
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 
HÀ NỘI 

Thực trạng & Gợi ý chính sách

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



NỘI DUNG

Thực trạng chất lượng không khí tại Hà Nội

Thiệt hại ước tính do ô nhiễm không khí

Lợi ích của việc nâng cao chất lượng không khí

Khuyến nghị chính sách giảm ô nhiễm không khí

Thảo luận

1
2
3
4
5



THỰC TRẠNG 
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
TẠI HÀ NỘI
Kết quả từ mô hình GAINS



Đây là những gì
chúng ta 
nhìn thấy và cảm thấy 
từ bầu không khí 
hàng ngày...



... những gì chúng ta 
nhìn thấy trên đường 

hàng ngày...



Chuyện gì đang xảy ra với
chất lượng không khí của Hà Nội?



Đánh giá chất 
lượng không 
khí Hà Nội

Mô hình GAINS gồm 3 cách 
tiếp cận phân tích chính sách 
gắn với các lợi ích cụ thể.

Để tối ưu hóa lợi ích ròng quy ra tiền từ 
các can thiệp chính sách

MÔ PHỎNG
lợi ích về chi phí, sức khỏe và hệ sinh thái 1

2

3

PHÂN TÍCH CHI PHÍ - HIỆU QUẢ
để xác định biện pháp hiệu quả nhất 

ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ  - LỢI ÍCH



Nồng độ trung bình năm 
bụi mịn PM2.5 năm 2015: 
cao hơn 50µg/m³ tại Hà 
Nội



40% dân số Hà Nội (3,5 triệu người) bị ảnh hưởng bởi nồng độ bụi trên
45 µg/m3, gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO



Các nguồn phát thải bụi mịn 
PM2.5 chính ở Hà Nội:

● 29% từ các hoạt động công 
nghiệp

● 26% từ đốt rơm rạ ngoài trời
● 23% từ bụi đường
● 15% từ giao thông
● Các nguồn khác từ quá trình 

đốt gia dụng/ thương mại, 
làng nghề, và rác thải rắn 

Kiểm kê phát thải (2015)

Khác

Chất thải đô thị

Đốt chất thải nông

nghiệp

Bụi đường

Giao thông

Coogn nghiệp

Làng nghề

Dân cư

Nhà máy điện



Khoảng một nửa lượng bụi mịn được hình thành bụi thứ cấp (SPM)

Mô hình GAINS mô 
phỏng tổng lượng PM2.5 
do FMI phân tích từ các 
mẫu bụi thu được tại Chi 
cục BVMT Hà Nội, và 
Trung tâm quan trắc môi 
trường khu vực miền Bắc
Kết quả phân tích các nguồn thải do FMI 
thực hiện tương đồng với các kết quả phân 
tích từ mô hình GAINS

Phân chia các nguồn thải tại Hà Nội các năm 2015-2020 do mô hình GAINS thực hiện



Các nguồn bụi PM2.5 (trung bình năm theo trọng số dân số) 
ở Hà Nội vào năm 2015.

●⅓ lượng bụi mịn PM2.5
(tổng lượng sơ cấp và thứ cấp) 
tại Hà Nội từ các nguồn trên 
địa bàn thành phố 

●⅔ lượng bụi mịn PM2.5 tại 
Hà Nội đến từ các tỉnh lân cận, 
khu vực Đồng bằng sông 
Hồng, các nước khác, vận 
chuyển quốc tế, và các nguồn 
từ tự nhiên.

Từ xa Từ vùng lân cận Từ Hà Nội



Nồng độ PM2.5 (bên trái) và dân số bị ảnh hưởng  (bên phải) đối với bụi PM2.5 vào năm 2030 khi thực hiện các chính sách đã ban hành 

Nồng độ PM2.5 cao gấp đôi quy chuẩn quốc gia 25µg/ m³ và cao hơn nhiều 
tiêu chuẩn của WHO



THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH
DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ



bệnh thường gặp do tiếp xúc lâu với   
bụi mịn PM2.5 6



Bệnh tai biến mạch 
máu não (đột qụy)

Bệnh ung thư phổi (LC)

Bệnh tim do thiếu 
máu cục bộ (IHD)

Bệnh nhiễm khuẩn hô hấp 
cấp tính (ALRI)

Tiểu đường type 2 ở 
người trưởng thành

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính (COPD)



Nồng độ bụi mịn 
PM2.5 tại 15 tỉnh 
thành ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới 
sức khỏe

18.000  
người tử vong

225 triệu
ngày sống trong 

bệnh tật(A) Ha Noi;
(B) Bac Ninh province;
(C) Hung Yen province;
(D) The Greater Ha Noi region and Red River Delta, i.e., the Red River Delta and northern midland. This includes the
provinces of Hai Duong, Bac Giang, Quang Ninh, Hai Phong. Thai Binh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thai
Nguyen, Vinh Phuc, and Hoa Binh;
(E) The remaining areas of northern and northern central Vietnam, i.e., the provinces of Son La, Yen Bai, Lao Cai, Lang
Son, Thanh Hoa, and Nghe An.



Số lượng người chết do các nguyên nhân bắt nguồn từ bụi mịn PM2.5 
ở Hà Nội cao 

32%
~ 5.800 người tử 

vong
tại Hà Nội

9%
~1.700 người tử 

vong ở Bắc Ninh 
& Hưng Yên

41%
~7,400 người tử 
vong tại 8 tỉnh 

ĐBSH 

17%
~3,100 người tử 

vong tại 4 tỉnh khu 
vực miền núi & 
Bắc Trung Bộ 

Vinh Phuc
Quang Ninh

Hai Duong
Hai Phong
Thai Binh

Ha Nam
Nam Dinh
Ninh Binh

Bac Ninh
Hung Yen Thai Nguyen

Bac Giang
Phu Tho
Hoa Binh

Vinh Phuc
Quang Ninh
Hai Duong
Hai Phong
Thai Binh
Ha Nam
Nam Dinh
Ninh Binh



Chi phí y tế & phúc lợi 
xã hội cứu chữa các 
bệnh do bụi mịn gây ra
là rất lớn

7,74%
GRDP của Hà Nội

5,9%
GRDP của ĐB Sông Hồng 

5,29%
GRDP của các tỉnh miền núi và Bắc 
Trung Bộ 



LỢI ÍCH CỦA VIỆC
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
KHÔNG KHÍ



Với ảnh hưởng sức khỏe 
rất lớn của ô nhiễm bụi 
mịn PM2.5, lợi ích về mặt 
sức khỏe từ việc nâng cao 
chất lượng không khí là vô 
cùng đáng kể. 

Đạt tiêu chuẩn của WHO về nồng độ 
PM2.5 có thể giảm đáng kể thiệt hại sức 
khỏe và kinh tế .

4.500-13.300
người được cứu 

sống/ năm

Giảm

25-74%
ca tử vong/ năm 

tiết kiệm
44-114 nghìn tỷ 

VND
mỗi năm

tiết kiệm 2-
5.1% 

GDP 



KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 
NHẰM GIẢM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở HÀ NỘI5 



Gợi ý chính sách 
Thực hiện các chính sách mới (và sắp) ban hành và Cam kết do quốc gia tự thực hiện của Việt Nam về 
BĐKH (NDC) sẽ giảm đáng kể nồng độ ô nhiễm PM2.5 từ gần 60µg/m3 xuống còn khoảng 35µg/m3. Tuy 
nhiên, vẫn chưa đạt mức tiêu chuẩn quốc gia. 

GAINS AQM model can help Hanoi and MONRE to determine most-cost effective specific air measures
to take in short term and analyse costs and benefits to inform decisions 



Các chính sách mới và sắp được ban hành ở 
cấp quốc gia và thành phố giúp cải thiện đáng 
kể chất lượng không khí, tuy nhiên vẫn chưa 
đủ để chất lượng không khí của Hà Nội đạt 
mức Tiêu chuẩn quốc gia



Cần ban hành thêm chính sách mới và Hà Nội cần 
phối hợp với các địa phương khác để cải thiện chất 
lượng không khí Hà Nội



Cải thiện chất lượng không khí hiệu quả cũng đòi hỏi kiểm soát 
các lĩnh vực và các chất gây ô nhiễm, tập trung vào các biện pháp 

hiệu quả về chi phí, tránh gây tốn hao chi phí quá mức cho chính 
phủ và khu vực tư nhân.  



1 Nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát phát 
thải áp dụng cho nhà máy điện và 
công nghiệp (với PM2.5 & SO2) 

● Đo độ khử lưu huỳnh của khí thải và bộ lọc bụi hiệu quả cao
● Giảm sử dụng than và sinh khối trong lò hơi và các lò đốt ở các 

làng nghề
● Đóng góp 30% vào việc giảm nồng độ PM2.5 trong không khí

Khuyến nghị cần ban hành các chính sách mới sau: 



Tăng cường quản lý việc đốt rác không 
kiểm soát và hạn chế bụi đường

● Cấm đốt rác cây trồng
● Góp phần 25% vào việc giảm nồng độ PM2.5 trong không khí 

2 



Tăng tiêu chuẩn kiểm soát khí thải đối với xe máy

● Tăng cường giao thông công cộng và khuyến khích các loại xe điện
● Kiểm soát khí thải với xe máy

3 
Giúp giảm 

5µg/m3 lượng 

PM2.5  



Cần có chiến lược quản lý chất thải 
bền vững

● Nghiêm cấm đốt rác ngoài trời
● Nâng cao năng lực xử lý chất thải như tăng tỷ lệ thu gom, phân loại và tái 

chế
● Chiến lược quản lý chất thải (bao gồm thu hồi khí từ bãi chôn lấp) sẽ 

mang lại các lợi ích quan trọng đối với BĐKH từ việc giảm khí mêtan 

4 



Giảm các amoniac phát sinh từ nông 
nghiệp

● Giảm sử dụng phân bón hóa học
● Áp dụng canh tác hữu cơ

5 



Tất cả các nhà máy điện than mới phải tuân thủ tiêu chuẩn phát thải giới hạn 
Áp dụng USC (chu trình lò hơi thông số siêu tới hạn) hoặc công nghệ USC tiên tiến, loại bỏ dần 
các nhà máy điện than cũ, hiệu suất thấp.

Hầu hết các nhà máy phát điện than đều tập trung ở phía Đông Hà Nội 
Hoạt động của các nhà máy điện than tới chất lượng không khí được dự báo sẽ còn tăng lên đáng kể trong những năm tiếp theo.



Việc thực hiện các chính sách mới và sắp ban hành ở 
cấp quốc gia và NDC giúp giảm ô nhiễm không khí 
cũng như giảm phát thải KNK, mang lại lợi ích lớn 
chống biến đổi khí hậu.



PHỤ LỤC



Phân tích trong báo cáo này áp dụng mô hình GAINS công cụ đánh giá chính sách 
để xác định tác động của ô nhiễm không khí và giảm nhẹ phát thải KNK cũng như mối 
tương tác giữa các chính sách.

● The GAINS (Greenhouse gas-Air 
Pollution Interactions and Synergies)

● Được phát triển bởi Viện Quốc tế về Phân 
tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA)

● Mô hình đã được áp dụng tại nhiều quốc 
gia Châu Âu, Trung Quốc & Thái Lan

Social development and economic 
activities

Emission control options:
~2000 measures, co-control of 10 

air pollutants and 6GHGs

Health, ecosystems, and climate 
impact indicators

Atmospheric dispersion

Emissions Cost
Least-cost

Optimization

Policy Target

The GAINS model



Phạm vi ứng dụng mô hình GAINS gồm toàn bộ các tỉnh thành miền Bắc Việt Nam, ảnh hưởng 
khí thải từ các quốc gia láng giềng, vận chuyển quốc tế, các nguồn từ tự nhiên ở Việt Nam.

(A) Ha Noi
(B) Bac Ninh
(C) Hung Yen
(D) Hà Nội mở rộng, ĐBSH, ĐBSH & Bắc
Trung Bộ: Hai Duong, Bac Giang, Quang
Ninh, Hai Phong. Thai Binh, Ha Nam, Nam
Dinh, Ninh Binh, Thai Nguyen, Vinh Phuc,
and Hoa Binh;
(E) Son La, Yen Bai, Lao Cai, Lang Son, Thanh
Hoa, and Nghe An.


