam
Nhà đầu tư : Nhà máy đốt rác phát điện Everbright Cần 

Thơ [3]
100% vốn nước ngoài

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý - Sóc Sơn 
[4]
100% vốn nước ngoài

Quy mô xử lý : 400 tấn/ngày 4.000 tấn/ngày ( 5 modul, mỗi modul công 
suất 800 tấn/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng rác để 
thiết kế công nghệ

Nhiệt trị rác: 1.000 – 1.887 kcal/kg (giá trị 
thiết kế 1.500 kcal/kg)
Hàm ẩm rác: max 50%
Hàm lượng tro: max 25%

Nhiệt trị rác : 1.000 – 1.480 kcal/kg ( giá trị 
thiết kế 1.100 kcal/kg)

Công nghệ đốt và phát điện Lò đốt ghi chuyển động, thiết bị sản xuất tại 
Trung Quốc

Lò đốt ghi chuyển động, thiết bị sản xuất tại 
Trung Quốc

Công nghệ xử lý khí  Công nghệ và thiết bị sản xuất tại Trung 
Quốc sử dụng các công nghệ là SNCR xử lý 
NOx, công nghệ xử lý bán khô để xử lý khí 
axit, lọc bụi túi vải.

Công nghệ và thiết bị sản xuất tại Trung 
Quốc sử dụng các công nghệ là SNCR xử lý 
NOx, công nghệ xử lý bán khô để xử lý khí 
axit, lọc bụi túi vải.

Sản lượng điện sản xuất 7,5 MW 75 MW
Chi phí đầu tư 1.054 tỷ (tương đương 8 tỷ/tấn công suất 

năm).
7.170 tỷ (tương đương 5,4 tỷ/tấn công suất 
năm

Rất ít thông tin công bố về các thông số kỹ thuật của 
hệ thống cũng như các thông số về quá trình xử lý khí. 
Trên cơ sở khảo sát thực tế, lấy mẫu phân tích và tính 
toán số liệu, kết hợp với khảo sát các nhà máy xử lý rác 
do các kỹ sư Việt Nam thiết kế chế tạo, các dây chuyền 
xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ đốt tiêu hủy có các 
đặc điểm sau:

Nhà đầu tư 100% vốn Việt Nam.
Quy mô xử lý 100 tấn/ngày cho 1 dây chuyền.
Tiêu chuẩn chất lượng rác để thiết kế công nghệ: 

Nhiệt trị > 1.700 kcal/kg.
Công nghệ đốt: Lò đốt ghi chuyển động, thiết bị sản 

xuất trong nước.
Công nghệ xử lý khí: Công nghệ và thiết bị sản 

xuất tại Việt Nam sử dụng các công nghệ là SNCR xử 
lý NOx, công nghệ xử lý bụi, công nghệ  ướt để xử lý 
khí thải.

Chi phí đầu tư cho dự án: Khoảng 70 tỷ/ 1 dây 
chuyền 100 xử lý 100 tấn (2.1 tỷ/tấn công suất năm).

▲Hình 2 : Mô hình công nghệ đốt rác công suất 100 tấn/ngày
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Theo công nghệ này, CTRSH (sau khi phân loại) 
được đưa vào lò đốt có buồng đốt sơ cấp (nhiệt độ 
≥ 450oC) và thứ cấp để đốt ở nhiệt độ cao (≥ 950 oC) 
tạo thành khí cháy và tro xỉ, giảm được 80 - 90% khối 
lượng chất thải. Thời gian lưu cháy tại buồng cháy thứ 
cấp lớn hơn 2 giây để phá hủy các hợp chất Clo. Khói 
có nhiệt độ cao sẽ đi vào kênh khí, tại đây khói thải sẽ 
trao đổi nhiệt gián tiếp để tạo hơi nước hoặc không khí 
nóng để quay lại lò đốt. Khói lò sau khi trao đổi nhiệt sẽ 
giảm nhiệt độ. Trong thực tế tùy theo yêu cầu sử dụng 
hơi nước hoặc sử dụng không khí nóng sẽ thiết kế các 
thiết bị trao đổi nhiệt để hạ nhiệt độ khói thải xuống 
500oC. Như đã biết vùng nhiệt độ có thể tái tạo dioxin 
trong khoảng nhiệt độ từ 450 - 200oC [5] do đó phải hạ 
nhanh nhiệt độ khói thải để không cho khói thải trải 
qua vùng nhiệt độ này. Thiết bị làm lạnh trực tiếp khói 
lò bằng nước sẽ được sử dụng để nhiệt độ khói lò giảm 
nhanh. Sau đó khói lò sẽ tiếp tục qua thiết bị ventury để 
tách bụi, tách kim loại nặng và sau đó tiếp tục qua thiết 
bị hấp thụ để xử lý các khí axit. Nước sau quá trình giải 
nhiệt và sau quá trình hấp thụ của quá trình xử lý khí 
bao gồm ventury, thiết bị hấp thụ sẽ được thu gom và 
xử lý bằng phương pháp vật lý và hóa học để tuần hoàn 
sử dụng trong hệ thống xử lý khí. Nhiệt độ khói thải 
thường ở mức 65 - 70oC.

c. Các thông số quan trọng cần lưu ý để lựa chọn 
phương pháp xử lý khói thải của lò đốt rác sinh hoạt quy 
mô nhỏ

Với mục tiêu chính là thảo luận hệ thống công 
nghệ của lò đốt công suất dưới 100 tấn/ngày do các kỹ 
sư trong nước thiết kế và chế tạo nên nghiên cứu tập 
chung vào phân tích cho mô hình này.

Chất lượng rác đầu vào: 
Đây là thông số quan trọng nhất để thiết kế nên lò 

đốt cũng như hệ thống xử lý khí. Rác có nhiệt trị càng 
cao thì nhiệt độ vùng cháy càng lớn do đó quá trình 
cháy xảy ra triệt để và giảm tải cho quá trình xử lý khí. 
Với kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy với rác của 
khu vực nông thôn và tại các khu vực xử lý tập trung, 
thành phần tiêu biểu sau quá trình tiền xử lý được thể 
hiện ở Bảng 2. Do Việt Nam có 2 mùa điển hình là mùa 
mưa và mùa khô nên nhiệt trị của rác cũng rất khác 
nhau. Mùa khô độ ẩm rác sau tiền xử lý khoảng 40%, 
độ tro khoảng 20% và nhiệt trị là 1,683 Kcal/kg. Mùa 
mưa độ ẩm rác sau tiền xử lý khoảng 50%, nhiệt trị là 
1,300 Kcal/kg. Các thành phần nguyên tố của rác sau 
tiền xử lý và phân tích thành phần hóa học được thể 
hiện ở Bảng 3. Ngoài thành phần cơ bản trong rác là 
C, H, O thì xuất hiện cả N, S và Cl tuy nhiên S có hàm 
lượng nhỏ.

Sử dụng phần mềm Aspen để tính toán thì với nhiệt 
trị điển hình của rác cho 2 mùa. Với thông số rác thải 
sinh hoạt đầu vào, công suất của lò đốt, hệ số không 

khí thừa là 1,7 và 2,0. Số liệu cơ bản của quá trình cháy 
được thể hiện ở Bảng 4 và Bảng 5. Có thể thấy rằng, vào 
mùa khô khi nhiệt trị của rác là 1.683 Kcal/kg với hệ số 
cấp gió là 1,7 thì nhiệt độ cháy lý thuyết đạt QCVN61, 
tuy nhiên hệ số không khí thừa là 2,0 thì phải cấp bù 51 
kg/h dầu DO để nhiệt độ buồng cháy đạt với QCVN61. 
Khi vào mùa mưa, nhiệt trị của rác giảm xuống 1,300 
Kcal/kg thì lượng dầu cấp bù phải nhiều hơn so với 
mùa khô.

Việc nâng cao nhiệt trị của rác trước khi đốt là rất 
quan trọng và thông số tối thiểu phải đạt 1.700 Kcal/
kg trước khi đốt để đạt nhiệt độ của vùng thứ cấp theo 
QCVN61 và giảm tiêu thụ nhiên liệu đốt kèm. Do đó, 
việc tiền xử lý rác sinh hoạt trước khi đốt là khâu then 
chốt quyết định chất lượng của rác trước khi đốt tiêu hủy.

Cấu tạo lò đốt
Cấu tạo lò đốt là then chốt để quyết định chất lượng 

cháy của rác, nhiệt độ cháy, chất lượng khí thải… Nhà 
máy Cần Thơ thiết kế với nhiệt trị của rác 1.500 kcal/kg, 
nhà máy Sóc Sơn thiết kế đốt rác nhiệt trị 1.100 kcal/
kg. Nhờ tận dụng nhiệt khói thải để nâng nhiệt độ gió 
nóng, điều chỉnh xáo trộn dòng khí trong vùng cháy, 
tái sử dụng khói thải để cấp vào vùng cháy, kiểm soát 
tự động các quá trình cháy… đã cho phép thực hiện đốt 
rác có nhiệt trị thấp mà vẫn đạt QCVN61. Đây là các 
giải pháp kỹ thuật mà các kỹ sư của Việt Nam chưa thể 
thực hiện được.

Với lò đốt công suất 100 tấn/ngày do các kỹ sư Việt 
Nam thiết kế chế tạo bước đầu đáp ứng được QCVN61, 
tuy nhiên, nhiệt trị của rác phải ở ngưỡng tối thiểu là 
1.700 Kcal/kg. Tận dụng gió nóng để nâng cao nhiệt độ 
vùng cháy hoặc để giảm hàm ẩm của rác cũng đã được 
áp dụng trong thực tiễn.
Bảng 3 : Thông số của rác thải sinh hoạt

Thông số Mùa khô Mùa mưa
Nhiệt trị của rác 1,683 Kcal/kg 1,300 Kcal/kg
Hàm ẩm 40% 50%
Lượng tro 20% 20%

Bảng 4: Thành phần nguyên tố (khô và không tro) của rác 
thải sinh hoạt

C H N S Cl O Total

57.49 9.00 1.10 0.35 1.05 31.01 100

Quy trình xử lý khí
Hàm lượng bụi trong khói thải phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố như chế độ vận hành của lò trong quá trình 
cháy. Thành phần chính của bụi là tro bay và muội 
cacbon. Muội cacbon có thể giảm khi nhiệt độ lò đốt 
đạt ngưỡng tiêu chuẩn. Với mô hình các nhà máy lớn 
khi xử lý bằng phương pháp bán khô và nhiệt độ khói 
thải dưới 180oC, sử dụng lọc bụi túi vải để tách bụi. Với 
lọc bụi túi vải thì có thể loại bỏ hoàn toàn bụi có trong 
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khói thải. Với nhà máy công suất nhỏ lựa chọn phương 
án xử lý ướt thì không thể sử dụng được lọc bụi túi 
vải, khi đó venturi và phương pháp hấp thụ sẽ được áp 
dụng để đảm bảo giảm hàm lượng bụi trong khói thải.

Bảng 5: Các thông số tính toán của lò đốt vào mùa khô (lò 
đốt công suất 2,4 tấn/h)

Tỷ lệ gió cấp  1,7 2,0
Không khí cấp 11,773 m3/h 13,851 m3/h
Nhiệt độ không khí 25oC 25oC
Nhiệt độ cháy lý thuyết 958oC 855oC
Nhiệt độ khói thải 958oC 855oC
Lưu lượng khói thải 56,376 m3/h 59,386 m3/h
Lượng dầu cần cấp bù 51 kg/h

Bảng 6 : Các thông số tính toán của lò đốt vào mùa mưa (lò 
đốt công suất 2,4 tấn/h)

Tỷ lệ gió cấp  1,7 2,0
Không khí cấp 10,204m3/h  12,000 m3/h 
Nhiệt độ không khí 25oC 25oC
Nhiệt độ cháy lý thuyết 881oC 789oC
Nhiệt độ khói thải 881oC 789oC
Lưu lượng khói thải 47,508 m3/h 50,052 m3/h 
Lượng dầu cần cấp bù 31kg/h 82kg/h

Trong khói thải có các khí axit như HCl, SO2 hình 
thành do trong quá trình cháy các hợp chất Cl và S 
có trong rác thải. Với chỉ tiêu phân tích rác đầu vào ở 
Bảng 3 có thể thấy hàm lượng Cl lớn hơn so với S do 
đó chủ yếu trong quá trình cháy lượng khí HCl sẽ hình 
thành nhiều hơn so với SO2. Cả hai khí HCl và SO2 đều 
có thể xử lý bằng phương pháp hấp thụ với dung dịch 
kiềm. Với quy trình xử lý ướt thì quá trình xử lý khí 
axit có hiệu suất cao do tỷ lệ lỏng/khí lớn, tiếp xúc pha 
tốt giữa khí và lỏng nên hiệu quả xử lý khí axit cao. Với 
quá trình xử lý bán khô, quá trình xử lý khí axit sẽ hiệu 
suất thấp hơn vì tỷ lệ lỏng/khí giảm nhiều hơn so với 
phương pháp ướt và tiếp xúc pha kém hơn. Việc đảm 
bảo đủ thời gian lưu hai pha khí lỏng và tăng cường tiếp 
xúc pha sẽ quyết định hiệu suất xử lý của thiết bị. Với lò 
đốt công suất nhỏ thì chủ yếu áp dụng công nghệ xử lý 
ướt để xử lý khí axit còn đối với các nhà máy công suất 
lớn thì thường áp dụng phương bán khô.

Ở nhiệt độ 950oC trong lò đốt NOx chủ yếu hình 
thành do quá trình đốt cháy các hợp chất hữu cơ N 
trong rác. Căn cứ vào hàm lượng N có trong rác thải để 
tính toán hàm lượng NOx hình thành. Nếu hàm lượng 
NOx cao hơn quy chuẩn cho phép sẽ áp dụng phương 
pháp SNCR để phun trực tiếp NH4OH vào buồng cháy 
thứ cấp để xử lý NOx. Đây là công nghệ đơn giản và 
hiệu quả trong việc giảm NOx trong khí thải.

Hàm lượng CO trong khí thải xuất hiện do sự đốt 
cháy không hoàn toàn. Trong lò đốt tỷ lệ không khí 

luôn được đảm bảo dư, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện 
khí CO. Để hạn chế sự tạo thành CO, thiết kế đường 
cấp gió của buồng cháy thứ cấp và tốc độ cắt của dòng 
gió cấp hai với dòng khói thải sẽ cải thiện quá trình oxy 
hóa CO. 

Hàm lượng các kim loại nặng tồn tại trong khí thải.  
Khi áp dụng phương pháp xử lý khí thải khô và bán khô 
quá trình xử lý các kim loại nặng phụ thuộc vào hiệu 
quả của quá trình tách bụi. Do hầu hết các kim loại nặng 
đều ngưng tụ trên bể mặt các hạt bụi do vậy quá trình 
tách bụi khói thì sẽ tách phần lớn các kim loại như Cd, 
Ti, Sb, Pb, As, Cr Co, Cu, Mn, Ni, V [6]. Phương pháp 
ventury cũng là giải pháp để giảm các hạt bụi trong khói 
thải do đó cũng là phương pháp có thể xử lý được các 
kim loại nặng có trong khí thải.

Hàm lượng thủy ngân ít tồn tại trong rác thải sinh 
hoạt mà chủ yếu xuất hiện khi đốt rác thải công nghiệp, 
tuy nhiên nó có thể tồn tại trong khói thải do rác không 
được phân loại và có thể có lẫn các tiền chất có khả năng 
hình thành thủy ngân. Thủy ngân sẽ bị cacbon hoạt 
tính hấp phụ khi phun than hoạt tính vào khói thải [7]. 
Than hoạt tính sẽ bám vào lớp túi vải và tạo thành lớp 
hấp phụ thủy ngân. Đối với các hệ thống xử lý khí thải 
không sử dụng cacbon hoạt tính thì khó có thể xử lý 
được thủy ngân.

Hàm lượng dioxin và furan xuất hiện trong khói thải 
là do quá trình tái hợp của các hợp chất Cl sau khi ra 
khỏi lò đốt. QCVN61 quy định thời gian lưu khí phải 
lớn hơn 2 giây ở 950oC để phá hủy hoàn toàn các hợp 
chất hữu cơ Cl, tuy nhiên các hợp chất này lại có khả 
năng hợp lại thành hợp chất hữu cơ chứa Cl tại vùng 
nhiệt độ 450 - 200oC [5]. Với các hệ thống đốt rác phát 
điện sẽ tận dụng nhiệt triệt để để tạo hơi bằng phương 
pháp trao đổi nhiệt. Giải pháp này sẽ sử dụng các thiết 
bị trao đổi nhiệt khói thải với hơi nước và với không 
đi, do đó khói thải trải qua vùng nhiệt độ 450-200oC. 
Đây là vùng có khả năng hình thành các hợp chất hữu 
cơ Cl. Do đó than hoạt tính phải phun vào khói thải để 
hấp phụ các hợp chất hữu cơ Cl. Với các hệ thống đốt 
quy mô nhỏ, do không tận dụng triệt để nhiệt để sinh 
hơi nên khi thiết kế công nghệ sẽ kiểm soát để khói thải 
không trải qua vùng nhiệt độ 450 - 200oC để hạn chế sự 
tái hợp của các hợp chất hữu cơ Clo. Phương pháp tiếp 
xúc trực tiếp khói thải với nước lạnh (quenching) để hạ 
nhiệt độ nhanh khói thải xuống dưới 200oC sẽ hạn chế 
hoàn toàn quá trình tái hợp các hợp chất hữu cơ Cl và 
không hình thành dioxin và furan trong khói thải. Hiệu 
quả việc ức chế quá trình tái hợp các hợp chất hữu cơ Cl 
phụ thuộc vào tốc độ làm nguội khí phụ thuộc vào kích 
thước hạt nước, kỹ thuật tạo sương, thời gian lưu và tiếp 
xúc hạt nước và không gian hóa hơi… Việc không đảm 
bảo các yếu tố công nghệ có thể dẫn đến giảm khả năng 
ức chế hình thành hợp chất hữu cơ Cl và nguy cơ hàm 
lượng  dioxin và furan cao trong khói thải.
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CURRENT STATUE OF FLUE GAS TREATMENT AT MUNICIPAL SOLID 
WASTE INCINERATOR IN VIETNAM

Van Dinh Son Tho
Vietnam - Japan International Institute for Science of Technology, 

Hanoi University of Science and Technology 

ABSTRACT
Municipal solid waste treatment by incineration or intergration with electricity generation is being applied 

in Vietnam. The technological selection for flue gas treatment depends on several factors such as: Vietnam's 
emission standards, the specification of the solid waste and the incinerator’s configuration. Currently, waste 
incinerator for electric generation with capacity of 400 tons/day, the flue gas treatment  combine of selective 
non catalytic reduction (SNCR), semi-dry, bag filter and it is totally imported from abroad. For domestic-
designed incinerator with capacity of 100 ton/day, the combination of SNCR and wet process are applied. In 
the future, it is necessary to improve the solutions for flue gas treatment of  domestic-designed incinerator..

Key words: Municipal solid waste, Incinerator, Flue gas treatment.
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4. Kết luận 

Chất lượng khí thải của lò đốt rác sinh hoạt phụ thuộc 
vào 3 yếu tố chính đó là chất lượng rác đầu vào, cấu tạo 
của lò đốt và hệ thống xử lý khí thải. Với các lò đốt quy 
mô lớn kết hợp với sản xuất điện có công suất trên 400 
tấn/ngày, toàn bộ công nghệ được nhập khẩu đồng bộ với 
chi phí đầu tư lớn, chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng 
cao và nhiều bí quyết công nghệ… thời gian thu hồi vốn 
dài. Tại thời điểm hiện tại chỉ có các công ty Trung Quốc 
tham gia vào thị trường xử lý chất thải để phát điện với 
100% vốn đầu tư nước ngoài và tỷ lệ nội địa hóa gần như 
không đáng kể.

Với các hệ thống xử lý rác thải với công suất 100 tấn/
ngày/dây chuyền, các kỹ sư Việt Nam đã làm chủ hoàn 
toàn thiết kế, chế tạo và lắp ráp vận hành với chi phí hợp 
lý và đảm bảo yếu tố kinh tế của dự án. Mô hình này bước 
đầu đã giải quyết được vấn đề xử lý rác thải ở quy mô cấp 
huyện và có thể phát triển lên với công suất lớn đến 200 - 

300 tấn/ngày trên cơ sở kết hợp các modul 100 tấn/ngày, 
tuy nhiên, vấn đề xử lý khí cần phải được thiết kế đồng bộ 
và hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí của QCVN61 
đặc biệt lưu ý là các cụm thiết bị xử lý hợp chất hữu cơ Cl, 
xử lý axit và xử lý bụi.

Với chi phí xử lý rác thải bằng phương pháp đốt tiêu 
hủy đang áp dụng trong khoảng 350.000 - 410.000 đồng/
tấn thì lựa chọn giải pháp đồng bộ từ lò đốt và công nghệ 
xử lý khí thải cần phải được nghiên cứu và thiết kế đúng 
tiêu chuẩn để đảm bảo tính kinh tế của dự án. Phương 
pháp xử lý khí phù hợp với quy mô này sẽ là phương pháp 
xử lý khí ướt, tuy nhiên phương pháp này có đặc điểm là 
sử dụng lượng nước lớn. Trong tương lai khi chi phí xử lý 
chất thải cao hơn, các giải pháp cải tiến thiết kế lò đốt, áp 
dụng các phương pháp xử lý khí thải tiên tiến như phương 
pháp khô, phương pháp bán khô, SCR… cần được nghiên 
cứu để áp dụng để đem lại hiệu quả xử lý khí tốt hơn.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, đề tài mã số B2020-BKA-09■

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1772-1#auth-Marta-Marczak
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1772-1#auth-Stanis_aw-Budzy_
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1772-1#auth-Jakub-Szczurowski
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1772-1#auth-Krzysztof-Kogut
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1772-1#auth-Piotr-Burmistrz
https://link.springer.com/journal/11356
https://doi.org/10.1007/s11356-018-1772-1
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LỰA CHỌN VỊ TRÍ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ DỰA TRÊN GIS

TÓM TẮT
Lựa chọn vị trí là một trong những hoạt động cơ bản đòi hỏi một quy trình ra quyết định kỹ lưỡng để xây 

dựng, mở rộng hoặc di dời một dự án cụ thể như bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, tòa nhà, bãi chôn 
lấp và các khu dân cư. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là chọn địa điểm phù hợp cho một trung tâm hội 
nghị tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao mang tính đặc trưng ở thành phố Thanh Hóa. Nhóm nghiên cứu 
đã áp dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí dựa trên GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) 
và phát triển ba mô hình bao gồm mô hình hạn chế, mô hình phù hợp và mô hình địa điểm phù hợp để triển 
khai lựa chọn địa điểm phù hợp nhất cho một trung tâm hội nghị. Bên cạnh đó, quyết định này dựa trên các 
phương pháp MCDA, nội suy kết hợp tuyến tính có trọng số (WLC). Mô hình cho thấy vị trí thích hợp cuối 
cùng để xây dựng một trung tâm hội nghị đạt tỷ lệ thấp so với các giá trị còn lại với 45%, 14,6%, 22,4%, 17,5% 
và 0,5% lần lượt đại diện cho các diện tích không phù hợp, ít phù hợp nhất, tương đối phù hợp, phù hợp, và 
rất phù hợp.

Từ khóa: Phân tích đa tiêu chí; lựa chọn vị trí, ra quyết định.
Nhận bài: 26/10/2021; Sửa chữa: 1/11/2021; Duyệt đăng: 3/11/2021.

1 Trường Đại học Thủ Dầu Một

1. Giới thiệu

Lựa chọn vị trí là một trong những nguyên tắc chính 
của quy hoạch xây dựng có tác động rất lớn đến thiết kế 
của một công trình được đề xuất [1] và sự thành công 
hay thất bại của một dự án [2]. Quá trình lựa chọn là 
cuộc điều tra dài hạn và quyết định phức tạp do nhiều 
tiêu chí và mục tiêu, dựa vào các yếu tố môi trường, địa 
chất, kinh tế - văn hóa – xã hội và khoảng cách gần xa 
đến các tuyến giao thông, nguồn nước, mà không xung 
đột các mục đích khác. Do đó, xây dựng được đề xuất 
cho các mục tiêu khác nhau sẽ có các yêu cầu và cân 
nhắc khác nhau để lựa chọn địa điểm. Ví dụ, một vị 
trí phù hợp cho các tòa nhà dân cư sẽ không được xây 
dựng trên khu đất nông nghiệp hoặc khu bảo tồn, hoặc 
ảnh hưởng của sức khỏe cộng đồng nên được xem xét 
trong trường hợp xây dựng bãi rác.

Cách tiếp cận truyền thống để lựa chọn vị trí dựa 
trên phân tích về tính toán số liệu thống kê, kinh 
nghiệm hoặc thậm chí trên các hoạt động hằng ngày. 
Thủ tục quyết định đòi hỏi nỗ lực từ một số chuyên 
gia từ các lĩnh vực khác nhau để chọn giải pháp thay 
thế tốt nhất bằng cách xem xét thông tin có sẵn và các 
tính năng đồ họa và không gian địa lý [3]. Trong những 
năm gần đây, những chuyên gia hoạch định dự án đã 

áp dụng các hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hỗ trợ họ 
quyết định lựa chọn vị trí dự án nhờ vào khả năng phân 
tích không gian của GIS. 

GIS được sử dụng kết hợp với các phương pháp 
khác như hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) và phân 
tích quyết định đa tiêu chí (MCDA). GIS-MCDA là 
một thủ tục chuyển đổi và tích hợp các tiêu chí hoặc 
yếu tố (dữ liệu địa lý) và ý tưởng của người ra quyết 
định để đạt được kết quả sau cùng của các lựa chọn 
thay thế [3, 4]. GIS-MCDA vẫn là một phương pháp 
phân tích hiệu quả khi sử dụng các dữ liệu phi không 
gian và không gian để tạo ra thông tin hữu ích và đưa 
ra quyết định tốt nhất [5]. Là vấn đề quyết định không 
gian, đòi hỏi một tập hợp toàn diện các lựa chọn thay 
thế thực tế, mục tiêu gây mâu thuẫn và tiêu chí đánh 
giá, do đó GIS-MCDA đã được đề xuất để giảm sự sai 
sót và cung cấp cho người ra quyết định khả năng đưa 
ra phán đoán đáng tin cậy [6]; giảm xung đột giữa các 
tiêu chí đánh giá liên quan và người ra quyết định bằng 
cách cung cấp một đánh giá hợp lý và chấp nhận được 
dựa trên một quy trình hợp lý, minh bạch và được lưu 
trữ lại. Một số nghiên cứu đã áp dụng MCDA dựa trên 
GIS để lựa chọn vị trí như sân bay [7], cánh đồng năng 
lượng gió [8], khu công nghiệp [6], bãi chôn lấp [5, 9, 
10], hoặc nhà máy đốt rác thải rắn đô thị [11, 12].

Võ Đức Thưởng 
Lê Trọng Diệu Hiền

(1)
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Nghiên cứu được thực hiện dựa trên sự đánh giá 
phù hợp về sử dụng đất với quan điểm xác định vị trí 
tốt nhất cho một trung tâm hội nghị nhỏ theo phong 
cách đặc trưng văn hóa của thành phố Thanh Hóa, Việt 
Nam đáp ứng các yêu cầu sau: 1) Xây dựng không nên 
cản trở hoạt động của nông nghiệp; 2) Xây dựng không 
nên làm giảm giá trị thẩm mỹ và bảo tồn của tài sản; 
3) Xây dựng không nên làm giảm thu nhập hiện tại từ 
nông nghiệp và lâm nghiệp; 4) Xây dựng không phải 
đối mặt với các mối nguy hiểm lũ lụt đáng kể. Trong 
nghiên cứu, quyết định này dựa trên MCDA, lớp phủ 
Boolean và kết hợp tuyến tính có trọng số (WLC).

2. Phương pháp luận
2.1. Nghiên cứu khu vực

▲Hình 1: Bản đồ thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa nằm ở phía Đông của tỉnh 
Thanh Hóa, nằm ở trung tâm đồng bằng Thanh Hóa, là 
đô thị lớn nhất của đồng bằng duyên hải miền Trung. 
Thành phố có diện tích 147 km² với nhiều dãy núi đá 
rải rác, những cánh đồng rộng - hẹp và nông - sâu được 
bao quanh. Bên cạnh đó, thành phố có hệ thống sông 
bao gồm các sông Thọ Hạc, Cốc, Lai Thành, Nha Lệ và 
Kênh Bắc, cung cấp lưu lượng nước phục vụ tưới tiêu 
vào mùa hạn và kiểm soát lũ lụt và cung cấp nước sinh 
hoạt cho người dân trong thành phố. Trong khu vực 
này, một phần lớn lượng mưa hàng năm (trung bình 
40-50 %) xảy ra trong mùa mưa [13], với nhiệt độ trung 
bình hàng năm từ 23,3 0C đến 23,6 0C.

2.2. Quy trình thực hiện
Hình 2 thể hiện tổng hợp đầy đủ các thông tin nhập 

liệu cho việc lựa chọn địa điểm cho trung tâm hội nghị 
nhỏ tại thành phố Thanh Hóa.

2.3. Xử lý trước dữ liệu
Các tiêu chí xác định vị trí phù hợp cho một trung 

tâm hội nghị tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao mang 
tính đặc trưng ở thành phố Thanh Hóa có thể được 

▲Hình 2: Tóm tắt lưu đồ dòng nhập liệu lựa chọn vị trí

phân loại thành các nhóm sau: Tiêu chí môi trường và 
không gian. Các tiêu chí môi trường bao gồm các khía 
cạnh bảo vệ thiên nhiên, tức là các khu vực nhạy cảm 
như: khu vực được bảo vệ và nước bề mặt, trong khi 
các tiêu chí không gian bao gồm độ dốc và chức năng 
sử dụng đất (lúa, các loại cây trồng khác và vườn cây 
ăn quả). Những tiêu chí này có thể được chia thành các 
yếu tố và ràng buộc. Các yếu tố làm tăng hoặc giảm sự 
phù hợp được đánh giá trên một mô hình nội suy độ 
dốc có nguồn gốc từ độ cao (DEM), khoảng cách đến 
các tuyến giao thông, khoảng cách đến các sông, hồ và 
khả năng ngập lụt hàng năm. Các ràng buộc được gán 
cho một yếu tố nhất định và thường có giá trị là 1 - phù 
hợp và 0 - bị hạn chế. Ví dụ, sự tồn tại của một khu vực 
xây dựng bị hạn chế ở vị trí đất nông nghiệp, rừng và 
khu vực ngập lụt.

Các bộ dữ liệu vectơ đại diện cho các tiêu chí riêng 
lẻ được liệt kê trong Bảng 1 đã được rasterized cho 
phân tích kết hợp tuyến tính có trọng số (WLC). Nhóm 
nghiên cứu đã tạo ra:

Các lớp mới từ hệ thống thoát nước thủy văn đại 
diện cho nguồn nước từ xa bao gồm nhiều vùng đệm: 0 
– 200 m, 201 – 350 m, 351–500 m, 500–650 m, 651– 800 
m và > 800 m. Lớp học đại diện cho các vị trí khoảng 
cách (> 800 m) đã được đánh giá là các địa điểm phù 
hợp nhất và gần nhất là ít phù hợp nhất.

Các lớp học mới từ mạng lưới đường bộ đại diện cho 
khoảng cách đến đường bao gồm nhiều vùng đệm 0–50 
m, 51–250 m, 251–500 m, 501–750 m, 751–1.000 m và 
>1.000 m. Trong những trường hợp này, vùng đệm đầu 
tiên đại diện cho các khu vực không phù hợp cho vị 
trí. Lớp đại diện cho các khu vực khoảng cách (51-250 
m) đã được đánh giá là phù hợp nhất trong khi khoảng 
cách dao động 0-50m và > 1.000 là ít phù hợp nhất.
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Độ dốc từ DEM được phân loại lại thành năm lớp 
0°–2,5°, 2,5°–5°, 5°–7,5°, 7,5°–10° và trên 10°. Lớp đại 
diện cho các khu vực bằng phẳng (0° đến 20°). Lớp đại 
diện cho các khu vực bằng phẳng (0° đến 2,5°) đã được 
đánh giá là phù hợp nhất và các khu vực dốc nhất là ít 
phù hợp nhất.

Tiếp theo, việc đánh giá các trọng số nhằm xếp hạng 
các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên của người ra quyết định 
[14]. Mỗi yếu tố được tiêu chuẩn hóa theo thang điểm 
từ 1 đến 10. Về chi tiết, giá trị của 1 được gán cho ít phù 
hợp nhất trong khi giá trị 10 được gán cho những giá 
trị phù hợp nhất. Liên quan đến các tiêu chí ràng buộc, 
chúng tôi đặt giá trị 0 cho lệnh cấm và 1 cho vị trí phù 
hợp (Bảng 1).

2.4. Phân tích phù hợp với vùng đất bằng tổ hợp 
tuyến tính có trọng số (WLC)

Các bản đồ raster một yếu tố được kết hợp với trọng 
số khác nhau để thể hiện tầm quan trọng tương đối của 
chúng theo công thức 1. Hình 3 tóm tắt luồng công 
việc hoàn chỉnh của sự kết hợp. Trong nghiên cứu này, 
các tác giả đã đề xuất cùng một trọng số giữa các yếu 
tố duy nhất, nói cách khác, các mô hình chỉ số có cùng 
tầm quan trọng.

Bảng 1: Tiêu chí trong phân tích kết hợp tuyến tính có trọng số (WLC)

Dữ liệu Loại xuất 
xứ

Các yếu tố / ràng 
buộc Khung cảnh

Sử dụng đất

Khu vực được bảo 
vệ Raster Ràng buộc Bên trong khu vực = 0, bên ngoài = 1; (0 = cấm; 1 

= phù hợp)
Nông nghiệp/ Cây 
trồng Raster Ràng buộc Bên trong khu vực = 0, bên ngoài = 1; (0 = cấm; 1 

= phù hợp)
Ngập lụt Raster Ràng buộc Thang điểm từ 1 đến 10; từ ít nhất đến phù hợp nhất
Tuyến đường Vectơ Yếu tố Thang điểm từ 1 đến 10; từ ít nhất đến phù hợp nhất
Hệ thống thoát 
nước (sông, ao 
hồ)

Vectơ Yếu tố Thang điểm từ 1 đến 10; từ ít nhất đến phù hợp nhất

Độ dốc Raster Yếu tố Thang điểm từ 1 đến 10

▲Hình 3: Mô hình gán giá trị kết quả
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0   (Công thức 1) [8]
Trong đó: S là điểm pixel của vị trí phù hợp cuối 

cùng, wi là trọng số của một yếu tố i = 1,..., n; k – giá trị 
của yếu tố i = 1,... n với n là số lượng yếu tố.

Trong trường hợp, khi các ràng buộc Boolean cũng 
được áp dụng (tức là các khu vực được bảo vệ, khu vực 
nông nghiệp), điểm số phù hợp có thể được sửa đổi 
bằng cách nhân sự phù hợp được tính từ các yếu tố bởi 
sản phẩm của các ràng buộc (Công thức 2).

S
i

n
i i jw k c

0    (Công thức 2) [8]

Bảng 2: Các mức độ phù hợp với lựa chọn vị trí cho trung tâm hội nghị
Mức độ phù hợp 
với vị trí lựa chọn Giá trị Mô tả chi tiết

Rất phù hợp 5 Các khu vực không có giới hạn đáng kể cho việc xây dựng và phát triển lâu dài cho trung 
tâm hội nghị.

Phù hợp 4 Các khu vực không có giới hạn đáng kể đối với việc xây dựng và phát triển lâu dài trung tâm 
hội nghị. Họ có thể có những hạn chế nhỏ mà không ảnh hưởng. 

Tương đối phù 
hợp 3

Các khu vực đất có một số hạn chế cho việc xây dựng và phát triển lâu dài trung tâm hội 
nghị; những hạn chế này sẽ làm giảm lợi thế của trung tâm hội nghị. Tuy nhiên, chúng vẫn 
có thể xem xét lựa chọn, nhưng sẽ thấp hơn đáng kể so với khu vực rất phù hợp và phù hợp.

Ít phù hợp nhất 2 Các khu vực có hạn chế chung không tốt cho việc xây dựng trung tâm hội nghị. Những hạn 
chế này sẽ làm giảm đáng kể lợi ích của việc xây dựng.

Không phù hợp 1 Các khu vực không được lựa cho cho việc xây dựng trung tâm hội nghị.
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Trong đó:  cj là điểm số của ràng buộc j.
Các mô hình được gán cho các giá trị tích lũy cho 

ra kết quả là: không phù hợp, ít phù hợp nhất, tương 
đối phù hợp, phù hợp và rất phù hợp. Mô tả các tiêu 
chí của mô hình được thể hiện chi tiết trong Bảng 1. 
Các vị trí có độ phù hợp rất cao cho việc xây dựng bao 
gồm: Khoảng cách dài nhất đến các sông và hồ, khoảng 
cách trung bình đến tuyến giao thông (51-250 m, tránh 
tiếng ồn từ giao thông), độ dốc thấp nhất và bên ngoài 
các khu bảo tồn, đất nông nghiệp. Ngược lại, các địa 
điểm có ít phù hợp nhất là những địa điểm có khoảng 
cách tuyến giao thông dài nhất, gần các sông và hồ nhất 
(tránh xói mòn), độ dốc cao nhất. Cuối cùng, các địa 
điểm không phù hợp nằm bên trong các khu vực bảo 
tồn và đất nông nghiệp.

3. Kết quả và thảo luận

Bản đồ raster một yếu tố cho phân tích WLC đã 
được trình bày trong Hình 3. Trọng số cho mỗi phân 
loại của các tiêu chí cụ thể đã được trình bày trong 
Bảng 1.

Theo kết quả của phân tích WLC, các vị trí được lựa 
chọn phù hợp nhất đã được xác định và trình bày trên 
bản đồ phù hợp (Hình 4). Nó hiển thị các khu vực có 
giá trị pixel bằng 5 (rất phù hợp) và 4 (phù hợp). Tổng 
diện tích được coi là phù hợp nhất đối với các tiêu chí 
được phân tích là 401.300 m2. Tuy nhiên, các khu vực 
này nằm rải rác xung quanh thành phố với diện tích 

nhỏ hơn 2.000 m2 cho mỗi khu vực trong khi diện tích 
cần thiết cho một trung tâm hội nghị với các phòng 
theo phong cách nhà nghỉ là khoảng 2.000 – 4.000 m2. 
Do đó, mức giá trị phù hợp là tốt nhất lựa chọn trong 
trường hợp của chúng tôi. Các khu vực lớn nhất và 
thống nhất nằm ở trung tâm của thành phố. Cần phải 
đề cập rằng các địa điểm được xác định là tạm thời và 
yêu cầu điều tra thêm và chi tiết hơn bao gồm khảo 
sát hiện trường trước khi quyết định cuối cùng được 
đưa ra.

Ở vị trí này, các tiện nghi cần thiết như các tuyến 
giao thông, điện và nước đã có sẵn, do đó chủ sở hữu 
có thể tránh được một số chi phí xây dựng. Hơn nữa, 
trung tâm hội nghị được xây dựng gần hồ, một góc nhìn 
tốt sẽ hấp dẫn hơn đối với người dân đến dự hội nghị 
của thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, nhiệm vụ bảo tồn 
cũng đạt được nếu lựa chọn này được chấp nhận. Các 
khu vực được xác định địa điểm lịch sử cụ thể là Hàm 
Rồng sẽ được bảo vệ.

▲Hình 5: Kết quả phân tích độ phù hợp cho việc lựa chọn vị 
trí trung tâm hội nghị

Nhiều lợi thế của việc ra quyết định hỗ trợ các 
phương pháp MCDA và GIS đã được báo cáo trước đây 
[15, 16]. Tuy nhiên, như đã đề cập trong phương pháp 
trên rằng mức độ và tầm quan trọng của các yếu tố/
ràng buộc duy nhất đã bị bỏ qua, nói cách khác, các mô 
hình có cùng chỉ số đánh giá như nhau. Do đó, việc lựa 
chọn vị trí thích hợp chịu ảnh hưởng đến việc phân bổ 
các trọng số trên các tiêu chí đánh giá.

4. Kết luận 

Nghiên cứu này trình bày cách tiếp cận dựa trên 
MCDM và GIS để xác định chọn địa điểm phù hợp cho 
một trung tâm hội nghị tổ chức các sự kiện văn hóa 
thể thao mang tính đặc trưng ở thành phố Thanh Hóa, 
Việt Nam. MCDA bao gồm các tiêu chí địa hình, môi 
trường và sử dụng đất dựa trên kiến thức chuyên môn, 
cũng như dữ liệu nghiên cứu tương tự có sẵn từ khu 
vực nghiên cứu. Các bản đồ thể hiện sự phù hợp với 

▲Hình 4: Bản đồ raster một yếu tố để phân tích WLC với 
a) Phạm vi khoảng cách đến các tuyến giao thông b) Khoảng 
cách đến các sông và hồ c) Khu vực bảo tồn d) Diện tích đất 
nông nghiệp và e) Phạm vi ngập lụt

a

c

d e

c

b
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vị trí cuối cùng cho thấy phần trung tâm của khu vực 
nghiên cứu có sự phù hợp cao nhất cho một trung tâm 
hội nghị. Nghiên cứu còn hạn chế trong việc xác định 
khu vực, vị trí chính xác xây dựng dự án. Trong tương 

lai sẽ tập trung vào việc khám phá thêm phương pháp 
quyết định đa tiêu chí phù hợp với trọng số cho các tiêu 
chí quan trọng và cho phép người ra quyết định đưa ra 
quyết định cụ thể vị trí thực hiện xây dựng dự án■
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 GIS-BASED MULTI-CRITERIA ANALYSIS METHOD  FOR 
CONFERENCE CENTER LOCATION 

Vo Duc Thuong,  Le Trong Dieu Hien
University of Thu Dau Mot

ABSTRACT
Location selection is one of the basic activities that require a thorough decision-making procedure for 

construction, expansion, or relocation of a specific project such as hospital, school, industrial zone, building, 
landfill, and residential sub-division. The main objective of this study is to select suitable sites for a small 
conference center with motel-style rooms in Thanh Hoa city. We applied GIS-based Multi-Criteria Decision 
Analysis (MCDA) and developed three models comprising the restriction model, the suitability model, and 
the integrated suitable locations model to observe the optimal location for a small conference center. Besides, 
the decision was based on the MCDA, Boolean/ fuzzy overlay, and Weighted Linear Combinations (WLC). 
The integrated model showed the final suitable location for the construction of a small conference center with 
motel-style rooms indicated that 45 %, 14.6 %, 22.4 %, 17.5 %, and 0.5 % of the areas were unsuitable, least 
suitable, suitable, moderately suitable, and highly suitable respectively.

Key word: Multi-Criteria Analysis, site selection, decision making..
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VI NHỰA 
TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN CÁT BÀ, HẢI PHÒNG, VIỆT NAM

1 Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT
Lần đầu tiên đánh giá hiện trạng vi nhựa (microplastic) tại đảo Cát Bà, một đảo du lịch lớn nằm ở thành 

phố Hải Phòng thuộc phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu phân tích vi nhựa trong môi trường nước biển được 
thực hiện ở 9 trạm quan trắc gắn liền với các địa điểm nuôi trồng thủy sản và bến tàu thuyền neo đậu. Vi nhựa 
được lấy bằng lưới phù du kích thước mắt lưới 80μm, mật độ vi nhựa trong mùa khô là 12,73 ± 7,49 n/m3; 
mùa mưa là 17,06 ± 7,24 n/m3. Vi nhựa có nhiều màu sắc và kích thước khác nhau và chủ yếu được làm từ 
polyethylene, polystyrene.

Từ khóa: Đặc điểm, hiện trạng, đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, vi nhựa.
Nhận bài: 2/11/2021; Sửa chữa: 11/11/2021; Duyệt đăng: 15/11/2021.

1. Giới thiệu

Sản lượng nhựa được sản xuất tính đến năm 2018 
là khoảng hơn 359 triệu tấn và vẫn đang tăng trong 
những năm sau đó, với đặc tính bền, rẻ tiền và kiểu 
dáng phong phú nhựa được ứng dụng trong nhiều 
cuộc sống của con người. Trong những năm gần đây, 
cùng với sự phát triển của xã hội thì ô nhiễm rác thải 
nhựa cũng được quan tâm hơn; nhiều quốc gia, tổ chức 
thế giới đã và đang tìm ra các giải pháp quản lý lượng 
rác thải nhựa trong môi trường biển.

Đến nay, có nhiều nghiên cứu về chất thải nhựa và 
nhiều định nghĩa về vi nhựa khác nhau, tổng hợp lại 
vi nhựa được định nghĩa ngắn gọn như sau: Vi nhựa 
là các mảnh vụn nhựa hoặc các vật thể nhựa ở bất cứ 
hình dạng nào có kích thước nhỏ hơn 5mm (<5.000 
micromet) [1]. Ảnh hưởng trực tiếp của vi nhựa đến 
con người chưa thể xác định tuy nhiên ảnh hưởng của 
vi nhựa đến các loài sinh vật biển không thể không nói 
đến, các nghiên cứu đã chỉ ra việc vi nhựa ảnh hưởng 
trực tiếp đến sinh vật. 

Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên về vi nhựa 
tại đảo Cát Bà được thực hiện ở 9 vị trí; ở mỗi vị trí đều 
có hoạt động nuôi trồng thủy sản, nơi sinh hoạt của 
các ngư dân. Ngành nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà rất 
phát triển với nhiều loài sinh vật như: Ngao, sâng, hàu, 
vẹm xanh, cá mú,… một phần phục vụ nhu cầu của 
thực khách du lịch đến với đảo, một phần khác cung 
cấp cho các vùng lân cận. Hoạt động sinh hoạt của các 

tàu thuyền neo đậu xung quanh các lồng nuôi phát sinh 
một lượng lớn rác thải, nước thải xuống biển gây ảnh 
hưởng đến chất lượng nước và cảnh quan của đảo. Mục 
đích chính của nghiên cứu là đánh giá sự có mặt của vi 
nhựa trong môi trường nước tại các điểm nuôi trồng 
thủy sản của đảo.

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu và thu thập mẫu
Hai đợt thu mẫu được thực hiện trong mùa khô 

(tháng 3) và mùa mưa (tháng 6) năm 2021, nghiên cứu 
được tiến hành tại 9 trạm được phân bố và ký hiệu từ 
CB1 đến CB9 (Hình 1).

Đinh Hải Ngọc1,2*

 Dương Thanh Nghị 
Lê Văn Nam

(1)

▲Hình 1: Vị trí lấy mẫu vi nhựa trong nước và trầm tích 
biển Cát Bà
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Các mẫu vi nhựa được thu từ nước biển bề mặt bằng 
lưới kéo phù du với kích thước lưới 80µm, miệng lưới 
tròn bán kính 0,5m được cố định vào tàu. Việc kéo lưới 
dài trong 5 phút, lưu lượng lấy mẫu được tính bằng lưu 
tốc kế gắn phía trong miệng lưới. Kéo lưới và làm sạch 
bằng nước biển. Các mẫu thu thập được cho vào bình 
500ml bảo quản lạnh 4oC.

2.2. Xử lý mẫu
Quy trình xử lý mẫu gồm ba bước: Rây sàng, loại bỏ 

chất hữu cơ và phân tách tỷ trọng [2]. Tóm lại, mẫu thu 
500ml trước tiên cần loại bỏ các vật thể lớn và các vi 
nhựa cỡ lớn >1mm bằng rây kim loại 1mm, toàn bộ vật 
thể là phía trên rây được xem xét kỹ và loại bỏ, vi nhựa 
cỡ lớn được thu thập vào đĩa petri. Phần dung dịch 
được xử lý bằng 1g Natri Dodecyl Sulfate (SDS) trong 
24h ở nhiệt độ 50oC; mẫu được thêm 1 ml Bioezym F 
và 1ml Bioezym SE; 15ml Hydro peroxide 30% ở nhiệt 
độ 40oC lần lượt trong 48h. Vi nhựa được phân tách 
tỷ trọng bằng dung dịch NaCl (1,18g/cm3) trong 24h. 
Phần dung dịch phía trên được thu và lọc qua màng lọc 
Whatman GF/C 1.6um. 

Quan sát mẫu vi nhựa được quan sát, đo kích thước, 
đếm số lượng và xác định màu sắc bằng phần mềm 
Leica Application suite X trên kính hiển vi soi nổi Lieca 
s9i. Mỗi mẫu được kiểm tra theo hình chữ “Z”; vi nhựa 
được nhận diện hai loại là fragment và fiber với nhiều 
màu sắc và kích thước đã quy ước từ đầu. Lấy 10% tổng 
số vi nhựa trong 2 đợt ở cả 9 trạm quan trắc phân tích 
thành phần vi nhựa bằng phương pháp phổ hồng ngoại 
(IR) trên thiết bị Agilent Cary FTIR 630.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Phân bố vi nhựa tại đảo Cát Bà
Ở cả 9 vị trí lấy mẫu đều xác định vi nhựa trong môi 

trường nước và trầm tích biển. Mật độ dao động từ 3,51 
– 23,27 n/m3, trung bình 12,73 ± 7,49 n/m3 trong mùa 
khô và trong mùa mưa mật độ là 7,71 – 30,62 n/m3, 
trung bình 17,06 ± 7,24 n/m3; mật độ tại khu vực Cát 
Bà trong nghiên cứu ở mức 14,89 ± 7,49 n/m3. Nhìn 
chung, không có sự khác biệt về phân bố vi nhựa qua 
hai mùa, khu vực có mật độ vi nhựa cao là khu vực bến 
Bèo (CB1,CB2,CB3) với nhiều lồng bè nuôi thủy hải 

sản và đông dân cư sinh sống trên bè nổi nhất; mùa 
mưa tại trạm CB9 (39,02 n/m3) cao so với mùa khô là 
9,57 n/m3 và cao hơn so với tất cả các trạm khác.

Trong nghiên cứu của tác giả Nghị và cs, 2020 [3]  
và thực tế trong quá trình phân tích mẫu nhóm nghiên 
cứu nhận định vi nhựa ở các dạng màng film, bọt khá 
ít gặp trong các mẫu nước biển, vì vậy việc xác định 
vi nhựa theo hình dạng như sau: Vi nhựa có bề rộng 
dưới 10µm sẽ được xếp vào loại sợi (fiber) và vi nhựa có 
tất cả hình dạng khác nhau được cho vào 1 loại mảnh 
(fragment). Có thể kết luận được ngay, vi nhựa dạng 
sợi chiếm tỷ lệ lớn trong môi trường nước so với dạng 
mảnh; cụ thể trong mùa khô các sợi chiếm đến 71% 
và chiếm 79% trong mùa mưa, các mảnh chiếm chỉ từ 
21% - 29%. 

Với 2 hình dạng nhận biết, vi nhựa dạng sợi có kích 
thước từ 250µm trở lên và dạng mảnh từ 45*103 µm2 
đến 5.000 * 5.000 µm2 được chia thành 6 khoảng kích 
thước với 7 màu sắc khác nhau: Đỏ, xanh lam, xám, 
trắng đen, vàng, xanh lục. Vi nhựa dạng mảnh chiếm 
1/3 trên tổng số vi nhựa được quan sát, tuy nhiên phần 
lớn vi nhựa có kích cỡ nhỏ (dưới 200*103 µm2 và lớn 
hơn 500*103 µm2), cỡ vừa từ 200*103 µm2 đến nhỏ hơn 
500*103 µm2 rất ít; tương tự dạng sợi có kích cỡ nhỏ 
dưới 2.000 µm là chủ yếu, còn lại chiếm tỷ lệ rất ít. 
Trong số các vi nhựa được nhận diện, vi nhựa có màu 
đen, đỏ, trắng, xanh lam là nhóm màu chiếm phần lớn 
với 89% trong mùa mưa và 95% mùa khô màu vàng và 
màu xanh lục rất ít được quan sát, ngoài ra không có sự 
xuất hiện màu xám trong nghiên cứu này.

Vi nhựa được phân loại với 7 màu sắc chính: Đỏ, 
xanh lam, xám, trắng, đen, vàng và xanh lục [4]. Ở 
đợt 1, vi nhựa chủ yếu tập trung ở các nhóm màu đen 
(38%), màu trắng (23%), màu xanh lam (20%), màu đỏ 
(15%), còn lại rất ít là màu xanh lục (3%) và màu vàng 

▲Hình 2: Phân bố vi nhựa trong nước biển mùa khô (a) và 
mùa mưa (b)

a b
▲Hình 3: Phân bố kích thước vi nhựa dạng mảnh (a) dạng 
sợi (b); màu sắc vi nhựa mùa khô (c) và mùa mưa (d)
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(1%); trong đợt 2 không có sự thay đổi nào khi màu sắc 
vẫn tập trung ở màu đỏ (34%), màu đen (28%), màu 
xanh lam (17%), màu xanh lục (11%),  màu trắng (9%), 
màu vàng rất ít chỉ chiếm 1%; màu xám không xuất 
hiện trong cả 2 đợt thu mẫu. Màu đen, màu trắng được 
phát hiện chủ yếu là vi nhựa dạng mảnh như: Mảnh 
lưới, bọt xốp,… trong khi vi nhựa có màu xanh lam, đỏ 
chủ yếu ở dạng sợi.

Trong số 192 mẫu phân tích xác định được 177 mẫu 
với các loại nhựa như: PE, PP, PS, HDPE, LDPE, PA, 
SBR, EPR,… trong đó nổi lên là nhựa PS (50% mùa 
khô, 32% mùa mưa), nhựa PE (23% mùa khô, 13% mùa 
mưa), và HDPE (17% mùa mưa); tỷ lệ nhựa PS, PE cao 
tại khu vực Cát Bà đã phản ánh rõ thực trạng nuôi trồng 
thủy hải sản sử dụng các vật liệu xốp, phi hay lưới, bạt.

4. Thảo luận

So sánh kết quả vi nhựa tại khu vực nghiên cứu với 
một số nghiên cứu khác trên thế giới được thể hiện 
trong Bảng 1. Các nghiên cứu hiện nay đều sử dụng 
lưới kéo Manta hoặc lưới kéo phù du với các kích thước 
khác nhau phù hợp cho từng nghiên cứu để thu vi nhựa, 
xử lý mẫu đều dựa trên nguyên lý dùng các chất oxi hóa 
các tạp chất sau đó phân tách mật độ bằng dung dịch 
muối NaCl, ZnCl,... Như vậy, các yếu tố kỹ thuật tương 
đối đồng nhất có thể giúp ta so sánh các kết quả nghiên 
cứu về vi nhựa với nhau.

Vi nhựa khu vực Cát Bà là 14,89 ± 7,49 n/m3 cao 
hơn hầu hết các số liệu tại các; Vịnh Monterey 1,32 ± 
0,7 n/m3; Vùng biển ven bờ Hàn Quốc 1,12 ± 4,74 n/
m3; Vịnh Cửa Lục 1,34 ± 4,38 n/m3; Vịnh Hạ Long 1,07 

± 0,38 n/m3 là những địa điểm ít bị ảnh hưởng bởi hoạt 
động nuôi trồng thủy sản; khu vực có hoạt động nuôi 
trồng thủy sản như vịnh Vịnh Sanggou, Trung Quốc là 
20,06 ± 4,73 n/L; Vịnh Xiangxi 8,9 ± 4,7 n/m3. Vi nhựa 
trong nước biển không thể so sánh được với vi nhựa 
trong khu vực nước sông như sông Sài Gòn 172.000 – 
519.000 n/m3 là một nơi tập trung nước thải của hầu 
hết các thành phố lớn trước khi chảy ra biển.

Mặc dù hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà vẫn 
đang được quản lý tuy nhiên nếu không có những biện 
pháp nâng cao vật liệu nuôi trồng thì tương lai Cát Bà 
sẽ giống Vịnh Sanggou của Trung Quốc. Nguồn gốc vi 
nhựa tại Cát Bà chủ yếu là các mảnh từ các bọt xốp tại các 
bè nuôi do ảnh hưởng của tàu thuyền neo đậu và sóng 
biển khiến chúng vỡ ra và trôi lơ lửng trong nước, ngoài 
ra còn vi nhựa dạng sợi từ dây thừng, dây lưới đánh cá 
trong quá trình sử dụng được thải bỏ xuống biển.

Đảo Cát Bà hướng đến du lịch xanh nên việc giảm 
thiểu lượng rác thải nhựa là rất cần thiết, một số giải 
pháp cần phải thực hiện: Thứ nhất các lồng bè nuôi 
trồng thủy sản cần được loại bỏ, tháo giỡ; thứ hai đưa 
ra các quy định yêu cầu mỗi tàu thuyền phục vụ du lịch 
phải có thùng đựng rác tránh tình trạng nhựa được vứt 
xuống biển (chai, lọ, túi nilon,…); thứ ba tuyên truyền 
vận động người dân, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng sử 
dụng những sản phẩm thân thiện môi trường thay thế 
các vật liệu nhựa dùng 1 lần; thứ tư cần có quy hoạch cụ 
thể quỹ đất trong xây dựng các bãi chôn lấp rác thải đáp 
ứng đủ lượng rác thải trong 10 – 20 năm tránh trường 
hợp không có chỗ xử lý, chôn lấp rác thải dẫn đến các 
trường hợp đổ rác thải trực tiếp xuống biển. Ngoài ra, 
Nhà nước cần xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy 
sản giúp quản lý nguồn vật liệu nhựa đủ tiêu chuẩn 
kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian dài 
và ít gây ảnh hưởng nhất đến chất lượng môi trường; 
Ban hành chính sách hỗ trợ tối đa đối với các công ty 
sản xuất và sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường 
thay thế vật liệu nhựa (túi, ống hút, bao bì). Áp dụng ▲Hình 4: Phân bố các loại nhựa trong mẫu nước biển

Bảng 1: Vi nhựa trong nước biển tại một số Vịnh trên thế giới
Địa điểm Loại mẫu Thiết bị Xử lý Mật độ
Vịnh Sanggou Nước mặt Niskin hydrophore, 

rây 30µm
H2O2 30%, NaCl 1,2 g/cm3 20,06 ± 4,73 n/L

Nước biển ven bờ 
Hàn Quốc

Nước mặt Lưới Manta 300 µm H2O2 30%, NaCl 300g/L 1,12 – 4,74 n/m3

Vịnh Xiangxi Nước mặt Lưới 330µm, rây 2mm 8,9 ± 4,7 n/m3

Vịnh Monterey Nước mặt Lưới 355µm KOH 20%, NaCl 30% 1,32 ± 0,7 n/m3

Vịnh Cửa Lục Nước mặt Lưới 80µm, rây 250µm SDS+ Enzyme+H2O2 30%, NaCl 1,18 g/cm3 1,34 ± 4,38 n/m3

Vinh Hạ Long Nước mặt Lưới 80µm, rây 250µm SDS+ Enzyme+H2O2 30%, NaCl 1,18 g/cm3 1,07 ± 0,38 n/m3

Sông Sài Gòn Nước mặt Lưới 300µm SDS+ Enzyme+H2O2 30%, NaCl 1,18 g/cm3 172000 – 519000 
n/m3

Cát Bà Nước mặt Lưới 80µm, rây 250µm SDS+ Enzyme+H2O2 30%, NaCl 1,18 g/cm3 15,71 ± 9,19 n/m3



Chuyên đề IV, tháng 12 năm 202170

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Anthony L.Andrady, 2011. Microplastics in the marine 

environment. Mar. Pollut. Bull. Elsevier Ltd 62 (8): 1596–
1605. doi:10.1016/j.marpolbul.2011.05.030

2.  Lahens, L., Strady, E., Kieu-Le, T.C., Dris, R., Boukerma, 
K., Rinnert, E., Gasperi, J., Tassin, B., 2018. Macroplastic 
and microplastic contamination assessment of a tropical 
river (Saigon River, Vietnam) transversed by a developing 
megacity. Environ. Pollut. Elsevier Ltd 236 661–671. 
doi:10.1016/j.envpol.2018.02.005

3.  Nghị, D.T., Ngọc, Đ.H., Chung, K.L.T., Strady, E., Huyên, 
B.T.M., Cường, L.Đ., Thắng, N.H., Lịm, D.T., 2020. Đánh 

giá ô nhiễm microplastic trong môi trường cửa sông Bạch 
Đằng thuộc hệ thống sông Hồng Việt Nam. Vietnam 
J.Chem. 58 (6E12): 140–146.

4.  Strady, E., Dang, T.H., Dao, T.D., Dinh, H.N., Do, 
T.T.D., Duong, T.N., Duong, T.T., Hoang, D.A., Kieu-
Le, T.C., Le, T.P.Q., Mai, H., Trinh, D.M., Nguyen, Q.H., 
Tran-Nguyen, Q.A., Tran, Q.V., Truong, T.N.S., Chu, 
V.H., Vo, V.C., 2021. Baseline assessment of microplastic 
concentrations in marine and freshwater environments 
of a developing Southeast Asian country, Viet Nam. Mar. 
Pollut. Bull. Elsevier Ltd 162 (xxxx): 111870. doi:10.1016/j.
marpolbul.2020.111870

mức thuế cao đối với các công ty sản xuất vật liệu nhựa 
nhằm giảm lượng thành phẩm nhựa phát tán ra ngoài 
thị trường; Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ 
vay vốn đối với các hộ dân làm kinh tế du lịch sau khi 
tháo gỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, cần có 
những lớp tập huấn nghề nghiệp phù hợp để người dân 
bình ổn cuộc sống.

5. Kết luận

Nghiên cứu đã điều ra sự xuất hiện của vi nhựa tại 
vùng biển nước mặt Cát Bà, phần lớn vi nhựa có dạng 
sợi, kích thước nhỏ với các màu đỏ, xanh lam, đen, 
trắng là chủ yếu; ngoài ra vi nhựa dạng mảnh cũng rất 
phong phú tuy nhiên chủ yếu là các bọt xốp có màu 
trắng và mảnh nhựa bạt có màu đen. Ước tính trung 

bình khu vực Cát Bà có mật độ vi nhựa 14,89 ± 7,49 
n/m3 tập trung ở các điểm có lồng bè nuôi trồng thủy 
sản, hoạt động dân sinh của ngư dân. Các loại nhựa 
PS, PE có nguồn gốc từ các vật liệu sử dụng nuôi trồng 
của người dân và nó ảnh hưởng đến các sinh vật nuôi 
khi chúng ăn phải và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người khi sử dụng nguồn thực phẩm này trong cuộc 
sống. Các vật liệu bền và thân thiện môi trường nên 
được nghiên cứu và phát triển trong ngành nuôi trồng 
thủy sản.

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin cảm ơn sự hỗ trợ của 
Phòng Hóa môi trường biển, Viện Tài nguyên và Môi 
trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam cùng nhiệm vụ mã số TMB.202.NVCS2 ■

ASSESSMENT OF CURRENT AND CHARACTERISTICS MICROPLASTIC
IN THE ENVIRONMENT MARINE OF CAT BA ISLAND (HAI PHONG, 
VIET NAM) 

Dinh Hai Ngoc1,2*, Duong Thanh Nghi1, Le Van Nam1

1 Institute of Marine Environment and Resources, VAST, Vietnam
2 Graduate University of Science and Technology, VAST, Vietnam  

ABSTRACT
Assessment current of microplastics at Cat Ba Island for the first time. Cat Ba Island is a large tourist in 

Hai Phong city and in northern Vietnam. In this study, we conducted a study on 9 points at different locations 
and collected microplastics samples in the seawater by a plankton net of 80µm in mesh size. Microplastics 
concentration in the dry season was 12.73 ± 7.49 n/m3; the rainy season is 17.06 ± 7.24 n/m3. Microplastics 
were mainly made from polyethylene and polystyrene and have a variety of colors and size others.

Key word: Features, status, Cat Ba Island, Hai Phong city, microplastics.
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TỔNG HỢP THAN SINH HỌC TỪ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP 
HẤP PHỤ AMONI VÀ ORTHO-PHOTPHAT TRONG NƯỚC 

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
2 Đại học Quốc gia TP. HCM
3 Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
4 Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tổng hợp thành công than sinh học bằng phương pháp nhiệt phân vỏ trấu tẩm MgCl2 10%. 

Dung lượng hấp phụ tối đa đối với amoni và ortho-photphat lần lượt là 58,56 mg/g và 74,88 mg/g với nồng độ 
ô nhiễm ban đầu là 100 mg/L sau 8 giờ. Động học quá trình hấp phụ phù hợp với mô hình động học giả bậc 
2 và mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir. Kết quả này là cơ sở cho nghiên cứu ứng dụng than sinh học từ 
vỏ trấu để hấp phụ amoni và ortho-photphat trong nước nhằm giải quyết một số vấn đề ô nhiễm môi trường 
hiện nay.

Từ khóa: NH4
+, PO4

3-, than sinh học, vỏ trấu, hấp phụ.
Nhận bài: 10/11/2021; Sửa chữa: 30/11/2021; Duyệt đăng: 2/12/2021.

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, rất dễ bắt gặp tình trạng nước sông, hồ, 
ao, suối có màu xanh rêu, nổi váng, có mùi tanh hôi, 
hoặc thủy sinh chết hàng loạt. Đấy là biểu hiện của hiện 
tượng phú dưỡng hóa gây ra bởi nồng độ cao của nitơ 
amoni (NH4

+) và photpho (P) trong môi trường nước. 
Hiện tượng phú dưỡng thường xảy ra khi hàm lượng 
N > 500 µg/L và P > 20 µg/L [1]. Qua quá trình hòa 
tan và chuyển hóa trong nước, 1 kg N và 1 kg P dưới 
dạng hợp chất hoá học vào môi trường nước sẽ sinh 
ra 20 kg COD và 138 kg COD dưới dạng tảo chết [2]. 
Nồng độ cao của NH4

+ thúc đẩy sự phát triển mạnh 
mẽ của các loại thực vật phù du như rêu, tảo gây mất 
cân bằng hệ sinh thái dưới nước, giảm oxy hòa tan, phá 
vỡ chuỗi thức ăn, sản sinh nhiều chất độc có khả năng 
tiêu diệt nhiều loại sinh vật. Tại Việt Nam, phú dưỡng 
hóa xảy ra chủ yếu do hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản, trồng trọt và hoạt động xả thải của một số 
ngành công nghiệp chưa qua xử lý. Dựa trên kết quả 
phân hạng mức độ phú dưỡng hóa theo nồng độ NH4

+, 
tác giả Nguyễn Văn Phước (2021) dự báo các hoạt động 
công nghiệp là nguồn nguy cơ cao nhất gây hiện tượng 
tảo nở hoa (cấp IV - V), chế biến thủy sản và nuôi trồng 
thủy sản có khả năng gây phú dưỡng ở cấp độ II đến III, 

trong khi các trạm xử lý nước thải tập trung khu đô thị 
Cần Giờ có nguy cơ ở cấp độ II [3]. Nồng độ NH4

+ và 
PO4

3- trong nước thải của một số ngành công nghiệp 
là cực kỳ cao. Vì vậy, chúng cần được xử lý trước khi 
thải ra môi trường. Một số phương pháp xử lý trong 
thực tế hiện nay là phương pháp xử lý hóa lý, hóa học, 
trao đổi ion, sinh học, lọc màng và hấp phụ. Trong đó, 
hấp phụ là một trong những quá trình được ứng dụng 
rộng rãi và phát triển lâu đời. Một số vật liệu hấp phụ 
(VLHP) phổ biến hiện nay phải kể đến là than hoạt 
tính, silicagel, zeolit, biochar… Trong đó, than sinh học 
(biochar) là một sản phẩm của quá trình nhiệt phân vật 
liệu hữu cơ (200 - 900°C) trong môi trường yếm khí. 
Biochar có ý nghĩa lớn trong việc cố định các bon theo 
chu trình tuần hoàn vật chất các bon trong khí quyển. 
Ngoài ra, biochar có tính đa nhiệm rất cao trong việc 
lưu giữ năng lượng và các thành phần ô nhiễm trên bề 
mặt do cấu trúc lỗ xốp cao. Cho đến nay, đã có nhiều 
báo cáo liên quan về giải pháp sử dụng biochar hấp phụ 
NH4

+ và PO4
3- trong nước không chỉ trên thế giới mà 

còn tại Việt Nam [4].
Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu tổng hợp 

và biến tính biochar có nguồn gốc từ các loại phế phẩm 
nông nghiệp khác nhau, sau đó thử nghiệm khả năng hấp 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Lâm Phạm Thanh Hiền, 

Nguyễn Nhật Huy*, Võ Thị Thanh Thùy
  Nguyễn Thị Lê Liên2,3,* 

Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Trần Thanh Trang4 

(1, 2)
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phụ của chúng đối với NH4
+ và PO4

3-. Một số yếu tố ảnh 
hưởng đến quá trình hấp phụ sẽ được khảo sát. Kết quả 
nghiên cứu là cơ sở cho ứng dụng tổng hợp biochar từ phế 
phẩm nông nghiệp hấp phụ nitơ và photpho trong nước.

2. Đối tượng và phương pháp

2.1. Vật liệu
Biochar được tổng hợp từ một số loại phế phẩm 

nông nghiệp và biến tính với MgCl2 10% (Hình 1). Phế 
phẩm nông nghiệp (thân chuối, trấu, rơm, mùn cưa, bã 
mía, vỏ cam, vỏ bưởi, vụn dừa và bã cà phê) được thu 
gom tại một số điểm phát thải trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh; rửa qua nước máy; phơi và sấy ở nhiệt độ 55°C 
đến khô; tiếp tục cắt nhỏ ở kích thước từ 5 - 10 mm. 
Ngâm 25g phế phẩm nông nghiệp với 250 ml MgCl2 
10%, lắc 120 vòng/phút ở nhiệt độ phòng (25°C) trong 
24 giờ. Cuối cùng, cho dung dịch vào cốc sứ, sấy khô 
ở 105°C trong 16 giờ; nung ở 550°C trong 10 phút thu 
được biochar.

▲Hình 1. Quy trình tổng hợp và biến tính biochar từ phế 
phẩm nông nghiệp

2.2. Thí nghiệm hấp phụ NH4
+ và PO4

3-

Dung dịch nước giả thải (C0 = 50 mg/L) được chuẩn 
bị bằng cách cân 0,1486g NH4Cl.6H2O và 0,2195g 
KH2PO4 cho vào bình định mức 1000 mL và định mức 
đến vạch. Thí nghiệm khảo sát khả năng hấp phụ NH4

+ 
và PO4

3- của các loại biochar được tiến hành như sau: 
Cân 0,1g biochar vào erlen 250 mL chứa 100 mL dung 
dịch nước giả thải. Đặt lên máy lắc và lắc với tốc độ 120 
vòng/phút, ở nhiệt độ phòng (25°C) trong 24 giờ. Lọc 
dung dịch qua giấy lọc và sử dụng nước sau lọc để xác 
định nồng độ NH4

+ và PO4
3- (Hình 2).

▲Hình 2. Quy trình thí nghiệm khảo sát khả năng hấp phụ 
NH4

+ và PO4
3- của các loại biochar khác nhau

2.3. Phân tích
Nồng độ NH4

+ trong nước được phân tích bằng 
phương pháp Kjeldahl (TCVN 5988:1995) đối với nồng 
độ > 2 mg/L và phương pháp Phenat (SMEWW 4500-
NH3 F:2012) với nồng độ < 2 mg/L. PO4

3- được xác 
định bằng phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat 
(TCVN 6202:2008).

Hiệu suất xử lý được tính toán theo công thức:

H
C C
C

t0

0

100
    

     (1)

Dung lượng hấp phụ của than được tính theo công 
thức:

qt
C C V

m
mg gt0

310. .
/

    
     (2)

Tốc độ hấp phụ (pha lỏng vào pha rắn) là sự thay 
đổi nồng độ chất bị hấp phụ trong pha lỏng (C, mg/L) 
hoặc sự thay đổi dung lượng hấp phụ của pha rắn (q, 
mg/g) theo thời gian:

dq
dt

k q qt
n e t

n
   (3)

1 1 1
2q k q q

t
t n e e

  
     (4)

Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir [2]:  
 
q q K C

K Ce m
L e

L e

. .
.1    (5)

Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich [2]:
q K Ce F e

l n� . /     (6)
Trong đó:
C0, Ct, và Ce lần lượt là nồng độ chất ô nhiễm ban 

đầu, ở thời điểm t và chất bị hấp phụ ở trạng thái cân 
bằng (mg/L).

V: Thể tích dung dịch (mL).
M: Khối lượng than (g).
T: Thời gian hấp phụ (giờ).
kn: Hằng số tốc độ hấp phụ bậc n (gn-1.mg1-n.h-1).
qe: Dung lượng hấp phụ ở trạng thái cân bằng 

(mg/g).
qm: Dung lượng hấp phụ cực đại của chất bị hấp phụ 

(mg/g).
KL: Hằng số hấp phụ Langmuir, đặc trưng cho lực 

tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ tại một 
nhiệt độ xác định (mg/g).

KF là hằng số hấp phụ Freundlich, là đại lượng có thể 
dùng để đặc trưng cho khả năng hấp phụ của hệ (mg/g).

  N: Số mũ Freundlich.
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Hiệu quả hấp phụ NH4
+ và PO4

3- bằng các 
loại biochar khác nhau

Khả năng hấp phụ NH4
+ và PO4

3- của biochar có 
nguồn gốc từ các loại phế phẩm nông nghiệp khác 
nhau được thể hiện ở Hình 3. Nhìn chung, tất cả các 
loại phế phẩm nông nghiệp bỏ đi đều có thể tổng hợp 
và biến tính với MgCl2 10% để tạo thành VLHP NH4

+ 
và PO4

3- trong nước. Đối với PO4
3-, dung lượng hấp phụ 

của các loại biochar này tương đối cao và cao hơn hẳn 
so với NH4

+, hiệu suất xử lý đều đạt trên 80% ngoại trừ 
biochar từ vỏ bưởi. Trong khi đó, hiệu suất hấp phụ 
NH4

+ chỉ đạt trung bình khoảng 52,2%. Điều này tương 
đối phù hợp với báo cáo của Zheng [5] về hiệu quả hấp 
phụ PO4

3- (99%) và NH4
+ (40 - 45%) bằng biochar. Đối 

với PO4
3-, lại không có sự khác biệt đáng kể về dung 

lượng hấp phụ sau 24 giờ, trung bình dao động từ 46,76 
- 54,75 mg/g. Sau quá trình hấp phụ, pH dung dịch đều 
tăng lên khoảng 9. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của 
việc biến tính MgCl2 10% đã tạo dung dịch có tính kiềm, 
mục đích để tăng cường hiệu quả hấp phụ PO4

3- [6]. 
Theo Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA), chất lượng và 
sản lượng biochar phụ thuộc rất lớn vào quá trình nhiệt 
phân [7]. Nguyên liệu khác nhau sẽ có thành phần cấu 
tạo và nguyên tố khác nhau, thể hiện các tính chất khác 
nhau. Vì vậy, hiệu suất và dung lượng hấp phụ của các 
biochar khác nhau đối với NH4

+ và PO4
3- là khác nhau.

hấp phụ chính diễn ra trong suốt quá trình. Giai đoạn 
1 diễn ra ngay sau 2 giờ hấp phụ, hiệu suất xử lý tăng 
nhanh chóng, đạt 38% và 79,8% đối với NH4

+ và PO4
3-. 

Giai đoạn thứ 2 diễn ra từ 2 - 8 giờ, hiệu suất và dung 
lượng hấp phụ tăng lên, có dấu hiệu đạt cân bằng. Hiệu 
suất xử lý và dung lượng hấp phụ của NH4

+, PO4
3- lần 

lượt là 69,2%, 27,68 mg/g và 90,08%, 46,59 mg/g. Giai 
đoạn 3 kéo dài từ sau 8 - 24 giờ, hiệu suất xử lý và dung 
lượng hấp phụ tăng không đáng kể và gần như không 
thay đổi. Trong khoảng thời gian 8 giờ đầu tiên, NH4

+ 
và PO4

3- có xu hướng bám nhanh chóng lên bề mặt 
nhiều lỗ rỗng của biochar. Theo thời gian, các tâm hấp 
phụ của than dần dần bị lấp đầy bởi các chất ô nhiễm 
dẫn đến hiệu suất và dung lượng hấp phụ bắt đầu tăng 
chậm lại. Sau đó, sự hấp phụ và nhả hấp của các chất 
ô nhiễm lên bề mặt than và dung dịch gần như bằng 
nhau, quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng. Lúc 
này, hiệu suất và dung lượng hấp phụ đạt cực đại, gần 
như không thay đổi. Thời gian hấp phụ được lựa chọn 
là 8 giờ.

▲Hình 3. Hiệu suất và dung lượng hấp phụ của các loại 
biochar đối với NH4

+ và PO4
3- ([NH4

+] = [PO4
3-] = 50 mg/L, 

[vật liệu] = 1,2 g/L, 24 giờ)

Kết quả khảo sát của biochar từ trấu cho thấy, hiệu 
suất xử lý đồng thời NH4

+ và PO4
3- cao, ổn định hơn so 

với các loại phế phẩm còn lại. Từ những lý do trên, vỏ 
trấu được chọn làm nguyên liệu để tổng hợp và biến 
tính với MgCl2 10% để thực hiện những thí nghiệm kế 
tiếp.

3.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến khả 
năng hấp phụ của biochar từ vỏ trấu

Hiệu suất và dung lượng hấp phụ NH4
+ và PO4

3- sau 
24 giờ được thể hiện ở Hình 4. Theo đó, có 3 giai đoạn 

▲Hình 4. Hiệu suất và dung lượng hấp phụ của NH4
+ và 

PO4
3- sau 24 giờ ([NH4

+] = [PO4
3-] = 50 mg/L, [biochar] = 1 

g/L, 25°C)

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất ô nhiễm ban đầu
Nồng độ NH4

+ và PO4
3- đã được thay đổi từ 20 - 100 

mg/L để xem xét ảnh hưởng của nồng độ ban đầu đến 
khả năng hấp phụ của than. Hiệu suất hấp phụ tăng 
khi nồng độ chất ô nhiễm ban đầu tăng. Khi tăng nồng 
độ NH4

+ và PO4
3- từ 20 - 100 mg/L, dung lượng hấp 

phụ tăng từ 14,40 - 58,58 mg/g đối với NH4
+ và 19,19 - 

74,88 mg/g đối với PO4
3-. Tuy nhiên, hiệu suất xử lý tỷ 

lệ nghịch với nồng độ chất ô nhiễm. Hiệu suất xử lý của 
than đối với NH4

+ và PO4
3- giảm lần lượt từ 72 xuống 

58,56 % và 95,95 xuống 74,88%, tương ứng. Trong 
khoảng thời gian 8 giờ, nồng độ các chất ô nhiễm càng 
cao thì khả năng các chất ô nhiễm sẽ di chuyển nhanh 
chóng và lấp đầy các vị trí tâm hấp phụ của than, dẫn 
đến dung lượng hấp phụ sẽ tăng đáng kể. Ngược lại, 
hiệu suất xử lý sẽ giảm do lượng lớn nồng độ chất ô 
nhiễm chưa được hấp phụ lên bề mặt thì than đã bị 
bão hòa. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của 
Sarkhot và cộng sự [8].
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▲Hình 5. Ảnh hưởng của nồng độ chất ô nhiễm ban đầu đến 
hiệu suất xử lý và dung lượng hấp phụ ([NH4

+] = [PO4
3-] = 20 

- 100 mg/L, [biochar] = 1 g/L)

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng VLHP
Liều lượng VLHP là yếu tố quan trọng quyết định 

đến hiệu suất xử lý do nó quyết định số lượng tâm hấp 
phụ có khả năng hấp phụ chất ô nhiễm. Từ đồ thị Hình 
6 cho thấy, khối lượng than tăng làm tăng hiệu xuất 
xử lý và giảm dung lượng hấp phụ. Theo đó, do bước 
nhảy của khối lượng than không lớn nên hiệu suất xử 
lý tăng không đáng kể. Cụ thể, hiệu suất xử lý NH4

+ và 
PO4

3- tăng 13,02% và 18,62%, tương ứng khi tăng liều 
lượng than từ 0,8 lên 2 g/L. Trong khi đó, dung lượng 
hấp phụ của than thay đổi đáng kể hơn. Dung lượng 
hấp phụ của NH4

+ và PO4
3- giảm gần một nửa khi tăng 

thêm 1,2 g/L vật liệu, chỉ còn 18,52 mg NH4
+/g và 25,28 

mg PO4
3-/g. Hiệu suất xử lý tăng lên khi tăng liều lượng 

than có thể giải thích do sự tăng lên cả về diện tích bề 
mặt và các vị trí tâm hấp phụ.

▲Hình 6. Ảnh hưởng của liều lượng than đến hiệu suất và 
dung lượng hấp phụ chất ô nhiễm ([NH4

+] = [PO4
3-] = 50 

mg/L, [biochar] = 0,8 - 2 g/L, 2°C)

3.5. Mô hình động học hấp phụ
Mô hình động học hấp phụ của NH4

+ và PO4
3- được 

khảo sát ở dạng phương trình giả động học 1 và bậc 
2 (phương trình (3) và (4)). Kết quả nghiên cứu được 
thể hiện ở đồ thị Hình 7. Hệ số tương quan R2 của mô 
hình động học giả bậc 1 và bậc 2 đều cao hơn 0,92. Tuy 
nhiên, mô hình động học giả bậc 2 có hệ số tương quan 
R2 cao hơn cho cả NH4

+ và PO4
3- (R2

amoni = 0,9915; R2
ortho-

photphat = 0,9992). Do đó, đối với quá trình hấp phụ NH4
+ 

và PO4
3- ở nồng độ 50 mg/L phù hợp với phương trình 

động học giả bậc 2 hơn. Khi tính toán dựa trên mô hình 
động học và thực nghiệm, dung lượng hấp phụ tại thời 
điểm cân bằng (qe) theo mô hình động học giả bậc 2 đối 
với cả NH4

+ (qe,cal = 31,5 mg/g) và PO4
3- (qe,cal = 50,76 

mg/g) đều phù hợp hơn so với bậc 1. Do đó, có thể kết 
luận rằng, quá trình hấp phụ NH4

+ và PO4
3- tuân theo 

mô hình động học giả bậc 2.

▲Hình 7. Mô hình động học giả bậc 1 (a) và bậc 2 (b) của 
quá trình hấp phụ NH4

+ và PO4
3- ([NH4

+] = [PO4
3-] = 50 mg/L, 

[biochar] = 1 g/L, 25°C)

▲Hình 8. Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ (a) Langmuir, (b) 
Feundlich và (c) sự phụ thuộc của tham số RL vào nồng độ 
chất ô nhiễm ban đầu

3.6. Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ
Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ NH4

+ và PO4
3- được xây 

dựng dựa trên phương trình (5) và (6). Phương trình đẳng 
nhiệt Langmuir được dựng từ đồ thị Ce/qe phụ thuộc vào 
Ce, từ đó xác định được hằng số hấp phụ KL và độ hấp phụ 
cực đại qm (Hình 8a). Phương trình đẳng nhiệt Freundlich 
được dựng từ đồ thị lnqe phụ thuộc lnCe, từ đó, xác định 
được hằng số hấp phụ KF và số mũ Freundlich n (Hình 
8b). Tham số RL phụ thuộc vào nồng độ ban đầu chất bị 
hấp phụ C0 (Hình 8c). Giá trị C0 càng tăng thì giá trị RL 
càng tiến về 0, khi nồng độ đầu vào của chất bị hấp phụ 
càng tăng lên thì mô hình càng có xu hướng tiến dần đến 
quá trình không thuận nghịch (RL = 0), tức là chỉ diễn 
ra một chiều. Từ kết quả ở Hình 8a và b, mô hình đẳng 
nhiệt hấp phụ theo Langmuir và Feundlich đều có hệ số 
tương quan R2 cao (> 0,97). Tuy nhiên, đối với PO4

3-, mô 
hình đẳng nhiệt Langmuir có vẻ phù hợp hơn. Đối với 
NH4

+, không có sự khác biệt đáng kể giữa 2 mô hình (độ 
chênh lệch = 0,0006). Khalil và cộng sự thực hiện hấp 
phụ NH4

+ (3 - 25 mg/L) bằng than sinh học từ vỏ trấu 
cho kết quả phù hợp với mô hình Feundlich [9]. Báo cáo 
của Rounghua Li và cộng sự cho rằng quá trình hấp phụ 
PO4

3- bằng biochar từ vỏ trấu biến tính MgCl2 20% phù 
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hợp hơn với mô hình Langmuir [10]. Đối với trường hợp 
này, quá trình hấp phụ đồng thời NH4

+ và PO4
3- phù hợp 

hơn với mô hình hấp phụ Langmuir.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã tổng hợp thành công biochar từ vỏ trấu 
bằng phương pháp nhiệt phân vỏ trấu tẩm MgCl2 10% 
dùng để hấp phụ NH4

+ và PO4
3- trong nước. Điều kiện 

hoạt động tối ưu cho quá trình này bao gồm [NH4
+] = 

[PO4
3-] = 50 mg/L, [biochar] = 1,0 g/L, thời gian phản ứng 

8 giờ ở nhiệt độ phòng 25°C. Hiệu suất và dung lượng 

hấp phụ NH4
+ và PO4

3- đạt lần lượt là 69,2%, 27,68 mg/g 
và 90,08%, 46,59 mg/g. Động học phản ứng và mô hình 
đẳng nhiệt hấp phụ của NH4

+ và PO4
3- bằng biochar từ vỏ 

trấu biến tính MgCl2 10% phù hợp với phương tình giả 
động học bậc 2 và mô hình đẳng nhiệt Langmuir. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn trong việc tổng hợp 
và biến tính than sinh học từ trấu để làm VLHP chất ô 
nhiễm dinh dưỡng trong nước.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn 
khổ Đề tài mã số C2021-20-24■

SYNTHESIS OF BIOCHAR FROM AGRICULTURAL RESIDUES 
ADSORBING AMMONIUM AND ORTHO-PHOSPHATE IN WATER

Nguyen Thi Cam Tien1,2, Lam Pham Thanh Hien1,2, Nguyen Nhat Huy1,2,* , Vo Thi Thanh Thuy1,2 
Nguyen Thi Le Lien2,3,*,Nguyen Tran Ngoc Tram4, Tran Thanh Trang4

1Faculty of Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
2Vietnam National University Ho Chi Minh City

3Faculty of Chemical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
4Faculty of Chemical and Food Technology, Ho Chi Minh City University of Technology and Education 

ABSTRACT
Research has successfully synthesized biochar by the pyrolysis method of rice husk impregnated with MgCl2 

10%. The maximum adsorption capacity for ammonium and orthophosphate was 58.56 mg/g and 74.88 mg/g, 
respectively, with an initial contaminant concentration of 100 mg/L after 8 hours. The adsorption kinetics are 
consistent with the pseudo-second-order kinetic model and the Langmuir adsorption isotherm model. This 
result is the basis for applying biochar from rice husk to adsorb ammonium and ortho-phosphate in water to 
solve current environmental pollution problems.

Key word: NH4
+, PO4

3-, rice husk, biochar, adsorption.
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ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CO2 VÀ 
HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI ÁP DỤNG CHITOSAN VÀ PROTEIN 
THỦY PHÂN TỪ PHỤ PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM 
TRONG CANH TÁC LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

1. Mở đầu

 Ở Việt Nam, kết quả kiểm kê quốc gia KNK năm 
2000 cho thấy, tổng lượng khí phát thải là 150.899,7 
nghìn tấn CO2 tương đương (CO2eq), trong đó nông 
nghiệp là nguồn phát thải lớn nhất với 65.090,7 nghìn 
tấn CO2eq, chiếm 43,1%; tiếp theo là năng lượng với 
52.773,5 nghìn tấn CO2eq, chiếm 35%; từ sử dụng đất, 
thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp là 15.104,7 nghìn 
tấn CO2eq, chiếm 10%; từ các quá trình công nghiệp 
là 10.005,7 nghìn tấn CO2eq, chiếm 6,6%; từ chất thải 
là 7.925,2 nghìn tấn CO2eq, chiếm 5,3%. Hiện nay có 
nhiều nghiên cứu để giảm phát thải KNK trực tiếp từ 
quá trình canh tác lúa, điển hình như giải pháp về quản 
lý nước (Pandey et al., 2014; Tran, Hoang, Tokida, 
Tirol-Padre, & Minamikawa, 2018). Tuy nhiên, bên 
cạnh phát thải trực tiếp các KNK từ hoạt động canh 
tác nông nghiệp còn có các phát thải gián tiếp từ vật tư 
nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV. Theo nghiên 
cứu của Chojnacka et al. (2019), hệ số phát thải CO2 

của một số loại phân bón là 3,47 kg CO2eq/kg ure, 1,36 
kg CO2eq/kg DAP và 0,26 kg CO2eq/kg KCl. Do vậy, phát 
thải gián tiếp từ phân bón sẽ góp phần lớn đến hiện 
trạng phát thải từ canh tác nông nghiệp. Theo số liệu 
của Cục BVTV, đến nay, Việt Nam đã công nhận lưu 
hành hơn 20.000 phân bón, về cơ cấu sản phẩm, trong 
các phân bón đã được công nhận lưu hành, phân bón 
vô cơ chiếm khoảng 90%, các loại còn lại gồm hữu cơ, 
sinh học chiếm 10%. Trong các phân bón vô cơ được 
công nhận lưu hành, phần lớn là phân bón hỗn hợp 
NPK chiếm tỷ lệ hơn 77%; các loại phân bón đạm, lân, 
kali đơn chiếm khoảng 8%; phân phức hợp chỉ chiếm 
1%; phân trung lượng chiếm 4% và phân vi lượng 
chiếm 10%. Thống kê loại phân bón theo phương thức 
sử dụng, phân bón rễ chiếm 85%; phân bón lá chiếm 
15% trong các phân bón được công nhận lưu hành.

Ngoài ra, giá thành sản xuất nông nghiệp của Việt 
Nam không ổn định, phụ thuộc rất nhiều vào các 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Do đó, cần áp dụng các 

1 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật
2 Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. HCM

TÓM TẮT
Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực có tỷ lệ phát thải khí nhà kính (KNK) cao tại Việt Nam, đặc biệt phát thải 

từ quá trình sử dụng phân bón hóa học. Để giảm thiểu sử dụng phân hóa học và CO2, nghiên cứu này đánh 
giá khả năng sử dụng chitosan và protein thủy phân từ phụ phẩm của quá trình chế biến tôm trong canh tác 
cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo kết quả nghiên cứu, sử dụng tích hợp đạm tôm, chitosan 
kết hợp với phân bón hữu cơ và khoáng với liều lượng, quy trình thích hợp sẽ giảm phát thải KNK đến 36,1%, 
giá thành sản xuất lúa giảm 22,2% so với quy trình sử dụng phân vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Điều 
này cho thấy, đạm tôm và chitosan là nguyên liệu đầu vào hiệu quả trong canh tác lúa ít phát thải các bon ở 
khu vực ĐBSCL.

Từ khóa: Đạm tôm, chitosan, khí nhà kính, canh tác ít phát thải các bon.
Nhận bài: 22/11/2021; Sửa chữa: 4/12/2021; Duyệt đăng: 8/12/2021.

Trần Văn Thanh, Võ Thị Lý Thu Thảo 
Tất Huỳnh Yến Phụng, Nguyễn Viết Sỹ 

Trần Thanh Lượm 
Đỗ Thị Thu Huyền2

(1)
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phân bón có nguồn từ phụ phẩm trong quá trình sản 
xuất, canh tác nông, lâm, ngư nghiệp sẵn có trong nước 
phục vụ canh tác nông nghiệp sạch hơn theo hướng 
hữu cơ, hướng tới giảm thiểu phát thải và giảm chi phí, 
gia tăng lợi nhuận, góp phần phục vụ phát triển bền 
vững ngành Nông nghiệp vùng ĐBSCL là cần thiết 
trong giai đoạn hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp đánh giá, kiểm kê phát thải 
KNK

Để tính toán phát thải từ quá trình sản xuất, nghiên 
cứu này áp dụng hướng dẫn của IPCC (2006), công 
thức tính như sau:

m A EFCO eq
i

n

i2
� � �� *

Trong đó:
MCO2eq: Tổng phát thải KNK, kg khí CO2 tương 

đương (khí hiệu là CO2eq).

Ai: Hệ số hoạt động của nguồn phát thải i, phụ thuộc 
vào đơn vị của EF (thông thường là lượng sử dụng).

EFi: Hệ số phát thải CO2eq của nguồn i, có đơn vị 
tính là kg CO2eq/đơn vị A.

2.2. Phương pháp triển khai thực nghiệm sử dụng 
chitosan và đạm thủy phân trên lúa

Đạm tôm và chitosan được sử dụng để tạo sản 
phẩm phân bón lá theo tỷ lệ 7 : 3, mỗi lít có bổ sung 10g 
hỗn hợp chứa vi lượng (thành phần theo tính toán là: 
B 0,13%, Cu 0,03%, Fe 0,28%, Mn 0,13%, Mo 0,007%, 
Zn 0,03%, Mg 4,2%) được sử dụng để phun định kỳ 
trung bình 10 ngày/lần. Đồng thời, được sử dụng để 
bổ sung vào phân bón hữu cơ từ compost rác thải sinh 
hoạt phục vụ bón gốc theo tỷ lệ là phân hữu cơ : đạm 
tôm : bột khoáng : oligo chitosan = 100 : 40 : 40 : 1, 
được sử dụng để bón ở giai đoạn 8 - 10 ngày sau sạ với 
lượng 200 kg/ha. Bột khoáng mua của Công ty CP thiết 
bị kỹ thuật Ngôi sao Phương Nam có thành phần trung 
vi lượng và một số nguyên tố đất hiếm như Bảng 2.

Bảng 1. Hệ số phát thải của các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ tính toán
Tên Đơn vị tính Hệ số phát thải,

kg CO2/unit
Nguồn

DO kg CO2/lít 28,65 IPCC (2006)
kg CO2/TJ 74.100

HCl 32% kg CO2/kg HCl 1,2 winnipeg (2021)
NaOH kg CO2/kg 0,6329 Thannimalay (2013)
Điện kg CO2/kWh 0,8458 DDC (2021)
CO2 từ vỏ chitin Kg CO2/kg chitin 0,7 Muñoz, Rodríguez, Gillet, and M. Moerschbacher 

(2018)
Gỗ dùng cung cấp nhiệt kg CO2/kWh 0,03 winnipeg (2021)

Bảng 2. Thành phần đá khoáng bổ sung vào phân bón

Thông số Đơn vị Giá trị Thông số Đơn vị Giá trị

Hữu cơ % 0,3 Ce ppm 90
P2O5 % 0,7 Dy ppm 10
K2O % 0,06 Er ppm 7
CaO % 5 Eu ppm 3
MgO % 4 Gd ppm 10
SiO2 % 40 Ho ppm 1,6
Fe mg/kg 70.000 La ppm 40
Cu mg/kg 70 Nd ppm 40
Zn mg/kg 150 Pr ppm 10
Mn mg/kg 1.000 Sm ppm 10
B mg/kg 50 Sc ppm 15
Cd mg/kg <5 Yb ppm 5
Pb mg/kg <10 Y ppm 15
Cl mg/kg 30.000 Th ppm 10
Na mg/kg 200 As ppm <2
Hg mg/kg 0

Bảng 3. Tính chất đạm tôm
Chỉ tiêu Đơn vị tính Tiêu chuẩn

Độ ẩm % ≤ 70.0
Protein thô % ≥ 20.0
Độ tiêu hóa protein %/Protein thô ≥ 95.0
Muối NaCl (theo Na+) % ≤ 5.00
Độ thủy phân protein % ≥ 60.0
pH 3.0 - 3.0
Hàm lượng nito amoniac 
(TVBN)

mgN/100g ≤ 650

Bảng 4. Thành phần oligo chitosan
Chỉ tiêu Đơn vị tính Tiêu chuẩn

Hàm lượng oligo 
chitosan ppm 40,000 - 

50,000
Độ deacetyl % ≥ 80.0
Độ nhớt cPs ≤ 5.0
Độ hòa tan (trong nước) Tan hoàn toàn
pH 2.5 - 5.5
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Nguyên liệu đạm tôm và oligo chitosan được mua 
từ Công ty VNF có tính chất như Bảng 3 và Bảng 4.

Thí nghiệm bố trí với 5 công thức, đánh giá ảnh 
hưởng của phân bón khảo nghiệm trên cây trồng với 3 
mức sử dụng phân bón khảo nghiệm khác nhau, 1 công 
thức sử dụng phân vô cơ không sử dụng thuốc BVTV 
và 1 công thức sử dụng phân vô cơ, thuốc BVTV theo 
quy trình thông thường hay áp dụng tại địa phương. 
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy 
đủ (RCBD) với 3 lần lặp lại. Diện tích một ô thí nghiệm 
đối với thí nghiệm là 20 m2. Sơ đồ bố trí như Bảng 5.

Bảng 5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm
CT5 CT4 CT3 CT2 CT1
CT3 CT2 CT1 CT5 CT4
CT5 CT3 CT4 CT1 CT2

Công thức 1: ure 310 kg/ha, DAP 220 kg/ha, KCl 
170 kg/ha. Công thức 2: 200 kg phân hữu cơ, phân bón 
lá bón với liều lượng 17,5 lít/ha; công thức 3: 200 kg 
phân hữu cơ, phân bón lá bón với liều lượng 35 lít/ha. 
Công thức 4: 200 kg phân hữu cơ, phân bón lá bón với 
liều lượng 70 lít/ha. Công thức 5: ure 310 kg/ha, DAP 
220 kg/ha, KCl 170 kg/ha + BVTV. Quy trình bón cụ 
thể như Bảng 6.

Để đánh giá hiệu quả, công thức 1 không phun 
thuốc BVTV và phân bón lá các loại; công thức 2 - 4 
không phun thuốc BVTV. Riêng công thức 5 được 
canh tác hoàn toàn theo quy trình tại địa phương và sử 
dụng thuốc BVTV. Chế độ nước theo quy trình thông 
thường. Giống: chọn giống OM 18, chọn giống chứng 

Bảng 6. Quy trình bón phân 

Công 
thức

8 - 10 ngày sau khi 
sạ 18 - 20 ngày sau sạ Chuẩn bị đón đòng 

(có tim đèn)
10 ngày 

sau Tổng

Công 
thức 1

70 kg ure/ha
100 kg DAP/ha

70 kg ure/ha
70 kg DAP/ha
70 kg KCl/ha

100 kg ure/ha
50 kg DAP/ha

100 kg KCl
-  ure 310 kg/ha, DAP 220 kg/

ha, KCl 170 kg/ha

Công 
thức 2 2,5 lít/ha

200 kg hữu cơ

6 lần phun, định kỳ 10 ngày/lần 17,5 lít/ha
200 kg hữu cơ

Công 
thức 3

5 lít/ha
200 kg hữu cơ

6 lần phun, định kỳ 10 ngày/lần 35 lít/ha
200 kg hữu cơ

Công 
thức 4

10 lít/ha
200 kg hữu cơ

6 lần phun, định kỳ 10 ngày/lần 70 lít/ha
200 kg hữu cơ

Công 
thức 5 

70 kg ure/ha
100 kg DAP/ha

70 kg ure/ha
70 kg DAP/ha
70 kg KCl/ha

100 kg ure/ha
50 kg DAP/ha

100 kgKCl
-

ure 310 kg/ha, DAP 220 kg/
ha, KCl 170 kg/ha
BVTV theo quy trình thông 
thường

nhận, ngâm giống theo quy trình thông thường. Lượng 
giống gieo sạ là 20 kg/1000 m2 (mật độ gieo được áp 
dụng phổ biến của khu vực nghiên cứu).

Các chỉ tiêu đánh giá:
+ Hiệu quả kinh tế: Giá thành sản xuất = Tổng chi 

phí/năng suất.
+ Phát thải KNK (CO2eq): xem như các yếu tố khác 

như làm đất, gặt... là giống nhau, nghiên cứu này chỉ 
đánh giá phát thải KNK gián tiếp từ quá trình sử dụng 
thuốc BVTV, phân bón của các thí nghiệm. Liều lượng 
sử dụng phân bón, thuốc BVTV dựa vào thực tế, hệ số 
phát thải KNK của chitosan và đạm tôm dựa vào số liệu 
kiểm kê. Riêng hệ số phát thải từ các loại phân bón vô 
cơ và thuốc BVTV dựa vào nghiên cứu của Chojnacka 
et al. (2019).

+ Đánh giá về năng suất: Đánh giá trên cơ sở thu 
hoạch toàn bộ các ô thí nghiệm.

3. Kết quả

3.1. Đánh giá về năng suất và hiệu quả kinh tế
Thời gian khảo nghiệm phân bón diện hẹp vụ Hè 

Thu tại điểm khảo nghiệm xã Tân Hòa, huyện Tân 
Thạnh, tỉnh Long An từ tháng 3 - 6/2021, kết quả như 
Bảng 7.

Khi sử dụng phân bón gốc hữu cơ và bón lá từ đạm 
tôm, chitosan cho thấy mức độ sâu bệnh thấp hơn 
rất nhiều so với quy trình vô cơ không sử dụng thuốc 
BVTV. Điều này do sử dụng đồng thời phân hữu cơ 
có bổ sung khoáng trung vi lượng (chứa đến hơn 30 
nguyên tố) và nguồn đạm là amino axit giúp cây lúa 
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phát triển cân đối, không dư thừa phân bón nên ít hấp 
dẫn với các loại sâu bệnh. Ngoài ra, phân bón rễ và 
bón lá có sử dụng chitosan, đây là chất kích thích sinh 
trưởng sinh học đồng thời có khả năng đối kháng với 

Bảng 7. Hiện trạng sâu bệnh và BVTV
Loại CT1 CT2 CT3 CT4 CT5
Sâu Nặng Nhẹ Nhẹ Nhẹ 2 lần phun

Bệnh Nặng Nhẹ Nhẹ Nhẹ 4 lần phun
Rầy nâu Nặng Nhẹ Nhẹ Nhẹ 1 lần phun
Ghi chú Để tự nhiên, không phun xịt thuốc BVTV Phun ngăn ngừa và trị

Bảng 8. Năng suất của các công thức thí nghiệm
  Lặp lại lần 1, tấn/ha Lặp lại lần 2, tấn/ha Lặp lại lần 3, tấn/ha Trung bình, 

tấn/ha
% tăng so 
với CT1

Ghi chú

CT1 5,53 5,53 5,02 5,36 -
CV = 5,14%
LSD = 0,61

Α = 5%

CT2 6,51 6,51 5,02 6,01a 12,2
CT3 5,95 6,17 5,83 5,98a 11,6
CT4 6,67 6,67 6,53 6,62 23,6
CT5 7,57 7,65 7,34 7,52 40,2

Ghi chú: a: khác biệt không ý nghĩa

Bảng 9. Hiệu quả kinh tế sản xuất sử dụng phân hữu cơ

Diễn giải ĐVT CT4 CT5

I. Tổng chi phí Đồng/ha 13.647.000 18.943.000

1. Làm đất Đồng/ha 840.000 840.000

2. Giống Đồng/ha 3.200.000 3.200.000

3. Phân bón Đồng/ha 3.279.000 3.293.000

4. Thuốc BVTV Đồng/ha 0 4.950.000

5. Công sạ Đồng/ha 280.000 280.000

6. Công phun thuốc Đồng/ha 0 1.440.000

7. Công bón phân, 
phun bón lá

Đồng/ha 1.680.000 840.000

8. Bơm tưới Đồng/ha 350.000 350.000

9. Dặm lúa Đồng/ha 1.000.000 1.000.000

10. Làm cỏ Đồng/ha 350.000 350.000

11. Thu hoạch Đồng/ha 2.400.000 2.400.000

II. Năng suất kg/ha 6.620 7.520

III. Giá thành SX Đồng/kg 
lúa 2.061 2.519

Ghi chú: Công chăm sóc: công bón phân 60.000 đồng/bao 
50 kg; công phun thuốc bình quân 12.000 đồng/bình; phân 
urea 9000 đồng/kg; DAP 13000 đồng/kg; KCl 10.000 đồng/
kg; chitosan 80.000 đồng/kg; đạm tôm 16.000 đồng/kg; phân 
compost 1.000 đồng/kg; khoáng chứa nguyên tố đất hiếm 4000 
đồng/kg

các loại tuyến trùng rễ, các loại nấm bệnh do vậy các 
công thức CT2 - CT4 có mức độ ảnh hưởng bởi sâu 
bệnh ít hơn nhiều so với sử dụng phân bón vô cơ. Với 
mức ý nghĩa 5%, bón phân vô cơ mà không sử dụng 
thuốc BVTV sẽ có năng suất thấp nhất do cây trồng 
dễ bị sâu bệnh. Kết quả cho thấy, công thức CT4 với 
liều 70 lít/ha có năng suất cao nhất so với 3 công thức 
CT2 - CT4 và cao hơn quy trình vô cơ theo công thức 
CT1 đến 23,6%. Đối với quy trình canh tác vô cơ thông 
thường có sử dụng thuốc BVTV (CT5) có năng suất 
cao hơn so với quy trình sử dụng phân hữu cơ từ đạm 
thủy phân và chitosan  CT2 - CT4), năng suất cao hơn 
so với công thức CT4 là 13,6%. Chọn CT4 và CT5 để 
so sánh, ta có giá thành sản xuất của công thức CT4 với 
công thức CT5 như Bảng 9.

Kết quả trên cho thấy, giá thành sản xuất lúa vô cơ 
cao hơn hữu cơ đến 22,2%. Trong khi đó, chất lượng 
lúa sử dụng phân hữu cơ, đạm tôm và chitosan sẽ tốt 
hơn nhiều do hoàn toàn không sử dụng thuốc BVTV. 
Nếu gọi x là giá thành lúa (đồng/kg), y và z lần lượt là 
lợi nhuận của quy trình hữu cơ và vô cơ. Ta có:

Y = 6620 (x - 2061); Z = 7520 (x - 2519).
Khi Y = X thì giá lúa là 5.888 đồng/kg, có nghĩa là lợi 

nhuận của cả hai quy trình là tương đương nhau. Nếu 
giá lúa thị trường thấp hơn 5.888 đồng/kg thì canh tác 
theo quy trình hữu cơ sẽ có lợi nhuận cao hơn và ngược 
lại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giá lúa sạch thường cao 
hơn giá lúa vô cơ ít nhất 1000 đồng/kg, ngoài ra nếu 
được chứng nhận hữu cơ thì giá thành lúa còn cao hơn 
do vậy canh tác theo quy trình hữu cơ lợi nhuận sẽ cao 
hơn vô cơ ít nhất 11,9 triệu đồng/ha. 

3.2. Đánh giá tiềm năng giảm phát thải CO2

Đánh giá hiện trạng phát thải CO2 của quá trình sản 
xuất chitosan và protein thủy phân từ phụ phẩm của 
quá trình chế biến tôm như Bảng 10.
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Bảng 10. Phát thải CO2 từ quá trình sản xuất chitosan
Đầu vào Nghiên cứu của Muñoz 

et al. (2018)
Hệ số phát thải, kg 

CO2e/unit
Tính toán phát thải CO2e của chitosan, 

kg CO2/kg chitosan
DO, lít/kg chitin 0,02 28,65 0,59
HCl 32%, kg/kg chitin 8 1,2 4,3
NaOH, kg/kg chitin 1,3 0,6329 1,15
Điện, kWh/kg chitin 1,3 0,8458 1,54
CO2 từ vỏ, kg/kg chitin - 0,7 0,98
Chitin, kg/kg chitosan 1,4 - -
NaOH, kg/kg chitosan 5,18 0,6329 3,29
Điện, kWh/kg chitosan 1,06 0,8458 0,90
Gỗ, MJ/kg chitosan 31 0,03 kg CO2/kWh 0,26
Tổng 13,01

Số liệu phát thải về đạm tôm thủy phân chưa có 
nghiên cứu nào đề cập, để phục vụ tính toán trong 
nghiên cứu này giả định phát thải từ đạm tôm thủy 
phân chiếm 50% so với chitosan. Áp dụng các hệ số 
phát thải vào tính toán ta có phát thải CO2 gián tiếp cụ 
thể như Bảng 11.

Kết quả cho thấy, phát thải CO2 từ quá trình sử dụng 
phân và thuốc BVTV trung bình 1 ha của quy trình 
hữu cơ thấp hơn vô cơ đến 36,1%. Điều này cho thấy sự 
hiệu quả khi áp dụng tích hợp đạm tôm, chitosan trong 
canh tác lúa theo hướng ít phát thải.

4. Kết luận

Theo kết quả nghiên cứu, sử dụng đạm tôm và 
chitosan sản xuất từ phụ phẩm ngành chế biến tôm 

Bảng 11. Phát thải các bon từ quá trình sử dụng phân
Loại Hệ số phát thải CO2, kg CO2eq/

kg phân
CT4 CT5

Lượng dùng, 
kg/ha

Phát thải kg 
CO2eq/ha

Lượng dùng, 
kg/ha

Phát thải kg 
CO2eq/ha

Ure 3,47* (Chojnacka et 
al., 2019)

0 0 310 1.075,7
DAP 1,36* 0 0 220 299,2
KCl 0,26* 0 0 170 44,2

Thuốc trừ sâu 17,05 Cheng (2017) 0 0 0,6 10,23
Thuốc trừ bệnh 11,59 0 0 0,8 9,272
Oligo chitosan 13,01 Nghiên cứu này 22,1 287,52 0 0

Đạm tôm 6,5 Ước tính bằng 
50% chitosan

93,2 605,8 0 0

Khoáng đất 
hiếm

0,04 Tham khảo 
từ đá vôi 

(Chojnacka et 
al., 2019)

44,1 1,76

Hữu cơ compost 0,118 ** (Phong (2012)) 200 23,60 0 0
Tổng 918,68 1.438,6

Năng suất, tấn 6,62 7,52
Phát thải trung 
bình kg CO2e/

tấn lúa

138,77 191,3

để nâng cao chất lượng phân compost và dùng để bón 
lá sẽ giảm được giá thành sản xuất lúa khoảng 22,2% 
đồng thời giảm phát thải gián tiếp từ quá trình sử dụng 
phân bón và thuốc BVTV là 52,53 kg CO2eq/tấn lúa so 
với quy trình vô cơ. Giảm được phát thải CO2e gián 
tiếp từ quá trình sử dụng phân sẽ góp phần giảm thiểu 
tổng phát thải các bon từ quá trình canh tác (phát thải 
gián tiếp từ sử dụng phân chiếm đến 53,3% tổng phát 
thải (Kashyap & Agarwal, 2021)). Năng suất lúa từ quá 
trình sử dụng phân bón hữu cơ và bón lá từ chitosan, 
đạm tôm của nghiên cứu thấp hơn khoảng 13,6% so 
với canh tác thông thường theo quy trình vô cơ. Tuy 
nhiên, khoảng chênh lệch năng suất này không ảnh 
hưởng đến lợi nhuận do chi phí sản xuất của quy trình 
hữu cơ thấp hơn nhiều. Hơn nữa, giá thành của gạo 
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EVALUATION OF THE POTENTIALS OF CO2 EMISSION REDUCTION 
AND ECONOMIC EFFICIENCY OF USING CHITOSAN AND PROTEIN 
HYDROLYSATE FROM THE SHRIMP PROCESSING BY-PRODUCTS 
IN THE RICE PRODUCTION IN THE MEKONG DELTA

Tran Van Thanh, Vo Thi Ly Thu Thao, Tat Huynh Yen Phung, Nguyen Viet Sy, Tran Thanh Luom
National Center for Fertilizer Testing, PDD, MARD 

Do Thi Thu Huyen
Institute for Environment and Resources, VNU-HCM

ABSTRACT
Agricultural sector accounts for a high proportion of greenhouse gas emissions in Vietnam, particularly 

from the use of chemical fertilizers. In order to reduce the CO2 emissions from the chemical fertilizers, this 
study evaluated the potentials of CO2 emission reduction and economic improvement of using chitosan and 
protein hydrolysate from shrimp processing by-products in the rice production in the Mekong Delta. The 
results of the study showed that using the shrimp protein hydrolysate, chitosan, compost fertilizers and trace 
minerals with the recommended ratio and procedure for rice farming significantly reduced the CO2 emissions 
by 36.1% and the rice production cost by 22.2% compared to the traditional inorganic farming practices. It 
was found that that shrimp protein hydrolysate and chitosan could be considered as efficient input materials 
of the low carbon rice farming in the Mekong Delta.

Key words: Shrimp protein hydrolysate, chitosan, GHG, low carbon agriculture.

hữu cơ cao hơn, do vậy thu nhập khi sản xuất theo quy 
trình hữu cơ sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Các phụ phẩm 
từ quá trình chế biến lúa hữu cơ như rơm rạ, cám, trấu 
không sử dụng thuốc BVTV có thể dùng làm nguyên 
liệu đầu vào cho các quá trình canh tác hữu cơ khác 
như chăn nuôi, trồng nấm hữu cơ... Bên cạnh đó, quy 
trình hữu cơ không sử dụng thuốc BVTV góp phần 

giảm tác động tiêu cực tới môi trường và con người. 
Giống OM18 là giống có khả năng chống chịu sâu bệnh 
cao, do vậy, nghiên cứu trong thời gian tới cần triển 
khai cho nhiều loại giống khác nhau để đánh giá đầy 
đủ hơn khả năng của quy trình canh tác ứng dụng đạm 
tôm và chitosan trong canh tác lúa sạch, theo hướng ít 
phát thải■
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ NHẬN THỨC CỦA 
NGƯỜI DÂN VỀ RÁC THẢI NHỰA TẠI HUYỆN THANH HÀ, 
HẢI DƯƠNG

Trịnh Văn Hoàng1 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Nguyễn Khắc Thành, Nguyễn Như Yến2

TÓM TẮT
Với mục tiêu đánh giá hiện trạng phát sinh và nhận thức của người dân về rác thải nhựa (RTN) tại huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, từ tháng 11/2020 - 4/2021, nghiên cứu “Đánh giá 
hiện trạng phát sinh và nhận thức của người dân về RTN tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương” được thực hiện. 
Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra xã hội học đối với 100 hộ gia đình để đánh giá nhận thức của người 
dân về RTN. Hiện trạng phát sinh RTN xác định từ 50 hộ gia đình lựa chọn ngẫu nhiên trong 100 hộ được điều tra 
xã hội học. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số phát sinh RTN tại huyện Thanh Hà là 0,049 kg/người/ngày. Người 
dân có nhận thức rõ ràng về tác hại của RTN, tuy nhiên việc thay đổi thói quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa là 
một thách thức lớn đối với nhà quản lý. 

Từ khóa: Nhận thức, RTN, quản lý, giải pháp giảm thiểu RTN.
Nhận bài: 29/11/2021; Sửa chữa: 8/12/2021; Duyệt đăng: 12/12/2021.

1,2 Học viên Cao học CH5A.QM
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1. Đặt vấn đề

RTN đang là một trong những vấn đề môi trường 
nghiêm trọng và cấp bách hiện nay trên toàn cầu [9]. Tại 
Việt Nam, chỉ tính riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã 
thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông mỗi 
ngày (Bùi Đức Hiển, 2019) [3]. Theo Nguyễn Thi (2019), 
nếu trung bình khoảng 10% RTN và túi ni lông không 
được tái sử dụng và thải bỏ hoàn toàn, thì lượng RTN và 
túi ni lông thải bỏ xấp xỉ khoảng 2,5 triệu tấn/năm, đây là 
gánh nặng cho môi trường, thậm chí dẫn tới thảm họa “ô 
nhiễm trắng” [7].

Cùng với sự tăng trưởng của tỉnh Hải Dương nói 
chung, kinh tế của huyện Thanh Hà nói riêng phát triển 
mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các khu dân cư đang 
được mở rộng nhanh chóng, các hoạt động công nghiệp 
cũng được đẩy mạnh, mức sống của người dân ngày càng 
được nâng cao, nhu cầu về vật chất cũng tăng theo, dẫn 
tới lượng chất thải gia tăng. Nhằm đánh giá hiện trạng 
phát sinh và nhận thức của cộng đồng về RTN, từ đó đề 
xuất giải pháp quản lý phù hợp tại địa bàn huyện Thanh 
Hà, nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng phát sinh và nhận 
thức của người dân về RTN tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương” được lựa chọn thực hiện. 

2. Địa điểm, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và phạm vi nghiên cứu
Huyện Thanh Hà có 20 đơn vị hành chính trực thuộc, 

bao gồm thị trấn Thanh Hà và 19 xã. Quá trình lựa chọn 
địa điểm nghiên cứu được tiến hành như sau:

Từ số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội của các xã và 
huyện [8], kết hợp khảo sát thực địa, sắp xếp thu nhập bình 
quân của các xã theo thứ tự từ cao đến thấp, nghiên cứu 
chia thành 3 nhóm: Nhóm có mức sống cao nhất, nhóm 
có mức sống trung bình và nhóm có mức sống thấp trong 
huyện. Ba xã/thị trấn đứng đầu đại diện cho 3 nhóm được 
lựa chọn làm khu vực nghiên cứu đó là: Thị trấn Thanh 
Hà (nhóm 1) thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 
60 triệu đồng/người/năm; Xã Thanh Thủy (nhóm 2) thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 54,6 triệu đồng/người/
năm; Xã Thanh Lang (nhóm 3) thu nhập bình quân đầu 
người ước đạt 53,5 triệu đồng/người/năm. Thu nhập của 
người dân xã Thanh Thủy và Thanh Lang chủ yếu từ nông 
nghiệp trồng trọt, chăn nuôi và tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ. Đối với thị trấn Thanh Hà có thu nhập từ tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại đạt giá trị cao nhất 
với 202,075 tỷ đồng/năm.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

a. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
Nghiên cứu thu thập các số liệu thứ cấp về điều kiện 

tự nhiên, kinh tế - xã hội từ UBND huyện Thanh Hà [8]. 
Số liệu về quy mô dân số được thu thập từ Chi cục Thống 
kê [1].

Trong quá trình thực địa, ghi lại những hình ảnh về 
thời gian, lực lượng và phương tiện thu gom, phương án 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

b. Phương pháp điều tra xã hội học
Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập từ điều tra xã hội 

học trên đối tượng là các hộ gia đình sinh sống tại thị trấn 
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Thanh Hà, xã Thanh Thủy và xã Thanh Lang của huyện 
Thanh Hà. Tổng số phiếu điều tra được xác định dựa vào 
công thức:

n N
N e

�
� �1

2

 (Glover, 2003) [2]

Trong đó: n là số lượng phiếu điều tra; N là dân số của 
huyện tại thời điểm điều tra; e là mức sai số chấp nhận (e 
= 0,05 – 0,1).

Với dân số của huyện Thanh Hà tính đến tháng 
12/2020 là 145.131 người [1]. Áp dụng công thức tính 
cỡ mẫu phiếu với N = 145.131 và e = 0,1 (10%) thì số mẫu 
điều tra tối thiểu là 100. Trong nghiên cứu này đã điều 
tra ngẫu nhiên 100 hộ gia đình, trong đó thị trấn Thanh 
Hà 35 phiếu, xã Thanh Thủy 35 phiếu, xã Thanh Lang 30 
phiếu. Kết quả điều tra nhằm đánh giá được nhận thức 
của cộng đồng về RTN tại khu vực nghiên cứu. 

c. Phương pháp xác định khối lượng và hệ số phát 
sinh RTN 

Thu gom CTRSH của 50 hộ gia đình xác định ngẫu 
nhiên trong 100 hộ đã điều tra xã hội học. Quá trình thực 
nghiệm được thực hiện trong 2 đợt (trước và sau Tết 
nguyên đán) vào tháng 2/2021 (mỗi đợt 10 ngày liên tục). 
Các bước thực hiện theo quy trình:

Bước 1: Xác định khối lượng RTN bằng cách thu gom 
và cân tổng khối lượng rác thải sinh hoạt của mỗi hộ trong 
ngày, sau đó tách riêng RTN ra khỏi rác thải sinh hoạt.

Bước 2: RTN sau khi tách riêng khỏi CTRSH, cân khối 
lượng, phân chia theo 7 loại: PET, HDPE, PVC, LDPE, 
PP, PS và khác [10].

Bước 3: Xác định hệ số phát sinh RTN.

Hệ số phát RTN
số người

sinh
rác thải nhựa /ngày

Dự báo khối lượng RTN phát sinh trên địa bàn huyện 
(kg/ngày) bằng cách lấy tổng dân số nhân với hệ số phát 
sinh RTN (kg/người/ngày).

d. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Các thông tin, số liệu điều tra xã hội học, khối lượng 

CTRSH và RTN được tổng hợp, phân tích và xử lý bằng 
phần mềm Microsoft Excel 2007 và SPSS Statistics 22 để 
đánh giá hiện trạng phát sinh và nhận thức của người dân 
về RTN tại huyện Thanh Hà.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Đánh giá hiện trạng phát sinh RTN tại các hộ 
gia đình

a. Khối lượng và tỷ lệ phát sinh RTN tại khu vực 
nghiên cứu

Kết quả thực nghiệm, thu gom, phân loại chất thải 
sinh hoạt của 50 hộ gia đình (tương ứng với 168 người) 
trong hai đợt, mỗi đợt là 10 ngày liên tiếp được thể hiện 
tại Bảng 1.

Kết quả Bảng 1 cho thấy, tổng khối lượng rác thải sinh 
hoạt trung bình là 1.035,65 kg (tương đương với 103,57 
kg/ngày), trong đó khối lượng RTN là 82,44 kg (tương 
đương với 8,25 kg/ngày). Tỷ lệ phát sinh RTN chiếm 7,96 
% so với CTRSH. 

b. Hệ số phát sinh RTN từ các hộ gia đình
Kết quả nghiên cứu điều tra, xác định hệ số phát sinh 

CTRSH và RTN được thể hiện tại Bảng 2.
Hệ số phát sinh CTRSH trên địa bàn nghiên cứu là 

0,616 kg/người/ngày, RTN là 0,049 kg/người/ngày. So 
sánh kết quả nghiên cứu với kết quả nghiên cứu của Hoàng 
Thị Huê và cộng sự (2020) [4] về hệ số phát sinh RTN tại 
huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội thấy, hệ số phát sinh RTN 
tại huyện Hoài Đức thấp hơn với 0,046 kg/người/ngày. 
So sánh với kết quả nghiên cứu của Phạm Thanh Nhàn 
và cộng sự (2021) [5] về hệ số phát sinh RTN tại quận Hà 
Đông, TP. Hà Nội thấy, hệ số phát sinh RTN tại quận Hà 
Đông cao hơn với 0,089 kg/người/ngày.

Như vậy, với hệ số phát sinh RTN là 0,049 kg/người/
ngày, dân số tính đến ngày 31/12/2020 là 145.131 người 
[1], ước tính trung bình tổng lượng RTN phát sinh trên 
địa bàn huyện Thanh Hà là 7.111,419 kg/ngày. Với khối 
lượng RTN này, nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ là 
mối hiểm họa đến môi trường.

So sánh hệ số phát sinh CTRSH, RTN tại các địa điểm 
nghiên cứu cho thấy, hệ số phát sinh RTN có sự khác 
nhau giữa các địa điểm nghiên cứu (Bảng 3).

Theo kết quả nghiên cứu tại Bảng 3, thị trấn Thanh Hà 
có hệ số phát sinh CTRSH là 0,629 kg/người/ngày, RTN 
là 0,052 kg/người/ngày; xã Thanh Thủy có hệ số phát sinh 
CTRSH là 0,619 kg/người/ngày, RTN là 0,049 kg/người/
ngày; xã Thanh Lang có hệ số phát sinh CTRSH là 0,600 
kg/người/ngày, RTN là 0,047 kg/người/ngày. Kết quả 
nghiên cứu kết hợp điều tra thực địa cho thấy, nhìn chung 
hệ số phát sinh CTRSH và RTN đều có mối liên hệ với 
mức thu nhập của các hộ gia đình. Nhóm có hệ số phát 
sinh CTRSH và RTN cao là nhóm có thu nhập cao đó là 

Bảng 1. Khối lượng và tỷ lệ phát sinh RTN tại khu vực nghiên cứu

Chất thải 
Đợt 1 (từ ngày 1 - 10/2/2021) Đợt 2 (từ ngày 17 - 26/2/2021) Trung bình của 2 đợt

Tổng (kg) Bình quân 
(kg/ngày)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
(kg)

Bình quân 
(kg/ngày)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng 
(kg)

Bình quân 
(kg/ngày)

Tỷ lệ 
(%)

CTRSH 1.024,8 102,48 100 1.046,5 104,65 100 1.035,65 103,57 100

RTN 81,47 8,15 7,95 83,4 8,34 7,97 82,44 8,25 7,96
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thị trấn Thanh Hà (nhóm 1), nhóm có hệ số phát sinh 
CTRSH và RTN trung bình là xã Thanh Thủy (nhóm 2) 
và nhóm có hệ số phát sinh CTRSH và RTN thấp là xã 
Thanh Lang (nhóm 3).

c. Tỷ lệ phát sinh RTN theo thành phần
Kết quả thu gom RTN tại 50 hộ gia đình cho thấy, khối 

lượng RTN phát sinh là 8,25 kg/ngày, trong đó tỷ lệ cao 
nhất là LDPE với 25,3%, tiếp theo là nhựa PP với 19,8 %, 
nhựa PS với 16,6 %, tiếp đến là nhựa HDPE với 14,3%, kế 
tiếp là nhựa PVC với 9,4 %, sau đó là nhựa PET với 9,0 %, 
thấp nhất là các loại nhựa khác với 5,6 %. Lượng LDPE 
phát sinh nhiều nhất là do loại nhựa này bao gồm túi ni 
lông, bao tải và hầu hết các loại bao bì nhựa, trong đó ni 
lông là sản phẩm phổ biến, được ứng dụng rộng rãi nhất. 

3.2. Đánh giá nhận thức của người dân về RTN
Nhận thức của người dân về hiện trạng RTN: Kết quả 

phỏng vấn cho thấy, 90% số người được hỏi cho rằng, các 
sản phẩm nhựa sau khi sử dụng khó tái sử dụng lại nên 
thường được thải ra môi trường cùng với các loại rác thải 
sinh hoạt khác; 100% số hộ phỏng vấn trả lời rằng, trong 
rác thải sinh hoạt của gia đình họ để lẫn RTN, đặc biệt đối 
với các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi ni lông, cốc 
nhựa, hộp xốp, ống hút... được sử dụng thường xuyên; 
81% hộ cho rằng, RTN có ở khắp mọi nơi trong khu vực 
đang sống; 14% cho rằng chúng có phát sinh nhưng rất 
ít; 5% cho rằng hiếm khi thấy các loại RTN. Kết quả điều 
tra cũng cho thấy, mức độ quan tâm của người dân đến 
vấn đề RTN xung quanh khu vực sinh sống là khác nhau. 
Có thể thấy rằng, người dân ở đây sử dụng các sản phẩm 
nhựa khá nhiều, đặc biệt là túi ni lông.

Đánh giá nhận thức của người dân về nhựa sử dụng 
một lần: Nhựa dùng một lần khó tái sử dụng lại, nên 
lượng rác thải này thải ra môi trường. Mặc dù biết tác hại 
của nhựa một lần nhưng người dân vẫn sử dụng vì tính 
tiện lợi. Kết quả khảo sát mức độ sử dụng đồ nhựa một 
lần đối với người dân cho thấy, 95 % số người được hỏi 
thường xuyên sử dụng sản phẩm nhựa một lần do “nhựa 
dùng một lần quá tiện lợi, mặc dù biết trên sách báo, trang 
mạng về tác hại của nó”.

Đánh giá sự sẵn lòng tham gia của người dân trong việc 
quản lý RTN: Có 86% người dân cho rằng đã nghe thấy 
việc phân loại và giảm thiểu RTN ít nhất 1 lần, nhưng 
họ lại không quan tâm và thờ ơ với các biện pháp xử lý 
chúng. Để tìm hiểu về nguyên nhân, khi được hỏi về mức 
độ thường xuyên tham gia các hoạt động phân loại, thu 
gom, xử lý RTN tại địa phương, có đến 83% câu trả lời là 
không và 17 % còn lại là có nhưng chỉ tham gia ở mức độ 
lồng ghép với hoạt động khác, chưa có chương trình riêng 
biệt cho chủ đề hoạt động riêng về RTN. 

Đánh giá mức độ sẵn lòng thay đổi hành vi sử dụng 
RTN: Kết quả điều tra người dân đối với chính sách cấm sử 
dụng đồ nhựa dùng một lần, 61% người được hỏi không 
đồng ý với chính sách đó, 24% đồng ý, 15% không có ý 
kiến gì vì theo họ, chính sách này nên có, tuy nhiên không 
có tính thực tế cao. Khi được hỏi về mức độ sẵn lòng thay 
đổi thói quen sử dụng nhựa nếu có các chính sách hạn chế 
nhựa, người dân đa số đều đồng ý thay đổi thói quen sử 
dụng nhựa của mình. Kết quả trên cho thấy mức độ quan 
tâm tới việc giảm thiểu RTN cũng được phần lớn các hộ 
gia đình hưởng ứng. Tuy nhiên, để thay đổi thái độ và 
hành vi của người dân lại là một vấn đề rất khó, đòi hỏi 
phải có sự phối hợp giữa cộng đồng và nhà quản lý.

3.3. Đề xuất giải pháp giảm thiểu RTN bằng mô 
hình phân loại rác thải tại nguồn có sự tham gia của 
cộng đồng

Hiện nay, hệ thống quản lý CTRSH nói chung và RTN 
nói riêng tại huyện Thanh Hà bao gồm UBND huyện 
cùng với Phòng TN&MT. UNBD huyện trực tiếp giao 
cho Phòng TN&MT huyện phối hợp cùng với Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng huyện, chỉ đạo về các công tác 
quản lý môi trường trong đó có quản lý CTRSH. Việc thu 
gom, xử lý rác thải vẫn theo hướng một chiều, chưa đẩy 
mạnh sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện 
quản lý RTN. 

Việc phân loại rác thải tại nguồn tại huyện Thanh Hà 
chưa được thực hiện. Các hộ gia đình, hộ kinh doanh vẫn 
còn tập trung rác tại một số nơi hay để trước cửa nhà đã 
gây khó khăn cho công tác quản lý, tái chế sau này. Do đó, 
việc xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn có sự tham 
gia của cộng đồng và kế hoạch quản lý phân loại rác tại 
nguồn là vô cùng quan trọng bởi con người đóng vai trò 
then chốt trong công tác BVMT. Nếu không có sự tham 
gia của cộng đồng thì công tác quản lý môi trường không 
thể thực hiện được. 

Nguyên tắc của mô hình phân loại rác thải tại nguồn 
có sự tham gia của cộng đồng là coi trọng vai trò của hộ 
gia đình trong việc thực hiện các cam kết/quy định của 
địa phương về sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi 
trường, “nói không với túi ni lông”, đặc biệt là thực hiện 
cam kết về phân loại rác thải tại nguồn. Các hoạt động 
khen thưởng đối với các hộ gia đình thực hiện đúng cam 
kết, phạt đối với các hộ không thực hiện cam kết, tạo ra sự 
giám sát lẫn nhau ngay trong cộng đồng, góp phần thực 

Bảng 2. Hệ số phát sinh CTRSH, RTN tại địa bàn 
nghiên cứu

Chất thải Đơn vị tính Hệ số phát sinh
CTRSH kg/người/ngày 0,616

RTN kg/người/ngày 0,049

Bảng 3. Hệ số phát sinh CTRSH, RTN tại các địa điểm 
nghiên cứu
Địa điểm nghiên 
cứu tại huyện 
Thanh Hà

Hệ số phát sinh 
CTRSH (kg/
người/ngày)

Hệ số phát sinh 
RTN (kg/người/

ngày)
Thị trấn Thanh Hà 0,629 0,052
Xã Thanh Thủy 0,619 0,049
Xã Thanh Lang 0,600 0,047
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hiện tốt các mục tiêu về quản lý, giảm thiểu RTN, túi ni 
lông mà địa phương đề ra. 

4. Kết luận 
Hệ số phát sinh RTN tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương trung bình là 0,049 kg/người/ngày. Trong đó, 
nhựa LDPE chiếm tỷ lệ cao nhất với 25,3 %, thấp nhất là 
các loại nhựa khác 5,6 %. Với dân số 145.131 người, ước 
tính trung bình tổng lượng RTN phát sinh trên địa bàn 
huyện Thanh Hà là 7.111,419 kg/ngày. Người dân ở đây 

đều có nhận thức rõ ràng về tác hại của việc sử dụng các 
sản phẩm nhựa, tuy nhiên việc sử dụng và thải bỏ chúng 
chưa được hợp lý. Mức độ người dân quan tâm và hưởng 
ứng đến các chương trình giảm thiểu RTN ở địa phương 
đã ở mức cao nhưng trên thực tế, việc thay đổi thói quen 
cũng như cách thu gom, phân loại tại nguồn là một thách 
thức rất lớn đối với nhà quản lý. Từ kết quả nghiên cứu, 
đề xuất giải pháp mô hình phân loại rác thải tại nguồn có 
sự tham gia của cộng đồng■

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Chi cục Thống kê huyện Thanh Hà (2020). Tổng hợp dân số 

theo đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Thanh Hà (Theo 
kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở tháng 12/2020).

2. Glover T (2003). Developing operational definitions and 
measuring interobserver reliability using house crickets 
(Acheta domesticus). In exploring animal behavior in 
laboratory and field, ed. B. J. Ploger and K. Yasukawa, 31 - 
40, San Diego. Academic Press.

3.  Bùi Đức Hiển (2019). Hoàn thiện pháp luật về quản lý 
RTN hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn - Giải pháp 
quan trọng để kiểm soát ô nhiễm RTN trên biển Việt Nam. 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Ô nhiễm RTN trên biển 
Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, Hà Nội, 11/2019. 205 
- 218.

4.  Hoàng Thị Huê, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Màu Danh Huy, 
Phạm Hồng Tính (2020), Hiện trạng quản lý và nhận thức 

của người dân về RTN tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. 
Tạp chí NN&PTNT, số 4/2020: 144 - 152.

5.  Phạm Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Đắc Trường 
(2021). Quản lý và nhận thức của người dân về chất thải 
nhôm, nhựa trong sinh hoạt hộ gia đình tại quận Hà Đông, 
TP. Hà Nội. Tạp chí NN&PTNT, số 15/2021: 190 - 198.

6.  Jambeck J. R., R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. 
Perryman, A. Andrady, R. Narayan, K. L. Law (2015). 
Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347, 
768 - 771.

7.  Nguyễn Thi (2019). Dự báo hướng nghiên cứu pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường trong thời gian tới. Chuyên 
đề thuộc nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Pháp luật về kiểm soát 
ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay. Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam, Hà Nội.

8.  UBND huyện Thanh Hà (2020). Báo cáo tình hình, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

ASSESSMENT OF THE CURRENT SITUATION OF PLASTIC WASTE IN 
THANH HA DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE 

Trinh Van Hoang 
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Nguyen Thi Hong Hanh*, Nguyen Khac Thanh, Nguyen Nhu Yen
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ABSTRACT
Whit the goal of assessing the current situation of generation and awareness of people about plastic waste in 

Thanh Ha district, Hai Duong province, thereby proposing appropriate management solutions, from November 
2020 to April 2021, the study “Assessment of the current generation and awareness of people about plastic 
waste in Thanh Ha district, Hai Duong province” was conducted. The study used sociological survey method 
for 100 households to assess people’s awareness about plastic waste. Current status of plastic waste generation 
determined from 50 households randomly selected out of 100 households surveyed by sociologically. Research 
results show that the coefficient of plastic waste generation in Thanh Ha district, Hai Duong province is 0.049 
kg/person/day, People have a clear awareness of the harmful effects of plastic waste, but changing the habit of 
limiting the use of plastic products is a big challenge for managers.   

Key words: Awareness, plastic waste, management, solutions to reduce plastic waste.
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC, 
THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI TỪ NGƯỜI DÂN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
THU GOM, TÁI CHẾ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN 
QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá đo lường tỉ lệ phân loại và thu gom, tái chế chất thải; đồng thời phân tích nhận 

thức, thái độ, hành vi của người dân đến hoạt động thu gom chất thải tái chế (CTTC) tại huyện Quốc Oai, Hà 
Nội. Bằng phương pháp thực nghiệm tiến hành cân lượng CTTC của 50 hộ gia đình ở 3 xã trong huyện Quốc 
Oai trong 3 tháng liên tục, đã xác định được hệ số phát sinh CTTC trung bình của các hộ dân là 0.02754 kg/
người. Bài viết khai thác mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) phân tích mối quan hệ phức tạp giữa nhận thức, 
thái độ và hành vi của con người. Kết quả thu được là mức độ hiểu biết về môi trường ảnh hưởng tới chuẩn 
mực cá nhân của mỗi người; chuẩn mực cá nhân, hay mối quan tâm tới môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới 
chỉ số tái chế. Từ những kết quả đó, nghiên cứu đã đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức 
thu gom CTTC từ sinh hoạt của người dân huyện Quốc Oai.

Từ khóa: CTTC; nhận thức, thái độ, hành vi của người dân; mô hình cấu trúc tuyến tính.
Nhận bài: 19/11/2021; Sửa chữa: 26/11/2021; Duyệt đăng: 20/12/2021.

1. Đặt vấn đề

Tại Việt Nam, lượng chất thải được dự báo sẽ tăng 
gấp đôi trong gần 15 năm tới. Trong khi đó, tỷ lệ TÁI 
CHẾ CHẤT THẢI của Việt Nam chỉ đạt khoảng 10% 
tổng lượng chất thải. Một lượng chất thải đáng kể đang 
được chôn trực tiếp tại các bãi chôn lấp, hoặc xả ra biển 
với 13 triệu tấn chất thải mỗi năm [1]. Dựa vào số liệu 
báo cáo, tỷ lệ thu gom chất thải là khoảng 85% dân số ở 
khu vực thành thị và 40% ở nông thôn, mặc dù số liệu 
thực tế có thể thấp hơn [2].

Tái chế chất thải mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và 
môi trường như hạn chế ô nhiễm môi trường, chất thải 
khi thải ra môi trường không qua xử lý dễ làm ô nhiễm 
đất, nước và không khí; giảm khai thác tài nguyên bởi 
việc sử dụng vật liệu tái chế thay cho vật liệu gốc sẽ tiết 
kiệm tới 95% năng lượng cần thiết để tạo ra nhôm lon 
từ vật liệu nguyên sinh và lên đến 74% năng lượng yêu 
cầu để làm lon thép từ vật liệu nguyên sinh. Tái chế 
một tấn chai PET tiết kiệm khoảng 400 gallon xăng [7]. 
Hơn nữa, còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người, 
tạo thu nhập ổn định cho họ.

Theo quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030, huyện Quốc Oai được định hướng phát triển đô 

Tạ Thị Thùy Dung 
Hoàng Thị Huê

(1)

thị sinh thái, văn hóa lịch sử, phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao và một phần đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Song 
song với quá trình phát triển, huyện Quốc Oai rất quan 
tâm chú trọng đến vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề 
thu gom rác thải tái chế từ sinh hoạt của người dân.

Bài viết này trình bày các kết quả: Đánh giá hiện 
trạng phát sinh, phân loại CTTC từ sinh hoạt của người 
dân trên địa bàn huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; đánh giá 
nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về phân 
loại thu gom CTTC; đề xuất một số giải pháp phù hợp 
nâng cao hoạt động thu gom, quản lý CTTC trên địa 
bàn huyện Quốc Oai.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lựa chọn điển hình nghiên cứu tại xã 
Sài Sơn, xã Yên Sơn và thị trấn Quốc Oai, trong đó Sài 

▲Hình 1.  Bản đồ vị trí khu vực nghiên cứu
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Sơn và Yên Sơn là đại diện cho khu vực nông thôn và 
thị trấn Quốc Oai là đại diện cho khu vực thành thị của 
huyện Quốc Oai.

2.1. Phương pháp điều tra xã hội học
Nhằm thu thập thông tin về hiện trạng phát sinh, 

nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về phân loại, 
thu gom CTTC từ sinh hoạt của người dân.

- Thực hiện phương pháp điều tra xã hội học bằng 
bảng hỏi kết hợp với khảo sát thực địa nhằm thu thập 
các thông tin liên quan đến hiện trạng thu gom, tái chế 
chất thải sinh hoạt (CTSH) và nhận thức, thái độ, hành 
vi của người dân đến việc thu gom, tái chế CTSH tại 
huyện Quốc Oai.

- Kích cỡ mẫu điều tra được tính theo công thức 
  (1) [9]n �

�� �
N
N e1 . ²

Trong đó: n là cỡ mẫu điều tra; N là kích cỡ tổng 
thể; e là mức sai số chấp nhận (e nằm trong khoảng 
0.05 đến 0.1).

Với số hộ dân trên địa bàn huyện Quốc Oai là N = 
49997 hộ, lựa chọn e = 0.1, kích cỡ mẫu điều tra được 
tính theo công thức sau: 

n �
�� �

�
51474

1 51474 0 1
99 806

2
. ,

,         (phiếu)

Sau khi tính toán đã xác định được số phiếu tương 
ứng là 100 phiếu.

- Thiết lập phiếu điều tra
+ Phiếu hỏi thí điểm: Tiến hành điều tra 10 hộ gia 

đình để điều chỉnh phiếu hỏi cho phù hợp với tình 
hình thực tế trên địa bàn nghiên cứu.

+ Cấu trúc của mẫu phiếu điều tra:
Thứ nhất, thiết lập các câu hỏi nhằm thu thập các 

thông tin liên quan đến hiện trạng phân loại và quản lý 
CTSH tại hộ gia đình.

Thứ hai, các câu hỏi về chỉ số tái chế, chuẩn mực cá 
nhân, kiến thức, mối quan tâm chung về môi trường, 
thái độ và hành vi của người được hỏi đối với việc phân 
loại và thu gom tái chế chất thải sinh hoạ (CTSH)t.

Thứ ba, thông tin chung: Họ tên, năm sinh, giới 
tính, địa chỉ, điện thoại, chứng minh nhân dân, trình 
độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập bình quân, quy mô 
hộ và diện tích nhà ở.

2.2. Phương pháp xác định hệ số phát sinh
Trong 100 hộ thực hiện phỏng vấn để tìm hiểu về 

nhận thức, thái độ và hành vi trong thu gom CTTC từ 
sinh hoạt, chọn ra 50 hộ cân thực tế để xác định được 
khối lượng và thành phần CTTC chính xác. Các bước 
xác định khối lượng và hệ số phát sinh CTTC được thể 
hiện tại Hình 2.

▲Hình 2. Quy trình xác định khối lượng, hệ số thu gom CTTC

Bước 1: Lựa chọn địa điểm thực nghiệm.
Trong 100 hộ gia đình đã phỏng vấn, nghiên cứu 

chọn ra 50 hộ để thu gom, phân loại và cân CTTC. Tiến 
hành thu gom, phân loại và cân CTTC phát sinh được 
lặp lại liên tục tại 50 hộ gia đình trong 3 tháng ở thị 
trấn Quốc Oai (16 hộ), xã Sài Sơn (24 hộ) và xã Yên 
Sơn (10 hộ).

Bước 2: Tiến hành thu gom CTTC tại hộ gia đình.
- Tiến hành phát túi cho các hộ tham gia thu gom 

CTTC vào ngày 31/12/2020.
- Thời gian thực hiện tháng 1, 2, 3/2021. 
- Dụng cụ thu  mẫu: găng tay, khẩu trang, cân điện 

tử mini, giấy, bút.
Bước 3: Tiến hành cân tổng CTTC.
Mẫu CTTC đã được hộ gia đình thu gom lại, tiến 

hành cân toàn bộ CTTC ghi chép số liệu cụ thể theo 
từng lần cân. 

Bước 4: Tiến hành phân loại CTTC.
Mẫu CTTC được tiến hành phân loại theo 6 loại: 

giấy, nhựa, kim loại, nilon, thủy tinh, cao su. 
Bước 5: Xác định khối lượng của từng loại CTTC.
Cân riêng từng loại CTTC và ghi số liệu vào nhật ký 

thu gom. Tính toán hệ số phát sinh của chất thải theo 
công thức:

phát Khối lượng CTTC
Số người x số ngày đêm

sinhCTTC 2Hệ số

Tổng khối lượng CTTC phát sinh = hệ số phát sinh x dân số 3

2.3. Phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính 
(SEM)

Mô hình có dạng như sau:

▲Hình 3. Mô hình mối quan hệ nhận thức, thái độ - hành vi 
tái chế chất thải [3]
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Trong đó:
Norm: Chuẩn mực cá nhân. 
Concern: Mối quan tâm chung về môi trường. 
Knowledge: Kiến thức về môi trường.
Attitude: Thái độ về tái chế rác. 
Index: Chỉ số tái chế:  
Socio-Demographic Characteristics: Các đặc điểm 

xã hội – nhân khẩu
Mô hình cấu trúc tuyến tính có dạng như sau:
Index = f (Gender, Age, Education, Household, 

Income, Housing, Concern, Knowledge, Norm, Attitude, 
Dummy)

Chỉ số tái chế = f (Giới tính, Tuổi, Học vấn, Hộ 
gia đình, Thu nhập, Nhà ở, Mối quan tâm, Kiến thức, 
Chuẩn mực, Thái độ, nghề nghiệp)

2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Các thông tin, số liệu điều tra xã hội học, khối lượng 

rác thải tái chế được tổng hợp và phân tích xử lý bằng 
công cụ Microsoft Excel. Nghiên cứu sử dụng phần 
mềm thống kê cho khoa học xã hội (SPSS 22) để phân 
tích mối tương quan các biến theo mô hình SEM để 
đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi của người dân với 
hoạt động phân loại CTTC. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đánh giá hiện trạng phát sinh, phân loại 
CTTC (giấy, nhựa, kim loại, nylon) từ sinh hoạt của 
người dân trên địa bàn huyện Quốc Oai

Sau khi nghiên cứu tiến hành thu gom và cân các 
loại CTTC được lặp đi lặp lại liên tục trong 3 tháng tại 
50 hộ gia đình ở thị trấn Quốc Oai (16 hộ), xã Sài Sơn 
(24 hộ) và xã Yên Sơn (10 hộ) thu được kết quả tổng 
hợp thể hiện tại Bảng 2.
Bảng 2. Khối lượng CTTC tại các hộ dân

Đơn vị: kg
Xã

Tháng

Xã Yên 
Sơn

TT 
Quốc 
Oai

Xã Sài 
Sơn

Tổng

Tháng 1 29,534 41,509 69,36 140,403
Tháng 2 59,832 91,802 137,416 289,050
Tháng 3 28,827 43,046 66,352 138,225
Tổng 118,193 176,357 273,128 567,678

Kết quả tính toán cho thấy khối lượng CTTC phát 
sinh trong 3 tháng tại 3 khu vực có sự chênh lệch khá 
lớn. Có thể thấy, tháng 2 có lượng CTTC cao nhất trong 
3 tháng với 228,250 kg (0.228 tấn) lí do của sự thay đổi 
lớn này vì đây là thời gian tháng Tết nguyên đán, nhu 
cầu mua sắm, tiêu dùng các hộ tăng lên và kéo theo gia 
tăng lượng chất thải phát sinh.  Đối với tháng 1, tổng 
khối lượng CTTC phát sinh là 140,403 kg (0.14 tấn) và 
tháng 3 là 138,225 kg (0.188 tấn).

Hệ số phát sinh CTTC được tính theo công thức (2), 
kết quả thể hiện trong Bảng 3:
Bảng 3. Hệ số phát sinh CTTC trung bình của các hộ dân 
cân thực tế
Kết quả cân thực tế Hệ số phát sinh 

(Kg/người/
ng.đ)

Tổng khối lượng phát sinh (kg) 567,678

0,02754Tổng số nhân khẩu (người) 229
Tổng số ngày thực hiện cân 
CTTC (ngày đêm)

90

Như vậy, khối lượng CTTC phát sinh mỗi ngày 
trên địa bàn huyện Quốc Oai là tương đối lớn. Nếu 
như không được thu gom để tái chế, tất cả các loại chất 
thải sẽ được tập kết về bãi chôn lấp, khi đó nhiều thành 
phần độc hại lẫn trong chất thải sẽ ngấm vào trong đất 
và nguồn nước ngầm và trở thành nguy cơ gây bệnh 
cho người dân trực tiếp sử dụng nguồn nước ngầm...

3.2. Đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi liên 
quan đến CTCC của người dân trên địa bàn huyện 
Quốc Oai theo mô hình SEM

Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha
Nghiên cứu tiến hành đánh giá hệ số Cronbach’s 

Alpha dựa trên kết quả mẫu điều tra chính thức mà 
tác giả tiến hành thu thập được với 100/100 bảng hỏi 
hợp lệ đã được sử dụng để phỏng vấn người dân tại 
3 khu vực nghiên cứu là xã Sài Sơn, xã Yên Sơn và thị 
trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Sau khi 
thực hiện kiểm định các tiêu chí đánh giá (các biến) để 
đo lường mỗi nhân tố, thì các tiêu chí/biến được chọn 
lọc mang ý nghĩa tương quan chặt chẽ được xác định 
(Bảng 4)

Tất cả các thang đo đều đạt được những yêu cầu về 
hệ số Cronbach Alpha’s trên 0,70 (thấp nhất 0,729 là và 
cao nhất là 0,893).

Có 5 nhóm nhân tố chính: “Kiến thức về môi 
trường” được đo lường bằng 4 biến quan sát; “Thái độ 
về tái chế” được đo lường bằng 3 biến quan sát; “Chuẩn 
mực cá nhân” được đo lường bằng 3 biến quan sát; 
“Hành vi tái chế” được đo lường bằng 4 biến quan sát;  
“Mối quan tâm chung về môi trường” được đo lường 
bằng 3 biến quan sát. Kết quả kiểm định độ tin cậy 
thang đo các yếu tố được thể hiện trong Bảng 4.

Kết quả tính toán hệ số Cronbach’s Alpha cho 
thấy, hệ số Cronbach’s Alpha của tất cả các nhân tố 
đều lớn hơn 0,7, trong đó, thang đo các yếu tố “Kiến 
thức về môi trường”, “Hành vi tái chế”, “Mối quan tâm 
chung về môi trường” có hệ số Cronbach’s Alpha lần 
lượt là 0.774; 0.729; 0.783. Còn lại thang đo nhân tố 
“Thái độ về tái chế” và “Chuẩn mực cá nhân” có hệ số 
Cronbach’s Alpha khá cao là  0.852 và 0.893. Vì vậy, 
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Bảng 4: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 
Biến Kiến thức (Knowledge)
KT1- Việc phân loại rác thải tại nguồn là rất quan trọng để giảm thiểu chất thải và tái chế
KT2- Nhôm là chất liệu được ưu tiên thay thế nhựa trong sinh hoạt
KT3- Không biết nơi bán các sản phẩm thân thiện với môi trường
KT4- Giá thành của các sản phẩm tái sử dụng được nhiều lần và tái chế cao

Cronbach’s 
Alpha: 0.774

Biến Chuẩn mực (Norm)
CM1- Tôi sẵn lòng mua các sản phẩm làm từ chế phẩm để tiết kiệm tài nguyên
CM2- Tôi sẵn lòng dùng sản phẩm thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần
CM3- Tôi sẵn lòng sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần để bảo vệ môi trường

Cronbach’s 
Alpha: 0.893

Biến Quan tâm (Concern)
QT1- Ô nhiễm môi trường thúc đẩy biến đổi khí hậu
QT2- Ô nhiễm môi trường ảnh hượng trực tiếp tới sức khỏe con người
QT3- Xử lý chất thải từ sinh hoạt trước khi xả thải để bảo vệ môi trường

Cronbach’s 
Alpha: 0.783

Biến Thái độ (Attitude)
TD1- Tôi thích tái chế lại các sản phẩm đã qua sử dụng
TD2- Tôi muốn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
TD3- Tôi muốn tái sử dụng lại những đồ dùng trong gia đình

Cronbach’s 
Alpha: 0.852

Biến Hành vi
HV1- Trong cơ quan tôi hầu như ai cũng dùng bình đựng nước cá nhân nên tôi cũng làm theo
HV2- Vận động mọi người xung quanh sử dụng các sản phẩm có thể tái chế
HV3- Tận dụng chai nhựa để làm giá đỡ, môi trường sống cho cây xanh

Cronbach’s 
Alpha: 0.729

có thể kết luận rằng thang đo được sử dụng trong các 
nghiên cứu sau là phù hợp và đáng tin cậy, đảm bảo 
trong việc phân tích nhân tố khám phá EFA và không 
có biến nào bị loại.

Như vậy, có 5 nhân tố chính ảnh hưởng tới việc thu 
gom tái chế chất thải sinh hoạt (CTSH): 

- Nhân tố “Mối quan tâm chung” được đo lường 
bằng 3 biến quan sát, thể hiện sự quan tâm tới môi 
trường như xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường 
để bảo vệ môi trường. Trong khi con người luôn mong 
muốn được sống trong môi trường trong sạch. Do đó, 
nhân tố “Mối quan tâm chung về môi trường” có sự 
ảnh hưởng nhất định đến việc tái chế CTSH.

- Nhân tố “Chuẩn mực cá nhân” được đo lường bằng 
3 biến quan sát, thể hiện sự sẵn lòng thay đổi thói quen 
cũ có hại đến môi trường bằng cách sử dụng những sản 
phẩm có thể tái sử dụng và tái chế nhiều lần. 

- Nhân tố “Kiến thức chung”: bao gồm 4 biến quan 
sát, thể hiện kiến thức của người dân về môi trường 
như việc người dân biết được tầm quan trọng của phân 
loại rác tại nguồn. Hiểu về tính chất tái chế của bao bì 
các sản phẩm tiêu dùng như nilon, nhựa, nhôm hay 
thủy tinh. 

- Nhân tố “Thái độ tái chế” được đo lường bằng 3 
biến quan sát, thể hiện thái độ của người dân đối với 
việc tái chế như sử dụng những sản phẩm thân thiện 
với môi trường, tái sử dụng nhiều lần những đồ dùng 
trong gia đình.

- Nhân tố “Hành vi tái chế” được đo lường bằng 4 
biến quan sát, thể hiện các hành vi có lợi và không có 

lợi cho môi trường của người dân như tận dụng chai 
nhựa để trồng cây xanh, dùng bình đựng nước cá nhân 
bằng nhôm, hoặc thủy tinh thay cho chai nhựa và vận 
động mọi người xung quanh cùng dùng những sản 
phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần, hoặc tái chế. 

Hồi quy tuyến tính
Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy, cho 

ra R² điều chỉnh = 0.689, ta kết luận rằng: Mô hình hồi 
quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu đến 
68,9%, và giải thích rằng 68,9% sự thay đổi biến thiên của 
biến phụ thuộc là do sự biến động của 10 biến nêu trên. 
Còn lại 31,1% là do sự ảnh hưởng của những yếu tố bên 
ngoài mô hình và ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính:
Từ kết quả chạy hồi quy ở Bảng 7 cho thấy, mặc dù 

ở bước phân tích tương quan Pearson giá trị Sig. của 
biến Tuổi và Thu nhập >0.10 nhưng khi chạy hồi quy 
hai biến này vẫn tác động lên biến CTTC và có tương 
quan chặt chẽ ở mức ý nghĩa là 95%. Ta thấy mức ý 
nghĩa của tiêu chí “chuẩn mực cá nhân” là 0.057 (< 0.1), 
mặc dù không cao nhưng vẫn có tương quan với biến 
“Chỉ số tái chế” ở mức ý nghĩa là 90%. Ở đây, tiêu chí 
“Thái độ về tái chế rác” có Sig. là 0.360 (>0.1) nên ta kết 
luận biến “Thái độ về tái chế rác” trong nghiên cứu này 
không có tương quan tuyến tính chặt chẽ với biến “Chỉ 
số tái chế”.

Như vậy, mô hình hồi quy thể hiện mối quan hệ 
giữa chỉ số tái chế CTSH của người dân huyện Quốc 
Oai với các yếu tố tuổi; giới tính; trình độ học vấn; thu 
nhập; nhân khẩu; chuẩn mực chủ quan; mối quan tâm; 
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Bảng 7. Phân tích hồi quy đa biến lần 1
Mô hình Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn
Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hóa

T Mức độ 
ý nghĩa 
(Sig.)

Thống kê 
đa cộng tuyến

B Std. Error Beta Tolerance B
1 (Constant) -5,847 ,770 -7,590 ,000

Tuổi ,157 ,040 ,301 3,881 ,000 ,523 1,913
Giới tính ,420 ,090 ,286 4,642 ,000 ,827 1,209
Trình độ học vấn ,144 ,040 ,282 3,590 ,001 ,509 1,963
Thu nhập ,130 ,046 ,171 2,801 ,006 ,839 1,192
Số nhân khẩu ,234 ,034 ,419 6,926 ,000 ,860 1,163
CM ,201 ,104 ,137 1,930 ,057 ,621 1,610
QT ,295 ,091 ,207 3,238 ,002 ,771 1,297
TD ,090 ,098 ,063 ,921 ,360 ,679 1,472
KT ,501 ,092 ,348 5,472 ,000 ,775 1,290
HV ,390 ,115 ,240 3,403 ,001 ,634 1,578

kiến thức chung về môi trường và hành vi tái chế được 
thể hiện như sau: 

Mô hình cấu trúc tuyến tính có dạng:
Chỉ số tái chế = f (Tuổi, Giới tính, Học vấn, Thu 

nhập, Số nhân khẩu, Chuẩn mực, Mối quan tâm, Kiến 
thức, Hành vi)

CSTC = -5.847 + 0.157T + 0.420GT + 0.144TDHV + 
0.130TN + 0.234NK + 0.201CM + 0.295QT + 0.501KT 
+ 0.390HV

Dựa vào mô hình hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến 
chỉ số tái chế CTSH của người dân huyện Quốc Oai, ta 
có thể thấy nhân tố “Chuẩn mực cá nhân” có hệ số β₆ = 
0.201, nghĩa là khi nhân tố “Chuẩn mực cá nhân” thay 
đổi 1 đơn vị trong khi các nhân tố khác không thay đổi 
thì làm cho “chỉ số tái chế” cũng biến động cùng chiều 
0.201 đơn vị. Đối với nhân tố “Kiến thức chung về môi 
trường” có hệ số β₈ = 0.501 cũng có nghĩa là khi nhân 
tố “Kiến thức chung về môi trường” thay đổi 1 đơn vị 
(các nhân tố khác không thay đổi) thì nhân tố “chỉ số 
tái chế” cũng biến động cùng chiều 0.501 đơn vị. Giải 
thích tương tự đối với các nhân tố còn lại (trong trường 
hợp các nhân tố còn lại không thay đổi). 

Như vậy, dựa trên kết quả phân tích hồi quy được 
nghiên cứu ở trên, có thể nhận thấy, nhân tố “Kiến thức 
chung về môi trường” là có tác động lớn nhất đến chỉ 
số tái chế CTSH của người dân huyện Quốc Oai với hệ 
số β₈ = 0.501. Nhận xét về hiện tượng này, khi người 
dân có hiểu biết về môi trường sẽ thì những tác động 
tốt đến chuẩn mực cá nhân và thái độ tái chế hay cuối 
cùng là chỉ số tái chế chất thải của người dân huyện 
Quốc Oai.

4. Đề xuất các giải pháp 

Giải pháp cải thiện nhân tố “kiến thức về môi 
trường”

Theo mô hình hồi quy thì nhân tố này cũng là nhân 
tố tác động lớn nhất (0,501) trong 4 nhân tố lớn đối với 
biến phụ thuộc. Như vậy có thể thấy rằng, yếu tố “kiến 
thức về môi trường” của người dân huyện Quốc Oai có 
tác động lớn nhất tới kết quả tái chế là “chỉ số tái chế”.

- Chính quyền huyện cần có những buổi tổ chức tập 
huấn cho cán bộ xã, thôn, đoàn thanh niên, hội nông 
dân và đặc biệt là hội phụ nữ về tác hại của ô nhiễm môi 
trường tới sức khỏe của con người, hay ô nhiễm môi 
trường dẫn tới biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới 
môi trường sống của con người nói riêng và động thực 
vật nói chung.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình trạng ô 
nhiễm môi trường hiện nay và hậu quả của ô nhiễm 
môi trường các khu vực khác trong nước nói chung hay 
tại huyện Quốc Oai nói riêng, tăng cường thông tin và 
kiến thức về môi trường trên các trang thông tin của 
huyện và các đài phát thanh của xã để mọi người dân 
biết được tác hại của việc gây ô nhiễm môi trường.

Giải pháp cải thiện nhân tố “hành vi tái chế”
Theo mô hình hồi quy thì nhân tố này cũng là nhân 

tố tác động lớn thứ 2 (0,390) trong 4 nhân tố lớn đối với 
biến phụ thuộc. Như vậy có thể thấy rằng, yếu tố “hành 
vi tái chế” của người dân huyện Quốc Oai có tác động 
tương đối sâu sắc tới kết quả tái chế là “chỉ số tái chế”.

- Chính quyền huyện cần xem xét việc thiết lập hành 
vi xanh như một chuẩn mực tạo ra áp lực xã hội, từ đó 
trở thành chuẩn mực chủ quan của cá nhân người dân. 
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RESEARCH TO ASSESS THE EFFECTS OF AWARENESS, ATTITUDE 
AND BEHAVIORS FROM PEOPLE ON GOM COLLECTION AND 
RECYCLED WASTE IN QUOC OAI DISTRICT, HA NOI  

Ta Thi Thuy Dung, Hoang Thi Hue
HaNoi University of Natural Resources and Environment

ABSTRACT
The research is carried out to evaluate and measure the rate of classification and collection and recycling 

of waste; Beside that, this research analyzed the awareness, attitude and behavior of people towards recycling 
waste collection activities in Quoc Oai District, Hanoi City. By using empirical method, weighing the amount 
of recyclable waste continuously of 50 households in 3 communes in Quoc Oai district for 3 consecutive 
months, the average recycled waste generation coefficient has been determined of households is 0.02754 
kg/person.day. Moreover, this research exploits the linear structural model (SEM) to analyze the complex 
relationship between human perception, attitude and behavior. The research results showed that the extent 
to which understanding of the environment affects each person's personal standards; Personal standards 
or concerns about the environment directly affect the recycling index. From those results, the research has 
provided orientations and solutions to raise the awareness of collecting recyclable waste from daily life of 
people in Quoc Oai district.

Key words: Recycled waste; awareness, attitude and behavior of people; linear structural model.

Thông qua phân bổ nguồn lực để phổ biến chuẩn mực 
qua mạng lưới xã hội, truyền thông và giáo dục, chính 
quyền có thể tận dụng hiệu quả kênh thông tin đang 
có cho việc BVMT như trường học hay các khối cơ sở 
khác trong địa bàn huyện. 

+ Đối với trường học, bằng cách định kỳ tổ chức 
chương trình kế hoạch nhỏ cho cho học sinh thu gom 
giấy vụn và trồng cây xanh, khen thưởng cho học sinh 
tích cực BVMT. Giáo viên và học sinh cùng thi đua 
thực hiện lớp học xanh bằng cách tận dụng các chai 
nhựa để trồng cây trong phòng học. Hay thôn, xóm có 
đường làng ngõ xóm xanh, gây quỹ từ việc thu gom 

CTTC phục vụ các hoạt động thiết thực. Từ đó tạo ra 
ảnh hưởng tới thái độ tích cực thi đua của những học 
sinh khác và thôn, xóm khác. 

- Chính quyền huyện Quốc Oai cần thường xuyên tổ 
chức chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường các khu công 
cộng tại huyện bằng việc chỉ đạo đoàn thanh niên và hội 
phụ nữ kết hợp lập kết hoạch vệ sinh đường làng ngõ xóm 
thường xuyên. Kết hợp tổ chức các buổi tuyên truyền giới 
thiệu các sản phẩm có thể tái chế và thân thiện với môi 
trường cho đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ 
trong các buổi sinh hoạt để giảm thiểu việc sử dụng các 
sản phẩm nhựa một lần trong sinh hoạt■
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ÁP DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY NGHỊCH ĐẢO 
KHOẢNG CÁCH VÀ GIS ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU DINH DƯỠNG 
PHOSPHAT TRONG NƯỚC SÔNG LÁ BUÔNG, TỈNH ĐỒNG NAI

Trần Hoài Minh 
Võ Đức Thưởng 

Lê Trọng Diệu Hiền

(1)

TÓM TẮT
Quản lý bền vững tài nguyên nước bao gồm bảo tồn, sử dụng và quản lý hiệu quả chất lượng nước. Các hoạt 

động liên quan đến đánh giá chất lượng, quản lý về xả thải, quy hoạch tài nguyên nước thường chú ý ở mức độ 
ô nhiễm của đầu nguồn, đánh giá chất lượng nước được thực hiện tại các địa điểm cụ thể cần quan tâm. Việc 
sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) dựa trên hệ thống thông tin chất lượng nước và phân tích không gian 
với phương pháp nội suy khoảng cách có trọng số (IDW), lân cận, hay Krigging cho phép lập bản đồ các chỉ 
số chất lượng nước sông Lá Buông chảy qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Sử dụng 6 vị trí lấy mẫu, chỉ số Phosphat 
được theo dõi năm 2013; bao gồm đầy đủ hai mùa: khô và mưa. Bản đồ của sự thay đổi không gian - thời gian 
trong một số thông số sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng nước qua các trạm quan trắc và phân tích các 
nguồn nước ô nhiễm dọc theo các dòng sông. Việc tạo ra bản đồ chất lượng nước sẽ cải thiện giám sát, thực 
thi các tiêu chuẩn và quy định hướng tới quản lý, kiểm soát ô nhiễm tốt hơn.

Từ khóa: Lá Buông, nội suy, GIS.
Nhận bài: 14/12/2021; Sửa chữa: 18/12/2021; Duyệt đăng: 22/12/2021.

1. Giới thiệu

Nước là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng 
quan trọng và quý giá đối với sự sống của con người 
và sinh vật, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực 
hiện thành công các chiến lược, quy hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng [1]. Tuy 
nhiên, nguồn tài nguyên này đang ngày càng bị chi phối 
mạnh mẽ bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu và bị ảnh 
hưởng bởi các hoạt động khai thác quá mức cộng với 
tình trạng ô nhiễm môi trường nước ngày một gia tăng 
(hệ quả tất yếu của sự gia tăng dân số và tăng tưởng 
kinh tế) [2]. Chất lượng nước mặt tại các sông thường 
dễ bị tác động và biến đổi bởi các hoạt động nhân sinh 
như: hoạt động sinh hoạt của người dân, hoạt động đô 
thị, hoạt động công và nông nghiệp [3, 4]. Có nhiều 
nghiên cứu đã cho thấy rằng, tác động của hoạt động 
nhân sinh đã và đang gây tác động rõ nét đến tính chất 
của nguồn nước, nhất là nước mặt tại các đô thị, nơi có 
mức độ tập trung dân cư cao, hoạt động phát thải diễn 
ra với cường độ lớn [5]. Đối với nước mặt thì các yếu tố 
thời tiết (khô hạn, mưa lũ) cũng tác động đến tính chất 
của nguồn nước. 

 Ô nhiễm phosphat (P-PO3
-) là một mối đe dọa 

nghiêm trọng đối với hệ sinh thái thủy sinh và giảm chất 

lượng nguồn nước sạch [6]. Các hợp chất chứa nitrat 
và phosphat tạo ra vấn đề nghiêm trọng khi thải vào 
các vùng nước mà không được xử lý. Đây là một trong 
những chất dinh dưỡng chính cần thiết cho vi sinh vật, 
tuy nhiên chúng được coi là chất ô nhiễm nếu nồng độ 
vượt quá giới hạn cho phép. Hàm lượng phosphat chứa 
trong các thủy vực tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến chất 
lượng nước do đẩy nhanh sự phát triển của tảo, gây 
mùi hôi và suy giảm chất lượng nước, điều này gây ra 
các vấn đề cho các mục đích khác nhau về việc sử dụng 
nước. Sự phát triển quá mức của các sinh vật thủy sinh 
gây ra tác động tiêu cực đến chất lượng nước sông, xuất 
hiện các hiện tượng phú dưỡng hóa, thực vật bậc cao sẽ 
chết dần và làm giảm đa dạng sinh học [7]. Vì vậy, việc 
đánh giá nồng độ ô nhiễm phosphat trên sông là đều 
cần thiết, đặc biệt đối với sông Lá Buông khi mà các dữ 
liệu quan trắc cho thấy nồng độ phosphat đang ngày 
càng tăng cao.

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu sử dụng các 
phương pháp đánh giá chất lượng nước khác nhau. 
Việc phân tích theo hệ thống sẽ tạo cơ sở giúp đưa ra 
các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước trên lưu vực, 
mà còn cho sự phát triển chung của cả khu vực [8]. 
GIS (geographical information system) là một công cụ 
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thế mạnh đang được áp dụng nhiều trong các nghiên 
cứu và đánh giá chất lượng nước. Ngoài ra, việc sử 
dụng phép toán nội suy rất quan trọng đối với phân 
tích bằng GIS, vì nhiều bản đồ được sử dụng hiện nay 
được thực hiện bằng nội suy trong GIS [9]. Nghiên 
cứu của Lê Trọng Diệu Hiền và cộng sự năm 2015 [10] 
đã ứng dụng GIS để phân vùng chất lượng nước mặt 
theo WQI (water quality index) trên hồ Trị An. Trong 
một nghiên cứu năm 2021, Nguyễn Thị Thu Hiền và 
cộng sự [11] cũng đã ứng dụng GIS và thuật toán nội 
suy không gian xây dựng bản đồ chất lượng nước suối 
Nậm La chảy qua thành phố Sơn La. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy hầu hết các thông số môi trường nước 
mặt khu vực nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho 
phép của QCVN:08- 2015/BTNMT ngoài chỉ số NO2 
và E.coli. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng kết 
quả nội suy không gian theo phương pháp nghịch đảo 
khoảng cách (inverse distance weight-IDW) cho thấy 
sự khác biệt không lớn so với kết quả phân tích mẫu 
đối chứng, điều này cho thấy rằng phương pháp nội 
suy không gian IDW có thể được sử dụng để xây dựng 
bản đồ đánh giá chất lượng nước khu vực nghiên cứu. 
Adebayo Olubukola Oke và cộng sự năm 2013 [12] đã 
sử dụng dữ liệu đo chất lượng nước trong 1 năm ở  27 
trạm quan trắc để lập bản đồ các chỉ số chất lượng nước 
ở lưu vực Ogun và Ona của lưu vực sông Ogun-Osun, 
Nigeria bằng GIS và phép phân tích nội suy không gian 
IDW. Chum Kimleang và cộng sự năm 2017 [13] đã sử 
dụng 3  phương pháp nội suy là IDW, Simple Kriging 
(SK) và Ordirinary Kriging (OK) để lập bản đồ về phân 
bố chất lượng nước để giám sát tình trạng và mô hình 
chất lượng nước trong hồ Tonle Sap, Combodia. 

Tận dụng tính ưu việt và thế mạnh của công nghệ 
GIS trong quản lý tổng hợp nhằm BVMT, để góp phần 
giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng nước 
mặt, nghiên cứu này ứng dụng GIS và thuật toán nội 
suy không gian xây dựng bản đồ chỉ tiêu Phosphat trên 
sông Lá Buông chảy qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Kết 
quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu 
kế tiếp đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nước sông 
Lá Buông.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu
Sông Lá Buông với tổng chiều dài khu vực nghiên 

cứu khoảng hơn 56 km, được chia làm hai phần, (i) khu 
vực không có ảnh hưởng triều, dòng chảy 1 chiều, khu 
vực thượng lưu cầu sông Lá Buông (Quốc lộ 51) và (ii) 
khu vực có ảnh hưởng triều, khu vực hạ lưu cầu sông 
Lá Buông, kéo dài đến ngã ba hợp lưu với sông Đồng 
Nai. Sông Lá Buông có nguồn từ suối Đá Bàn trên cao 
nguyên An Lộc (Long Khánh) ở độ cao hơn 200 m, và 
vùng rừng núi thuộc nông trường Ông Quế (Hình 1). 
Chiều dài dòng chính của sông từ nguồn đến cửa sông 

là 52 km, chảy theo hướng Đông sang Tây với diện tích 
lưu vực là 478.5 km2. Địa hình của lưu vực tương đối 
bằng phẳng, độ cao trung bình 93 m. Lưu vực chịu ảnh 
hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa từ 
tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 
4. Lượng mưa trung bình hàng năm là từ 1.800 - 1.999 
mm với 87 - 93% vào mùa mưa và 7 - 13% vào mùa khô 
và nhiệt độ năm tương ứng là 25 - 26oC. Lưu vực Lá 
Buông được đặc trưng bởi các hoạt động nông nghiệp, 
có khoảng 75% diện tích lưu vực được bảo phủ bởi đất 
xám Ferralsols và Ferric Acrisols. Lưu vực có độ dốc 
bình quân 5.3% và mỗi năm cung cấp cho sông Đồng 
Nai lượng nước khoảng 0.23 x 109 m3 [14-16]. 

2.2. Dữ liệu đầu vào
Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua các trạm 

quan trắc nước mặt trong năm 2013 tại 6 trạm quan 
trắc tự động dọc theo lưu vực sông Lá Buông (Hình 
1). Trong đó, năm 2013 lấy mẫu 6 đợt, 3 đợt mùa khô 
vào các tháng 2, tháng 4 và tháng 12. Mùa mưa 3 đợt 
vào tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Các thông số giám 
sát bao gồm: Nhiệt độ, pH, độ đục, độ dẫn điện, DO, 
TSS, COD, BOD5, N-NH4

+, độ mặn, N-NO2
-, N-NO3

-

, P-PO4
3- , Pb, Zn, Fe, dầu mỡ, Endrin, Endosunfan, 

E.Coli và Coliform.

▲Hình 1: Bản đồ khu vực sông Lá Buông tỉnh Đồng Nai và 
trạm quan trắc

2.3. Nội suy không gian

a. Nội suy trọng số khoảng cách nghịch đảo 
(Inverse Distance Weighted, IDW)

Phương pháp IDW được công nhận rộng rãi là 
phương pháp cơ bản trong hầu hết các hệ thống xây 
dựng và quản lý mô hình độ cao. Đặc điểm của phương 
pháp này là tất cả các điểm trên bề mặt Trái Đất được 
coi là phụ thuộc lẫn nhau trên cơ sở là khoảng cách [17, 
18]. Về cơ bản, người ta giải định rằng tỷ lệ tương quan 
và tương đồng giữa các điểm lân cận tỷ lệ với khoảng 
cách giữa chúng có thể được định nghĩa như một hàm 
đảo ngược khoảng cách của mọi điểm so với các điểm 
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lân cận [9]. Các điểm mẫu được tính trọng số trong quá 
trình nội suy sao cho ảnh hưởng của điểm này so với 
điểm khác giảm theo khoảng cách từ điểm chưa biết. 
Trọng số của mỗi điểm mẫu là tỷ lệ nghịch với khoảng 
cách. Điểm càng xa, trọng lượng giúp xác định vị trí 
chưa được lấy mẫu càng giảm [10]. Trọng số của mỗi 
điểm được tính theo công thức như sau:

Z

Z
d

d

j

i
i

ij
n

i
ij
n
1

 
   (1)

Trong đó:
• Zi là giá trị tại điểm đã biết
• dij là khoảng cách đến điểm chưa biết
• Zj là giá trị tại điểm chưa biết
• n là số mũ do người dùng chọn

Những yếu tố ảnh hưởng đến nội suy không gian 
IDW là kích thước của số mũ, n ảnh hưởng đến hình 
dạng của bề mặt… nếu n lớn hơn có nghĩa là các điểm 
gần hơn có ảnh hưởng hơn. Số lượng điểm mẫu lớn 
hơn dẫn đến bề mặt mịn hơn.

b. Nội suy lân cận gần nhất (Nearest Neightbor)
Cũng giống phương pháp trọng số khoảng cách 

nghịch đảo, thuật toán của nội suy lân cận gần nhất 
giả thiết là các giá trị của các mẫu đo phân bố trong 
không gian ở khoảng cách gần sẽ tương tự hơn so với 
các mẫu đo ở các vị trí có khoảng cách lớn hơn. Trong 
các phương pháp lân cận gần nhất, giá trị của z tại điểm 
quan sát gần nhất được gán cho z tại điểm dự đoán, và 
không xem xét các giá trị khác nhau ở tất cả các điểm 
lân cận. Mẫu tạo ra từ phương pháp này còn được gọi 
là “Đa giác Thiessen”. Các thuật toán lân cận gần nhất 
có thể được áp dụng cho các biến số cũng như cho các 
biến phân loại. Các nghiên cứu so sánh trong đó các 
thuật toán lân cận gần nhất được đánh giá được báo 
cáo bởi Denby et al. (2005), He et al. (2005) [19-21].

c. Nội suy Kriging
Kriging nội suy giá trị cho các điểm xung quanh 

một điểm giá trị. Những điểm gần điểm gốc sẽ bị ảnh 
hưởng nhiều hơn những điểm ở xa. Kriging sử dụng 
một trọng số, phân công ảnh hưởng nhiều hơn đến các 
điểm dữ liệu gần nhất trong nội suy các giá trị cho các 
địa điểm không rõ. Kriging phụ thuộc vào mối quan hệ 
không gian và thống kê để tính toán bề mặt. Quá trình 
của Kriging bắt đầu với ước tính semivariance và sau đó 
thực hiện phép nội suy [22, 23]. Biểu đồ semivariance 
bao gồm hình cầu, hình tròn, hàm mũ, Gaussian hoặc 
tuyến tính. Kriging là một nhóm các kỹ thuật sử dụng 
trong địa thống kê, để nội suy một giá trị của trường 
ngẫu nhiên (như độ cao z của địa hình) tại điểm không 
được đo đạc thực tế từ những điểm được đo đạc gần đó. 

2.3. Đánh giá độ chính xác
Việc đánh giá độ chính xác của kỹ thuật nội suy 

được kiểm tra bằng cách so sánh các giá trị nội suy với 
các giá trị quan sát thực tế. Sự khác biệt giữa giá trị ước 
tính và giá trị quan sát được tóm tắt bằng cách sử dụng 
hai thông số: (i) Sai số trung bình (ME) và (ii) Sai số 
trung bình gốc (RMSE) [24]. ME phản ánh phạn vi sai 
số dự đoán và cung cấp một giá trị tuyệt đối về kích 
thước của sai số; trong khi RMSE chỉ ra độ chính xác 
của phân tích không gian trong hệ thống thông tin địa 
lý và phản ánh cả độ nhạy và cực trị của giá trị dự đoán 
[25]. Ngoài ra, để ước tính độ chính xác của các phương 
pháp nội suy, hệ số xác định (R2) còn được gọi là "bình 
phương hệ số tương quan tuyến tính" cũng nên được 
đánh giá (Tanjung và cộng sự, 2020). Hệ số này được 
sử dụng rộng rãi để đo lường mối tương quan giữa các 
giá trị dự đoán và các giá trị đo được. ME, RMSE và R2 
được tính theo các công thức sau (2 - 3). Hình 2 mô tả 
tóm tắt các bước thực hiện của nghiên cứu.
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i i
1

0
 (2)

RMSE
N
Z x Z x

i
N

i i1
21 ^  (3)

▲Hình 2: Sơ đồ các bước thực hiện nghiên cứu

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Chỉ tiêu phosphat 
Thông qua dữ liệu thu thập từ trạm quan trắc nước 

mặt tự động (6 trạm) trên sông Lá Buông tại Hình 3 
cho thấy, nồng độ P-PO4

3- trung bình vào mùa khô 
(giao động từ 0,25 mg/L đến 0,68 mg/L) thấp hơn so với 
mùa mưa (giao động từ 0,3 mg/L đến 0,76 mg/L). Nồng 
độ P-PO4

3- mùa mưa vượt chuẩn QCVN 08-MT:2015/
BTNMT cột B1 ở tất cả các trạm trong khi chỉ có nồng 
độ P-PO4

3- ở trạm SW-Sbu-04 mùa khô là vượt chuẩn. 
Nguyên nhân của sự chênh lệch nồng độ giữa 2 mùa 

có thể được giải thích là do đất đá trong lưu vực và các 
chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp 
tồn lưu trong đất bị nước mưa rửa trôi và cuốn theo 
chảy vào nước sông. Thêm nữa, có nhiều nhà máy, cơ 
sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp hoạt động gần 
bờ các con sông lợi dụng lưu lượng dòng sông chảy 
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lớn vào mùa mưa để xả trộm nước thải (nước chưa đạt 
chuẩn chất lượng) xuống sông làm cho nước sông vào 
mùa mưa ô nhiễm nhiều hơn mùa khô [14]. Nghiên 
cứu của Lunchakorn Prathumratana và cộng sự cũng 
kết luận rằng các thông số TSS, N-NO3

-, P-PO4
3-  và 

COD có tương quan thuận từ yếu đến mạnh với lượng 
mưa và ngược lại với các thông số  DO, pH và EC có 
mối tương quan nghịch từ khá đến mạnh với tất cả các 
thông số thủy văn [26].

▲Hình 3: Nồng độ phosphat tại các điểm quan trắc 

3.2. Bản đồ nội suy nồng độ P-PO4
3-

Hình 5 thể hiện nồng độ phosphat trên sông Lá 
Buông vào 2 mùa mưa và khô trong năm 2013 được 
nội suy bằng 3 phương pháp IDW, lân cận gần nhất, 
và Kriging. Qua kết quả nội suy nồng độ phosphat (P-
PO4

3-) cho thấy, nồng độ P-PO4
3- thấp dần từ thượng 

nguồn sông Lá Buông đến hạ nguồn nơi tiếp giáp với 
nhánh chính sông Đồng Nai đối với hai phương pháp 
IDW và Nearest Neighbor, ngược lại đối với phương 
pháp Kriging cho thấy tại hạ nguồn sông Lá Buông, 
nồng độ P-PO4

3- cao hơn vào cả mùa khô và mùa mưa. 
Tại trung lưu của sông (trạm SW - Sbu - 04), nồng độ 
P-PO4

3-  cao hơn nhiều so với các lưu vực khác. Nồng 
độ cao tại khu vực này được giải thích là sự tập trung 
dân cư tại các khu vực ven sông để hoạt động phát triển 
kinh tế xã hội. Các hoạt động nông nghiệp và đô thị 
là nguồn cung cấp phosphat và nito chính cho nguồn 
nước mặt. Việc gia tăng các chất dinh dưỡng trong nước 
làm suy giảm nghiêm trọng các hệ sinh thái dưới nước, 

▲Hình 4. Đất sử dụng tại lưu vực sông Lá Buông năm 2010 
[15]

giảm chất lượng nước cung cấp cho các hoạt động như 
công nghiệp, nông nghiệp, giải trí và các mục đích khác 
[3]. Nghiên cứu của Đào Nguyên Khôi và cộng sự cũng 
có rằng những tác động của thay đổi sử dụng đất sẽ 
tăng lượng tổng nito và phospho tác động đến dòng 
chảy hàng năm và theo mùa của sông. Hình 4 cũng thể 
hiện rõ khu vực quanh sông Lá Buông có rất nhiều hoạt 
động nông nghiệp, trồng nhiều loại cây như cà phê, cao 
su, lúa, điều và các đô thị vừa và nhỏ tại đó [15].

▲Hình 5a. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4
3-  mùa khô bằng 

phương pháp nội suy IDW

▲Hình 5b. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4
3- mùa mưa bằng 

phương pháp nội suy IDW

▲Hình 5c. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4
3- mùa khô bằng 

phương pháp nội suy Nearest Neighbor

▲Hình 5d. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4
3- mùa mưa bằng 

phương pháp nội suy Nearest Neighbor
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▲Hình 5e. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4
3- mùa mưa bằng 

phương pháp nội suy Kriging
▲Hình 5f. Kết quả nội suy nồng độ P-PO4

3- mùa mưa bằng 
phương pháp nội suy Kriging

3.3. Đánh giá kết quả nội suy
Độ lệch các giá trị thực đo so với các giá trị nội 

suy của phương pháp IDW và phương pháp Nearest 
Neighbor đều nhỏ hơn phương pháp Kriging được 
trình bày trong Bảng 1. Do đó, ta có thể cho rằng IDW 
và Nearest Neighbor chính xác hơn Kriging trong 
nghiên cứu này. Có sự tương đồng giữa 2 phương pháp 
IDW và Nearest Neighbor khi RMSE có giá trị bằng 
nhau đối với cả 2 mùa (mùa khô và mùa mưa).

Cuối cùng, cần lưu ý rằng vì số lượng mẫu không lớn 
sẽ dẫn đến sai số trong phép nội suy. Kết quả nội suy 
sẽ tốt hơn khi số lượng mẫu lớn. Mặt khác, nghiên cứu 
này chỉ xem xét phương pháp IDW, NN, và Krigging 
không xem xét ảnh hưởng của các điều kiện khác như 
tốc độ dòng chảy, lượng mưa hoặc sản lượng xả. Tuy 
nhiên, những sai sót không được xem xét và chấp nhận 
[27].

4. Kết luận

Dữ liệu đầu vào nồng độ P-PO4
3- cho thấy nước sông 

Lá Buông trong mùa mưa có nồng độ P-PO4
3-  cao hơn 

mùa khô. Kết quả nội suy cho thấy nồng độ P-PO4
3- cao 

tại thượng lưu và trung lưu của lưu vực sông, giảm dần 
tại hạ lưu sông. Nguyên nhân là do hoạt động từ các 
khu dân cư và hoạt động nông nghiệp, công nghiệp. 
Sự thay đổi mục đích sử dụng đất cũng ảnh hưởng đến 
chất lượng nước sông Lá Buông. Phương pháp nội suy 
IDW và Nearest Neighbor có kết quả nội suy chính xác 
hơn so với phương pháp Kriging. Công cụ GIS và các 
phương pháp nội suy được áp dụng trong một số các 
nghiên cứu liên quan đến quản lý nước mặt vì khả năng 
phân tích và tích hợp dữ liệu tốt. Tuy nhiên, có những 
lỗi xảy ra vì giá trị trong số các vị trí không được đo sẽ 
được nội suy thay thế bởi giá trị vị trí đo gần nhất với vị 
trí không đo các giá trị■

Bảng 1: Kết quả tính sai số của các phương pháp nội suy

Trạm
Giá trị thực đo IDW Nearest Neighbor Kriging

Mùa khô Mùa 
mưa Mùa khô Mùa 

mưa Mùa khô Mùa 
mưa Mùa khô Mùa 

mưa

Giá trị 
nội suy

SW – Sbu – 01 0.31 0.52 0.309 0.519 0.310 0.519 0.267 0.519
SW – Sbu – 02 0.21 0.49 0.210 0.490 0.210 0.489 0.267 0.519
SW – Sbu – 03 0.30 0.51 0.300 0.510 0,300 0.509 0.360 0.579
SW – Sbu – 04 0.68 0.76 0.679 0.759 0.680 0.759 0.322 0.532
SW – Sbu – 05 0.06 0.30 0.060 0.300 0.06 0.300 0.322 0.532
SW – Sbu – 06 0.25 0.56 0.250 0.559 0.250 0.560 0.267 0.519

RMSE 0.00057 0,00070 0.00057 0.00070 0.185 0.137
ME -0.0003 -0.0005 0 0.0007 -0.0008 0.0100
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USE OF GIS-BASED INVERSE DISTANCE WEIGHTED INTERPOLATION 
TO ASSESS PHOSPHATE CONCENTRATION IN LABUONG RIVER, 
DONG NAI

Tran Hoai Minh, Vo Duc Thuong, Le Trong Dieu Hien
Program of Environmental Sciences, Graduate Education Institute, University of Thu Dau Mot 

ABSTRACT
Sustainable water resource management includes conservation, efficient use, and water quality management. 

Although activities relating to water quality assessment, water discharge management, and water resource 
planning often focus on the pollution level of the water bodies, water quality assessment at specific areas/
regions should be attention. The use of a geographic information system (GIS) based on a water quality 
information system and spatial analysis with inverse distance weighted (IDW), neighbor nearest (NN), or 
ordinary Krigging (OK) interpolations allows establishing a map of water quality indicators of La Buong 
River that run through Dong Nai province. We used data at six sampling locations, Phosphate (PO4

3-) was 
monitored in 2013, fully covering two seasons: dry and rainy. Mapping of spatial and temporal changes of 
some water parameters will be used to assess water quality across the river, and find the sources of pollution. 
The map of water quality will improve monitoring, implement water quality standards leading to better 
management and control.

Key word: La Buong, GIS, interpolation.
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KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2 Trường Đại học Kiên Giang

Nguyễn Thu Huyền 
Phạm Đức Tiến 

Trịnh Hoàng Phương Nam 
Tôn Hoàng Hổ 2

(1)

TÓM TẮT
Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong những năm qua, tỉnh đã giành 

nhiều nguồn lực xây dựng và phát triển hệ thống các khu đô thị, khu công nghiệp (KCN) nhằm đạt tốc độ tăng 
trưởng dự kiến từ 8,5-8,7% trong giai đoạn tới hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung 
tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Với số lượng cơ sở sản 
xuất khoảng 8.500 cơ sở, 29 KCN đã đưa vào hoạt động, 12 cụm công nghiệp (CCN) và 799 cơ sở y tế trên địa 
bàn đã đưa đến tốc độ phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt trung bình trên 
33% /năm. Lượng CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý môi trường. 
Các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu là do nguồn nhân lực còn thiếu, chưa đáp 
ứng được với sự gia tăng của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có 
lượng phát thải nhỏ vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nên gây khó khăn cho đơn vị quản lý. Để nâng cao hiệu 
quả quản lý, tỉnh Bình Dương cần rà soát các vị trí công việc để bố trí bổ sung nguồn nhân lực nhằm nâng cao 
hơn nữa hiệu quả quản lý môi trường nói chung và CTNH nói riêng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát, BVMT.

Từ khóa: Chất thải rắn nguy hại, quản lý chất thải, Bình Dương.
Nhận bài: 18/12/2021; Sửa chữa: 28/12/2021; Duyệt đăng: 30/12/2021.

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, với vai trò là động lực của sự phát triển 
kinh tế, việc phát triển công nghiệp tại các tỉnh, thành 
phố đang được thúc đẩy mạnh mẽ với sự hình thành 
các CCN, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, với sự phát triển 
hoạt động công nghiệp cũng kéo theo sự gia tăng các 
loại chất thải, đặc biệt là CTNH. Theo kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh 
Bình Dương đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng 
kinh tế gắn với phát triển bền vững, nhằm hướng đến 
mục tiêu đến năm 2030, trở thành trung tâm công 
nghiệp hiện đại; năm 2045 là đô thị thông minh của 
vùng và cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế cụ thể được đặt 
ra: Tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng bình quân  
(8,5 - 8,7%/năm); Cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 
2025, công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản 
phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt (62,3% - 28% 
- 2,5% - 7,2%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 

bình quân (8,7%/năm); GRDP bình quân đầu người 
đạt (210 - 215 triệu đồng); Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt (từ 14 - 15%/năm); 
Kim ngạch xuất khẩu ước tăng (9 - 10%/năm). Kim 
ngạch nhập khẩu ước tăng (9 - 10%/năm); Thu hút đầu 
tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ...

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế thông qua thúc 
đẩy đầu tư sản xuất công nghiệp đã gây sức ép không 
nhỏ đối với môi trường, hạ tầng cơ sở… Với số lượng 
cơ sở sản xuất khoảng 8.500 cơ sở, 29 KCN đã đưa vào 
hoạt động, 12 CCN và 799 cơ sở y tế trên địa bàn [1] 
đồng thời với số lượng các doanh nghiệp đầu tư đăng 
ký mới tăng cao hàng năm đã gây ra các áp lực lên hệ 
thống quản lý môi trường của tỉnh. Cùng với sự phát 
triển các ngành công nghiệp, khối lượng chất thải nguy 
hại phát sinh cũng gia tăng đồng thời với số lượng các 
nhà máy, dự án đưa vào thực hiện. Để đảm bảo sự phát 
triển ổn định lâu dài, vấn đề quản lý chất thải nguy 
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hại được coi là một nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc giữ gìn sự phát triển bền vững của địa 
phương. Bài báo trình bày kết quả khảo sát hiện trạng 
quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từ đó đề 
ra các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý phù hợp với 
điều kiện của tỉnh. 

▲Hình 1. Bản đồ phân bố các KCN Bình Dương

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn Tỉnh

Hiện nay, trong số các tỉnh thành của Việt Nam, 
Bình Dương với diện tích tự nhiên 2.694,43 ha, là một 
tỉnh có 3 thành phố, 2 thị xã và có tỷ lệ đô thị hóa khoản 
82% cao nhất cả nước. Bình Dương nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam với tỷ trọng công nghiệp 
chiếm 21% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng [3]. 
Ngoài ra, với 31 KCN với tổng diện tích 12.727 ha, tỉnh 
dẫn đầu về sản xuất công nghiệp và thu hút vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI). Tính đến tháng 12/2020, tỉnh có 
8.500 cơ sở sản xuất, các cơ sở này được phân bố trong 
các KCN lớn, các CCN nhỏ lẻ, làng nghề và một số 
phân bố rải rác trong các khu vực dân cư. Căn cứ mức 
độ phát triển công nghiệp, có thể chia làm hai vùng: 
Vùng phía Bắc và phía Nam. Vùng phía Nam, gồm  
(TP. Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An, Nam Bến 
Cát, Nam Tân Uyên) có diện tích 845 km2 (chiếm 31% 
về diện tích và 74% về dân số so với toàn tỉnh). Đây là 
vùng phát triển công nghiệp của tỉnh, chiếm 76,5% giá 

trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Vùng phía Bắc gồm 
(Bắc Bến Cát, Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo và Dầu 
Tiếng) ,chiếm 69% diện tích và 26% về số dân so với 
toàn tỉnh; khu vực này  đóng góp 15,4% giá trị công 
nghiệp toàn tỉnh.

 Tại các KCN trên địa bàn, hiện có 2.776 doanh 
nghiệp FDI đang hoạt động trong đó các ngành công 
nghiệp như mô tả ở Bảng 1.

Bảng 1. Số lượng các doanh nghiệp FDI theo các ngành 
sản xuất [2]
Ngành sản xuất Số lượng 
Công nghiệp chế biến thực phẩm, rượu bia 
nước giải khát

70

Cơ khí, ché tạo máy, đóng tàu 269
Sản xuất sắt thép và kim loại khác 205
Hóa chất, nhựa, hóa mỹ phẩm 477
Dệt may, da giày 459
Thương mại, bán buôn bán lẻ 116
Chế biến bảo quản nông sản, lâm sản, thủy sản 521
Sản xuất khác 659

Đơn vị: Doanh nghiệp

Ngoài các KCN, trên địa bàn tỉnh còn 12 CCN, với 
tổng diện tích 789,91 ha và số dự án trong các CCN là 
120 dự án. 

Về làng nghề, trên địa bàn tỉnh có duy nhất một 
làng nghề truyền thống sơn mài Tân Hiệp, với 207 hộ 
gia đình tham gia sản xuất sơn mài, trong đó có 40 cơ 
sở nhỏ lẻ nằm rải rác không tập trung.

Tiểu thủ công nghiệp tại Bình Dương được chia làm 
5 nhóm ngành chính gồm: Ngành chế biến bảo quản 
nông, lâm, thủy sản; sản xuất VLXD, đồ gỗ, mây tre 
đan; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ ngành nghề 
nông thôn; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; cây trồng 
và kinh doanh sinh vật cảnh. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp được phân bố trên bảy địa phương như 
sau: Các huyện Bến Cát (5.356 cơ sở, thu hút 13.819 
lao động); Dầu Tiếng (2.186 cơ sở, thu hút 5.599 lao 
động); Phú Giáo (2.267 cơ sở, thu hút 5.633 lao động); 
Tân Uyên (5.152 cơ sở, thu hút 16.596 lao động); Thị xã 
Dĩ An (11.222 cơ sở, thu hút 17.158 lao động); Thị xã 
Thuận An (10.915 cơ sở, thu hút 23.135 lao động); TP. 
Thủ Dầu Một (8.883 cơ sở, thu hút 21.243 lao động).

Trong sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh 
bùng phát nhưng tại Bình Dương vẫn có 3.201 doanh 
nghiệp đăng ký mới, 644 doanh nghiệp công nghiệp 
mới đi vào hoạt động, trong đó: có 627 doanh nghiệp 
ngành chế biến, chế tạo, góp phần đưa chỉ số sản xuất 
công nghiệp cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021 tăng 
8,23% so với cùng kỳ năm 2020 . Trong đó, ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,39%, đây là ngành 
chiếm tỷ trọng cao trong tổng số giá trị sản xuất toàn 
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ngành công nghiệp (85%). Một số ngành có chỉ số sản 
xuất 6 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ như: 
Dệt (+5,2%); trang phục (+4,26%); chế biến gỗ và sản 
xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (+26,73%); sản phẩm từ 
cao su và plastic (+5,68%); sản phẩm từ kim loại đúc 
sẵn (+12,24%); sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học (+8,43%); thiết bị điện (+6,12%); xe 
có động cơ (+9,87%); giường, tủ, bàn, ghế (+26,73%). 

Về trình độ công nghệ và thiết bị của công nghiệp 
tỉnh Bình Dương, do nhiều thành phần đầu tư vào công 
nghiệp và với ngành nghề rất đa dạng nên cơ cấu công 
nghệ của các doanh nghiệp rất đa dạng về xuất xứ và 
trình độ, chuyên ngành sản xuất. Do mức đầu tư khác 
nhau nên trình độ công nghệ các doanh nghiệp thuộc 
các khu vực kinh tế có sự chênh lệch khá rõ: Khu vực 
nhà nước cao hơn ngoài nhà nước, công nghiệp Trung 
ương cao hơn công nghiệp địa phương [3]. Các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp có công nghệ và thiết bị 
nghệ tiên tiến và hiện đại, sử dụng nhiều công đoạn 
tự động hóa . Tại các doanh nghiệp nhỏ hầu hết công 
nghệ và thiết bị lạc hậu, các công đoạn sử dụng lao 
động thủ công chiếm tỷ lệ cao.

3. Đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý CTNH 

Theo báo cáo tình hình phát sinh chất thải nguy 
hại năm 2016, 2018, 2019, 2020 trên địa bản tỉnh Bình 
Dương thì trong vòng bốn năm khối lượng CTNH đã 
phát sinh tăng gần gấp hai lần (Hình 2), từ trung bình 
một ngày phát sinh 485,67 tấn (2016), tăng lên 813,80 
tấn một ngày (2020).

có cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 11 đơn vị đóng 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 4 đơn vị đóng trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai, còn lại là các đơn vị đóng trên địa 
bàn tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu, 
Long An, Thái Nguyên, Hà Nội. Năm 2018, khối lượng 
CTNH phát sinh trên địa bàn tỉnh ước tính 271.964,534 
tấn thì khối lượng thu gom tổng hợp theo báo cáo là 
73.538 tấn (trong đó 63.000 tấn thu gom trong tỉnh), 
tương đương với tỷ lệ thu gom đạt 27,03%. Số liệu thu 
gom thấp có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu 
tiên là do vần con một lượng CTNH chưa được thu 
gom sẽ bao gồm lượng được lưu giữ theo báo cáo (tại 
các cơ sở có lượng phát sinh <0,6 tấn/năm), lượng chất 
thải có khả năng tái chế được tái chế mà không báo cáo. 
Ngoài ra, còn lý do quan trọng hơn là các cơ sở thu gom 
nằm ngoài tỉnh, theo quy định không cần báo cáo về 
Sở TN&MT nơi tiến hành thu gom nên số liệu về khối 
lượng CTNH được thu gom chưa chính xác.

Để thực hiện công tác quản lý môi trường, trong 
đó có công tác quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương gồm có các đơn vị chuyên trách phân theo các 
3 cấp, bao gồm: Cấp tỉnh (Sở TN&MT Bình Dường, 
Ban Quản lý các KCN Bình Dường), cấp huyện (Phòng 
TN&MT tại 9 địa phương), cấp xã/phường (chuyên 
viên tại 91 xã, phường, thị trấn).

Sở TN&MT Bình Dương với nhân sự phụ trách về 
môi trường là khoảng 27 người (1 lãnh đạo, 5 cán bộ 
Thanh tra, 21 cán bộ thuộc Chi cục BVMT). Tại Sở 
TN&MT Bình Dương, Chi cục Bảo vệ môi trường là 
đơn vị phụ trách chính về quản lý CTNH. Cụ thể phụ 
trách việc cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải 
CTNH theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện 
việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát 
sinh và xử lý chất thải tại địa phương. 

Bảng 2. Khối lượng CTNH phát sinh hàng năm  [4]

Do đặc điểm các ngành công nghiệp tại Bình Dương, 
chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến nông lâm 
thủy sản, dệt, may mặc nên thành phần chất thải nguy 
hại phát sinh không đa dạng mà tập trung chủ yếu váo 
các nhóm chất thải (8, 13, 16, 17, 18, 19...), trong đó 
trên 50% có khản năng tái chế thu hồi, hoặc có tính dễ 
chát như giẻ lau, cặn sơn.

Theo báo cáo tổng hợp năm 2018, các đơn vị thu 
gom, vận chuyển và xử lý đang hoạt động trên địa bàn 
tỉnh Bình dương hiện có 32 đơn vị, trong đó 8 đơn vị 

▲Hình 2. Cơ cấu quản lý tại Sở TN&MT Bình Dương (khối 
quản lý nhà nước)

Ngoài ra, còn có Sở Công thương với chức năng 
quản lý an toàn  môi trường. Tại các huyện, thị xã, TP: 
Phòng TN&MT thực hiện công tác quản lý với tổng số 
nhân sự chuyên trách 24 người, trung bình 2-3 người/ 
đơn vị. Các xã, phường, thị trấn có 1-2 cán bộ kiêm 
nhiệm phụ trách địa chính và môi trường. Tổng số 91 
xã phường chỉ có 23 công chức, còn lại là các cán bộ 
hợp đồng.
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Tại Ban quản lý KCN tỉnh Bình Dương có phòng 
Quản lý môi trường với nhân sự là 5 người. Phòng được 
giao nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch 
BVMT cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký 
trong KCN; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công 
trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành 
của các dự án đầu tư trong KCN, kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành pháp luật về BVMT đối với các dự án tại khu 
công nghiệp. Như vậy, phòng Quản lý môi trường có 
vai trò quản lý cơ sở tương đương vai trò của các phòng 
TN&MT huyện. Hình 3.5 thể hiện sơ đồ quản lý nhà 
nước về CTNH tại Bình Dương.

▲Hình 3. Sơ đồ hệ thống quản lý CTNH tại Bình Dương

Như vậy, có thể thấy khó khăn lớn nhất trong hoạt 
động quản lý CTNH tại tỉnh Bình Dương là số liệu 
chưa cập nhật (phản ảnh qua khối lượng chất thải thu 
gom được thấp hơn nhiều so với số liệu báo cáo về 
khối lượng CTNH phát sinh) và nhân lực quản lý còn 
thiếu nên công tác kiểm tra giám sát các cơ sở lưu giữ 
CTNH chưa thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, với 
chủ trương tinh giản biên chế và chấm dứt hợp đồng 
lao động nên việc tăng biên chế cho công tác này không 
khả thi trong việc nâng cao hiệu quả quản lý. Vấn đề 
cần xem xét khắc phục là cần đưa thêm công nghệ 
thông tin vào công tác quản lý để làm giảm nhân công 
trong việc theo dõi giám sát, đồng thời với việc sử dụng 
công nghệ thông tin sẽ giúp cho số liệu được cập nhât 
nhanh chóng. Nhưng hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu về 
nguồn thải chưa đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị. 
Việc chia sẻ dữ liệu giữa các đối tượng như Bộ, Sở, các 
chủ vận chuyển chất thải chưa được liên kết. Các thông 
tin về cơ sở dữ liệu nguồn thải: Có 10 trường thông tin 
chính, gồm: Tên cơ sở (quản lý về thông tin chung của 
các nguồn thải như tên, địa chỉ, ngành nghề, giấy phép 
đầu tư, nguyên liệu sử dụng, sản phẩm sản xuất, quy 
trình sản xuất, thông tin liên lạc, tọa độ vị trí..); thanh 
tra (quản lý về các đợt thanh kiểm tra định kỳ hoặc đột 
xuất, xử phạt vi phạm hành chính...); giấy phép (quản 
lý về các giấy phép được cấp như giấy xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ 
điều kiện nhập khẩu phế liệu, giấy phép hành nghề xử 
lý CTNH, sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH...); quản lý 
ô nhiễm (quản lý về khối lượng phát sinh các chất thải 

như nước thải, khí thải, chất thải rắn, CTNH...); bản đồ 
(thể hiện vị trí cơ sở trên nền bản đồ google, số lượng 
cơ sở đóng trên một phạm vị địa bàn được tìm kiếm); 
quan trắc tự động (liên kết với phần mềm quan trắc tự 
động để hiển thị kết quả quan trắc tự động đối với các 
cơ sở đã kết nối dữ liệu về Sở TN&MT); phí BVMT 
đối với nước thải (quản lý về tình hình kê khai và nộp 
phí BVMT đối với nước thải); báo cáo quan trắc môi 
trường (quản lý về tình hình thực hiện công tác quan 
trắc môi trường của các cơ sở); báo cáo CTNH (quản lý 
về tình hình báo cáo quản lý CTNH của các chủ nguồn 
thải); báo cáo (thống kê các dữ liệu để lập các báo cáo 
khi cần). Nhưng phần thông tin chuyển giao giữa các 
cơ sở thu gom thì chưa được liên kết. Theo Luật BVMT 
năm 2020 đã bổ sung “cộng đồng dân cư” vào phạm vi 
điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm khẳng định vị 
trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong 
công tác BVMT cũng như thực hiện một trong những 
mục tiêu xuyên suốt của Luật là bảo vệ sức khỏe người 
dân, đảm bảo người dân được sống trong môi trường 
trong lành. Luật đã bổ sung quy định thiết lập hệ thống 
trực tuyến tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, 
tham vấn của tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư 
về BVMT, qua đó giúp cộng đồng dân cư có thể tham 
gia giám sát hoạt động BVMT thông qua công nghệ 
thông tin. Vì vậy, việc có một phần mềm bản đồ mã 
nguồn mở ứng dụng trong quản lý chất thải nguy hại, 
có khả năng liên thông số liệu và tương tác giữa nhiều 
đối tượng là cần thiết. Đây cũng là một giải pháp giúp 
nâng cao hiệu quả quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh.

4. Kết luận

Cùng với mức tăng tổng sản phẩm bình quân (8,5-
8,7%/năm), chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 
trên (8,7%) thì tốc độ phát sinh CTNH trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương cũng tăng mạnh với mức trung bình trên 
(33% /năm). Lượng CTNH phát sinh mạnh đã mang 
lại cho tỉnh nhiều khó khăn trong công tác quản lý môi 
trường. Các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản 
lý nhà nước về CTNH là khối lượng chất thải nguy hại 
được thu gom chưa thống kê được chính xác, nhân lực 
quản lý nhà nước còn mỏng, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động thu gom chưa sâu rộng. Ngoài 
ra, một số vấn đề trong việc quản lý các doanh nghiệp 
có lượng phát thải nhỏ vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết 
nên gây khó khăn cho đơn vị quản lý. Để nâng cao hiệu 
quả quản lý nhưng không phải tăng số biên chế cán bộ 
quản lý, tỉnh Bình Dương cần xây dựng hệ thống quản 
lý CTNH dạng bản đồ mã nguồn mở (ví dụ như QGIS) 
có sự tham gia của nhiều đối tượng (doanh nghiệp sản 
xuất, doanh nghiệp thu gom, cộng đồng, quản lý nhà 
nước). Việc tăng cường ứng dụng thêm công nghê 
thông tin trong hoạt động quản lý để có thể nâng cao 
hiệu quả giám sát nhưng không gia tăng quá lớn yêu 
cầu về nhân lực■
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SURVEY ON CURRENT STATUS OF HAZARDOUS WASTE 
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Ton Hoang Ho
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ABSTRACT
Binh Duong province is a province in critical economic zone of the South. The province has devoted 

many resources to the construction and system development of urban areas and industrial regions in order 
to achieve the expected growth rate firm 8.5-8.7% in 2030 so that Binh Duong becomes a modern industrial 
center, and by 2045, Binh Duong would become a smart city of the region and the whole country. The number 
of production facilities, about 8,500 facilities, 29 industrial zones already put into operation, 12 industrial 
clusters, and 799 medical facilities in the area has led to the rapid generation of hazardous waste in the 
province 33%/year on average. The amount of hazardous waste generated has brought many difficulties to the 
province’s environmental management. The remaining problems in state management activities are mainly 
the lack of human resources that have not responded to the increase of production enterprises in the area yet. 
In addition, the problems in the management of enterprises with a small amount of waste generated have 
not yet been provided with detailed instructions, making it difficult for the management unit. To improve 
the management efficiency in environmental issues, especially in hazardous waste, Binh Duong province 
needs to review job positions to arrange human resources. Besides, it is necessary to apply more information 
technology in management activities to improve monitoring efficiency but not to increase the requirement of 
human resources.

Key word: Hazardous Waste, Environment Management, Binh Duong.
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẢN XUẤT GẠCH 
KHÔNG NUNG TỪ TRO XỈ VÀ TRO BAY CỦA 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

1 Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức

TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu các đặc tính của gạch không nung được sản xuất từ tro xỉ và tro bay của Nhà máy nhiệt 

điện Nghi Sơn. Các mẫu gạch không nung sử dụng 100% tro xỉ thay thế cát, được thiết kế với tỷ lệ tro bay thay 
thế xi măng khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy, cường độ nén, vận tốc truyền xung siêu âm, khối lượng 
thể tích, hệ số dẫn nhiệt đều giảm, trong khi độ hút nước lại tăng lên khi tăng hàm lượng tro bay. Tuy nhiên, 
sau khi so sánh và đánh giá kết quả thí nghiệm của các mẫu, tác giả kiến nghị nên sử dụng tối đa 30% hàm 
lượng tro bay thay thế cho xi măng và sử dụng 100% tro xỉ thay thế cho đá mạt để sản xuất gạch không nung 
cho chất lượng tốt. Ngoài ra, 50% tro bay cũng có thể sử dụng để sản xuất gạch không nung với yêu cầu chất 
lượng thấp hơn. 

Từ khóa: Gạch không nung, tro xỉ, tro bay, khối lượng thể tích, độ hút nước, cường độ nén, vận tốc truyền 
xung siêu âm, hệ số dẫn nhiệt.

Nhận bài: 24/12/2021; Sửa chữa: 27/12/2021; Duyệt đăng: 29/12/2021.

1. Mở đầu

Ước tính, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 20 tỷ 
viên gạch, gồm gạch vỉa hè, gạch terrazzo, gạch men, 
gạch granite… Với đà phát triển này, đến năm 2020 
lượng gạch cần cho xây dựng là hơn 50 tỷ viên/năm. Vì 
vậy, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Quyết định số 
567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào 
năm 2010 về việc: “Phê duyệt chương trình phát triển 
vật liệu xây không nung đến năm 2020” [1], khuyến 
khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ chế tạo 
gạch không nung. Phát triển sản xuất và sử dụng vật 
liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ 
lệ: 20-25% vào năm 2015, 30-40% vào năm 2020. Bên 
cạnh đó, theo Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ 
Xây dựng [2], quy định sau năm 2015 tất cả các công 
trình được đầu tư bằng vốn nhà nước phải sử dụng 
100% gạch không nung. Đối với các công trình từ 9 
tầng trở lên, không phân biệt nguồn vốn, phải sử dụng 
tối thiểu 50% gạch không nung.

Hiện nay gạch không nung được sử dụng khá phổ 
biến ở Việt Nam, với nghiên cứu của Nguyễn Văn 
Chánh cùng các cộng sự [3] đã chế tạo thành công gạch 
không nung sử dụng 40-80% khối lượng là tro bay, còn 

lại là bùn đỏ và kết hợp phụ gia hóa dẻo. Sản phẩm 
gạch tạo ra có cường độ đạt 9,8-18,6 MPa, độ hút nước 
5,2-12,7%. Trên thế giới, gạch không nung cũng được 
nghiên cứu và phát triển rất đa dạng, chủ yếu sử dụng 
các loại vật liệu là phế thải trong sản xuất công nghiệp 
như tro bay, tro trấu nghiền và rác thải khác từ các mỏ 
khai thác quặng vàng, đồng… Việc sử dụng tro bay 
trong chế tạo gạch không nung đã được nghiên cứu bởi 
một số tác giả như Freidin (2007), Chen (2012), Kumar 
(2013) [4-6]. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu này để 
đảm bảo các đặc tính vật lý (đặc biệt là cường độ nén) 
thỏa mãn theo tiêu chuẩn, các tác giả đều phải kết hợp 
với phụ gia hoạt hóa. Hơn nữa, nếu sử dụng hàm lượng 
tro bay nhiều như vậy và kết hợp với phụ gia hoạt hóa 
thì giá thành sản phẩm cao, hiệu quả kinh tế kém, khó 
có thể ứng dụng sản xuất trong thực tế.

Ngoài những nghiên cứu trên, hiện nay một số tác 
giả đã hướng đến việc tái sử dụng xỉ than từ các nhà máy 
nhiệt điện, tuy nhiên định hướng này còn khá ít, đây 
cũng là hướng nghiên cứu mới hiện nay không những 
trên thế giới nói chung mà còn ở nước ta nói riêng.

Tóm lại, các nghiên cứu trước chỉ sử dụng tro bay 
hoặc tro xỉ trong sản xuất bê tông hoặc gạch không 

Trịnh Thị Hà Phương 
Trịnh Thị Hiền

(1)
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nung. Bài báo này, tác giả đã nghiên cứu các đặc tính 
của gạch không nung sử dụng tro bay để thay thế 30%, 
50%, 70% xi măng và thay thế đá mạt hoàn toàn bằng 
tro xỉ. Chú ý rằng, phẩm chất của gạch phụ thuộc vào 
chất lượng của tro bay và tro xỉ. Tuy nhiên, mỗi nhà 
máy nhiệt điện thải ra tro bay và tro xỉ có tính chất khác 
nhau. Trong bài báo này tác giả đã lựa chọn sử dụng kết 
hợp tro xỉ và tro bay của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

2. Vật liệu và phương pháp thí nghiệm

2.1. Vật liệu
Nghiên cứu này sử dụng xi măng Nghi Sơn PC40 và 

tro bay của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn làm chất kết 
dính, khối lượng riêng của chúng lần lượt là 3,12 tấn/
m3 và 2,16 tấn/m3. Các thành phần hóa học của xi măng 
và tro bay được trình bày trong Bảng 1. Theo tiêu chuẩn 
ASTM C618 [7], tro bay sử dụng trong nghiên cứu này 
là tro bay nhóm F, với tổng hàm lượng (SiO2+ Al2O3 + 
Fe2O3) lớn hơn 70%. Chú ý rằng, các nghiên cứu trước 
[4-6] sử dụng tro bay tuyển có lượng mất khi nung nhỏ 
hơn 6%, phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C618 [7]. Tro 
bay sử dụng trong nghiên cứu này là tro bay thô, với 
lượng mất khi nung lên đến 15,8%, lớn hơn so với yêu 
cầu của tiêu chuẩn ASTM C618. Việc sử dụng tro bay 
thô chưa qua tuyển chọn trong sản xuất gạch không 
nung sẽ được đánh giá trong nghiên cứu này.

Tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được sử 
dụng để thay thế hoàn toàn đá mạt trong sản xuất gạch 
không nung. Các tính chất của tro xỉ bao gồm: khối 
lượng riêng 2,1 tấn/m3; khối lượng thể tích khô 1,13 
tấn/m3; độ ẩm 5,56%; đường kính hạt lớn nhất 5 mm và 
mô đun độ lớn 2,09.  

2.2. Thiết kế thành phần gạch không nung
Các mẫu gạch không nung trong nghiên cứu này 

được thiết kế với tỉ lệ nước – chất kết dính (N/CKD) 
là 0,38; thành phần các hỗn hợp được trình bày trong 
bảng 2. Có tất cả 4 mẫu gạch: 3 mẫu được thiết kế với 
hàm lượng tro bay thay thế xi măng là 30%, 50% và 
70%, trong khi mẫu còn lại là mẫu chuẩn không có tro 
bay dùng để so sánh. Mục đích của việc thiết kế 4 mẫu 
với hàm lượng tro bay khác nhau nhằm đánh giá hàm 
lượng tro bay tối ưu có thể thay thế cho xi măng. Chú ý 
rằng, tất cả các mẫu gạch đều sử dụng 100% tro xỉ thay 
thế đá mạt. Cách đặt tên các hỗn hợp gạch không nung 
như sau: A là kí hiệu mẫu; các số đứng sau (0, 30, 50 
và 70) chỉ hàm lượng phần trăm tro bay (tính theo thể 
tích) được sử dụng để thay thế xi măng trong mẫu gạch 
không nung. Ví dụ : A-30 là mẫu gạch không nung sử 
dụng 30% tro bay thay thế xi măng.

Bảng 1. Thành phần hóa học của xi măng và tro bay (% theo khối lượng)
Thành phần (%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O Khác Lượng mất khi nung
Xi măng 22,4 5,3 4,0 55,9 2,8 2,1 0,8 0,3 4,5 1,9
Tro bay 48,4 20,4 4,8 2,8 1,4 0,2 1,1 0,8 4,3 15,8

Bảng 2. Thành phần gạch không nung thiết kế (kg/m3)
Mẫu Tỷ lệ

N/CKD
Xi măng Tro bay Tro xỉ Nước

A-0 0,38 378,2 0,0 1543,5 143,7
A-30 264,8 113,5
A-50 189,1 189,1
A-70 113,5 264,8

2.3. Chuẩn bị mẫu và phương pháp thí nghiệm
Việc sản xuất gạch không nung và thực hiện các thí 

nghiệm được tiến hành tại xưởng thực hành, khoa Kỹ 
thuật công nghệ, trường đại học Hồng Đức. Sử dụng 
máy trộn vữa mi ni để trộn hỗn hợp vật liệu dùng để 
đúc gạch. Đầu tiên cho các vật liệu (tro xỉ, tro bay, xi 
măng) vào trộn đều trong khoảng 1-2 phút, tiếp đó cho 
nước vào trộn cho đến khi được hỗn hợp đồng đều.

Sau đó tiến hành đúc mẫu với khuôn thép hình chữ 
nhật có kích thước 160x85x40 mm, áp  lực nén thấp 
khoảng 0,5 MPa. Các đặc tính của gạch không nung 
bao gồm : Khối lượng thể tích, cường độ nén, độ hút 
nước được xác định theo TCVN 6477-2016[8]. Vận tốc 
truyền xung siêu âm của gạch được thực hiện theo tiêu 
chuẩn ASTM 597 [9]. Hệ số dẫn nhiệt của gạch được 
đo bằng máy đo chuyên dụng ISOMET-2114. Lưu ý là 
cường độ nén và vận tốc truyền xung siêu âm của gạch 
được xác định tại 3, 7, 14, 28 ngày tuổi, trong khi các 
thí nghiệm khác được tiến hành ở ngày tuổi thứ 28 của 
gạch. Kết quả được trình bày trong bài báo này là giá trị 
trung bình của 3 mẫu thử. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Cường độ chịu nén
Sự phát triển cường độ nén của các mẫu gạch không 

nung được thể hiện như Hình 1. Nhìn chung, cường độ 
của các mẫu gạch tiếp tục tăng theo thời gian. Các mẫu 
gạch không sử dụng tro bay có cường độ nén cao nhất. 
Cường độ nén giảm dần khi hàm lượng tro bay thay 
thế xi măng trong gạch tăng lên. Điều này được giải 
thích bởi cường độ nén của mẫu phụ thuộc chủ yếu vào 
hàm lượng xi măng. Khi hàm lượng xi măng nhiều, sản 
phẩm C-S-H trong quá trình thủy hóa xi măng (3.1) 
được tạo ra nhiều hơn. Sản phẩm này là thành phần tạo 
nên cường độ chính của gạch sau khi đóng rắn, chính 
vì vậy khi hàm lượng xi măng trong gạch cao sẽ làm 
cường độ viên gạch lớn hơn.

 Các mẫu gạch sử dụng 30% tro bay thay thế xi măng 
có cường độ nén ở 28 ngày tuổi đạt giá trị trung bình là 
11,25 MPa lớn hơn 10 MPa, thuộc loại gạch có cường 
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độ nén cao (mác M10) theo TCVN 6477-2016 [8]. 
Khi hàm lượng tro bay thay thế xi măng tăng lên 50%, 
cường độ các mẫu gạch ở 28 ngày tuổi giảm xuống, đạt 
giá trị trung bình 7,88 MPa. Các mẫu gạch này thuộc 
loại gạch mác M7,5 theo phân loại trong TCVN 6477-
2016 [8]. Khi hàm lượng tro bay thay thế xi măng tăng 
tới 70%, cường độ nén trung bình của gạch ở 28 ngày 
tuổi vẫn đạt giá trị 5,96 MPa thuộc loại gạch mác M5 
theo phân loại trong TCVN 6477-2016 [8]. Như vậy, 
về mặt cường độ, loại gạch không nung sử dụng 100% 
tro xỉ thay thế đá mạt với các hàm lượng tro bay thay 
thế xi măng từ 30-70% trong nghiên cứu hoàn toàn đáp 
ứng được yêu cầu về cường độ chịu nén trong TCVN 
6477-2016 [8].

Phản ứng thủy hóa xi măng:
(C3S, C2S) + H2O → C - S - H + Ca(OH)2  (3.1)

3.2. Vận tốc truyền xung siêu âm
Để đánh giá sự đồng nhất về kết cấu và chất lượng 

tương đối của gạch không nung cũng như sự có mặt 
của các lỗ rỗng và vết nứt, thí nghiệm đo vận tốc truyền 
xung siêu âm trong gạch được thực hiện theo tiêu 
chuẩn ASTM C597 [9]. Vận tốc truyền xung siêu âm 
của các mẫu gạch được xác định ở các ngày tuổi 3, 7, 
14 và 28 ngày. Hình 2 thể hiện kết quả thí nghiệm xác 
định vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu gạch. 
Tương tự như cường độ chịu nén, vận tốc truyền xung 
siêu âm của các mẫu gạch có giá trị tăng dần theo thời 
gian. Nghiên cứu của Malhotra [10], đã chứng minh 
được mẫu có chất lượng tốt khi vận tốc truyền xung 
siêu âm đo được lớn hơn 3.660 m/s. Kết quả thí nghiệm 
được thể hiện ở hình 2 cho thấy: vận tốc truyền xung 
siêu âm của các mẫu có chất lượng tương đối tốt và 
có giá trị tăng dần theo thời gian. Điều này hoàn toàn 
có thể được giải thích tương tự như với cường độ nén. 
Nguyên nhân là do sự gia tăng nhanh chóng sản phẩm 
C-H-S được tạo ra từ các phản ứng thủy hóa xi măng 
(3.1) và phản ứng puzơlan hóa của tro bay (3.2), làm 
cho kết cấu bên trong của mẫu được cải thiện đáng kể 
dẫn đến vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu gạch 
tăng lên ở các ngày tuổi sau.
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▲Hình 1. Cường độ nén
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▲Hình 2. Vận tốc truyền xung siêu âm

Phản ứng puzolan:
Ca(OH)2  + SiO2 → C - S - H    (3.2)
Các mẫu gạch có hàm lượng tro bay thay thế xi 

măng càng lớn thì có vận tốc truyền xung siêu âm đo 
được càng nhỏ. Vận tốc truyền xung siêu âm phụ thuộc 
vào độ đặc chắc của gạch, do đó còn phụ thuộc vào 
khối lượng đơn vị thể tích của gạch. Do tro bay có khối 
lượng riêng nhỏ hơn xi măng, nên khi thay thế xi măng 
bởi tro bay, vận tốc truyền xung siêu âm giảm. Kết quả 
này cũng liên quan đến tốc độ các phản ứng puzơlan 
của tro bay chậm xảy ra hơn so với các phản ứng thủy 
hóa của xi măng.

3.3. Khối lượng thể tích
Khối lượng thể tích của gạch là thông số quan trọng 

ảnh hưởng đến kết cấu công trình xây dựng. Gạch càng 
nhẹ thì tải trọng tác dụng vào công trình càng giảm, 
dẫn đến kích cỡ kết cấu giảm, làm giảm giá thành xây 
dựng. Tuy nhiên khối lượng thể tích của gạch lại tỷ lệ 
thuận với cường độ nén và tỉ lệ thuận với độ hút nước 
của gạch. Hình 3 thể hiện tương quan giữa khối lượng 
thể tích của mẫu gạch với hàm lượng tro bay thay thế 
xi măng. Khối lượng thể tích của các mẫu gạch trong 
nghiên cứu này có giá trị từ 1,46 tấn/m3 đến 1,6 tấn/m3, 
thấp hơn nhiều so với gạch không nung thông thường 
sử dụng xi măng và đá mạt (2-2,25 tấn/m3), thậm chí 
còn thấp hơn cả khối lượng thể tích của gạch đỏ truyền 
thống hiện nay (1,8 tấn/m3). Điều này được giải thích 
là do khối lượng riêng của xi măng và đá mạt lần lượt 
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▲Hình 3. Khối lượng thể tích
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là 3,12 và 2,69 tấn/m3, trong khi khối lượng riêng của 
tro bay và tro xỉ lần lượt là 2,16 và 2,1 tấn/m3. Chính vì 
vậy, việc lựa chọn tro bay và tro xỉ để thay thế cho các 
vật liệu truyền thống là xi măng và đá mạt sẽ làm giảm 
đáng kể khối lượng của viên gạch. Bên cạnh đó, khi so 
sánh các mẫu gạch sử dụng 100% tro xỉ có hàm lượng 
tro bay thay thế xi măng khác nhau có thể thấy rằng 
hàm lượng tro bay càng tăng thì khối lượng thể tích của 
viên gạch càng giảm. Điều này cũng được giải thích bởi 
khối lượng riêng của tro bay là 2,16 tấn/m3 thấp hơn so 
với 3,12 tấn/m3 là khối lượng riêng của xi măng.

3.2. Độ hút nước
Độ hút nước là một yếu tố quan trọng của gạch 

không nung, ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước từ vữa, 
sự dính bám của gạch và vữa trong quá trình xây dựng. 
Độ hút nước cũng phản ánh gián tiếp tính thấm của 
gạch. Do đó, nó liên quan đến khả năng chống ăn mòn 
hóa học của gạch. Bởi vậy yêu cầu độ hút nước của gạch 
không nung không được vượt quá 14% theo TCVN 
6477 – 2016 [8]. Tương quan giữa hàm lượng tro bay 
thay thế xi măng và độ hút nước của gạch không nung 
được thể hiện như hình 4. Trong nghiên cứu này, độ hút 
nước của gạch thay đổi từ 15,5 - 17,8% và tăng theo sự 
gia tăng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng. Điều 
này được giải thích bởi áp lực tạo mẫu trong nghiên 
cứu này tương đối thấp, chỉ khoảng 0,5 MPa, làm cho 
kết cấu có độ đặc chắc kém, lỗ rỗng nhiều làm tăng độ 
hút nước. Thêm vào đó tốc độ các phản ứng puzơlan 
của tro bay xảy ra chậm ở những ngày đầu, sản phẩm 
C-S-H làm cho gạch đặc chắc hoàn toàn phụ thuộc vào 
các phản ứng thủy hóa của xi măng. Điều này làm cho 
độ hút nước của các mẫu gạch tăng lên khi hàm lượng 
xi măng trong gạch giảm đi. Độ hút nước của tất cả các 
mẫu gạch trong nghiên cứu đều có giá trị lớn hơn 14% 
theo quy định của TCVN 6477-2016 [8].

3.5. Hệ số dẫn nhiệt
Hệ số dẫn nhiệt  là đại lượng đặc trưng cho khả 

năng  dẫn nhiệt  của các vật liệu. Hình 5 thể hiện hệ 
số dẫn nhiệt của các mẫu gạch tại 28 ngày. Hệ số dẫn 
nhiệt của các mẫu gạch giảm dần theo sự gia tăng của 

▲Hình 5. Hệ số dẫn nhiệt
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hàm lượng tro bay thay thế xi măng, đạt giá trị từ 1,48-
1,61W/mK. Hệ số dẫn nhiệt có liên quan đến độ ẩm và 
khối lượng thể tích của mẫu gạch.

4. Kết luận

Bài báo này trình bày các kết quả thực nghiệm về 
các đặc tính của gạch không nung được sản xuất từ tro 
xỉ và tro bay của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn. Các 
kết luận chính được rút ra từ kết quả thí nghiệm trong 
nghiên cứu này như sau:

Cường độ chịu nén của các mẫu giảm khi tăng hàm 
lượng tro bay. Tuy nhiên, về mặt cường độ, loại gạch 
không nung sử dụng 100% tro xỉ thay thế đá mạt với 
các hàm lượng tro bay thay thế xi măng từ 30-70% 
trong nghiên cứu hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về 
cường độ chịu nén trong TCVN 6477-2016.

Vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu có chất 
lượng tương đối tốt và có giá trị tăng dần theo thời gian. 

Khối lượng đơn vị thể tích của các mẫu giảm khi 
tăng hàm lượng tro bay, đặc biệt khi kết hợp sử dụng cả 
tro xỉ và tro bay khối lượng đơn vị thể tích giảm xuống 
còn 1,46 tấn/m3 đến 1,6 tấn/m3 . Khối lượng nhẹ góp 
phần giảm chi phí gia cố nền móng cho công trình.

Độ hút nước của các mẫu tăng khi hàm lượng tro 
bay tăng.  Độ hút nước của tất cả các mẫu gạch trong 
nghiên cứu đều có giá trị lớn hơn 14% theo quy định 
của TCVN 6477-2016 [8]. 

Hệ số dẫn nhiệt của các mẫu gạch giảm dần theo sự 
gia tăng của hàm lượng tro bay thay thế xi măng, đạt 
giá trị từ 1,48-1,61W/mK. Hệ số dẫn nhiệt có liên quan 
đến độ ẩm và khối lượng thể tích của mẫu gạch. 

Giá thành của viên gạch giảm khi tăng hàm lượng 
tro bay và sử dụng 100% tro xỉ thay thế cho đá mạt. Các 
thông số kỹ thuật của mẫu gạch này được sản xuất thử 
nghiệm ngoài thực tế có kết quả tương tự như kết quả 
thu được trong phòng thí nghiệm.

Các mẫu gạch sử dụng tro trấu có khối lượng đơn 
vị thể tích nhỏ, cường độ nén đạt M10 với mẫu gạch 
thay thế 30% và đạt M5 với mẫu gạch thay thế 70% tro 
bay, độ hút nước lớn hơn 14% và chi phí sản xuất thấp 
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▲Hình 4. Độ hút nước

https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%ABn_nhi%E1%BB%87t
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EPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE UNFIRED BUILDING BRICKS 
PRODUCED FROM BOTTOM ASH AND FLY ASH OF NGHI SON COAL 
POWER PLANT

Trinh Thi Ha Phuong, Trinh Thi Hien
Department of Engineering and Technology, Hong Duc University

ABSTRACT
The article studies the characteristics of unburnt bricks produced from slag ash and fly ash of Nghi Son 

thermal power plant. Unburnt brick samples use 100% ash to replace sand, designed with different ratio of 
fly ash to replace cement. The experimental results showed that the compressive strength, ultrasonic pulse 
transmission speed, volumetric weight, and thermal conductivity all decreased, while the water absorption 
increased with increasing fly ash content. However, after comparing and evaluating the experimental results of 
the samples, the author recommends using up to 30% of fly ash content instead of cement and using 100% of 
ash and slag instead of sandstone. to produce unburnt bricks for good quality. In addition, 50% fly ash can also 
be used to produce unburnt bricks with lower quality requirements..

Key word: Unfired building brick, bottom ash, fly ash, bulk density, water absorption, compressive strength, 
ultrasonic pulse velocity, thermal conductivity.

hơn so với gạch không nung truyền thống. Về mặt cơ 
bản, việc sử dụng tro bay hoặc kết hợp tro xỉ vừa đảm 
bảo các thông số kỹ thuật của gạch theo TCVN 6477-
2011, vừa có chi phí sản xuất thấp, góp phần BVMT, sử 

dụng và tái sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đặc 
biệt là các nguồn phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp và 
công nghiệp gây ô nhiễm môi trường■
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TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO TRONG 
CÁC CẤP ĐÀO TẠO 

1 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu giáo dục môi trường (GDMT) nhằm truyền thụ và vận dụng những kiến thức, kỹ 

năng vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng môi trường theo cách thức bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Nó 
cũng bao hàm cả việc học tập để giảm thiểu và phòng tránh những thảm họa môi trường, xóa nghèo đói, tận 
dụng các cơ hội và đưa ra những quyết định hợp lý trong sử dụng tài nguyên. 

Từ khóa: GDMT, BVMT, đào tạo.
Nhận bài: 8/12/2021; Sửa chữa: 14/12/2021; Duyệt đăng: 18/12/2021.

Nguyễn Mạnh Tưởng 1

1. GDMT

Phát triển bền vững (PTBV) được coi là một chiến 
lược sống còn và cần thiết để bảo tồn thế giới và nhân 
loại. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên vào việc GDMT 
cho học sinh các cấp học một trong các cách tiếp cận 
tốt để duy trì sự PTBV. 

 “Trái đất có đủ tài nguyên để cung cấp cho nhu cầu 
thiết yếu của tất cả mọi người, nhưng không đủ để thỏa 
mãn lòng tham của tất cả.” - Mahatma Gandhi

Ngay từ những năm 70 của thế kỷ XX, GDMT đã 
được đưa vào hệ thống giáo dục của nhiều nước:  Liên 
Xô, Bỉ, Phần Lan, Đức, Nhật Bản, Mêxicô, Mỹ… cho 
tới nay ở nhiều nước, GDMT đã được đưa vào giảng 
dạy như một môn học chính khóa, cũng nhiều nơi đưa 
vào như một môn học tự chọn, nhều nơi vẫn đưa vào 
theo kiểu tích hợp và lồng ghép trong các môn học 
truyền thống về tự nhiên, xã hội.

1.1. GDMT là gì? 
Có nhiều định nghĩa về GDMT tùy theo từng 

phương diện góc độ xem xét, song một khái niệm được 
hiểu rộng rãi hiện nay là: “GDMT là một quá trình phát 
triển những tình huống dạy/học hiệu quả giúp người 
dạy và người học tham gia giải quyết những vấn đề 
môi trường liên quan, đồng thời tìm ra một lối sống 
có trách nhiệm và được thông tin đầy đủ” (Jonathon 
Wigley, 2000). 

Tại Hội nghị liên Chính phủ về GDMT (năm 
1977 tại Grudia) UNESCO đã đưa ra định nghĩa: 
“GDMT là một quá trình tạo dựng cho con người 
những nhận thức và mối quan tâm đối với các vấn 
đề môi trường, sao cho mỗi người đều có đủ trình độ 
kiến thức, thái độ, kiến thức, kỹ năng để có thể nảy 
sinh trong tương lai”.

Trong khuôn khổ giáo dục ở nhà trường phổ thông, 
có thể hiểu đơn giản, GDMT là một quá trình tạo dựng 
cho học sinh ở những nhận thức và mối quan tâm về 
môi trường và các vấn đề môi trường.

1.2. Mục đích của GDMT
GDMT không chỉ là việc học một lần trong đời, mà 

là học suốt đời và phải được tiến hành giáo dục sâu 
rộng ngay từ tuổi ấu thơ tới trưởng thành. Đối với các 
em học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường - lứa 
tuổi vị thành niên, GDMT có mục đích tạo nên “con 
người giác ngộ về môi trường” - the environmental 
person. Với người trưởng thành, mục đích này là “ 
người công dân có trách nhiệm về môi trường” - the 
environmental citizen. Với người đang hoạt động sản 
xuất, giảng dạy, dịch vụ, quản lý, mục đích này là hình 
thành “nhà chuyên môn thấu hiểu về môi trường”- The 
environmental professional.

Như vậy, mục đích cuối cùng của GDMT là tiến tới 
một xã hội hóa các vấn đề môi trường, nghĩa là tạo ra 
những công dân có nhận thức, có trách nhiệm về môi 
trường và biết sống về môi trường.

1.3. Vai trò và ý nghĩa của công tác GDMT
Năm 1987, tại Hội nghị về môi trường ở Moscow do 

UNEP và UNESCO đồng tổ chức, đã đưa ra kết luận 
về tầm quan trọng của GDMT: “Nếu không nâng cao 
được sự hiểu biết của công chúng về những mối quan 
hệ mật thiết giữa chất lượng môi trường với quá trình 
cung ứng liên tục các nhu cầu ngày càng tăng của họ, 
thì sau này sẽ khó làm giảm bớt được những mối nguy 
cơ về môi trường ở các địa phương cũng như trên toàn 
thế giới. Bởi vì, hành động của con người tùy thuộc 
vào động cơ của họ và động cơ này lại tùy thuộc vào 
chính nhận thức và trình độ hiểu biết của họ. Do đó, 
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GDMT  là  một  phương  tiện  không thể thiếu để giúp 
mọi người hiểu biết về môi trường”.

Hội nghị quốc tế về GDMT của Liên hợp quốc tổ 
chức tại Tbilisi  vào  năm  1977  đã  đưa  ra  khái niệm: 
“GDMT có mục đích làm cho cá nhân và các cộng đồng 
hiểu được bản chất phức tạp của môi trường tự nhiên 
và môi trường nhân tạo là kết quả  tương  tác  của  nhiều  
nhân  tố  sinh học, lý học, xã hội, kinh tế và văn hóa; 
đem lại cho họ kiến thức, nhận thức về giá trị, thái độ 
và kỹ năng thực hành để họ tham gia một cách có trách 
nhiệm và hiệu quả trong phòng ngừa và giải quyết các 
vấn đề môi trường và quản lý chất lượng môi trường”.

1.4. Một số phương thức và cách tiếp cận trong 
GDMT

GDMT có nhiều phương thức, được phân chia 
thành các bộ phận phù hợp với trình độ nhận thức và 
tính chất đặc thù của cương vị công tác như:

- GDMT cho cộng đồng còn gọi là nâng cao nhận 
thức về môi trường cho cộng đồng được thực hiện chủ 
yếu thông qua các phương tiện thông  tin đại  chúng,      
đợt  tập  huấn ngắn hạn, hoạt động văn hóa, truyền 
thông và cuộc vận động quần chúng rộng rãi.

- GDMT cho các nhà quản lý các cấp, cán bộ ra quyết 
định được thực hiện bằng nhiều biện pháp phù hợp.

- GDMT trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở các 
trường từ các trường mẫu giáo đến các trường cao đẳng 
và đại học.

- Đào tạo nhân lực chuyên môn về môi trường, bao 
gồm công nhân lành nghề, kỹ thuật viên, kỹ sư, cán bộ 
nghiên cứu, giảng dạy.

Như vậy, rõ ràng công tác đào tạo và nâng cao nhận 
thức môi trường cho cộng đồng đều là những bộ phận 
vô cùng quan trọng không thể thiếu trong GDMT, thực 
hiện những mục tiêu chiến lược của GDMT.

Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới cho thấy  
rằng, GDMT thường được thực hiện theo 3 cách tiếp 
cận sau đây:

a) Xem môi trường là một đối tượng khoa học, 
người dạy truyền đạt cho người học các kiến thức của 
bộ môn khoa học về môi trường, cũng như phương 
pháp nghiên cứu về đối tượng đó. Cụ thể là:

- Cung cấp những hiểu biết về hệ thống tự nhiên và 
hoạt động của nó;

-  Cung cấp những hiểu biết tác động của con người 
tới môi trường.

b) Xem môi trường thiên nhiên hoặc nhân tạo như 
một địa bàn, một phương tiện để giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu. Với cách tiếp cận này, môi trường sẽ trở 
thành “phòng thí nghiệm thực tế” đa dạng, sinh động 
cho người dạy và người học. Xét về hiệu quả học tập 
kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu có thể hiệu quả rất cao.

c) Truyền đạt kiến thức về bản chất, đặc trưng của 
môi trường hình thành thái độ, ứng xử, ý thức trách 
nhiệm, quan niệm giá trị nhân cách, đạo đức đúng đắn 
về môi trường, cung cấp tri thức kỹ năng, phương pháp 
cần thiết cho những quyết định, hành động BVMT và 
phát triển bền vững.

GDMT có hiệu quả nhất khi kết hợp cả 3 cách tiếp 
cận trên, tức là giáo dục kiến thức về môi trường trong 
môi trường cụ thể nhằm hướng đối tượng giáo dục có 
hành động vì môi trường.

2. Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức cộng  
đồng xã hội ở Việt Nam

2.1. GDMT ở các bậc học
Trường mầm non
Giáo dục mầm non nằm trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, là cơ sở quan trọng  đặt  nền  móng  ban  đầu  
cho việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. 
Giai đoạn từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng trong 
cuộc đời mỗi con người. Trong giai đoạn này, trẻ phát 
triển rất nhanh về mặt thể chất, nhận thức, tình cảm. 
Các mối quan hệ xã hội, những nét tính cách, phẩm 
chất và các năng lực chung… nếu không được hình 
thành ở trẻ trong lứa tuổi này, thì khó có cơ hội hình 
thành ở lứa tuổi sau.

Hiện nay, cả nước có trên 15.000 trường  mẫu giáo, 
mầm non với gần 5,3 triệu   trẻ   em   và   trên   15.000   
giáo  viên. Một lực lượng khá đông đảo sẽ được trang bị 
những kiến thức, kỹ năng về môi trường và BVMT nếu 
đưa giáo dục BVMT vào trường mầm non.

Bậc tiểu học
Tiểu học là bậc học cơ bản, là cơ sở ban đầu hết sức 

quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân 
tốt cho đất nước. Mục đích quan trọng của giáo dục 
BVMT không chỉ làm cho các em hiểu rõ tầm quan 
trọng của BVMT mà quan trọng là phải hình thành 
thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện với môi 
trường. Nếu ở cấp  học  này  các  em  chưa  hình  thành 
được tình yêu thiên nhiên, sống hòa đồng với thiên 
nhiên, quan tâm tới  thế  giới xung quanh, có thói quen 
sống ngăn nắp, vệ sinh thì ở các cấp sau khó có thể bù 
đắp được. Vì vậy, nội dung và cách thức BVMT trong 
trường tiểu học mang tính quyết định đối với việc hình 
thành những phẩm chất đó.

 Bậc trung học
Ở cấp học này, nội dung GDMT phải được coi là 

nội dung chính thống, có hệ thống, có chất lượng và 
phải hiệu quả. Cách thức đưa vào chương trình phổ 
thông và phương thức đào tạo có thể mềm dẻo nhưng 
việc đánh giá kết quả phải được đặt ra một cách tương 
xứng với tầm quan trọng của vấn đề. Cần phải giúp cho 
các em tự mình chiếm lĩnh được tri thức, kỹ năng và 
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tự thân các học sinh xác định thái độ phải đối xử đúng 
đắn với thiên nhiên như chính ngôi nhà của mình.

Bậc đại học và sau đại học
Giáo dục BVMT ở bậc đại học và sau đại học có thể 

được thực hiện theo 3 phương thức:
- Tiến hành như một môn học mới, hoặc một 

chuyên đề mới được đưa vào chương  trình:  Phương   
thức  này  tương đối  rõ ràng, đơn  giản, nhưng gặp khó 
khăn do chương trình đào tạo đang có không còn thời 
lượng cho môn học mới.

-  Lồng ghép với các môn học khác: Phương thức 
này sẽ thuận lợi cho tính chất liên ngành, không đòi 
hỏi việc sắp xếp lại khung chương trình. Tuy nhiên lại 
gặp khó khăn lớn là phải đào tạo giáo viên mới và huấn 
luyện bồi dưỡng giáo viên đương chức về mục tiêu, nội 
dung và phương pháp lồng ghép.

- GDMT qua  các hoạt động ngoại khóa: Phương 
thức này được vận dụng để giải quyết khó khăn về quỹ 
thời gian học tập của học sinh. Giáo dục ngoại khóa có 
ưu điểm là sinh động, dễ gắn liền với thực tế, vừa cung 
cấp được kiến thức, kỹ năng, vừa có tác dụng rèn luyện 
nhận thức, thái độ. Tuy nhiên có khó khăn là không 
liên tục, không hệ thống và bị động với nhiều nhân tố 
bên ngoài.

2.2. Các cán bộ quản lý
Những cán bộ quản lý các cấp chính là những người 

có vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững của 
xã hội. Tuy nhiên, nhiều cán bộ quản lý còn chưa thể 
hiện sự quan tâm đúng mức đến tầm quan trọng của 
môi trường hoặc còn xem vấn đề môi trường là yếu 
tố gây cản trở với quá trình phát triển, với việc khai 
thác các nguồn tài nguyên phục vụ cho công cuộc  phát  
triển. Bởi  vậy,  ở nhiều ngành khi lập kế hoạch phát 
triển kinh tế, thì vấn đề môi trường mới chỉ được coi 
là nội dung mang tính tham khảo hoặc một nội dung 
bổ trợ mà chưa được  xem  là  mục  tiêu  cần  thiết  của 
ngành đó.

Do đó, giáo dục thông qua đào tạo cập nhật môi 
trường là rất cần thiết để họ phải có trách nhiệm với 
môi trường mỗi khi cầm bút phê duyệt một dự án phát 
triển, một công trình xây dựng hay một quyết định có 
liên quan tới khai thác tài nguyên và BVMT.

2.3. Cộng đồng
GDMT và nâng cao nhận thức về môi trường cho 

cộng đồng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi lẽ cộng 
đồng  là  những  người  chịu  ảnh  hưởng trực tiếp bởi 
môi trường sống của chính họ, họ vừa là nguyên nhân 
vừa là những người gánh chịu hậu quả những vấn đề 
môi trường của địa phương. Khi được nâng cao nhận 
thức, kiến thức về BVMT sẽ góp phần thúc đẩy cộng 
đồng tham gia BVMT. Công tác này thường được thực 
hiện thông qua các hoạt động xã hội, các tổ chức quần 

chúng, các đoàn thể chính trị - xã hội để từng bước tiến 
tới xã hội hóa công tác BVMT, điều này có nghĩa là huy 
động các nhân tố thị trường và cộng đồng dân cư vào 
các mặt hoạt động trong lĩnh vực BVMT.

Đây là một quá trình đòi hỏi sự bền bỉ, thời gian dài 
và đặc biệt là sự kết hợp hài hòa và tổng hợp các giải 
pháp. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, không 
có một giải pháp đơn lẻ nào có thể phát huy hiệu quả 
trong vấn đề này.

3. Công  tác  giáo  dục  và  nâng  cao nhận thức về 
BVMT 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc GDMT 
trong công tác BVMT, Đảng và Nhà nước đã có những 
chính sách, những chương trình hành động cụ thể, và 
đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các chương 
trình GDMT bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa đã 
được triển khai tới tất cả các cấp học trong hệ thống 
giáo dục của Việt Nam. Các chiến dịch nâng cao nhận 
thức cộng đồng, và vận động quần chúng cũng như các 
tổ chức xã hội khác tham gia vào việc BVMT tiến hành 
hàng năm. Hệ thống thông tin và dữ liệu môi trường 
cũng đã được xây dựng và ngày càng hoàn thiện hơn. 
Song song với những thành quả này, nội dung báo cáo 
cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại trong công tác giáo 
dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về BVMT.

Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 
25/6/1998 về “Tăng cường công tác BVMT trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã chỉ rõ: 
“BVMT là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân 
loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với 
cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, với 
cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới”. 

- Quyết định số  432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về Quyết định Phê duyệt Chiến 
lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 
2020 trong đó có nội dung: “Cập nhật và đưa các nội 
dung giáo dục về phát triển bền vững vào chương trình 
giảng dạy của các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo 
dục và đào tạo”.

- Luật BVMT  số 72/2020/QH12 ngày 17/11/2020  của 
Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trong đó, Điều 5, 6 đề cập đến chính sách của Nhà 
nước   về   BVMT và   những hoạt động được khuyến 
khích, trong đó có  công  tác  tuyên  truyền,  giáo dục về 
môi trường và đào tạo nguồn nhân lực BVMT.

Một số kết quả đã đạt được
Trong nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng 

và Nhà nước, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo 
dục pháp luật về BVMT đã luôn được chú  trọng.  Nhiều  
hình  thức  nâng  cao nhận thức cộng đồng thông qua 
các tư liệu, tranh ảnh, chiến dịch truyền thông đại 
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chúng, phương tiện truyền thông (báo chí, phát thanh, 
truyền hình), cuộc thi sáng tác, viết, vẽ, tìm hiểu pháp 
luật về môi trường, cuộc vận động quần chúng tham 
gia BVMT hằng năm được thực hiện thường xuyên và 
đi vào nền nếp.

Đào tạo
Công tác đào tạo thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân về môi 

trường được thực hiện ở nhiều trường đại học. Một số 
trường đại học có chuyên khoa về môi trường như Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia  TP.  Hồ  Chí  
Minh,  Đại  học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh 
tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại 
học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học TN&MT...

Nhiều hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế 
về môi trường đã được tổ chức. Nhiều khóa đào tạo, 
tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài về môi 
trường được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao 
nhận thức, kiến thức môi trường và về pháp luật môi 
trường cũng như kỹ năng quản lý cho các cấp lãnh đạo, 
cán bộ quản lý các cấp, các doanh nghiệp cũng như các 
tổ chức xã hội.

 Xây dựng hệ thống giáo dục, truyền thông môi trường
Mạng lưới GDMT đã được hình thành, phát huy tác 

động tích cực trong việc phối hợp thực hiện công tác 
giáo dục, đào tạo về môi trường trên phạm   vi   toàn   
quốc   cũng   như   hợp   tác trong khu vực và quốc tế. 
Báo cáo Môi trường quốc gia hằng năm thường xuyên 
được  xây  dựng  và  phổ  biến  tới  cộng đồng. Hệ thống 
quản lý thông tin và dữ liệu   môi   trường   phục   vụ   
quản   lý   nhà nước về BVMT cũng đã được thiết lập 
và phát triển mạnh mẽ. Nhiều tổ chức tình nguyện về 
môi  trường  được thành lập, hoạt động tích cực trong 
lĩnh vực BVMT. Nhiều mô hình/điển hình tiên tiến về 
BVMT đã được xây dựng và phát huy hiệu quả trong 
hoạt động BVMT.

Hằng năm, Giải thưởng Môi trưởng Việt Nam được 
tổ chức nhằm tôn vinh và khuyến  khích  các  tập  thể,  
cá nhân trong và ngoài nước có nhiều thành tích trong 
sự nghiệp BVMT Việt Nam.

Tuy vậy, công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận 
thức về BVMT vẫn còn tồn tại những hạn chế sau:

- Một số các Bộ/ngành, địa phương chưa  làm  tốt  
chức  năng  quản  lý  Nhà nước về BVMT trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về môi trường 
theo quy định của pháp luật.

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, Bộ, 
ngành, tổ chức trong giải quyết các vấn đề môi trường 
và nâng cao nhận thức môi trường.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường nói chung 
và công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức môi 
trường nói riêng còn hạn chế về số lượng, năng lực, khả 
năng chuyên môn.

- Chưa có được chương trình chung, thống nhất về 
giáo dục, đào tạo môi trường trong các trường học.

- Chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức môi  
trường  cho  cộng  đồng mới chỉ dừng ở giai đoạn nhận 
thức, còn hạn chế khi đi vào giải quyết những vấn đề 
cụ thể phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh của địa 
phương.

- Các cơ quan truyền thông còn chưa thực sự phát 
huy chức năng của mình trong lĩnh vực BVMT. Truyền 
thông về môi trường chưa phát huy hết hiệu quả và 
chưa được xã hội hóa đúng nghĩa.

4. Kết luận

Đảm bảo công tác giáo dục, nâng cao nhận thức 
môi trường được thực hiện hiệu quả rất cần thiết phải 
có các chương trình, giải pháp đồng bộ:

-Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác môi 
trường nói chung và công tác giáo dục, đào tạo nhận 
thức môi trường nói riêng. Tăng cường cả số lượng và 
chất lượng, năng lực, khả năng chuyên môn.

-  Xây dựng nội dung, chương trình giáo dục kỹ 
năng phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai; đấu tranh 
với các biểu hiện vi phạm pháp luật môi trường. Xây 
dựng việc lồng ghép giáo dục ý thức BVMT dưới mọi 
hình thức nhằm đa dạng hóa phương thức giáo dục.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động định kỳ hằng năm 
hoặc tổng kết 5 năm, 10 năm. 

Các chương trình đánh giá nhằm phổ biến, chia sẻ 
các kinh nghiệm hay, xác định những trở ngại, khó 
khăn, hạn chế trong công tác giáo dục, nâng cao nhận 
thức môi trường,  từ  đó  tìm  ra những giải pháp khắc 
phục phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả GDMT tại 
Việt Nam■
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LEVELS 
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ABSTRACT
Research purpose Environmental education is to impart and apply knowledge and skills in preserving, 

conserving and using the environment in a sustainable way for both present and future generations. It 
also includes learning to reduce and avoid environmental disasters, eliminate poverty, take advantage of 
opportunities, and make rational decisions about the use of resources.
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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. 

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 05 Hội đồng liên ngành (Hóa 
học - công nghệ thực phẩm; Xây dựng - kiến trúc; Khoa học trái đất - mỏ; Sinh học; Thủy lợi) tạo điều kiện xét công nhận đạt 
tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư, nghiên cứu sinh... 

Năm 2022, Tạp chí Môi trường dự kiến xuất bản 04 số chuyên đề vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Bạn đọc có nhu 
cầu đăng bài viết xin gửi về Tòa soạn trước 1 tháng tính đến thời điểm xuất bản. 

Nội dung thông tin chi tiết, xin liên hệ: 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 - 621281438; Fax: 024.39412053
→ Website: tapchimoitruong.vn
→ Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn
→Vũ Thị Nhung - DĐ: 0988123205 - Email: vunhung0801@gmail.com
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HẠT NHÂN CỦA MẠNG LƯỚI XANH TOÀN CẦU
Center of Global Green Network

Trung tâm Hợp tác Môi trường 
Việt Hàn (Vietnam – Korea 
Environmental Cooperation Center, 
VKECC) là cơ quan do Bộ Môi 
trường Hàn Quốc thành lập và giao 
Viện Công nghệ và Công nghiệp 
Môi trường Hàn Quốc (KEITI) quản 
lý và tổ chức hoạt động. Trung tâm 
được giao các chức năng và nhiệm 
vụ sau:

Để biết thêm thông tin về hoạt động của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo tại:
Website: www.keiti.re.kr
Văn phòng đại diện tại Việt Nam: Tầng 20, tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí �anh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 84-24-22208210; Fax: 84-24-22208211
Giám đốc:  TS. SHON DONG YEOUB

■ Xúc tiến và đẩy mạnh các hoạt 
động hợp tác trong lĩnh vực môi 
trường giữa Việt nam và Hàn Quốc;
■ Quản lý các nguồn vốn hỗ trợ hợp 
tác và xúc tiến đầu tư, chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực phát triển 
hạ tầng môi trường và năng lượng 
mới ( cấp nước, xử lý nước thải, xử lý 
rác thải, quản lý khí thải...);
■ Hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn 
Quốc và Việt Nam xúc tiến đầu tư 
trong lĩnh vực môi trường ở Việt 
Nam;
■ Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường 
công nghệ phục vụ công tác xúc tiến 
và phát triển hợp tác, đầu tư, chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực môi 
trường và phát triển bền vững.

KEITI tạo dựng một thế giới xanh và sạch bằng cách phổ biến công nghệ thân thiện
môi trường và thiết lập các mạng lưới hợp tác toàn cầu để mỗi quốc gia đều có thể 
tận hưởng những lợi ích mà môi trường đem lại.


