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Tóm tắt: Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn là vấn đề đáng báo động, đặc biệt là tại 
các nước kém phát triển và đang phát triển. Tại Việt Nam chất lượng không khí tại các thành 
phố lớn cũng đang là vấn đề nổi cộm. Việc đánh giá chất lượng không khí tại các thành phố 
là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá chất lượng không 
khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016–2019 bằng phân tích thống kê, so 
sánh với quy chuẩn Việt Nam qua các chỉ số riêng lẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng 
không khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về cơ bản có chất lượng tốt. Hầu hết các 
thông số quan trắc đều dưới mức quy chuẩn. Tuy nhiên Thànhh phố đang có dấu hiệu ô nhiễm 
bụi tại một số địa điểm quan trắc. Các nguồn phát thải chính cần được quan tâm kiểm soát 
như khai thác than, khu công nghiệp, hoạt động du lịch và giao thông vận tải. 

Từ khóa: Chất lượng không khí; Môi trường không khí; Ô nhiễm không khí; Hạ Long. 

 

 

1. Mở đầu 

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề cấp bách ảnh hưởng tới sức khỏe mà con 
người đang phải đối mặt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 92% dân số thế giới sống trong môi 
trường không khí độc hại, hàng năm ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong cho 7 
triệu người [1]. Tại các quốc gia kém phát triển 98% trẻ em dưới 5 tuổi hít thở không khí độc 
hại, là nguyên nhân tử vong của 600.000 trẻ em dưới 15 tuổi mỗi năm [2]. Ô nhiễm không 
khí cũng gây thiệt hại 5 nghìn tỉ đô la mỗi năm trên toàn thế giới [3]. Ô nhiễm không khí có 
thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe [4–8] , thu nhập [8–9], phát triển kinh tế [10–
11], sự di cư của người dân để tránh ô nhiễm [12–13]. Đối với các vấn đề môi trường khu 
vực và toàn cầu, ô nhiễm không khí gây tác động đến các hệ sinh thái [14–17], biến đổi khí 
hậu và nóng lên toàn cầu [18–19]. 

Tại Châu Á, chất lượng không khí được đánh giá là thấp nhất thế giới. Năm 2019, trong 
355 thành phố được đánh giá tại Châu Á chỉ có 6 thành phố đạt yêu cầu về chất lượng không 
khí theo tiêu chuẩn của WHO. Trong 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2019, khu vự 
Nam Á có 27 thành phố. Bangladesh, Pakistan, Mông Cổ, Afghanistan và Ấn Độ được đánh 
giá là những quốc gia ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 15 
trong danh sách các quốc gia ô nhiễm PM 2.5 nhất [20]. Trong các thủ đô trên thế giới, Delhi 
(Ấn Độ), Dhaka (Bangladesh) là 2 thủ đô ô nhiễm nhất.  

Tại Việt Nam, chất lượng không khí tại các đô thị lớn thường xuyên bị ô nhiễm đặc biệt 
là bụi PM10 và PM 2.5. Mức độ ô nhiễm bụi có xu hướng tăng từ 2017–2019 [21]. Thủ đô 
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Hà Nội được đánh giá mức độ ô nhiễm đứng thứ 7 thế giới với chỉ số PM 2.5 [20]. Trong 
năm 2019, số ngày có chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index– AQI) ở mức kém và 
xấu chiếm 30,5%, một số ngày có chất lượng không khí ở mức xấu và rất xấu [21]. Từ đó 
cho thấy, ô nhiễm không khí là vấn đề cấp bách tại Việt Nam.  

Thành phố Hạ Long, là trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh với tốc độ phát 
triển cao với nhiều loại hình kinh tế, phương tiện vận chuyển. Việc quan trắc đánh giá chất 
lượng không khí tại thành phố Hạ Long là việc hết sức quan trọng và cấp thiết. Do đó, bằng 
việc sử dụng phương pháp đánh giá so sánh, phương pháp thống kê, mục tiêu của nghiên cứu 
này bao gồm: (1) Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại Thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh giai đoạn 2016–2019; (2) Đánh giá diễn biến chất lượng không khí theo mùa và 
bước đầu xác định các nguồn phát thải chính ra môi trường không khí tại khu vực nghiên 
cứu. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thu thập số liệu nghiên cứu 

Dữ liệu quan trắc môi trường không khí giai đoạn 2016–2019 được thu thập từ hệ thống 
quan trắc môi trường không khí liên tục, tự động 24/24 và quan trắc định kỳ chủ động của 
Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được thu thập với các thông số: Tiếng ồn, SO2, NO2, 
O3, tổng bụi TSP [22–25]. Điều tra, khảo sát tại các điểm quan trắc môi trường không khí, 
nghiên cứu địa hình, đặc điểm của thành phố Hạ Long để có những so sánh đánh giá phù 
hợp. 

2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Dữ liệu quan trắc môi trường không khí trong giai đoạn 4 năm (2016–2019) được xử lý 
thống kê cơ bản bằng phương pháp lập trình thống kê R để loại bỏ sai số, các giá trị ngoại 
biên. Các kết quả tính toán được so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng môi 
trường không khí xung quanh từ đó đánh giá chất lượng môi trường không khí của khu vực. 

2.3. Phạm vi nghiên cứu  

Các trạm quan trắc chất lượng không khí của các vùng thuộc khu vực thành phố Hạ 
Long. Vị trí các trạm quan trắc được trình bày tại Bảng 1 và Hình 1. 

Bảng 1. Vị trí địa lý của các trạm quan trắc khu vực thành phố Hạ Long. 

STT Tên điểm 
KH 

 
Vị trí 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Khu du lịch Tuần Châu K1 20.9264  106.9882  

2 
Khu dân cư phía Tây Khu Công 

nghiệp Việt Hưng 
K2 21.0078  106.9853  

3 
Khu dân cư khu 2 phường Hà 

Khẩu 
K3 20.9866  106.9964  

4 Khu vực cảng Cái Lân K4 20.9731  107.0528  

5 Khu du lịch Bãi Cháy K5 20.9554  107.0493 

6 Khu vực Ngã tư Loong Toòng K6 20.9589  107.0856  

7 
Khu dân cư Đôi Cây Phường Hà 

Khánh 
K7 20.9980  107.1103  

8 Chợ Hà Lầm K8 20.9666  107.1080  

9 
Khu dân cư khu 6 – phường 

Hồng Hà 
K9 20.9437  107.1294  
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Hình 1. Vị trí các điểm quan trắc môi trường không khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Đánh giá chất lượng không khí thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

3.1.1. Nồng độ khí SO2 

Nồng độ SO2 trung bình 1 giờ trong 4 năm dao động trong khoảng 16–30 µg/m3 nằm 
trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh (giới hạn 
350 µg/m3). Năm 2016, năm 2017 nồng độ của SO2 tăng cao nhưng vẫn nằm trong giới hạn 
cho phép. 

 

Hình 2. Nồng độ khí SO2 trung bình năm từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
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Nồng độ SO2 trung bình năm trong 4 năm 2016–2019 dao động dưới khoảng 50 µg/m3. 
Có 100% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 50 µg/m3 tất cả số mẫu đều nằm trong GHCP 
của QCVN 05:2013/BTNMT.  

3.1.2. Nồng độ NO2 

Nồng độ khí NO2 trung bình 1 giờ trong 4 năm 2016–2019 tại các vị trí quan trắc dao 
động từ 14,83–30,51 µg/m3, nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng 
không khí xung quanh (giới hạn 200 µg/m3). Năm 2018 nồng độ NO2 cao nhất là 47,45 
µg/m3. 

 

Hình 3. Nồng độ khí NO2 trung bình năm từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ nồng độ NO2 trung bình năm trong 4 năm 2016–2019 dao động trong khoảng 
từ 20–60 µg/m3. Trong đó có 27,78% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 20 µg/m3. Có 88,89% 
giá trị quan trắc dưới khoảng 40 µg/m3 và 100% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 60 µg/m. 
Kết quả trên cho thấy tất cả các mẫu khí NO2 đều nằm trong GHCP (200 µg/m3). 

3.1.3. Nồng độ O3 

Nồng độ O3 trung bình 1 giờ trong 4 năm 2016–2019 tại các vị trí quan trắc dao động từ 
16,7–21,9 µg/m3, nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh (200 µg/m3). Nồng độ O3 có xu hướng 
giảm dần theo các năm nhưng riêng năm 2019 tại 2 điểm quan trắc đó là: Khu du lịch Tuần 
Châu (K1) (Vịnh Hạ Long) và Khu dân cư phía Tây KCN Việt Hưng (K2) nồng độ O3 lại 
tăng cao lần lượt là 24,6 µg/m3 và 26,15µg/m3 tăng 2,7–4,25 µg/m3 so với các năm trước đó. 
Mặc dù, nồng độ O3 vẫn dưới ngưỡng cho phép nhưng đây là một báo hiệu cảnh báo về ô 
nhiễm môi trường không khí. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động du lịch và khí thải của 
khu công nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 736(1), 1-13; doi:10.36335/VNJHM.2022(736(1)).1-13 5  

 

 

Hình 4. Nồng độ khí O3 trung bình năm từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ trung bình năm trong 4 năm 2016–2019 của nồng độ khí O3 nằm dao động từ 
khoảng 20–40µg/m3. Trong đó có 75% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 20 µg/m3 và 100% 
giá trị quan trắc ở dưới khoảng 40µg/m3. Muốn cải thiện môi trường không khí ta cần tập 
trung cải thiện khoảng chứa % giá trị quan trắc trên. 

3.1.4. Nồng độ khí CO 

Nồng độ trung bình 1 giờ trong 4 năm của khí CO tại các vị trí quan trắc đều nhỏ hơn 
GHPH của phương pháp phân tích (< 7000 µg/m3) và nằm trong GHCP của QCVN 
05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (giới 
hạn 30.000 µg/m3). 

3.1.5. Diễn biến nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) 

Tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình 1 giờ trong 4 năm 2016–2019 tại các vị trí quan trắc 
dao động từ 90–279,75 µg/m3 đều nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh (giới hạn 300 
µg/m3). Nồng độ TSP đang có xu hướng giảm dần vào những năm gần đây. Trong đó, khu 
vực Ngã tư Loong Toòng năm 2016 tổng bụi lơ lửng (TSP) là 521 µg/m3 cao nhất trong 4 
năm từ 2016–2019. Kết quả thu được của khu vực này năm 2019 còn 255,25 µg/m3 giảm gần 
một nửa so với năm 2016. Nồng độ TSP cao thứ 2 trong những năm gần đây phải kể đến là 
năm 2018 trạm quan trắc khu dân cư Đôi Cây, phường Hà Khánh đạt tới 398,25 µg/m3 vượt 
quá GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 
trường không khí xung quanh (giới hạn 300 µg/m3). 

Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình năm trong 4 năm 2016–2019 nằm dao động 
từ khoảng 50–550 µg/m3. Trong đó có 13,8% giá trị quan trắc dưới khoảng 100 µg/m3. Có 
36,11% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 200 µg/m3. Có 55,56% giá trị quan trắc nằm dưới 
khoảng 200 µg/m3. Dưới khoảng 250 µg/m3 có 66,67% giá trị quan trắc. Có 83,33% giá trị 
quan trắc nằm dưới khoảng 300 µg/m3. Kết quả trên cho thấy mức độ tập trung của tổng bụi 
lơ lửng vẫn nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, vẫn còn 16,67% giá 
trị quan trắc có nồng độ TSP vượt qua ngưỡng cho phép với các khoảng vượt mức như sau: 
có 8,34% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 350 µg/m3, dưới khoảng 400 µg/m3 có 2,77% 
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giá trị quan trắc, dưới khoảng 450 µg/m3 có 2,78% gia trị quan trắc và có 2,78%  giá trị quan 
trắc  nằm dưới khoảng 550 µg/m3. Các nguồn thải vào môi trường không khí chú yếu từ các 
khu công nghiệp, khu dân cư tại tại thành phố Hạ Long. Theo kết quả quan trắc cho thấy 
chất lượng không khí tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn tốt. Hầu hết các thông 
số đều thấp hơn ngưỡng cho phép, bước đầu ghi nhận một số điểm có dấu hiệu ô nhiễm 
bụi tại các vị trí K6, K7 và K9. Đặc biệt khu vực ngã tư Long Toong các thông số độ ồn, 
độ rung, SO2, CO, NO2, O3, TSP luôn cao hơn các khu vực khác trong thành phố. Nguyên 
nhân được xác định là do hoạt động của giao thông đi lại vì ngã tư Long Toong là nút giao 
thông quan trọng nối liền 4 phường của thành phố: Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Cao Thắng và 
Cao Xanh với mật độ phương tiện đi lại rất đông đúc. 

 

Hình 5. Nồng độ TSP trung bình năm từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

So sánh kết quả quan trắc các thông số NO2, O3, SO2 trung bình năm tại thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với các đô thị trong cả nước cho thấy các thông số này cùng 
đều khá thấp tại các thành phố và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của 
QCVN05:2013/BTNMT [21].  Đối với thông số TSP giai đoạn 2015–2019 tại các đô thị 
tình trạng ô nhiễm diễn ra phổ biến, thông số TSP giảm từ 2015–2017 tuy nhiên có xu 
hướng tăng từ 2018–2019 ở khu vực miền Bắc [21]. 

3.2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí theo mùa của thành phố Hạ Long 

Thành phố Hạ Long thuộc khí hậu vùng ven biển, một năm có 2 mùa, mùa khô từ tháng 
11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Do vậy diễn biến chất lượng 
không khí theo mùa nơi đây có nhiều thay đổi hơn so với các thành phố khác. Sau đây là diễn 
biến chất lượng của thành phố Hạ Long trong 4 năm từ 2016 đến năm 2019. 

3.2.1. Nồng độ khí SO2 theo mùa 

Nồng độ SO2 trung bình 1 giờ theo mùa mưa và mùa khô trong 4 năm của SO2  dao động 
trong khoảng 16–30 µg/m3 nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng 
không khí xung quanh ( giới hạn 350 µg/m3 ). Nồng độ SO2 mùa mưa năm 2019 tại tất cả các 
điểm quan trắc tại thành phố Hạ Long đều cao hơn so với cùng kì các năm trước.  
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Hình 6. Diễn biến nồng độ SO2 theo mùa từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ nồng độ SO2 trung bình theo mùa mưa và mùa khô từ năm 2016–2019 nằm 
trong khoảng dưới 50 µg/m3. Có 100% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 50 µg/m3. Mức độ 
tập trung nồng độ khí SO2 vẫn nằm dưới quy chuẩn. So với nồng độ nồng độ SO2 theo năm 
thì nồng độ nồng độ SO2 theo mùa mức độ gây ô nhiễm không thay đổi. 

3.2.2. Nồng độ NO2 theo mùa 

Nồng độ khí NO2 trung bình 1 giờ theo mùa mưa và mùa khô trong 4 năm 2016–2019 
tại các vị trí quan trắc dao động khoảng 14,45–34,65 µg/m3, nằm trong GHCP của QCVN 
05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh (giới hạn 200 µg/m3). Ngã tư Loong 
Toong là vị trí có nồng độ NO2 cao nhất trong các trạm quan trắc và luôn cao nhất trong 4 
năm qua. Khí NO2 cao thứ 2 là khu vực chợ Hà Lầm. Nguyên nhân chủ yếu gây ra khí NO2 
cao ở 2 khu vực này do lượng giao thông đi lại ở khu vực này cao nên lượng khí phát thải ra 
tương đối lớn. 

 

Hình 7. Nồng độ NO2 theo mùa từ năm 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ nồng độ NO2 trung bình theo mùa mưa và mùa khô từ năm 2016–2019 dao động 
dưới khoảng 20–60 µg/m3. Có 26,96% giá trị  quan trắc nằm dưới khoảng 20 µg/m3. Dưới 
khoảng 40 µg/m3 có 88,89% giá trị quan trắc. Có 11,11% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 
60 µg/m3. Thông qua các kết quả trên cho thấy nồng độ NO2 theo mùa đều nằm trong GHCP. 
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So với nồng độ trung bình nồng độ NO2 theo năm thì nồng độ trung bình nồng độ NO2 theo 
mùa mức độ gây ô nhiễm là không biến động. 

3.2.3. Nồng độ O3 theo mùa  

Nồng độ khí O3 trung bình 1 giờ theo mùa mưa và mùa khô trong 4 năm 2016–2019 tại 
các vị trí quan trắc dao động từ 12,75–22,8 µg/m3, nằm trong GHCP của QCVN 
05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung 
quanh 200 µg/m3. Nồng độ O3 có xu hướng giảm dần  vào mùa khô. 

 

Hình 8. Nồng độ O3 theo mùa từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ nồng độ O3 trung bình theo mùa mưa và mùa khô từ năm 2016–2019 dao động 
dưới khoảng 20–40 µg/m3. Trong đó có 74,60% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 20 µg/m3. 
Dưới khoảng 40 µg/m3 có 25,4% giá trị quan trắc. Mức độ tập trung nồng độ O3 nằm trong 
GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT. So với nồng độ nồng độ O3 theo năm thì nồng độ nồng 
độ O3 theo mùa mức độ ngang nhau. 

3.2.5. Diễn biến nồng độ CO theo mùa 

Nồng độ CO theo mùa trong 4 năm 2016–2017 tại các vị trí quan trắc đều nhỏ hơn GHPH 
của phương pháp phân tích (< 7000µg/m3) và nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (giới hạn 30.000 µg/m3). 

3.2.6. Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) theo mùa 

Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình 1 giờ theo mùa mưa và mùa khô trong 4 năm 
2016–2019 tại các vị trí quan trắc dao động khoảng từ 83–273,5 µg/m3 và nằm trong GHCP 
của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không 
khí xung quanh (giới hạn 300 µg/m3). Tuy nhiên, mùa mưa năm 2016 và mùa khô năm 2018 
nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) của khu vực ngã tư Loong Toong rất cao vượt mức trong 
GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT. Tại khu dân cư Đôi Cây, phường Hà Khánh nồng độ 
TSP tương đối cao, mùa mưa năm 2016 nồng độ TSP là 327,65 µg/m3 đến mùa mưa năm 
2019 tăng lên 329,5 µg/m3. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí là do từ hoạt động 
sản xuất từ các khu công nghiệp, khu du lịch gây ra. 
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Hình 91. Nồng độ TSP theo mùa từ 2016–2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nồng độ tổng bụi lơ lửng (TSP) trung bình theo mùa mưa và mùa khô từ năm 2016–
2019 dao động dưới khoảng 50–550 µg/m3. Trong đó có 1,59% giá trị quan trắc nằm dưới 
khoảng 50 µg/m3. Dưới khoảng 100 µg/m3 có 20,63% giá trị quan trắc. Có 35,51% giá trị 
quan trắc ở dưới khoảng 150 µg/m3. Có 52,38% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 200 µg/m3. 
Có 76,19% giá trị quan trắc dưới khoảng 250 µg/m3. Dưới khoảng 300 µg/m3 có 92,06% giá 
trị quan trắc. Mức độ tập trung ở dưới khoảng 300 µg/m3 là mức độ GHCP của QCVN 
05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung 
quanh (giới hạn 300 µg/m3). Tuy nhiên , tổng lượng bụi TSP theo  mùa đã vượt quá GHCP 
đó là có 96,83% giá trị quan trắc nằm dưới khoảng 400 µg/m3. Cuối cùng, có 100% giá trị 
quan trắc ở dưới khoảng 600 µg/m3. So với nồng độ nồng độ TSP theo năm  thì nồng độ nồng 
độ TSP theo mùa mức độ gây ô nhiễm cao hơn nồng độ TSP năm. 

3.3. Các nguồn phát thải chính ra môi trường không khí tại Thành phố Hạ Long 

3.3.1. Nguồn phát thải từ hoạt động khai thác than 

Căn cứ kết quả diễn biến chất lượng môi trường không khí trong 4 năm 2016–2019 cho 
thấy môi trường không khí tại các điểm quan trắc chịu tác động của các hoạt động khai thác 
vận chuyển than và khoáng sản khác. Bụi TSP tại hầu hết các khu vực quan trắc chịu tác 
động của hoạt động khai thác vận chuyển than và khoáng sản có xu hướng giảm dần so với 
những năm trước đây. Tuy nhiên tại điểm quan trắc khu dân cư Đôi Cây phường Hà Khánh 
hàm lượng bụi ở mức cao. Hiện nay, các hoạt động sản xuất than tại thành phố Hạ Long chủ 
yếu nằm ở ngoại vi thành phố vì vậy ít ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan môi trường khu 
vực trung tâm, tuy nhiên Hạ Long là vùng có tiềm năng du lịch đặc biệt nên rất nhạy cảm với 
các yếu tố môi trường. Hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than cho thấy bụi đất từ 
các kho than và cảng than rất dễ dàng bị phát tán do gió. Bụi phát tán từ các khu khai thác 
than lộ thiên và bãi thải mỏ là tác nhân gây ô nhiễm không khí, tác động đến các khu vực dân 
cư xung quanh, đặc biệt là khu vực dân cư lân cận.  
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3.3.2. Nguồn phát thải từ khu công nghiệp 

Khu công nghiệp Cái Lân tập trung nhiều nhà máy, do đó đây cũng là nguồn gây ô nhiễm 
môi trường nếu không kiểm soát tốt. Khí thải từ nhà máy dầu thực vật Cái Lân và nhà máy 
nến AIDI hiện tại vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để nên gây mùi khó chịu. Thành phố Hạ 
Long và vịnh Hạ Long chịu nhiều ảnh hưởng từ cụm công nghiệp xi măng, nhiệt điện: nhà 
máy xi măng Thăng Long, xi măng Hạ Long, nhiệt điện Quảng Ninh. Hiện nay, thành phố 
Hạ Long có nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 với công suất khoảng 600 MW. Nhà máy này 
đều là nhiệt điện chạy than và dầu. Hoạt động của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 này sẽ 
làm phát sinh khí thải chứa khí SO2 và NO2 với lưu lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
không khí lớn. 

3.3.3. Nguồn phải thải từ hoạt động khu du lịch 

Các khu du lịch (KDL) trên địa bàn thành phố như: KDL Tuần Châu, KDL Bãi Cháy. 
Vào mùa du lịch, lưu lượng các phương tiện vận chuyển lưu thông lớn làm tăng phát tán bụi 
và xả khí thải vào môi trường. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016–2019, KDL Bãi cháy các 
phương tiện xe vận chuyển vật liệu xây dựng cho dự án một số khách sạn, nên hàm lượng 
bụi lơ lửng tại tương đối cao hơn so với KDL Tuần Châu.  Tuy nhiên, nồng độ các khí SO2, 
NO2, O3 tại các KDL theo kết quả quan trắc đều ở mức nhỏ và đều nằm trong GHCP của 
QCVN 05:2013/BTNMT. 

3.3.4. Nguồn phát thải từ hoạt động giao thông, khu dân cư 

Khu vực các tuyến giao thông chính trên địa bàn thành phố là khu vực có mật độ giao 
thông lớn, đồng thời cũng là nơi tập trung đông dân cư sinh sống. Môi trường không khí khu 
vực tuyến giao thông chính trên địa bàn thành phố chịu tác động trực tiếp từ hoạt động giao 
thông vận tải hành khách và hàng hoá, chủ yếu là trên tuyến QL18A. Ngoài ra, một số điểm 
quan trắc còn chịu tác động từ hoạt động khai thác và vận tải than. Trong điều kiện thời tiết 
khô hanh của mùa khô trong năm thì các tác động tiêu cực của hoạt động giao thông đối với 
môi trường không khí khu vực lại càng lớn nếu không có các biện pháp giảm thiểu. 

4. Kết luận 

Từ việc phân tích dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí từ 2016–2019, các kết 
luận được rút ra như sau: 

- Chất lượng môi trường không khí tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn tốt, 
hầu hết các thông số quan trắc đều thấp hơn so với quy chuẩn. Riêng có thông số TSP có dấu 
hiệu ô nhiễm tại các vị trị K6, K7, K9. 

- Phân tích đánh giá chất lượng không khí theo mùa cho thấy các thông số SO2, NO2, O3 
không có sự chênh lệch đáng kể theo mùa. Riêng thông số TSP tại các điểm quan trắc giá trị 
mùa khô cao hơn mùa mưa. Đối với các điểm K1 và K5 giá trị mùa mưa cao hơn mùa khô 
do mùa mưa là mùa cao điểm du lịch. 

- Cần nâng cao quản lý và giám sát các nguồn gây ô nhiễm không khí chính tại Thành 
phố Hạ Long, Tỉnh Quảng như hoạt động khai thác than, các khu công nghiệp, hoạt động 
giao thông, du lịch. 

- Số liệu quan trắc còn ngắn do đó kết quả nghiên cứu có mức độ tương đối. Các điểm 
quan trắc cần đồng bộ về hệ thống quan trắc tự động để có sự so sánh tốt hơn. 

Lời cảm ơn: Tác giả xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp tài liệu cho nghiên cứu này. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: Đ.H.T., D.T.H.T.; Lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu: Đ.H.T., D.T.H.T.; Thu thập, phân tích, tính toán xử lý số liệu: D.T.H.T., 
Đ.H.T., Viết bản thảo bài báo: D.T.H.T., Đ.H.T.; Chỉnh sửa bài báo: Đ.H.T. 
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Lời cam đoan: Tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu tác giả, chưa được 
công bố ở đâu, không sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có sự tranh chấp lợi 
ích. 
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Abstract: Air pollution in big city is an alarming problem now, especially in low and 
developing countries. In Vietnam, air quality in big city is also a critical problem. 
Assessment of air quality in big city in Vietnam is an emerging need. This research 
performed the assessment of air quality in Halong, Quang Ninh from 2016–2019 by 
statistical analysis and regulated standards comparison. The results showed that air quality 
in Halong City, Quang Ninh was still good. Almost monitored parameters were under the 
regulated standards. However, there was a signal of dust pollution in some monitoring 
points. Main air emission sources need to control are coal mining, industrial zones, tourism 
activities and transportation. 
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