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Tóm tắt: Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và đại dương, đặc biệt là các hạt vi nhựa 
đã gây tác động bất lợi cho môi trường và các hệ sinh thái biển trong giai đoạn gần đây. Các 
nghiên cứu gần đây cho thấy Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về thất thoát rác 
thải nhựa ra môi trường biển và đại dương nên các nghiên cứu về hạt vi nhựa trong môi 
trường là rất cần thiết. Trong phạm vi của nghiên cứu này, đặc điểm phân bố về số lượng 
và thành phần hóa học của hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt khu vực vịnh 
Tiên Yên đã được đánh giá cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy trầm tích tầng mặt khu vực 
vịnh Tiên Yên bị nhiễm bẩn từ 236–1324 hạt vi nhựa/kg, với giá trị trung bình 664±68 hạt 
vi nhựa/kg. Số lượng các loại hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích vịnh Tiên Yên bao 
gồm Microfragment (8,54%), Microfoam (4,99%), Microfiber (84,9%) và Microfilm 
(1,57%). Thành phần hóa học của vi nhựa chủ yếu là các loại nhựa phổ biến như PE, PP, 
PA, PVC, PS, PET. Hạt vi nhựa có xu hướng tập trung tại khu vực phía Bắc vịnh Tiên Yên 
có liên quan đến các hoạt động nhân sinh trong khu vực nghiên cứu. Mức độ nhiễm bẩn hạt 
vi nhựa trong môi trường trầm tích vịnh Tiên Yên hiện nay ở mức tương đối cao khi so sánh 
với các khu vực khác trên thế giới nên cần có giải pháp quản lý tài nguyên và môi trường 
phù hợp. 

Từ khóa: Vi nhựa; Trầm tích tầng mặt; Vịnh Tiên Yên. 

 

 

1. Mở đầu 

Các sản phẩm nhựa (plastics) được sản xuất công nghiệp và sử dụng rộng rãi từ giai đoạn 
1940 trở lại đây và có vai trò đặc biệt quan trọng với nhiều ngành kinh tế và đời sống của 
người dân trên thế giới [1]. Tuy vậy, việc gia tăng nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa (ước 
tính lên đến 12 tỷ tấn vào năm 2025 [2]), rác thải nhựa ngày càng gây nhiều ảnh hưởng đến 
môi trường, đặc biệt là các hệ sinh thái biển và ven biển. Hàng năm đại dương nhận khoảng 
4,8 đến 12,7 triệu tấn rác thải nhựa từ đất liền từ các hoạt động đánh bắt thủy hải sản, du lịch, 
đặc biệt là lượng rác thải sinh hoạt, công nghiệp ngày càng gia tăng [3]. Phần lớn các thành 
phần nhựa đều khó phân hủy sinh học, chúng chỉ bị vỡ ra thành các mảnh bé hơn bởi các tác 
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nhân vật lý như tia UV, sóng hay va đập vào rạn san hô, trầm tích. Các mảnh nhựa có kích 
thước < 5 mm được gọi là microplastics hay hạt vi nhựa [4–5]. Bên cạnh việc lượng lớn rác 
thải nhựa thải ra môi trường gây suy giảm chất lượng môi trường, hạt vi nhựa còn là tác nhân 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái [6]. Các hạt vi nhựa được phân loại thành hạt vi nhựa 
sơ cấp và hạt vi nhựa thứ cấp [7]. Hạt vi nhựa sơ cấp được sản xuất phục vụ cho công nghiệp 
nhựa với hình dạng và kích thước cụ thể và thường có dạng hình cầu. Hạt vi nhựa thứ cấp là 
sản phẩm của quá trình phân hủy các loại rác thải nhựa trong môi trường [8]. Hạt vi nhựa rất 
phổ biến trong môi trường biển và đại dương, chúng có thể trôi nổi trên bề mặt đại dương 
hay lắng đọng trong trầm tích ở khắp các đại dương trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây đã 
ghi nhận sự xuất hiện của hạt vi nhựa trong cơ thể của nhiều loài cá, rùa hay chim biển [9], 
trong các loài động vật phù du [10] và trong ruột của các loài sinh vật hai mảnh vỏ [11]. Hạt 
vi nhựa tích lũy trong cơ thể sinh vật có thể làm giàu thông qua chuỗi thức ăn gây ảnh hưởng 
đến nhiều loài khác, kể cả con người. Hơn thế nữa, hạt vi nhựa có thể hấp phụ các chất ô 
nhiễm hữu cơ, kim loại nặng, PCBs gây tác động có hại lên nhiều loại động vật và hệ sinh 
thái [12–14]. 

Việt Nam được đánh giá là nước đứng thứ 4 thế giới về lượng rác thải nhựa thải ra môi 
trường biển với 18000 tấn một năm, đứng sau Trung Quốc, Philipines và Indonesia [3]. Các 
nghiên cứu gần đây về phân bố hạt vi nhựa tại Việt Nam cho thấy môi trường nước các kênh 
rạch gần các nhà máy trên sông Sài Gòn bị nhiễm bẩn các loại hạt vi nhựa có nguồn gốc từ 
dệt may [15]. Mức độ nhiễm bẩn vi nhựa trong cát bãi biển tại khu vực thành phố Vũng Tàu 
và huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũng ở mức khá cao, với thành phần chủ yếu là các loại 
nhựa Polyethylene, Polypropylene, Polystyren [16]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nhiễm bẩn 
hạt vi nhựa trong trầm tích đáy biển còn khá hạn chế, đặc biệt tại các vũng vịnh ven biển. 
Vũng vịnh là môi trường chuyển tiếp quan trọng giữa đất liền và biển, đồng thời là nơi tích 
lũy các loại rác thải nhựa từ đất liền trước khi được động lực sóng, thủy triều và các dòng hải 
lưu mang chúng ra các đại dương. Vịnh Tiên Yên nằm tại phía Đông Bắc nước ta có diện 
tích tương đối lớn rộng khoảng 9 km, dài khoảng 57 km [17]. Phía Tây vịnh là địa phận của 
các huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, phía Đông vịnh bao bọc bởi dãy đảo chắn 
Cái Bầu–Vĩnh Thực [18]. Vịnh Tiên Yên là khu vực có vị trí quan trọng trong quá trình phát 
triển khu kinh tế Vân Đồn, đồng thời cũng có nguy cơ tích lũy rác thải nhựa và các chất ô 
nhiễm trong tương lai. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ nhiễm 
bẩn và sự phân bố của hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên. Các đặc điểm về 
số lượng, phân loại, thành phần hóa học và sự phân bố không gian của các loại hạt vi nhựa 
trong trầm tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên sẽ được đánh giá cụ thể trong nghiên cứu. 
Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các thông tin ban đầu về mức độ nhiễm bẩn hạt vi nhựa trong 
môi trường trầm tích vịnh Tiên Yên, là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô 
nhiễm rác thải nhựa trong các giai đoạn tiếp theo.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu được giới hạn từ cửa sông Tiên Yên, huyện Tiên Yên đến địa phận 
thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, phía Tây bởi nhóm đảo chắn Cái Bầu–Vĩnh Thực (Hình 
1). Vịnh Tiên Yên là một vịnh kín và là môi trường chuyển tiếp của nhiều sông ra vịnh Bắc 
Bộ như sông Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hà Cối [19]. Vùng bờ khu vực vịnh Tiên Yên phát 
triển hệ thống rừng ngập mặn (gần 5000 ha) và bãi triều thấp (13000 ha) với mức độ đa dạng 
sinh học cao. Hệ thống rừng ngập mặn trong khu vực vịnh Tiên Yên là một trong những khu 
rừng ngập mặn nguyên sinh còn sót lại ở miền Bắc Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với 
các hệ sinh thái biển tại khu vực nghiên cứu [20]. Trong quá trình phát triển khu kinh tế Vân 
Đồn, vịnh Tiên Yên có nguy cơ cao trở thành nơi tích lũy các loại chất ô nhiễm và rác thải, 
ảnh hưởng đến tài nguyên và các hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực.      
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Hình 1. Vị trí lấy mẫu trầm tích khu vực vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

2.2. Khảo sát thực địa và lấy mẫu 

Quá trình khảo sát thực địa được tiến hành vào tháng 9/2019 với 26 mẫu trầm tích tầng 
mặt được thu thập tại khu vực vịnh Tiên Yên (Hình 1). Mẫu được lấy bằng gàu lấy mẫu trầm 
tích chuyên dụng với bề dày trầm tích tầng mặt khoảng 5 cm. Mẫu trầm tích sau khi lấy được 
đựng trong túi PE chuyên dụng (GL Science, Japan), lưu trữ trong thùng giữ nhiệt và bảo 
quản mát cho đến khi được chuyển về phòng thí nghiệm trước khi tiến hành các thí nghiệm 
tiếp theo. Khu vực lấy mẫu được phân chia tương ứng theo ký hiệu G1, G2, G3 đại diện cho 
khu vực trung tâm vịnh Tiên Yên, khu vực phía Nam vịnh Tiên Yên và khu vực phía Bắc 
vịnh Tiên Yên.  

2.3. Phương pháp xác định số lượng và phân loại hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích 
tầng mặt 

Phương pháp xác định số lượng hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt áp dụng 
theo quy trình của NOAA đã được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam [21]. 
Khoảng 200 g mẫu trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên được sấy khô ở nhiệt độ ở 60oC đến 
khối lượng không đổi trong 24 đến 48 giờ. Sau khi sấy khô, mẫu được chia thành các phần 
khoảng 50–70 g trầm tích khô đựng ở cốc thủy tinh và thêm từ từ 30–50 ml dung dịch 
Perodioxit 10%. Khi phản ứng kết thúc, mẫu được mang đi rây ướt với rây 0,3 mm để loại 
bỏ các hạt có kích thước nhỏ, phần còn lại trên rây được rửa vào cốc thủy tinh và sấy khô ở 
nhiệt độ 60 oC trong 24h. Mẫu trong cốc thủy tinh sau khi sấy được xử lý loại bỏ thành phần 
vật chất hữu cơ bằng 30–50 ml dung dịch Hydro Peroxide 30% với chất xúc tác là dung dịch 
FeSO4 0,5M [19]. Mẫu trầm tích gần bờ là môi trường sống của nhiều loài sinh vật bám đáy 
nên có thành phần carbonat từ vụn vỏ sinh vật khá lớn. Đối với các mẫu có nhiều thành phần 
vụn vỏ sinh vật, khoảng 10–20 ml dung dịch HCl 1M được thêm vào để loại bỏ thành phần 
carbonat trong vòng 12h (hoặc đến khi dừng xuất hiện bọt khí). Mẫu sau phản ứng được sấy 
khô đến khi khối lượng không đổi trước khi tiến hành ly tâm tách các hạt vi nhựa ra khỏi 
trầm tích. Mẫu trầm tích sau khi loại bỏ vật chất hữu cơ và carbonat được đựng trong các ống 
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nhựa ly tâm PE và thêm đầy bằng dung dịch ZnCl2 1,6 g/l. Hỗn hợp này được ly tâm tốc độ 
cao (3000 RCF trong 5 phút) 3 lần nhằm tách các hạt vi nhựa có tỉ trọng bé nổi phía trên. 
Phần hạt vi nhựa nổi lên trên được lọc qua giấy lọc kẻ ô Milipore với đường kính 47 mm, 
kích thước lỗ lọc 0,45 µm với bộ lọc chân không Nagalene. Trong quá trình lọc, nước cất 
được thêm vào để đảm bảo không còn ZnCl2 tồn dư trên màng lọc. Màng lọc sau khi lọc được 
đựng trong các túi giấy nhôm, sấy khô ở 45 oC đến khối lượng không đổi. Đặc điểm về số 
lượng hạt vi nhựa trong trầm tích được xác định bằng kính hiển vi soi nổi theo hướng dẫn 
của cơ quan khí quyển và đại dương Hoa Kỳ NOAA [4, 19]. Việc xác định và phân loại thành 
phần của các loại hạt vi nhựa có trong môi trường trầm tích sẽ được thực hiện theo hướng 
dẫn của NOAA [4].   

2.4. Phương pháp xác định thành phần hóa học của các hạt vi nhựa 

Do khối lượng hạt vi nhựa thu được sau quá trình lọc khá nhỏ nên các mẫu hạt vi nhựa 
phân bố tại khu vực phía Bắc, Trung tâm và phía Nam vịnh Tiên Yên được gộp chung để xác 
định thành phần hóa học bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại hấp phụ FTIR (Fourier–
transform infrared spectroscopy). Đây là phương pháp phổ biến để xác định thành phần hóa 
học của hạt vi nhựa trong các nghiên cứu gần đây [26]. Hạt vi nhựa ở các mẫu thuộc vùng 
phía Bắc, Trung và Nam vịnh Tiên Yên được gom lại thành 3 mẫu có khối lượng khoảng 3–
5 mg để xác định thành phần hóa học. Các mẫu này được nghiền mịn với chất nền KBr bằng 
cối mã não và được nén chặt bằng máy nén trên đĩa kim loại trước khi tiến hành phân tích 
bằng hệ thống quang phổ hồng ngoại hấp phụ Jasco FTIR 4600. Quá trình phân tích được 
thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phổ phân tích 
FTIR của mẫu hạt vi nhựa được so sánh và phân loại thành phần hóa học theo công bố của 
Gerrit Renner [22]. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả thu được trong quá trình phân tích hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích sẽ 
được tính toán các giá trị trung bình bằng phần mềm SPSS 20.0, các biểu đồ được trình bày 
bằng phần mềm Sigmaplot 12.0. Để xác định sự khác biệt thống kê về phân bố các loại hạt 
vi nhựa trong môi trường trầm tích theo không gian, phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) được thực hiện trên kết quả phân tích số lượng hạt vi nhựa. Trước khi tiến hành 
phân tích, tập mẫu được kiểm định phân phối chuẩn để đáp ứng điều kiện của phân tích 
phương sai. Trong trường hợp tập mẫu không đáp ứng phân phối chuẩn, phương pháp 
Kruskal–Wallis ANOVA được áp dụng để kiểm định khác biệt thống kê về số lượng hạt vi 
nhựa trong trầm tích. Sự khác biệt thống kê giữa các nhóm được ghi nhận khi giá trị p < 0,05. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc điểm phân bố của các loại hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên 

Đặc điểm thành phần số lượng hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên, tỉnh 
Quảng Ninh thể hiện trong Hình 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở khu vực vịnh, số lượng 
hạt vi nhựa dao động từ 236–1324 hạt vi nhựa/kg với giá trị trung bình là 664±68 hạt vi 
nhựa/kg. Ở các mẫu G1–29, G1–30, G1–S08, G2–03, G3–15, G3–25 là những điểm tập trung 
nhiều nhất với số lượng lớn hơn 1000 hạt vi nhựa/kg. Khu vực phía Bắc và Trung tâm vịnh 
Tiên Yên có xu hướng tập trung hạt vi nhựa cao hơn so với khu vực phía Nam của vịnh Tiên 
Yên (Hình 2, 4). Mức độ nhiễm bẩn hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt vịnh 
Tiên Yên nằm ở mức tương đối cao khi so sánh với khu vực tương tự ở Australia và một số 
vùng cửa sông ở Trung Quốc (Bảng 1). Các giá trị này cũng tương đương với một số điểm 
được đánh giá là ô nhiễm rác thải nhựa của Trung Quốc [23–24]. Hạt vi nhựa trong trầm tích 
vịnh Tiên Yên được phân loại với 4 loại chính là Microfiber, Microfoam, Microfragment, 
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Microfilm và không có sự xuất hiện của một số nhóm hạt vi nhựa nguyên sinh khác. Sự khác 
biệt về thống kê về phân bố không gian trong khu vực nghiên cứu chỉ ghi nhận đối với hạt vi 
nhựa Microfragments và không xuất hiện đối với các nhóm hạt còn lại. 

Microfiber chiếm 84,90% thành phần số lượng hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh 
Tiên Yên. Microfiber là loại vi nhựa có dạng sợi, mỏng và dài và rất dễ nhận biết dưới kính 
hiển vi bởi hình dạng sợi đặc trưng với nhiều màu, trắng, xanh lục, lam, đỏ, trong suốt… kích 
thước khá đa dạng từ 0,5–5 mm. Microfiber dạng sợi trong suốt và dẻo xuất hiện rất nhiều 
trong khu vực vịnh Tiên Yên, chúng là sản phẩm phân hủy của các dây lưới đánh cá hay dây 
câu hoặc từ vải may mặc, sản phẩm vệ sinh. Các hạt Microfiber với nhiều màu sắc thường 
có nguồn gốc từ các sợi len hoặc các sợi vải tổng hợp cũng bắt gặp với số lượng hạn chế 
trong khu vực nghiên cứu. Đặc điểm phân bố của Microfiber trong trầm tích cho thấy các hạt 
này có xu hướng tập trung tương đối cao khu vực phía Bắc vịnh Tiên Yên (Kruskal–Wallis 
ANOVA, p = 0,173) (Hình 6b). Đây là khu vực nơi tập trung các hoạt động nuôi ngao, cá 
lồng bè, đánh bắt thủy sản và hoạt động của các khu công nghiệp liên quan đến lĩnh vực dệt 
nhuộm và may mặc [19]. 

 

Hình 2. Số lượng và phân loại các loại hạt vi nhựa trong trầm tích khu vực. 

Bảng 1. Mức độ nhiễm bẩn của vi nhựa tại vịnh Tiên Yên và các khu vực khác trên thế giới. 

Khu vực nghiên cứu Kích thước (mm) Hạt vi nhựa/kg 

Vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 0,25–5 
DĐ: 236–1324 

TB: 664 

Bờ Đông Úc [23] 0,2–5 
DĐ: 83–350 

 

Hồng Kông [24] 0.1–5 
DĐ: 44–458 

TB: 158 

Cửa sông Trường Giang, 

Trung Quốc [25] 
< 5 

DĐ: 20–340 

TB:  121 

Vịnh Sishili, Hoàng Hải, Trung 

Quốc [26] 
< 5 

DĐ: 140–1873 

TB: 499 
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Khu vực nghiên cứu Kích thước (mm) Hạt vi nhựa/kg 

Vịnh Sanggou, Trung Quốc [27] < 5 
DĐ: 699–2824 

TB: 1674 

DĐ: Khoảng dao động; TB: Giá trị trung bình 

 

Hình 3. Hình thái của một số loại hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên. 

Microfragment là loại hạt vi nhựa phổ biến thứ hai trong trầm tích vịnh Tiên Yên chiếm 
khoảng 8,54% thành phần số lượng. Microfragment có nhiều hình dạng, màu sắc và kích cỡ 
khác nhau. Tại khu vực nghiên cứu, các hạt Microfragment thường có màu xanh, vàng, trắng, 
xanh lam, với hình dạng chủ yếu là dạng mảnh vỡ. Kích thước của Microfragment khá đa 
dạng nhưng chủ yếu nằm trong khoảng từ 0,3 mm đến 2 mm. Microfragment là sản phẩm 
phân rã từ các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nhựa, ly nhựa, ống nhựa và các sản 
phẩm nhựa gia dụng. Các loại nhựa dưới tác dụng của sóng, tia UV hay va đập sẽ vỡ ra thành 
các mảnh nhỏ. Tương tự như Microfiber, các hạt Microfragment tập trung chủ yếu tại khu 
vực phía Bắc của vịnh Tiên Yên (Kruskal–Wallis ANOVA, p = 0,006) là khu vực tập trung 
nhiều hoạt động nhân sinh (Hình 6a).       

Microfoam là loại hạt vi nhựa có kích thước tương đối lớn, cấu trúc xốp với hình dạng 
khá đa dạng thường có màu trắng xám hoặc vàng nâu. Mức độ xuất hiện của Microfoam 
trong trầm tích tương đối ít chiếm khoảng 4,99% thành phần số lượng hạt vi nhựa trong môi 
trường trầm tích tại khu vực nghiên cứu hình 6c (Kruskal–Wallis ANOVA, p = 0,597). 
Microfoam thường có tỷ trọng nhẹ nên ít gặp hơn trong môi trường trầm tích so với các 
Microfiber và Microfragment.  

Microfilm là các mảnh vi nhựa có dạng tấm mỏng thấu quang có thường liên quan đến 
túi nylon và bao bì nhựa. Microfilm chiếm 1,57% thành phần số lượng hạt vi nhựa trong trầm 
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tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên. Microfilm trong trầm tích tại khu vực nghiên cứu 
thường trong suốt, có thể gặp màu xanh nhạt hoặc vàng. Kích thước của microfilm dao động 
từ 0,5–1 mm và ít gặp các mảnh có kích thước lớn hơn. Microfilm chủ yếu phân bố trong 
trầm tích tầng mặt tại phía Bắc vùng nghiên cứu và gần đảo Cái Chiên (Kruskal–Wallis 
ANOVA, p = 0,082), nơi có hoạt động đánh bắt thủy sản nhộn nhịp (Hình 6d) [19]. Nhìn 
chung, Microfilm và Microfoam thường có tỷ trọng nhẹ nên có xu hướng ít lắng đọng trong 
môi trường trầm tích so với các loại hạt vi nhựa khác. 

3.2. Thành phần hóa học của các hạt vi nhựa trong trầm tích khu vực nghiên cứu 

 

Hình 4. Phổ IR của một số loại microplastics thuộc khu vực trung tâm vịnh Tiên Yên (cm–1). 

Dựa trên mức độ hấp thụ bước sóng hồng ngoại khác nhau của các liên kết hóa học, các 
nhóm chức của các loại Polyme sẽ có phổ (peak) khác nhau (Hình 4) [22]. Kết quả phân tích 
cho thấy, hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên có thành phần hóa học là các 
polyme loại Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) Polyamide (PA), Polyvinyl chloride 
(PVC), Polystyrene hay PS, Polyethylene terephthalate (PET). Khu vực phía Bắc vịnh Tiên 
Yên có thành phần hóa học đa dạng hơn với 6 loại là PE, PP, PA, PVC, PS, PET so với chỉ 
bốn loại ở vùng trung tâm là PP, PS, PE, PA và 5 loại PE, PP, PA, PVC và PS ở vùng phía 
Nam vịnh. Khu vực phía Bắc vịnh Tiên Yên tập trung nhiều dân cư, hoạt động đánh bắt thủy 
hải sản và đặc biệt là các khu công nghiệp nên nguồn rác thải nhựa từ chất thải sinh hoạt, đô 
thị có xu hướng phát tán hơn. Ngoài ra, khu vực này còn nằm gần thành phố Móng Cái nên 
có thể chịu ảnh hưởng do rác thải nhựa được vận chuyển từ khu vực này và tích tụ tại đây.  

Thành phần hóa học của hạt vi nhựa trong khu vực này cho thấy nguồn gốc rác thải trong 
khu vực đến từ rác thải sinh hoạt, rác thải đô thị và có thể có liên quan đến hoạt động sản 
xuất công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên, các loại hạt vi nhựa ở khu 
vực này phần lớn là loại hạt vi nhựa thứ sinh, bị vỡ ra trong quá trình phân hủy từ rác thải 
nhựa qua các hoạt động sinh hoạt của người dân. Nhiều nghiên cứu về sự phân bố hạt vi nhựa 
trong trầm tích ở môi trường tương tự trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng nguồn gốc của các hạt 
vi nhựa thứ sinh tập trung chủ yếu ở gần cửa sông và các nơi tập trung đông dân cư nơi các 
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hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra nhộn nhịp [29, 30]. Điển hình như loại nhựa PA 
được sử dụng làm tạo thành lưới đánh cá, bao bì nylong, vải may mặc… Nhựa PE, là loại 
nhựa phổ biến sử dụng trong các loại túi nylon, thùng can, cốc nhựa, áo mưa... Nhựa PP 
thường sử dụng làm dây câu, bao bì, màng bọc thực phẩm, vải không dệt… Nhựa PVC được 
sử dụng phổ biến trong việc làm vải bạt, ống nước,… [4, 5, 21]. Nhìn chung, thành phần hóa 
học của các loại nhựa trong môi trường trầm tích tại khu vực vịnh Tiên Yên đã phản ánh 
được các nguồn phát sinh rác thải nhựa từ các hoạt động nhân sinh chủ yếu trong khu vực. 

 

Hình 5. Bản đồ phân bố số lượng hạt vi nhựa trong trầm tích vịnh Tiên Yên. 

3.3. Đặc điểm phân bố hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên               

Đặc điểm phân bố thành phần số lượng hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên 
Yên được thể hiện trong Hình 6, 7. Số lượng các hạt vi nhựa ở khu vực ven bờ thường có giá 
trị cao hơn khu vực giữa vịnh Tiên Yên. Khu vực phía Nam vịnh Tiên Yên với có diện tích 
bãi triều lớn, địa hình mở, hoạt động nhân sinh hạn chế có xu hướng tập trung số lượng hạt 
vi nhựa thấp hơn so với các khu vực khác. Khu vực phía Bắc vịnh Tiên Yên tập trung dân cư 
với nhiều hoạt động nhân sinh, khu công nghiệp, gần với thành phố Móng Cái có mức độ tập 
trung số lượng hạt vi nhựa trong trầm tích cao hơn các khu vực còn lại (Hình 7). Vịnh Tiên 
Yên là vịnh kín với tổng dòng chảy có xu hướng từ phía Bắc xuống, trao đổi nước với vùng 
biển bên ngoài qua chủ yếu cửa Tiểu, cửa Đại nên nguy cơ tích tụ chất ô nhiễm trong khu 
vực này là khá lớn [28]. Đặc điểm phân bố thành phần số lượng của hạt vi nhựa trong trầm 
tích tầng mặt tại khu vực vịnh Tiên Yên cho thấy số lượng hạt vi nhựa trong môi trường trầm 
tích có tương quan thuận với mức độ tập trung hoạt động nhân sinh. Khu vực phía Bắc tập 
trung nhiều hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại thị trấn Quảng Hà, khu công nghiệp Hải 
Hà và gần thành phố Móng Cái có xu hướng tập trung số lượng hạt vi nhựa cao và thành 
phần hóa học đa dạng hơn so với vùng ven bờ huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên với ít hoạt 
động phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu gần đây cho 
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thấy rác thải sinh hoạt, đô thị và công nghiệp là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm rác thải 
nhựa trong môi trường biển và đại dương [13, 23–25, 29,30]. 

 

Hình 6. Phân bố các loại hạt vi nhựa trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã có 
dấu hiệu nhiễm bẩn các hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích. Đặc điểm thành phần số 
lượng hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt tại vịnh Tiên Yên ở mức tương đương 
với các khu vực chịu nhiều tác động của ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới. Thành phần hóa 
học của các hạt vi nhựa trong khu vực cho thấy nguồn gốc của chúng có thể liên quan đến 
hoạt động nhân sinh như phát triển đô thị, rác thải sinh hoạt và công nghiệp, nuôi trồng và 
đánh bắt thủy hải sản diễn ra trong khu vực. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguồn phát 
sinh rác thải nhựa cần có các nghiên cứu chi tiết và cụ thể về quá trình vận chuyển và hành 
vi của các loại hạt vi nhựa tại khu vực vịnh Tiên Yên. 

Đóng góp cho nghiên cứu: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.V.D., T.H.D, N.Đ.T., N.T.T.; 
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: L.V.D., T.H.D, T.Đ.Q.; Xử lý số liệu: L.V.D., T.H.D.; 
Phân tích mẫu: T.H.D., L.T.K.L.; Lấy mẫu: L.V.D., T.H.D, T.Đ.Q., N.Đ.T., N.T.T.; Viết bản 
thảo bài báo: L.V.D., T.H.D, N.Đ.T., L.T.K.L; Chỉnh sửa bài báo: T.H.D., L.V.D., N.Đ.T, 
T.Đ.Q., N.T.T. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp nhà nước “Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển việt 
nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng, Mã số: BĐKH. 
23/16–20.”, mã số BĐKH.23/16–20. Tập thể tác giả trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ 
quan địa phương trong quá trình khảo sát và thực hiện nghiên cứu này. 
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Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: In recent years, microplastics pollution has been strongly threatened the marine 
environment and marine ecosystems in the world. Previous studies showed that Vietnam is 
one of the leading countries in plastic wastes discharged to the ocean and microplastics 
pollution becomes a prior research issue in Vietnam. In the present study, we analyzed the 
distribution and chemical composition of microplastics in surface sediment samples from 
Tien Yen Bay, Vietnam. Results showed that microplastic concentrations ranged from 236–
1324 particles/kg with the mean value was 664±68 particles/kg. The composition of 
microplastic particles was 8.54%, 4.99%, 84.9% and 1.57% for microfragments, 
microfoams, microfibers, and microfilms, respectively. Chemical characteristics of 
microplastics showed that popular plastics such as PE, PP, PA, PVC, PS, PET were found 
in surface sediment samples of Tien Yen Bay. Microplastic particles were relatively 
concentrated in the Northern part of Tien Yen Bay and may be related to local anthropogenic 
activities. The level of microplastics contamination in surface sediments from Tien Yen Bay 
was relatively higher than other sites in the world, which required effective management 
measures for reducing microplastic wastes in this area. 
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