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TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
8.1. ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Báo cáo chung Tổng quan của ngành
Y tế năm 2014 đã chỉ ra các yếu tố ảnh
hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có
việc gia tăng các yếu tố nguy cơ từ ô nhiễm
không khí, ô nhiễm nguồn nước và thực
phẩm, ô nhiễm do rác thải…
Bệnh tim mạch

42

4

2

Ung thư

2
6

Tai nạn chủ ý

25

Bệnh truyền nhiễm

5

Bệnh tiêu hóa

11

22

Bệnh hô hấp
Nhiễm trùng đường hô hấp

17

Tai nạn vô ý
Dị tật bẩm sinh
Bệnh tâm thần
Các bệnh khác

Bệnh tim mạch

3

4

3

2

Ung thư

10
31

Tai nạn chủ ý
Bệnh truyền nhiễm

4

Bệnh đường hô hấp

5

Nhiễm trùng đường hô hấp

7
9

22

Bệnh đái tháo đường
Bệnh tiêu hóa
Bệnh tâm thần
Bệnh phụ khoa
Các bệnh khác

Biều đồ 8.1. Tỷ lệ các bệnh chính gây mất đi số
năm sống khỏe mạnh do tử vong và tàn tật (DALY) ở
nam giới (biểu đồ trên) và nữ giới (biểu đồ dưới) (%)
Ghi chú: Số năm sống khỏe mạnh mất đi do tử
vong sớm và tàn tật (DALY) = Số năm sống bị mất do tử
vong sớm so với kỳ vọng sống chuẩn (YLL) + Số năm sống
“khỏe mạnh” bị mất do bệnh của các trường hợp mới mắc
(YLD)1		

DALY = YLL+ YLD
Nguồn: Đại học Y tế công cộng Hà Nội, 2015

1. Đo lường và dự báo gánh nặng bệnh tật toàn cầu, Tổng
cục Dân số, Bộ Y tế

Trong số các bệnh tật gây ra bởi ô
nhiễm môi trường, có 4 nguyên nhân bệnh
chủ yếu gây ra gánh nặng bệnh tật cho cộng
đồng gồm: (1) Tiêu chảy: 94% các bệnh liên
quan đến tiêu hóa là do ô nhiễm môi trường
nước, điều kiện vệ sinh kém; (2) Nhiễm
trùng đường hô hấp dưới: nguyên nhân chủ
yếu do ô nhiễm không khí, ngộ độc khí thải
từ đốt nhiên liệu dùng cho nấu nướng sinh
hoạt, khói thuốc lá; (3) Tai nạn, thương tích
bao gồm: nguy cơ tai nạn nơi làm việc, bức
xạ, tai nạn công nghiệp…, đáng chú ý có tới
44% số tai nạn có nguồn gốc từ các yếu tố
môi trường; (4) Bệnh sốt rét: chiếm đến 42%
từ các nguyên nhân như chuyển đổi mục
đích sử dụng đất, phá rừng, quản lý nguồn
nước, thiết kế nhà ở2. Bốn nguyên nhân gây
ra gánh nặng bệnh tật chủ yếu này góp phần
làm gia tăng tỷ lệ các bệnh chính gây mất
đi số năm sống khỏe mạnh do tử vong sớm ở
nam giới và nữ giới. (Biểu đồ 8.1)
8.1.1. Tác hại của ô nhiễm không khí đến
sức khỏe con người
Ô nhiễm không khí ở thành phố có
những ảnh hưởng rất lớn đối với đường hô
hấp. Khí thải của các loại xe trong thành
phố sản sinh chất gây hại cho phổi. Bên
cạnh đó, bụi mịn trong không khí cũng là
tác nhân gây ra bệnh ung thư phổi, và nguy
hiểm nhất là loại bụi PM2.5 vì với kích thước
nhỏ sẽ thâm nhập sâu hơn vào trong phổi.
2. Viện vệ sinh y tế công cộng Tp. Hồ Chí Minh
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Khung 8.1. Bệnh bụi phổi
than trong ngành khai thác than
Bệnh bụi phổi - than (Anthracosis) là do người lao động khai thác
than (khai thác hầm lò, khai thác
mỏ lộ thiên hay nơi sàng, tuyển,
chế biến than) hít phải bụi than
trong thời gian dài có những biểu
hiện triệu chứng về hô hấp như ho;
tức ngực; khạc đờm nhiều, thường
là sau khi làm việc hoặc lúc nửa
đêm, thậm chí cả khi đã nghỉ việc
3 - 4 ngày. Đờm thường có màu
đen và lỏng; khó thở, bắt đầu là
khó thở khi gắng sức tiếp theo đến
giai đoạn muộn của bệnh thì có
khó thở thường xuyên và liên tục;
Rối loạn thông khí phổi với hội
chứng tắc nghẽn là chủ yếu và hội
chứng hỗn hợp. Ngoài ra người bị
bệnh bụi phổi - than còn có nguy
cơ bị tràn khí màng phổi, xơ hoá
phổi và viêm phế quản mạn tính.
Nguồn: Cục Quản lý môi trường y tế,
Bộ Y tế, 2014

Ô nhiễm không khí còn gây ra các triệu chứng
chóng mặt, đau đầu, các vấn đề tim mạch, rối loạn
hành vi. Các nhóm cộng đồng nhạy cảm nhất với
sự ô nhiễm không khí là những người cao tuổi, phụ
nữ mang thai, trẻ em dưới 15 tuổi, người đang mang
bệnh, người thường xuyên phải làm việc ngoài trời…
Mức độ ảnh hưởng đối với từng người tùy thuộc vào
tình trạng sức khoẻ, nồng độ, loại chất ô nhiễm và
thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.
Trong những năm gần đây, bệnh hô hấp ngày
càng phổ biến với tỷ lệ mắc cao nhất trong toàn quốc.
Một phần lớn nguyên nhân là do tình trạng ô nhiễm
môi trường ngày càng gia tăng. (Bảng 8.1)
Người lao động là đối tượng bị ảnh hưởng trực
tiếp khi môi trường không khí của khu vực sản xuất bị
ô nhiễm. Trong đó, người lao động trong các cơ sở sản
xuất công nghiệp thường bị mắc các bệnh hô hấp, tim
mạch, tiêu hóa, mắt, bệnh ngoài da và một số hiện
tượng ngộ độc CO, SO2, chì…
Người lao động trong ngành công nghiệp khai
khoáng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí
luyện kim thường mắc bệnh các bệnh bụi phổi (bụi
phổi - silic, bụi phổi bông, bụi phổi amiang, talc…).
Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi - silic trong công nhân khai
thác than từ 3 - 14%, trong đó khai thác hầm lò là chủ
yếu (chiếm 70%) và bệnh viêm phế quản mạn tính là
khoảng 19,3%3.
3. Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, 2014

Bảng 8.1. Tỷ lệ các bệnh người mắc cao nhất trong phạm vi toàn quốc (%)

STT

Bệnh

2010

2011

2012

2013

1

Các bệnh viêm phổi

4,2

4,2

5,1

4,7

2

Viêm họng và viêm amidan cấp

6,9

3,5

4,3

3,96

3

Viêm phế quản và viêm tiểu phế quản

3,5

2,7

3,2

2,89

Nguồn: Niên giám Thống kê y tế, 2014
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Trong số 101.700 trường hợp được thăm
khám bệnh nghề nghiệp năm 2013 trên
phạm vi toàn quốc4, có tới 7.455 trường hợp
nghi mắc bệnh nghề nghiệp, tập trung vào
bệnh bụi phổi silic, viêm phế quản mạn
tính, nhiễm độc benzen, bệnh do quang
tuyến X và các chất phóng xạ, điếc do tiếng
ồn, sạm da nghề nghiệp. Những bệnh này
đều có nguyên nhân từ tình trạng khai thác
khoáng sản không đảm bảo điều kiện môi
trường làm việc và do suy giảm chất lượng
không khí.
Bệnh do ô nhiễm không khí không chỉ
tác động trực tiếp đến người lao động, đối

tượng bị ảnh hưởng gián tiếp do ô nhiễm
môi trường không khí còn là người dân sinh
sống quanh khu vực sản xuất (Khung 8.2).
Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc hen
phế quản dao động từ 1,1% ở Đà Lạt cho tới
cao nhất là 5,5% ở cư dân một số khu vực
Hà Nội5. Tỷ lệ người bị mắc bệnh đường hô
hấp ở Hà Nội khá cao so với Tp. Hồ Chí
Minh6, bên cạnh đó do chịu tác động của
thời tiết mạnh hơn, đặc biệt là vào mùa
đông, trẻ em tại Hà Nội có xu hướng mắc
bệnh hô hấp cao hơn người lớn do nhóm
tuổi của trẻ em nhạy cảm hơn với ô nhiễm
không khí (Khung 8.3).
5. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2011
6. Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải, 2012

4. Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường, 2014

Khung 8.2. Ô nhiễm không khí và các tác động của nó tới khu vực khai thác khoáng sản
Nghiên cứu “Mô tả thực trạng một số bệnh thường gặp ở người trưởng thành sống xung quanh các xí
nghiệp khai thác và chế biến kim loại màu tại tỉnh Thái Nguyên” trên 654 người trưởng thành sống quanh
khu vực khai thác mỏ của Xí nghiệp Kẽm Chì Làng Hích - xã Tân Long (nhóm nghiên cứu) và Xí nghiệp
Thiếc Đại Từ - xã Hà Thượng (nhóm đối chứng) thuộc tỉnh Thái Nguyên của Viện nghiên cứu Khoa học kỹ
thuật bảo hộ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) cho thấy tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp ở
người trưởng thành sống xung quanh 2 xí nghiệp khá cao, thể hiện trong bảng minh họa dưới đây:
Tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp ở người trưởng thành sống quanh khu vực khai thác mỏ Thái Nguyên
Loại bệnh

Tân Long (416)
Số lượng

Hà Thượng (238)

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Viêm họng mạn

8

21,1

57

23,9

Viêm mũi dị ứng

36

8,6

28

11,8

Viêm mũi mạn

40

9,6

25

10,5

Viêm Amidal mạn

24

5,8

11

4,6

Viêm tai giữa mạn

14

3,4

8

3,4

Bệnh tai mũi họng

226

54,4

137

57,6

Bệnh răng miệng

137

32,9

85

35,7

Bệnh mắt

253

60,8

140

58,8

Bệnh ngoài da

158

38,0

93

39,1

Bệnh tiết niệu

75/275

27,2

29/120

24,2

Nguồn: Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao đông,
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 2013
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Khung 8.3. Nhiễm khuẩn
hô hấp cấp tính ở trẻ em
Theo số liệu thống kê ở các
cơ sở y tế công lập, nhiễm
khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ
em là nguyên nhân cao nhất
đến khám bệnh và vào điều
trị tại các bệnh viện và là một
trong các nguyên nhân gây tử
vong cao ở trẻ em. Trong cộng
đồng, hằng năm trung bình
tần suất mắc nhiễm khuẩn hô
hấp cấp tính của mỗi trẻ từ 4
- 5 lần. Vi khuẩn hay gặp nhất
trong viêm phổi mắc phải ở
cộng đồng ở trẻ em là phế cầu
khuẩn chiếm tới khoảng 30 50% trường hợp. H. influenzae
týp B là nguyên nhân vi khuẩn
đứng hàng thứ 2 chiếm khoảng
10 - 30%.
Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai,
2014

Hình 8.1. Đảo nhiệt đô thị
“Đảo nhiệt đô thị” đề cập đến thực tế rằng nhiệt độ cục
bộ ở khu vực đô thị cao hơn vài độ so với khu vực xung quanh.
Nguồn: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài những tác hại thường thấy của

khí và phát thải khí nhà kính từ các nhà

ô nhiễm không khí, sóng nhiệt, tiếng ồn…

máy điện. Sóng nhiệt thường đi kèm với các

cũng gây ra những tác hại đến sức khỏe

giai đoạn không khí bị tù đọng dẫn đến gia

người dân.

tăng ô nhiễm không khí và gây ra ảnh hưởng

Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng

đến sức khỏe do ô nhiễm không khí.

giảm bất thường: số ngày nóng trong mùa hè

Tiếng ồn ngoài khả năng gây thương

tăng lên và các đợt rét đột ngột trong mùa

tích tai, gây bệnh điếc (sống trong tiếng

đông cũng có chiều hướng gia tăng. Nhiệt
độ tăng giảm bất thường có thể gây ra các
bệnh như chuột rút do nhiệt, đột quỵ nhiệt
và thậm chí có thể tử vong.
Khu vực thành thị thường có nhiệt độ
cao hơn so với ở khu vực nông thôn (Hình

ồn, sẽ khiến con người bị mắc những bệnh
như đau đầu, lâu dần thành bệnh kinh niên,
gây stress, căng thẳng thần kinh, dễ bị kích
động), còn khiến con người mắc những
bệnh về tim mạch và huyết áp: nghiên cứu
cho thấy tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn

8.1). Điều này sẽ làm tăng nhu cầu về điện

trên 64 dB có thể khiến nguy cơ bị cao huyết

trong mùa hè để vận hành các máy điều hòa

áp tăng gần 90%.

nhiệt độ, do đó sẽ làm tăng ô nhiễm không
170
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Khung 8.4. Ảnh hưởng của asen
đến sức khỏe
Asen có mặt trong nước tự nhiên với nồng
độ thấp, chỉ khoảng vài g/L hoặc nhỏ hơn
(Tổ chức y tế thế giới đề nghị mức giới hạn
của Asen là 0,01mg/L trong nước uống). Việc
hấp thụ một lượng lớn Asen trong thời gian
dài (thường trên 10 năm) có thể dẫn tới ngộ
độc Asen mãn tính (hội chứng Arsenosis
syndrome) với màu da xám đen, dày sừng
bàn tay, bàn chân, tóc rụng, viêm dạ dày ruột, viêm móng mắt, dáng đi loạng choạng,
người gầy còm, kiệt sức rồi tử vong trong
vài năm. Đối với phụ nữ mang thai, Asen
có thể gây sẩy thai. Ngộ độc Asen cấp tính
(thường do nhầm lẫn hoặc bị đầu độc) có
triệu chứng giống như bệnh tả, xuất hiện rất
nhanh. Bệnh nhân nôn mửa, đau bụng, tiêu
chảy liên tục (phân không tanh), khát nước
dữ dội, mạch yếu, mặt nhợt nhạt rồi thâm
tím, bí tiểu và chết sau 48 giờ. Trên thực tế
thường gặp hội chứng nhiễm độc Asen mãn
tính do nguồn nước có hàm lượng Asen quá
cao (trên 100 lần mức khuyến cáo giới hạn).
Nguồn: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,
Bộ Y tế, 2015.

Bảng 8.2. Số ca mắc bệnh truyền nhiễm giai đoạn
2011 - 2014
Đơn vị: số ca mắc bệnh
Tên bệnh

2011

2012

2013

Thương hàn

873

787

807

Lỵ trực trùng

41.506

43.133

40.064

Lỵ amíp

23.305

23.762

21.973

Tiêu chảy

753.714

720.247

660.450

Tay - chân miệng

113.121

157.391

79.495

Nguồn: Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 2015

Ô nhiễm tiếng ồn có hại cho cả người
lớn lẫn trẻ em: những người sống thường
xuyên trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn
như gần sân bay có sức khỏe kém hơn; trẻ
em phải tiếp xúc với tiếng ồn liên tục sẽ gặp
khó khăn với việc học tập, nhất là việc học
ngôn ngữ bị ảnh hưởng rất nhiều.
8.1.2. Tác hại của ô nhiễm nguồn nước đến
sức khỏe con người
Tác hại của ô nhiễm nguồn nước đối
với sức khỏe con người chủ yếu do môi
trường nước bị ô nhiễm vi sinh vật gây
bệnh, ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, các
hóa chất độc hại và ô nhiễm kim loại nặng.
Ảnh hưởng của ô nhiễm nước đối với sức
khỏe cộng đồng chủ yếu thông qua hai con
đường: do ăn uống phải nước bị ô nhiễm
hay các loại rau quả, thủy hải sản được nuôi
trồng trong nước bị ô nhiễm và do con người
tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm
trong quá trình sinh hoạt và lao động gây ra.
Theo thống kê của Bộ Y tế, gần một nửa
trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên
nhân liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm.
Trong số các bệnh khác nhau liên quan đến
nước thì các bệnh thường gặp là tiêu chảy
do vi rút Rota, dịch tả, thương hàn và phó
thương hàn, viêm gan, viêm dạ dày ruột tiêu
chảy, viêm não, giun sán, đau mắt hột, các
bệnh do muỗi truyền (sốt rét, sốt xuất huyết,
viêm não Nhật Bản) (Bảng 8.2).
Bên cạnh các bệnh về đường tiêu hóa như
tiêu chảy, lỵ,… ô nhiễm nguồn nước còn gây
bệnh thiếu máu, bệnh về da. Nguyên nhân
chủ yếu do nguồn nước bị nhiễm kim loại
nặng như chì, cadimi, asen, v.v…(Khung 8.4).
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Theo đánh giá của Bộ Y tế và Bộ TN&MT,
Khung 8.5. Trẻ em làng Đông Mai
bị phơi nhiễm chì
Thôn Đông Mai nằm trên địa bàn xã Chỉ
Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, hàng chục
năm nay chuyên nghề tái chế chì. Từ những
năm 70, người dân nơi đây chuyển sang thu
mua ắc quy cũ hỏng về tháo dỡ để lấy chì.
Họ đun nấu bằng dụng cụ thô sơ, bình ắc
quy thải bỏ ngay trong khuôn viên gia đình.
Khói từ những lò đun nấu phát tán ra môi
trường, ảnh hưởng đến không khí, đất, nước
và sức khỏe con người.
Cuối năm 2014, Viện Sức khỏe nghề
nghiệp và môi trường đã xét nghiệm mẫu
đất, nước, không khí, thực phẩm nuôi trồng
trên đất tại thôn Đông Mai. Kết quả cho
thấy nơi đây bị nhiễm độc chì rất nặng.
Nước bề mặt tại các con kênh, rạch quanh
làng có nồng độ chì cao gấp hàng nghìn
lần so với tiêu chuẩn. Rau muống cũng
nhiễm chì cao hơn tiêu chuẩn 1,3 lần.
Mẫu xét nghiệm được lấy vào ngày 16 17/5, trong đợt các nhân viên y tế khám sức
khỏe miễn phí cho toàn bộ dân thôn Đông
Mai. Thời điểm ấy thôn có 335 trẻ thì 317
em được lấy mẫu xét nghiệm chì. Kết quả
cho thấy 207 cháu (65%) bị nhiễm độc chì,
cần phải điều trị thải độc. Trước đây xét nghiệm 109 cháu thì có 33 mẫu cho kết quả
nhiễm độc chì.
Nguồn: Viện Sức khỏe nghề nghiệp
và môi trường, Bộ Y tế, 2015

trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng
9.000 người chết vì nguồn nước và điều kiện vệ
sinh kém; hằng năm có khoảng 200.000 trường
hợp mắc ung thư mới phát hiện mà một trong
những nguyên nhân chính là do sử dụng nguồn
nước ô nhiễm7. Tại một số địa phương, khi quan
sát các trường hợp ung thư, viêm nhiễm phụ
khoa chiếm từ 40 đến 50% là do từng sử dụng
nguồn nước bị ô nhiễm.
8.1.3. Tác hại của ô nhiễm đất và chất thải rắn
đến sức khỏe con người
Cùng với ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước
thì ô nhiễm đất cũng gây nhiều tác hại đến sức
khỏe con người. Ô nhiễm đất không chỉ ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chất lượng
nông sản, mà còn thông qua lương thực, rau, củ,
quả… ảnh hưởng tới sức khỏe con người và động
vật thông qua chuỗi thức ăn.
Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến
sức khỏe con người thông qua tiếp xúc trực tiếp
với đất hoặc qua đường hô hấp do sự bốc hơi
của chất gây ô nhiễm đất; thông qua sự xâm
nhập của ô nhiễm đất vào tầng nước ngầm.
Ô nhiễm kim loại nặng trong đất ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt
là trẻ em. Asen là chất gây ung thư da, ung thư
bàng quang, ung thư phổi, chì gây tác hại đến
hệ thần kinh (đặc biệt là trẻ em), gây chậm phát
triển trí tuệ, chậm phát triển thể chất. Một số làng
nghề tái chế kim loại, mức độ phơi nhiễm của
cộng đồng đã đến mức báo động (Khung 8.5).

Hình 8.2. Bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân 2 (tỉnh Bình Thuận)
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7. Công bố của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường tại hội
thảo “Chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước” tổ chức
tại Hà Nội ngày 8/5/2015
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Các bãi tro xỉ thô của các nhà máy

nông thôn cũng là đối tượng bị ảnh hưởng

nhiệt điện hay các bãi thải sau khai thác

nặng do thói quen đi chân trần và vệ sinh cá

của khu vực khai thác khoáng sản chứa một

nhân còn hạn chế (Khung 8.6).

loạt kim loại nặng có hại như asen, chì,
kẽm, nikel, đồng, mangan, cadmi, crom và
selen (Hình 8.2). Đây là những nguồn gây
ô nhiễm đất và là nguyên nhân của một
loạt các bệnh có liên quan.

Hiện nay, tình trạng sử dụng dư thừa
các hóa dược như phân bón hóa học, chất
kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, trừ cỏ…
diễn ra khá phổ biến. Những hoạt chất này
tồn lưu lâu dài trong đất, thay đổi cân bằng

Tình trạng ô nhiễm vi sinh diễn ra

sinh học giữa đất và cây trồng, tích tụ trong

rất phổ biến trên các vùng đất canh tác

quả và lá, đi vào cơ thể người và động vật

nông nghiệp. Phân chuồng bón ra đồng

qua chu trình thức ăn, gây ảnh hưởng lâu dài

ruộng không được ủ đúng kỹ thuật mà

đến sức khỏe con người, gây các bệnh như

tưới trực tiếp có chứa rất nhiều các vi sinh

chứng gan to, ảnh hưởng đến hệ thần kinh

(Coliform, E.coli, Clostridium perfingens,

(hành vi sai lạc, tê đầu chi), tổn thương về

Streptococcus, Salmonella, Vibrio cho lera),

di truyền, đặc biệt thuốc BVTV làm cho trẻ

ký sinh trùng (giun đũa) gây ô nhiễm đất

thiếu ô xy trong máu, suy dinh dưỡng, giảm

và nông sản, đặc biệt là rau, củ, quả, gây

chỉ số thông minh.

độc cho người sử dụng. Bên cạnh đó, trẻ em

Một số vùng của nước ta vẫn chịu ảnh
hưởng của các chất độc hóa học do Mỹ sử
dụng trong chiến tranh (đặc biệt là dioxin)

Khung 8.6. Tỷ lệ nhiễm giun sán,
ký sinh trùng ở Việt Nam
Theo những nghiên cứu mới đây, có khoảng
33 triệu người có nguy cơ nhiễm, mắc giun sán
tại Việt Nam. Trong đó, có 13 tỉnh thành có tỷ
lệ người nhiễm, mắc rất cao (62,7%) và có 24
địa phương có tỷ lệ người mắc chiếm trên 30%
dân số.
Việt Nam có từ 20 - 50% người dân ở các
vùng khác nhau có thể bị nhiễm giun, trong đó
đa phần là trẻ em. Tỷ lệ trẻ em nhiễm giun ở khu
vực phía Nam là 10 - 50%, trong khi miền Bắc
có nơi đến hơn 80%. Ước tính hàng năm, người
bệnh tốn 1,5 triệu lít máu và 15 tấn lương thực
để nuôi giun.

còn tồn lưu trong đất. Dioxin kể cả khi chỉ
có hàm lượng rất nhỏ (một phần tỉ) cũng liên
quan đến việc tàn phá sức khỏe con người
một cách ghê gớm, có thể làm đoản thọ
những người bị phơi nhiễm, và có khả năng
làm đoản thọ cả con cái họ và những thế
hệ kế tiếp trong tương lai. Chất độc màu da
cam chiếm phần lớn trong tổng số chất diệt
cỏ đã được phun rải8. Ba điểm nóng nhất là
sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát.

Nguồn: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng
Trung ương, 2014
8. Stellman, Stellman, Christian, Weber, & Tomasallo,
2003 Nguồn: USAID 2013
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Khung 8.7. Một số vấn đề cơ bản về xử lý
ô nhiễm dioxin hiện nay ở Việt Nam
Xử lý dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ
là vấn đề rất phức tạp vì nồng độ dioxin quá
cao, tỷ lệ TCDD (loại độc nhất và có độ bền
vững nhất) rất cao. Phương pháp chôn lấp
chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định.
Phương pháp xử lý bằng công nghệ sinh
học còn có một số vấn đề cần được làm rõ.
Theo các nghiên cứu của USEPA (Cục Bảo
vệ môi trường Mỹ, 2013), công nghệ sinh
học xử lý dioxin chỉ mới thành công trong
phòng thí nghiệm, chưa thể triển khai ngoài
hiện trường. Phương pháp hấp giải nhiệt
đang được thực hiện tại Đà Nẵng cũng có
những hạn chế khi lượng dioxin thải qua
không khí và nước thải còn cao hơn nồng
độ cho phép, buộc phải sử dụng một khối
lượng lớn than hoạt tính để hấp phụ dioxin.
Hiện nay, trong Chương trình nghiên cứu
cấp nhà nước về dioxin, Bộ Quốc phòng
đang nghiên cứu tích hợp các công nghệ
khác nhau để xử lý dioxin.
Nguồn: Báo cáo “Một số vấn đề cơ bản về
xử lý ô nhiễm dioxin hiện nay ở Việt Nam”,
Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4
tháng 9/2015

Khung 8.8. Cảnh báo ô nhiễm biển
từ tàu biển
Ô nhiễm dầu và dầu tràn dù nồng độ
dầu trong nước chỉ 0,1mg/L cũng có thể
gây chết các loài sinh vật phù du và ảnh
hưởng lớn đến con non và ấu trùng của các
sinh vật đáy biển. Song vùng nước biển
ven bờ Hải Phòng có nồng độ dầu trong
nước thường xuyên vượt giới hạn cho phép
tới 100 - 300%. Báo cáo mới đây của Sở
TN&MT Hải Phòng cho thấy, khu vực có
hàm lượng dầu cao là mặt nước khu vực
cảng Hải Phòng có độ nhiễm dầu từ 0,3 0,6mg/L, vượt tiêu chuẩn cho phép. Vùng
ven bờ quận Hải An, huyện Kiến Thụy, hàm
lượng dầu trung bình khoảng 0,6mg/L. Cửa
sông Bạch Đằng nồng độ dầu có xu hướng
tăng cao, đặc biệt là khu vực Sở Dầu.
Nguồn: Sở TNMT Tp. Hải Phòng, 2015
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Một số nghiên cứu gần đây cho thấy nồng
độ dioxin, đặc biệt là 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), là chất độc nhất từ trước
đến nay do con người tạo ra, trong đất, bùn, một
số loại thực phẩm, và trong mẫu máu, sữa của
người dân sống ở lân cận sân bay Biên Hòa và
Đà Nẵng hiện vẫn còn rất cao9. Người dân sống
ở các điểm nóng dioxin có nguy cơ cao bị phơi
nhiễm với dioxin trong môi trường, đặc biệt là
do tiêu thụ thực phẩm nguy cơ cao được nuôi
trồng tại khu vực ô nhiễm.
Các chất độc hóa học/dioxin thông qua
chuỗi thức ăn (tích lũy trong nguồn nước dưới
đất, thực vật, thủy sản) đi vào cơ thể con người
và gây ra các bệnh về tim mạch, thần kinh,
xương khớp, hô hấp, ung thư...
Ở các thành phố lớn, CTR sinh hoạt được
thu gom, tập trung, sau khi phân loại có thể tái
sử dụng, một phần nhỏ được xử lý và chế biến
thành phân hữu cơ, hoặc đốt, chôn. Biện pháp
chôn lấp gây ảnh hưởng lớn tới môi trường
đất do rác và phân bị thải vào môi trường đất
thường là hỗn hợp của các chất vô cơ và hữu
cơ, độ ẩm cao chứa nhiều vi trùng và vi khuẩn
gây bệnh. Cùng với đó là nước thải sinh hoạt
theo cống rãnh đổ ra kênh, mương và chảy ra
đồng ruộng kéo theo phân, rác làm ô nhiễm
môi trường đất.
Các phế thải và chất thải không được quản
lý tốt sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, gây ảnh
hưởng tới sức khỏe người dân. Tại các bãi rác,
bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh, không có
hệ thống xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn, hóa chất
và vi sinh vật từ CTR dễ dàng thâm nhập gây ô
nhiễm đất. Chất hữu cơ bay hơi gây nguy cơ bị
viêm loét da, hen suyễn, chảy nước mắt, mũi,
viêm họng. Trường hợp ngộ độc nặng có thể
9. Hatfield Consultants and Office of the National Steering
Committee 33 MONRE, 2009, 2011; Schecter et al., 2003
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Khung 8.9. Bảo vệ cấp bách hệ sinh thái
rạn san hô ở Phú Quốc
Chương trình quan trắc tài nguyên và môi
trường Khu Bảo tồn biển Phú Quốc của Viện
Hải dương học Nha Trang cho thấy, hiện nay
diện tích san hô khu vực này bị tẩy trắng
trung bình 56,6% (hiện tượng san hô chết).
Nguyên nhân do sự gia tăng nhiệt độ nước
biển bất thường, trong đó khu vực phía tây
Hòn Thơm và Gành Dầu tỷ lệ tẩy trắng cao
nhất, khoảng 90%. Vùng lõi bảo tồn biển
gồm Hòn Vông, Gầm Ghì, hòn Xưởng và hòn
Móng Tay, san hô bị tẩy trắng tỷ lệ 20 - 40%
diện tích.
Ngoài ra, hiện tượng suy giảm diện tích
các rạn san hô còn do hoạt động khai thác
mang tính hủy diệt của con người như sử
dụng hóa chất, khai thác san hô sống, rác
thải, neo đậu tàu thuyền…
Nguồn: Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường,
tỉnh Kiên Giang, 2015

Khung 8.10. Bụi trong không khí
và những ảnh hưởng tới môi trường
Những nơi ô nhiễm không khí nặng, cây
cối ở đó còi cọc không phát triển được, lá cây
hai bên đường quốc lộ bị phủ một lớp đất bụi
dày đặc làm cản trở quá trình quang hợp nên
rất cằn cỗi. Đánh giá chủ quan của người dân
sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng
Bỉm Sơn cho thấy: bụi của nhà máy đã gây
ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cối, mùa
màng, môi trường sinh thái, cảnh quan. Có
tới 70% số người được khảo sát tại khu vực
chịu tác động của ô nhiễm cho rằng, bụi phủ
dầy lá cây, gần 25% cho rằng bụi nhà máy
làm cây cối chậm phát triển.
Các loại thực vật bị ảnh hưởng bởi ô
nhiễm không khí nhiều hơn so với động vật:
Về bản chất, khả năng thích nghi trong môi
trường bị ô nhiễm hoặc biến đổi khí hậu của
thực vật kém hơn so với các loài động vật.
Một điều tra đã cho thấy các loài thực vật
trên cạn bị ảnh hưởng gấp 3 lần do ô nhiễm
không khí so với động vật.
Nguồn: Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia,
Môi trường Không khí, Bộ TN&MT, 2015

gây nhức đầu, nôn mửa, về lâu dài có thể gây
tổn thương gan và các cơ quan khác. Ngoài
ra khi tiếp xúc trực tiếp với rác thải còn gây
ra bênh xung huyết niêm mạc miệng, viêm
họng, lợi, rối loạn tiêu hóa.
8.2. ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể
sinh vật sống chung và phát triển trong một
môi trường nhất định, quan hệ tương tác với
nhau và với môi trường đó. Cân bằng sinh
thái được duy trì chủ yếu là nhờ vào khả năng
tự điều tiết của chính HST, nếu vượt qua giới
hạn cho phép thì khả năng tự điều chỉnh
sẽ không còn tác dụng nữa, cân bằng sinh
thái do đó bị phá vỡ. Ô nhiễm môi trường là
nguyên nhân khiến môi trường tự nhiên thay
đổi, vượt quá khả năng điều tiết của HST dẫn
đến cân bằng sinh thái bị phá vỡ, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chính
bản thân con người.
Những hoạt động khai thác dầu khí và
vận tải trên biển đã và đang mang đến nguy
cơ gây ô nhiễm dầu trên biển. Những vụ ô
nhiễm do tràn dầu trên biển gây nên những
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh
thái (Khung 8.8 và Khung 8.9).
Ô nhiễm không khí là mối đe dọa nghiêm
trọng tới đa dạng sinh học và các HST. Tác
động của ô nhiễm không khí đến các quần
xã rừng rõ rệt nhất. Khi rừng bị suy giảm, cây
cối bị chết, các loài sinh vật khác trong rừng
cũng sẽ bị tuyệt chủng cục bộ. Mặc dù quần
xã có thể không bị tiêu diệt do ô nhiễm không
khí nhưng cấu trúc quần thể của loài cũng sẽ
bị thay đổi và các loài mẫn cảm thường bị tổn
thương và sẽ bị tiêu diệt (Khung 8.10).
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8.3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
Ngoài các mối đe dọa về sức khỏe
của người dân, ô nhiễm môi trường còn
gây ảnh hưởng lớn tới KT - XH. Nếu xem
xét dưới góc độ phát triển bền vững, cách
tính GDP như hiện nay chưa quan tâm đến
môi trường, sinh thái, tài nguyên đã bị khai
thác trong các hoạt động sản xuất để tạo ra
sản phẩm và dịch vụ. Theo nhiều chuyên
gia trong và ngoài nước, với mô hình kinh
tế như hiện nay, nếu GDP Việt Nam tăng
gấp đôi, thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp
ba lần; cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô
nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP10;
riêng tỷ lệ chi trả để bảo vệ chăm sóc sức
khỏe của năm 2020 sẽ lên tới 1,2% GDP,
tăng 4 lần so với năm 2010. Do đó, chỉ tiêu
GDP xanh gần đây đã được nghiên cứu để
tính một chỉ tiêu tổng hợp khác nhằm phản
ảnh được sự tăng trưởng kinh tế một cách
bền vững do đã tính đầy đủ các chi phí về
vốn sản xuất, vốn con người và vốn môi
trường11.
8.3.1. Thiệt hại kinh tế do gia tăng gánh
nặng bệnh tật
Tình trạng thiếu nước sạch hàng năm
gây ảnh hưởng tới ít nhất 1 triệu người dân
Việt Nam. Bệnh lỵ và tả, thương hàn vẫn
còn rất phổ biến là do nguồn nước bị ô
nhiễm gây ra, chủ yếu ở các địa phương
nghèo. Đã có những trường hợp bị tử vong
do sử dụng nước bẩn và ô nhiễm (chủ yếu
là trẻ em). Thống kê trong 4 năm qua, có
tới 6 triệu trường hợp mắc bệnh liên quan
tới thiếu nước sạch, ước tính chi phí trực
tiếp cho việc khám chữa bệnh tả, thương
10. Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội
nghị môi trường toàn quốc lần thứ 4 (tháng 9/2015)
11. UNSD: Tổ chức Thống kê Liên Hợp quốc, 2009
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hàn, lỵ và sốt rét cho y tế là khoảng 20 triệu
USD12 tương đương khoảng 400 tỷ đồng.
Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí
ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân bao gồm
các khoản chi phí: chi phí khám và thuốc
chữa bệnh, tổn thất mất ngày công lao động
do nghỉ ốm, chi phí phục hồi sức khỏe sau
nhiễm bệnh, chi phí phòng chống bệnh tật,
tổn thất thời gian của người nhà chăm sóc
người ốm,... Bệnh liên quan đến ô nhiễm
môi trường còn ảnh hưởng đến người thân,
tạo nên chi phí gián tiếp do nghỉ học, nghỉ
làm khi người thân bị ốm. Đa số người
dân được hỏi sau khi nghỉ ốm để điều trị
bệnh hoặc có người thân bị ốm thì bị giảm
khoảng 20% thu nhập và suy giảm về sức
khỏe khoảng 20% so với trước khi bị bệnh.
Kéo theo đó, là những ảnh hưởng tâm lý
bất ổn khiến người ta khó có thể tập trung
cho công việc và học hành khiến hiệu quả
năng suất không cao, thậm chí ở nhiều
nghề nghiệp, sự mất tập trung sẽ gây hậu
quả nghiêm trọng về kinh tế, tính mạng.
8.3.2. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến
thủy sản và nông nghiệp
Ô nhiễm môi trường nước là nguyên
nhân chủ yếu gây ra thiệt hại đối với ngành
thủy sản; ô nhiễm môi trường không khí,
nước mặt, đất gây ảnh hưởng đến năng suất
nông nghiệp và cây trồng. Những vấn đề
này không chỉ gây ảnh hưởng tới đời sống
người nông dân mà còn gây ra những tổn
thất nghiêm trọng tới vấn đề phát triển kinh
tế khu vực nông thôn.
12. Thông tin tại Hội nghị Tăng cường phối hợp liên
ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm soát chất
lượng nước ăn uống, sinh hoạt diễn ra ngày 25/3/2015 tại
Hà Nội
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Khung 8.11. Nhà máy Bio - Ethanol Dung Quất
nhận trách nhiệm vụ cá chết hàng loạt
Nhà máy Bio - Ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi) đã
nhận trách nhiệm vụ cá chết hàng loạt do nước thải của
nhà máy gây ra, đồng thời hứa sẽ bồi thường thiệt hại
cho người dân.
Sau khi vụ xả nước thải ra đồng đã làm cá chết hàng
loạt, chiều 13 - 2, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm
tra, bước đầu cho thấy: Nguyên nhân cá chết ở khu vực
Dung Quất do miệng cống xả thải của Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất xả ra ngoài đồng, gây bốc mùi hôi
thối nồng nặc. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng
Ngãi cho biết: Nước thải xả ra từ nhà máy là nước của
phân xưởng rửa đất cát trong sắn, khi lượng nước thải
này ra môi trường làm thiếu ô-xy trong nước, khiến cá
chết ngạt.
Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, 2012

Khung 8.12. Làng cá bè Thới Sơn (Tiền Giang):
Cá chết bất thường
Tại khu vực cồn Thới Sơn, Tp. Mỹ Tho tỉnh Tiền
Giang có 15 hộ bị thiệt hại với trên 60 bè cá bị hiện
tượng tuột nhớt, trắng mình chết bất thường. Cá không
chết đồng loạt mà chết dần. Nguyên nhân cá chết do
các nhà máy, cơ sở chế biến thủy sản, chế biến bột cá
tại KCN Mỹ Tho và các cơ sở gần đó xả nước thải ra môi
trường khiến nguồn nước không đảm bảo.
Nguồn: TCMT, 2015

Khung 8.13. Ô nhiễm nước sông gây thiệt hại kinh tế
ở Phú Yên.
Hơn 2 năm qua, cửa biển Tư Dung bị bồi lấp khiến
nguồn nước tại đầm Phú Hải (huyện Phú Lộc) ô nhiễm,
kéo theo nhiều diện tích nuôi thủy sản chết hàng loạt,
người nuôi rơi vào cảnh trắng tay.
Đầm Phú Hải có diện tích trên 60 ha chảy qua xã
Lộc Bình và Vinh Hiền, đây là nguồn kiếm kế sinh nhai
của hàng trăm ngư dân hai xã. Do cửa biển Tư Dung bị
bồi lấp khiến nguồn nước trong đầm Hải Phú bị ô nhiễm
nặng, kéo theo rất nhiều diện tích nuôi thủy sản thất bại,
rất nhiều người nuôi mất mùa, trắng tay. Ngoài ra, nhiều
người nuôi trai lấy ngọc cũng trong tình cảnh khốn đốn
do thiệt hại hàng tỷ đồng từ việc nuôi trai không thành.
Nguồn: Hội Nghề cá Việt Nam, 2015

Ngoài những rủi ro do diễn biến
thời tiết bất thường, bão lũ, lụt thì ô
nhiễm môi trường cũng là một nguyên
nhân khiến cho ngành nuôi trồng
thủy sản phải chịu thiệt hại về kinh
tế. Việc xả chất thải của các ngành
công nghiệp ra các lưc vực sông đã
làm thiệt hại rất lớn cho người nuôi
thủy sản (Khung 8.11).
Theo số liệu thống kê, sản lượng
nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là nuôi cá
bè trên sông) đã bị giảm sút nhiều do
vấn đề ô nhiễm nước mặt. Những sự
cố gây ô nhiễm nguồn nước trong thời
gian ngắn do nước thải của một số nhà
máy sản xuất cũng gây những thiệt hại
kinh tế không nhỏ đối với người dân
nuôi trồng thủy sản (Khung 8.12).
Chất lượng môi trường nước biển
suy giảm do ô nhiễm dẫn đến nơi cư
trú tự nhiên của các loài bị phá huỷ
gây tổn thất lớn về đa dạng sinh học
vùng bờ, hiệu suất khai thác hải sản
giảm, nguồn lợi hải sản có xu hướng
giảm dần về trữ lượng, sản lượng và
kích thước loài đánh bắt (Khung 8.13).
Môi trường nước mặt (sông hồ,
kênh mương) là nguồn tưới tiêu chính
trong hoạt động nông nghiệp. Khi
chất lượng nước của hệ thống này bị ô
nhiễm dẫn tới những thiệt hại không
nhỏ tới hoạt động nông nghiệp tại các
khu vực nông thôn (Khung 8.14).
Ô nhiễm môi trường từ hoạt động
sản xuất làng nghề không chỉ gây thiệt
hại kinh tế cho bản thân các hộ làm
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Khung 8.14. Nông dân kêu cứu vì lúa bị chết
Liên tục các vụ sản xuất lúa gần đây, nông dân ở
xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự,
tỉnh Đồng Tháp gặp khó khăn khi xuống giống xong, lúa
không đâm chồi, chết cây giai đoạn mạ hoặc một số diện
tích khác khi trổ chín bị rụt bông, không thu hoạch được.
Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hồng Ngự, tình
trạng lúa bị thiệt hại xảy ra cách đây khoảng 3 năm.
Nguyên nhân do ảnh hưởng nước thải hầm cá liên tục
nhiều vụ dẫn đến ngộ độc hữu cơ. Qua khảo sát của
ngành chức năng vào ngày 5/6/2015, tại xã Long Khánh
B có 6ha lúa khoảng 15 ngày tuổi bị thiệt hại, trong đó
có 4,9ha lúa thiệt hại 100%, 1,1ha bị thiệt hại khoảng
20%; xã Long Khánh A có trên 1ha lúa đã bị thiệt hại
khoảng 15%. Cụ thể, vụ hè thu năm rồi có khoảng 20ha
lúa của 2 xã bị thiệt hại gần 100% diện tích xuống giống.

Giá trị thiệt hại kinh tế (1.000 đồng/năm)

Nguồn: Sở NN & PTNT Đồng Tháp, 2015
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cộng đồng xã hội. Các làng nghề có
hệ thống cơ sở hạ tầng và quản lý môi
trường tốt hơn đã vô tình đẩy ô nhiễm
và gây thiệt hại kinh tế cho cộng đồng
ở các khu vực phụ cận chịu tác động
bởi ô nhiễm môi trường từ làng nghề
(Biểu đồ 8.2).
Khí thải tại các khu vực sản xuất
công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở
công nghiệp nhỏ, làng nghề ở khu vực
nông thôn, chưa qua xử lý có nồng độ
cao các chất độc hại như CO, NOx,
SO2,… cũng gây thiệt hại tới năng suất
cây trồng và kinh tế (Khung 8.15).
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Nguồn: Tạp chí Khoa học và Phát triển
2013, tập 11, số 8: 1223-1231

Ninh Bình

Khung 8.15. Tinh chế ô - xít kim loại gây ô nhiễm môi trường ở Hà Nam
Từ cuối năm 2013, khi Công ty TNHH Phương Nam đưa dây chuyền tinh chế ô - xít kim loại đi vào
chạy thử nghiệm, đã xả thải ra môi trường “khí lạ” có mùi hắc, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
người dân, nhất là với trẻ em, với các biểu hiện như đau đầu, tức ngực. Nước thải từ nhà máy của công
ty rò rỉ ra ruộng và mương nước bên cạnh đã làm cá chết nhiều, nước đóng váng trắng như muối, gây bức
xúc trong nhân dân...
UBND tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Công ty TNHH Phương Nam phải điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đề án
bảo vệ môi trường thì mới được phép tiếp tục hoạt động. Đầu tháng 2 năm 2014, Công ty TNHH Phương
Nam (6M) được phép hoạt động trở lại bình thường. Nhưng đến ngày 5/5/2014, người dân thôn Lão Cầu
phát hiện hiện tượng cây cối, hoa màu thuộc cánh đồng Cổ Cò và khu vực bên kia sông Nhuệ thuộc khu vực
phía Nam và Tây Nam nhà máy bị táp lá bất thường.
Theo đánh giá sơ bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, có đến 47.715m2 lúa trải dài hơn một km của 233
hộ dân thôn Lão Cầu đang thời kỳ vào mẩy bị cháy táp lá và giảm khoảng 70% năng suất, 814 cây ăn quả
và 14.300m2 cây màu các loại bị ảnh hưởng...
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, 2015
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Khung 8.16. Phát triển du lịch và tác động
đối với môi trường tỉnh Quảng Ninh
Hàm lượng dầu trong nước vùng ven bờ
Quảng Ninh có xu hướng tăng cao trong
các khu vực cảng, bến đỗ tàu thuyền như
khu vực cảng tàu du lịch Bãi Cháy và bến
chợ Hạ Long 1. Tại các bãi tắm (Bãi Cháy)
cũng đã có dấu hiệu ô nhiễm dầu. Nguồn ô
nhiễm dầu chủ yếu do tình trạng phát thải
của giao thông đường thuỷ, tàu thuyền có sử
dụng động cơ và một số hoạt động sản xuất
công nghiệp trên bờ.
Tại một số khu vực như vịnh Hạ Long,
Cô Tô, Yên Tử... vào mùa lễ hội, mùa du
lịch, hoạt động du lịch phát triển “nóng”
vượt quá năng lực quản lý và vượt quá khả
năng đáp ứng của tài nguyên và môi trường,
đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm cục bộ (rác
thải, dầu thải...) và nguy cơ suy thoái môi
trường về lâu dài, gây tác động ngược trở lại
quá trình phát triển du lịch.
Nguồn: Sở TN & MT tỉnh Quảng Ninh, 2015

Khung 8.17. Khách du lịch và du lịch
làng nghề Hà Nội
Sau khi mở rộng, Hà Nội đã trở thành
thành phố có nhiều làng nghề nhất cả
nước. Nhiều làng nghề nổi tiếng đã được
du khách trong và ngoài nước biết đến
và trở thành điểm du lịch làng nghề hút
khách như gốm Bát Tràng (Gia Lâm), lụa
Vạn Phúc (Hà Đông), thêu Quất Động
(Thường Tín), mây, tre đan Phú Nghĩa
(Chương Mỹ)…
Khách nước ngoài rất thích khám phá,
tìm hiểu làng nghề truyền thống, bởi thế,
các công ty du lịch thường thiết kế kèm
chương trình tham quan làng nghề vào
hành trình tour nhằm tạo dấu ấn đối với du
khách nước ngoài. Nhưng, đáng buồn là kết
thúc mỗi chuyến du ngoạn làng nghề, khi
được hỏi, đa số khách nước ngoài trả lời
rằng họ sẽ không quay lại. Một trong những
lý do khiến phát triển du lịch làng nghề
không thể phát huy là vấn đề ô nhiễm môi
trường ở các làng nghề. Ô nhiễm khiến cho
khách du lịch đã một lần đến làng nghề sẽ
không muốn quay trở lại dù có tìm thấy ở
đấy những điều thú vị.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015

8.3.3. Thiệt hại đối với hoạt động du lịch
Ngoài việc ảnh hưởng tới sức khỏe cộng
đồng, gây thiệt hại tới kinh tế thì ô nhiễm
môi trường là một trong những yếu tố có ảnh
hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam.
Thời gian qua, nhiều khu vực đã bị ô nhiễm
do tác động của nhiều ngành kinh tế, trong đó
có tác động từ chính các hoạt động du lịch (ví
dụ: hoạt động xây dựng bừa bãi, không có kế
hoạch, gia tăng rác và các loại phế thải, phá
hủy san hô làm vật liệu xây dựng...) trong đó
rác thải là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng
xấu tới ngành du lịch. Rác thải gây ô nhiễm
nghiêm trọng bờ biển, gây ấn tượng không tốt
cho du khách, làm giảm đi sức thu hút khách
của ngành du lịch (Khung 8.16).
Du lịch làng nghề truyền thống ngày càng
hấp dẫn du khách và đang là một hướng phát
triển du lịch nhiều tiềm năng. Các làng nghề
thường nằm trên trục đường giao thông, cả
đường sông lẫn đường bộ, không chỉ tạo điều
kiện lưu thông hàng hóa mà tiện xây dựng
tour, tuyến du lịch. Khi tham gia tour du lịch
làng nghề, khách không chỉ được ngắm phong
cảnh du lịch làng quê mà còn được thăm nơi
sản xuất, thậm chí có thể tham gia vào một
phần quá trình tạo ra sản phẩm. Chính điều
này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của làng
nghề truyền thống. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm
môi trường tại chính các làng nghề đã gây
cản trở lớn tới các hoạt động phát triển du
lịch, làm giảm lượng khách du lịch,... dẫn đến
giảm nguồn thu từ hoạt động này tại các địa
phương có làng nghề (Khung 8.17).
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8.3.4. Thiệt hại kinh tế do chi phí cải thiện
môi trường
Để tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng
cao sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác
động môi trường cần phải giải quyết các tồn
tại về vệ sinh môi trường. Những năm gần
đây, Chính phủ đã đầu tư khoảng 500 triệu
USD mỗi năm vào lĩnh vực này. Tuy nhiên,
chỉ tính riêng lĩnh vực xử lý nước thải đô
thị, dự tính từ nay đến năm 2025, Việt Nam
cần đầu tư khoảng 8,3 tỷ USD13.
Nghiên cứu về đánh giá các tác động
kinh tế do vệ sinh môi trường ở Việt Nam
chỉ rõ điều kiện vệ sinh kém gây tác động
nghiêm trọng lên sức khỏe cộng đồng. Tình
trạng vệ sinh kém cũng là nguyên nhân gây
ô nhiễm môi trường. Cũng theo nghiên cứu
này, mỗi năm tình trạng vệ sinh yếu kém
đã làm thiệt hại cho Việt Nam 1,3% GDP
dưới dạng các khoản chi phí hoặc thu nhập
bị mất đi do vệ sinh môi trường kém gây ra
(Biểu đồ 8.3).
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Các phúc lợi khác

Biểu đồ 8.3. Thiệt hại về tài chính do vệ sinh môi
trường kém ở Việt Nam
Nguồn: Báo cáo Đánh giá Lĩnh vực Vệ sinh Môi trường
Đô thị Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương,
World Bank, 2014

13. Báo cáo “Đánh giá hoạt động quản lý nước thải đô thị
ở Việt Nam”, WB, 2014
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8.3.5. Phát sinh xung đột môi trường
Xung đột môi trường xảy ra trong xã
hội khi vấn đề bảo vệ môi trường và phát
triển kinh tế chưa dung hòa được với nhau.
Trong những năm gần đây, khi xã hội càng
phát triển, nhận thức của cộng đồng càng
cao, trong khi đó, lợi ích kinh tế vẫn được
đặt lên trên vấn đề BVMT và sức khỏe cộng
đồng thì số các vụ xung đột môi trường
càng nhiều.
Các xung đột môi trường thường gặp ở
nước ta là xung đột môi trường do sản xuất
công nghiệp; xung đột môi trường do hoạt
động làng nghề, xung đột môi trường do các
bãi chôn lấp rác không hợp vệ sinh. Ngoài
ra, các xung đột môi trường do hoạt động
sản xuất nông nghiệp, phát triển thủy điện
và khai thác khoáng sản cũng là những xung
đột thường gặp trong giai đoạn 2011 - 2015.
Nước thải sản xuất không qua xử lý
hoặc khí thải không được kiểm soát từ một
số KCN hoặc cơ sở sản xuất xả trực tiếp
vào môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe
cộng đồng và gây thiệt hại cho sản xuất
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại những
vùng lân cận, từ đó làm xuất hiện những
mâu thuẫn dẫn tới khiếu kiện của người
dân xung quanh (Khung 8.18). Lợi ích kinh
tế được đặt lên trên yêu cầu bảo vệ môi
trường và sức khỏe cộng đồng đã dẫn tới
những mâu thuẫn và xung đột môi trường ở
khu vực này.
Mối quan hệ giữa làng làm nghề và
làng không làm nghề hoặc quan hệ giữa các
hộ làm nghề với các hộ không làm nghề
trong các làng nghề đã bắt đầu xuất hiện
các rạn nứt bởi nguyên nhân gây ô nhiễm
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Khung 8.18. Người dân phong tỏa nhà máy hoạt động trái phép gây ô nhiễm
Tháng 6 năm 2013, người dân thôn Châu Xá (xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã tổ chức
ngăn đường, không cho xe của Cty TNHH Trường Khánh (nằm trên địa bàn thôn) vào hoạt động vì cho
rằng nhà máy này sản xuất hóa chất, xả ra khí thải gây ô nhiễm môi trường.
Nhà máy của Cty TNHH thương mại Trường Khánh được xây dựng từ cuối năm 2012 ở khu vực núi
Công (thôn Châu Xá), bắt đầu đi vào hoạt động từ 3/2013. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy xả ra khí
thải màu xanh có mùi rất hôi, khét, khi hít vào khiến người dân tức ngực, khó thở, choáng... Người dân
đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền đề nghị kiểm tra, giải quyết việc Cty này gây ô nhiễm môi
trường. UBND xã Duy Tân đã tổ chức cuộc họp để giải quyết kiến nghị của người dân, yêu cầu Cty Trường
Khánh phải dừng hoạt động. Đến tháng 7/2013, Cty đã dừng hoạt động sản xuất và dỡ bỏ nhà xưởng.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2013

Khung 8.19. Người dân dựng lều phản đối thi công bãi rác
Theo Phòng Tài nguyên, Môi trường huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), dự án bãi chôn lấp rác thải sinh
hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Triệu Sơn và các xã phụ cận tại đồi Mốc được UBND tỉnh Thanh Hóa phê
duyệt đầu tư ngày 28/4/2014. Dự án này được xây dựng trên diện tích 45.650m2, tổng vốn đầu tư hơn
28,5 tỷ đồng, do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư; công suất xử lý rác là 4.000 tấn/năm.
Tuy nhiên do lo ngại bãi chôn lấp rác thải sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt do khu dân cư
gần nhất chỉ cách bãi rác chưa đến 200m, trường tiểu học, THCS xã Dân Lực cũng chỉ cách đó khoảng
hơn 300m nên người dân xã Dân Lực (Thanh Hóa) kéo nhau lên đồi Mốc, căng lều phản đối và cản trở
nhà thầu thi công.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015

181

CHƯƠNG 8
môi trường. Các xung đột điển hình tại các làng
nghề bao gồm: xung đột giữa các nhóm xã hội
trong làng nghề; xung đột môi trường giữa các
làng nghề làm nghề và không làm nghề; xung
đột giữa hoạt động sản xuất và mỹ quan, văn
hóa. Trong quản lý CTR, xung đột môi trường
chủ yếu phát sinh do việc lưu giữ, vận chuyển,
xả thải chôn lấp CTR không hợp vệ sinh. Những
xung đột giữa các doanh nghiệp gây ô nhiễm
môi trường với cộng đồng bị ô nhiễm ảnh hưởng
đến sinh hoạt và sức khoẻ, hoặc ảnh hưởng đến
các hoạt động văn hoá, du lịch và cảnh quan
khác cũng là loại xung đột môi trường có tính
phổ biến (Khung 8.19).
Xung đột môi trường trong sản xuất nông
nghiệp nổi bật trong thời gian vừa qua là các
xung đột giữa chủ chăn nuôi với người dân sinh
sống quanh vùng. Nhiều trang trại chăn nuôi, lò
mổ, xí nghiệp chế biến thực phẩm nằm xen lẫn
trong khu dân cư, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, tự
phát lại thiếu chú trọng đầu tư cho hệ thống xử lý
nước thải và xử lý chất thải chăn nuôi… đang là
nhân tố tác động làm tăng ô nhiễm và xung đột
môi trường, phổ biến ở nông thôn (Khung 8.20).
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Khung 8.20. Trang trại nuôi bò
và những ảnh hưởng do tình trạng
ô nhiễm tới người dân
Theo phản ánh của một số hộ dân
tại thôn Đông Lâm, Tân Lâm (xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ
An) nằm ngay sát Cụm 1 (gồm 3 trang
trại nuôi bò sữa) của TH True Milk thì
họ đang phải chịu ảnh hưởng bởi tình
trạng ô nhiễm từ mùi hôi thối của nước
thải, phân bò, côn trùng lây bệnh từ
các trang trại của TH True Milk.
Tuy nhiên, đó chưa phải là nỗi khiếp
sợ nhất của người dân nơi đây phải hứng
chịu. Nỗi ám ảnh của cư dân sống sát các
trang trại bò sữa của TH True Milk gặp
phải những hôm thời tiết oi bức, nắng
nóng gay gắt, gặp trận gió Đông thì dân
nơi đây không dám bước ra đường. Ngồi
trong nhà đóng kín cửa, bịt khẩu trang cả
ngày thì chẳng khác nào sự tra tấn.
Không những vậy, nguồn nước từ các
giếng nước trước đây rất sạch, có thể dùng
để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Thế
nhưng từ khi trại bò được xây dựng phía
trên, nguồn nước bơm lên thường sủi bọt,
vẩn đục và có mùi tanh lợm. Người dân
ở đây chỉ dùng nước giếng để tắm, giặt,
còn nước dùng cho ăn uống phải đi xin ở
nơi khác.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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Xung đột giữa các cộng đồng sử dụng

đến môi trường xung quanh. Biểu hiện rõ

chung nguồn nước hiện nay cũng đang trở

nét nhất là việc sử dụng thiếu hiệu quả các

thành vấn đề nổi cộm. Một số công trình

nguồn khoáng sản tự nhiên; tác động đến

thủy điện (đặc biệt là ở miền Trung) không

cảnh quan và hình thái môi trường; tích

thực hiện xả nước theo quy định, khiến

tụ hoặc phát tán chất thải; làm ảnh hưởng

cho vùng hạ du thiếu nước canh tác nông

đến sử dụng nước, ô nhiễm nước, tiềm ẩn

nghiệp, nước bị nhiễm mặn; không những

nguy cơ về dòng thải axit mỏ... Những hoạt

vậy, còn ảnh hưởng đến nguồn nước sinh

động này đang phá vỡ cân bằng điều kiện

hoạt cung cấp cho dân cư (Khung 8.21).

sinh thái, gây ô nhiễm nặng nề đối với môi

Hoạt động khai thác khoáng sản ở
nước ta đã và đang gây nhiều tác động xấu

Khung 8.21. Tác động của các công trình
thủy điện trên các lưu vực sông, suối
của tỉnh Đắk Nông
Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận,
các công trình thủy điện trên lưu vực sông Sêrêpốk
và hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông cũng gây nhiều khó khăn cho
đời sống người dân, môi trường sinh thái và sự phát
triển kinh tế xã hội.
Mỗi khi nhà máy thủy điện Buôn Tua Sar không
xả nước thì đoạn sông Krông Nô chảy qua xã Quảng
Phú (huyện Krông Nô) trơ đáy và không đủ nước để
trạm bơm D12 hoạt động cung cấp nước tưới cho
120ha lúa và cà phê của người dân trong vùng.
Việc lấy nước bất hợp lý, không tuân thủ chế
độ xả tối thiểu và không xem xét tính toán dòng
chảy môi trường về hạ du của các nhà máy thủy
điện trên hệ thống sông gây ra những tác động như
thiếu nước sản xuất nông nghiệp ở hạ du do không
đủ nước cho các công trình thủy lợi, đặc biệt là các
trạm bơm làm cho đất bị bạc màu, giảm năng suất
cây trồng, nguy cơ sa mạc hóa hạ lưu do việc tích
nước của hồ chứa dẫn đến hình thành các đoạn
sông chết sau đập, nhiều diện tích đất nông nghiệp
không đủ nước tưới gây khô hạn và sa mạc hóa, xói
mòn và sạt lở bờ sông, mất đi sự đa dạng sinh học
và nguồn lợi thủy sản.
Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh Đắk Nông, 2014

trường, trở thành vấn đề cấp bách mang
tính xã hội của cộng đồng một cách sâu sắc
(Khung 8.22).

Khung 8.22. Thảm họa môi trường
do khai thác titan ven biển
Bình Thuận có trữ lượng gần 600 triệu tấn
titan, chiếm 92% trữ lượng cả nước, phân bổ
trong tầng cát xám và cát đỏ trên diện tích
800km2 ven biển. Trên địa bàn tỉnh có đến
67 dự án khai thác titan ở đây, nhưng hiện
mới chỉ có 3 dự án được cấp phép khai thác.
Mặc dù vậy, mức độ tàn phá môi trường đã
vô cùng lớn. Do sa khoáng titan nằm sâu
hàng chục mét, có nơi hàng trăm mét dưới
mặt đất, nhưng các công ty khai thác chỉ
có công cụ khai thác thô sơ, sau khi khai
thác không hoàn thổ nên mặt đất bị cày nát,
loang lổ hố. Những đồi cát xanh ngày nào
trở thành vùng đất chết không cây, không
con. Các doanh nghiệp vì lợi nhuận, dùng
nước biển lọc quặng thô nên về lâu dài vùng
khai thác sẽ bị nhiễm mặn không thể trồng
trọt. Khó khăn hơn cho người dân nơi đây là
nguồn nước giếng bị ô nhiễm không thể sử
dụng trong sinh hoạt.
Nguồn: Báo cáo “Áp lực môi trường và phòng
ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt
động phát triển công nghiệp, khai thác khoáng
sản ở Việt Nam”, PGS.TS. Lê Trình, Hội nghị môi
trường toàn quốc lần thứ 4, tháng 9/2015
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