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VỀ BẢN BÁO CÁO NÀY
Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2019 được dựa trên dữ liệu từ nền tảng tập
trung dữ liệu chất lượng không khí tức thời lớn nhất thế giới, kết nối nỗ lực của hàng ngàn sáng
kiến vận hành bởi người dân, cộng đồng, công ty, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ.
Thông qua việc tổng hợp, xác thực và hiện thị dữ liệu tức thời từ các trạm quan trắc do
chính quyền và do các cá nhân, tổ chức vận hành, IQAir nỗ lực nâng cao nhận thức về ô nhiễm
không khí, cho phép mọi người hành động để cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe.
Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2019 dựa trên tập hợp thông tin được cung
cấp thông qua nền tảng nói trên. Nó chỉ bao gồm dữ liệu PM2,5 (bụi mịn) được thu thập từ các trạm
quan trắc chất lượng không khí trên mặt đất với đặc tính có sẵn của dữ liệu ở mức cao.
Một bản trình bày mở rộng trực tuyến có sẵn về các thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong
năm 2019 cho phép khai thác thêm về chất lượng không khí giữa các vùng và tiểu vùng khác nhau
vào năm 2019 theo định dạng tương tác. Thông tin chất lượng không khí trực tuyến và dự báo của
tất cả các địa điểm nói trên cũng có thể được khám phá thông qua Bản đồ Chất lượng Không khí
IQAir. Bản đồ này trình bày tổng quan dữ liệu chất lượng không khí tức thời trên thế giới tại một
địa chỉ truy cập.
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TÓM TẮT TỔNG QUAN
Ô nhiễm không khí là mối nguy về sức khỏe môi trường cấp bách nhất mà dân số toàn cầu
chúng ta phải đối mặt. Uớc tính nó đã góp phần gây ra 7 triệu ca chết sớm mỗi năm, trong khí có tới 92%
dân số thế giới phải hít thở bầu không khí độc hại (WHO, 2016). Còn ở các nước kém phát triển, có 98%
trẻ em dưới năm tuổi phải hít thở bầu không khí độc hại. Do đó, ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính
gây tử vong cho trẻ em dưới 15 tuổi, cướp đi 600.000 sinh mạng mỗi năm (WHO, 2018). Về mặt tài
chính, những cái chết sớm do ô nhiễm không khí gây thiệt hại khoảng 5 nghìn tỷ đô la Mỹ vì tổn thất
phúc lợi trên toàn thế giới (Ngân hàng Thế giới, 2016).
Báo cáo này trình bày dữ liệu PM2,5 được công bố công khai trong năm 2019,
Trong khi 90%
nhằm làm nổi bật tình trạng ô nhiễm bụi mịn trên toàn thế giới và nâng cao nhận
dân số toàn cầu
thức về việc truy cập công khai dữ liệu chất lượng không khí. Phần lớn các dữ
hít thở không khí
liệu này được công bố tức thời hoặc gần tức thời từ các nguồn thuộc chính phủ,
vượt quá các mục
cũng như các thiết bị quan trắc chất lượng không khí phi chính phủ được hoạt
tiêu tiếp xúc của
động và xác tính độc lập.
WHO, thì phần
Phân chia theo khu vực thì Nam Á, Đông Nam Á và Tây Á chịu gánh nặng lớn
lớn người dân
nhất về tổng ô nhiễm bụi mịn (PM2,5), với chỉ 6 trong số 355 thành phố được lựa
trên thế giới vẫn
chọn trong các khu vực này đạt các mục tiêu hàng năm của WHO. Các thành
chưa tiếp cận
phố trong các khu vực này cũng bị xếp hạng cao trong nhóm đầu của bảng xếp
được thông tin
hạng thành phố toàn cầu. Trong số 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong
chất lượng không
năm 2019 thì có tới 21 thành phố ở Ấn Độ nói riêng, 27 thành phố ở Nam Á và
khí.
tất cả 30 thành phố hàng đầu này đều nằm trong khu vực Đại châu Á.
Bằng cách sử dụng mức trung bình dân số có trọng số, dựa vào dữ liệu có sẵn thì Bangladesh
nổi bật lên là quốc gia ô nhiễm PM2,5 nhất. Pakistan, Mông Cổ, Afghanistan và Ấn Độ lần lượt xếp sau
đó, lần lượt hơn kém nhau 10%. Bosnia và Herzegovina là quốc gia xếp hạng cao nhất ở châu Âu về ô
nhiễm PM2,5 và nổi bật lên là quốc gia ô nhiễm thứ 14 trên toàn cầu, chỉ thấp hơn 4μg/m³ so với mức
trung bình PM2,5 của Trung Quốc.
Công bố dữ liệu quan trắc tức thời là điều cần thiết để giải quyết vấn đề cấp bách của ô nhiễm
không khí. Những gì không được đo đạc thì không thể kiểm soát được, và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp
người dân ứng phó nhanh chóng và bảo vệ sức khỏe của họ.
Năm 2019 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về độ bao phủ của mạng lưới quan
trắc chất lượng không khí. Số lượng trạm quan trắc trong báo cáo này đã tăng hơn
200% so với năm trước đó. Sự gia tăng này là nhờ mạng lưới quan trắc thuộc chính
phủ đươc mở rộng và thêm mới, cũng như nhờ số lượng các cảm biến từ các tổ
chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các cá nhân.
Tuy nhiên, nhiều người dân trên thế giới vẫn thiếu quyền truy cập thông tin chất
lượng không khí. Thường thì những khu vực này được ước tính đối mặt với tình
trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới, đặt một số lượng lớn dân số
vào rủi ro về sức khỏe. Cần có thêm nhiều dữ liệu quan trắc để thu hẹp khoảng
cách thông tin và giải quyết ô nhiễm không khí trên phạm vi toàn cầu tốt hơn.

Nhận thức
về ô nhiễm
không khí
còn thấp ở
những vùng
có mức độ ô
nhiễm có
thể cao
nhưng việc
quan trắc
tức thời còn
bị hạn chế.
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DỮ LIỆU ĐẾN TỪ ĐÂU?
Báo cáo này bao gồm dữ liệu được tổng hợp từ một loạt các trạm quan trắc PM2,5 trên mặt đất. Nguồn
dữ liệu bao gồm dữ liệu tức thời, theo giờ từ các trạm quan trắc của chính phủ và các máy quan trắc PM2,5 vận
hành bởi các cá nhân và tổ chức tư nhân vận hành đã được xác thực. Một số địa điểm được bổ sung bằng các bộ
dữ liệu lịch sử của chính phủ về kết quả đo PM2,5 theo giờ.
Kết quả đo được thu thập ở cấp trạm quan trắc, sau đó được nhóm lại theo các khu dân cư. Mặc dù quy
mô và mật độ của các khu dân cư này khác nhau, phần lớn là các khu vực đô thị, và vì mục đích của báo cáo
này, tất cả các khu dân cư sau đây được gọi là các thành phố.
TẠI SAO LÀ PM2,5?
Báo cáo này tập trung vào nồng độ PM2,5, vì đây là chất ô nhiễm được coi là có hại nhất đối với sức
khỏe con người. PM2,5 được định nghĩa là các hạt bụi trong môi trường không khí xung quanh có kích thước lên
tới 2,5 μm. Kích thước siêu nhỏ của nó cho phép các hạt bụi này thâm nhập sâu vào máu qua hệ hô hấp và từ đó
đi khắp cơ thể, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe như gây ra hen suyễn, ung thư phổi và bệnh tim. Ô nhiễm
không khí cũng gây nên tình trạng sinh thiếu cân, tăng nhiễm bệnh hô hấp cấp tính và đột quỵ.
Ô nhiễm không khí xung quanh trên toàn cầu chiếm1:
- 29% các ca tử vong và bệnh tật do ung thư phổi
- 17% các ca tử vong và bệnh tật do nhiễm bệnh hô hấp dưới cấp tính
- 24% các ca tử vong do đột quỵ
- 25% các ca tử vong và bệnh tật do bệnh tim thiếu máu cục bộ
- 43% các ca tử vong và bệnh tật do bệnh nghẽn phổi mạn tính
Bụi PM có thể bắt nguồn từ một loạt các nguồn. Quá trình đốt từ động cơ xe, công nghiệp,
hỏa hoạn và đốt than là những nguồn nhân tạo phổ biến nhất, trong khi bão cát, nông
nghiệp và các hóa chất phản ứng trong bầu khí quyển là những nguồn tự nhiên phổ biến
nhất

Tóc người

60 μm

1

PM10

PM2,5

10 μm

2,5 μm

https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
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TRÌNH BÀY DỮ LIỆU
Để liên hệ các giá trị nồng độ với một tham chiếu dễ hiểu hơn về rủi ro sức khỏe, báo cáo này đề cập
đến hai khuyến cáo về ô nhiễm PM2,5: Giá trị khuyến cáo Chất lượng Không khí của Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) đối với phơi nhiễm PM2,5 và Chỉ số Chất lượng Không khí Hoa Kỳ (US AQI). Chỉ thị màu sử dụng tiêu
chuẩn EPA Hoa Kỳ, được bổ sung thêm giá trị của WHO cho các dữ liệu dưới 10μg/m³.
KHUYẾN CÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CỦA WHO
WHO khuyến cáo ngưỡng phơi nhiễm PM2,5 trung bình hàng năm là 10 μg/m³ để giảm thiểu rủi ro ảnh
hưởng sức khỏe tới con người, trong khi khuyến cáo rằng không có mức độ phơi nhiễm nào được chứng minh là
không có tác động đến sức khỏe.
Mục tiêu PM2,5 của WHO: 10 μg/m³
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HOA KỲ (AQI Hoa Kỳ)
AQI Hoa Kỳ là một trong những chỉ số được công nhận rộng rãi nhất để truyền đạt về chất lượng không
khí. Chỉ số này chuyển đổi nồng độ chất ô nhiễm thành thang màu từ 0 đến 500, trong đó các giá trị cao hơn cho
thấy sự đe dọa sức khỏe tăng lên. Hệ thống AQI Hoa Kỳ hiển thị mức "Tốt"(<12μg/m3), cao hơn một chút so
với khuyến cáo Chất lượng Không khí của WHO (<10μg/m3).
Thang đo AQI Hoa Kỳ

PM2,5
(μg/m3)

Khuyến cáo về sức khỏe
(tiếp xúc 24 giờ)

Tốt

0 – 50

0 – 12,0

Chất lượng không khí tốt và gây ra ít hoặc
không rủi ro tới sức khỏe con người.

Trung bình

51 – 100

12,1 – 35,4

Những người nhạy cảm nên tránh hoạt động
ngoài trời vì họ có thể gặp các triệu chứng về hô
hấp.

Không tốt đối
với các nhóm
nhạy cảm

101 – 150

35,5 – 55,4

Mọi người, đặc biệt là những người nhạy cảm,
có nguy cơ gặp phải các vấn đề về dị ứng và hô
hấp.

Xấu

151 – 200

55,5 – 150,4

Tăng khả năng tác động xấu và trầm trọng hơn
cho tim và phổi của con người.

Rất xấu

201 – 300

150,5 – 250,4

Sức khỏe mọi người sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Những người nhạy cảm nên hạn chế các hoạt
động ngoài trời.

Nguy hại

301 +

250.5 +

Mọi người có nguy cơ cao gặp phải các tác động
xấu về sức khỏe và dị ứng nghiêm trọng. Mọi
người nên tránh các hoạt động ngoài trời.
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TỔNG QUAN TOÀN CẦU
Phơi nhiễm PM2,5 theo quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu
Bản đồ này thể hiện mức độ phơi nhiễm PM2,5 trung bình theo quốc gia, được tính từ dữ
liệu cấp thành phố có sẵn với số dân làm trọng số. Các quốc gia và vùng lãnh thổ màu xám chỉ
ra rằng các địa điểm này không có đủ dữ liệu PM2,5 cho năm 2019.

Bản đồ toàn cầu về phơi nhiễm PM2,5 ước tính theo quốc gia/vùng lãnh thổ năm 2019
Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á phải chịu nồng độ PM2,5
trung bình hàng năm cao nhất theo dân số.
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XẾP HẠNG QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI
Sắp xếp theo nồng độ PM2,5 trung bình (μg/m³), được tính dựa trên dữ liệu dân số có sẵn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bangladesh
Pakistan
Mông Cổ
Afghanistan
Ấn Độ
Indonesia
Bahrain
Nepal
Uzbekistan
Iraq
Trung Hoa Đại lục
Các tiểu VQ Ả rập (UAE)
Kuwait
Bosnia & Herzegovina
Việt Nam
Kyrgyzstan
Bắc Macedonia
Syria
Cộng hòa Công gô
Myanmar
Ghana
Uganda
Armenia
Bulgaria
Sri Lanka
Hàn Quốc
Iran
Thái Lan
Kazakhstan
Kosovo
ĐK Ma Cao
Serbia
Peru

83,3
65,8
62,0
58,8
58,1
51,7
46,8
44,5
41,2
39,6
39,1
38,9
38,3
34,6
34,1
33,2
32,4
32,2
32,1
31,0
30,3
29,1
25,5
25,5
25,2
24,8
24,3
24,3
23,6
23,5
23,5
23,3
23,3

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Lào
Chile
Hy Lạp
Ả rập Saudi
Nam Phi
Nigeria
Algeria
Campuchia
Israel
Thổ Nhĩ Kỳ
ĐK Hồng Kông
Guatemala
Ethiopia
Georgia
Mexico
Đảo Síp
Malaysia
Croatia
Singapore
Ba Lan
Romania
Jordan
Ai Cập
Philippines
Đài Loan
Italia
Ukraina
Slovakia
Angola
Brazil
Colombia
Argentina
Hungary

23,1
22,6
22,5
22,1
21,6
21,4
21,2
21,1
20,8
20,6
20,3
20,2
20,1
20,1
20,0
19,7
19,4
19,1
19,0
18,7
18,3
18,3
18,0
17,6
17,2
17,1
16,6
16,1
15,9
15,8
14,6
14,6
14,6

67 Lithuania
68 CH Séc
69 Latvia
70 Bỉ
71 Pháp
72 Áo
73 Nhật Bản
74 Đức
75 Hà Lan
76 Thụy Sỹ
77 Ireland
78 Vương quốc Anh
79 Costa Rica
80 Puerto Rico
81 Nga
82 Tây Ban Nha
83 Luxembourg
84 Đan Mạch
85 Malta
86 Bồ Đào Nha
87 Hoa Kỳ
88 Ecuador
89 Úc
90 Canada
91 New Zealand
92 Na Uy
93 Thụy Điển
94 Estonia
95 Phần Lan
96 Iceland
97 Quần đảo Virgin
98 Bahamas

14,5
14,5
13,3
12,5
12,3
12,2
11,4
11,0
10,9
10,9
10,6
10,5
10,4
10,2
9,9
9,7
9,6
9,6
9,4
9,3
9,0
8,6
8,0
7,7
7,5
6,9
6,6
6,2
5,6
5,6
3,5
3,3
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XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THỦ ĐÔ THEO KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI
Sắp xếp theo nồng độ PM2,5 trung bình hàng năm (μg/m³)

Hà Nội
(46,9)

Nồng độ PM2,5 khuyến cáo bởi WHO

Nồng độ PM2,5 khuyến cáo bởi WHO

Bảng xếp hạng thành phố thủ đô so sánh giá trị PM2,5 trung bình hàng năm của năm 2019 giữa các thành phố thủ
đô có sẵn trong bộ dữ liệu của báo cáo này. Các quốc gia trong khu vực châu Á và Tây Á chiếm vị trí hàng đầu
trong bảng xếp hạng thành phố thủ đô theo khu vực. Delhi tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng này trong năm thứ
hai liên tiếp, với mức PM2,5 hàng năm gần gấp 10 lần so với mức nồng độ khuyến cáo của WHO.
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TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC CÔNG CỘNG
Quan trắc chất lượng không khí công cộng thay đổi đáng kể giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung
Hoa đại lục, Nhật Bản và Hoa Kỳ có các mạng lưới quan trắc chính phủ lớn nhất thế giới, liên tục công bố dữ
liệu chất lượng không khí tức thời. Bản đồ dưới đây minh họa sự phân phối toàn cầu của các trạm quan trắc chất
lượng không khí PM2,5, đáp ứng các tiêu chí về sự có sẵn cho năm 2019.

Sự phân bố toàn cầu của các trạm quan trắc chất lượng không khí PM2,5 có trong báo cáo này
Các chấm màu đỏ chỉ các trạm chính phủ. Các chấm xanh chỉ dữ liệu từ các máy quan trắc chất lượng không khí hoạt động độc lập.

Bản đồ này chỉ ra rằng nhiều khu vực đông dân cư vẫn thiếu dữ liệu quan trắc, đặc biệt là ở các lục địa
châu Phi và Nam Mỹ.
Các nước phát triển có xu hướng đạt được nhiều hơn đặc tính có sẵn của dữ liệu và mức độ truy cập
công cộng so với các nước đang phát triển.
Các vị trí thiếu mạng lưới quan trắc tức thời của chính phủ có thể được hưởng lợi từ các cảm biến chất
lượng không khí giá rẻ được cài đặt và quản lý với ít tài nguyên hơn và tạo cơ hội tăng tốc truy cập thông tin
chất lượng không khí. Dữ liệu được thu thập từ các trạm quan trắc chi phí thấp và được xác thực bởi trí thông
minh nhân tạo từ nền tảng IQAir AirVisual cũng được nói đến trong báo cáo này. Các trạm quan trắc này cung
cấp dữ liệu chất lượng không khí công cộng tức thời duy nhất cho Algeria, Andorra, Angola, Armenia,
Bahamas, Campuchia, Costa Rica, Cộng hòa Congo, Ai Cập, Ghana, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Latvia,
Myanmar, Nigeria , Ả Rập Saudi, Syria và Serbia.

10

ĐÔNG Á
Trung Hoa đại lục

ĐK Hồng Kông

Nhật Bản

ĐK Ma Cao

Mông Cổ

Hàn Quốc

Đài Loan

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Mông Cổ 62,0)

trung bình
năm
(μg/m³)
2. Trung Hoa đại lục
(39,1)
trung bình năm
(μg/m³)
3. Hàn Quốc (24,8)
trung bình năm
4. Ma (μg/m³)
Cao (23,5)

trung bình
năm (μg/m³)
trung bình năm
(μg/m³)
6. Đài Loan
(17,2)
5. Hong Kong (20,3)

trung bình
7. Nhật
Bản(μg/m³)
(11,4)
năm

trung bình
năm
(μg/m³)
Nồng độ PM2,5
trung bình năm (μg/m³)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
(μg/m³)

TÓM LƯỢC

16,9%

Dữ liệu thu thập năm 2015 cho thấy 35% trường hợp tử vong sớm do ô
nhiễm không khí trên toàn cầu xảy ra ở Đông Á, ngay sau đó là Nam Á
(33%) (Liên minh không khí sạch, 2019). Nhìn chung, khu vực này đã
thực hiện các bước đi quan trọng để giảm thiểu vấn đề này, từ việc thiết
lập mạng lưới quan trắc quốc gia và điều tiết các nguồn phát thải.

Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

5,9

110,1

Obihiro, Nhật Bản

Hotan, Trung Hoa đại lục

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực

Các thành phố ô nhiễm
nhất trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Trong khi các nguồn ô nhiễm khác nhau xuyên suốt khu vực, những
nguồn phổ biến của các hạt bụi trong không khí gồm có sản xuất năng
lượng từ than, từ việc thiếu các quy định và tuân thủ phát thải công
nghiệp, phương tiện vận tải đường bộ chạy dầu và từ hệ thống đun nấu
sinh hoạt. Ô nhiễm xuyên biên giới là mối lo ngại đối với Hồng Kông,
Đài Loan và Hàn Quốc, vì bão bụi theo mùa và phát thải công nghiệp
có thể di chuyển rất xa và ảnh hưởng nhiều đến khu vực này (TAQMN,
2019).
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Á có trong
báo cáo này đều có mạng lưới quan trắc tức thời và công cộng của
chính phủ. Nhìn chung, khu vực này đạt được độ bao phủ và đặc tính
có sẵn của dữ liệu tốt nhất trên toàn cầu.
Trong số các quốc gia được nêu trong báo cáo này, mạng lưới quan trắc
không khí quốc gia của Trung Hoa đại lục có số lượng lớn nhất với gần
2.200 trạm, trong khi Nhật Bản là nơi có mật độ quan trắc lớn nhất tính
trên diện tích khu vực, với một trạm cho mỗi 210 km2, ít hơn khoảng
400 trạm so với Trung Hoa đại lục .
Trong năm 2019, lần đầu tiên phạm vi quan trắc quốc gia Mông Cổ mở
rộng ra ngoài Ulaanbaatar nhờ vào việc triển khai bổ sung các cảm biến
của một tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, trong khi các trạm quan trắc
đã tăng từ 8 trong năm 2018 lên 37 vào năm 2019, dữ liệu quan trắc
vẫn còn thưa thớt trên cả nước.
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TRUNG HOA ĐẠI LỤC
PM2,5
(μg/m³)

Bắc Kinh

Thành Đô

Quảng Châu
Thanh Hoa

Thượng Hải

Trùng Khánh

250,4

150,4

55,4

35,4

12,0
10,0
2016

2015

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

PM2,5
(μg/m³)

Trung bình
năm 2019

2018

2017

2019

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 5 năm
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bắc Kinh
Thượng Hải
Quảng Châu
Thanh Hoa
Thành Đô

Trùng Khánh

TIẾN TRIỂN
Trong khi 48 thành phố của Trung Quốc nằm trong 100 thành phố ô nhiễm nhất, số lượng
thành phố được bao phủ mạng lưới quan trắc cũng thấy cam kết mạnh mẽ của nước này về
quan trắc chất lượng không khí, thực tế hiện nay là một trong những mạng lưới quan trắc quốc
gia hàng đầu thế giới. Kể từ khi thực hiện Kế hoạch Hành động Phòng ngừa và Kiểm soát Ô
nhiễm Không khí năm 2013 (Huang, Pan, Guo, & Li, 2018), Trung Quốc đã đạt được mức
giảm đáng kể về nồng độ PM2,5 tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là Bắc Kinh [xem bên dưới].

Bắc Kinh, Trung Quốc

CÁC THÁCH THỨC
Trong khi chất lượng không khí ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đang được cải thiện,
những thách thức đáng kể vẫn còn. Trong đó, có sự phụ thuộc đáng kể vào than đá là một
phần của cơ cấu năng lượng của Trung Quốc1 (BP, 2019), đây là tác nhân chính gây ra phát
thải PM2,5 ra môi trường xung quanh và các chất ô nhiễm tạo thành PM2,5 trong khí quyển
(SO2 và NOx). Mặc dù Trung Quốc đang đạt được mức tăng trưởng lớn nhất so với bất kỳ
quốc gia nào về năng lượng tái tạo, nhưng nước này vẫn chiếm khoảng một nửa mức tiêu thụ
than của thế giới, và có kế hoạch tiếp tục mở rộng các nhà máy điện than mới (Chung, 2019).
Phát thải dầu diesel từ giao thông vận tải cũng góp một phần quan trọng (Hội đồng Giao
thông Sạch Quốc tế, 2019). Năm 2019, chỉ có 2% trong số 400 thành phố trong báo cáo này
đạt được mức khuyến cáo PM2,5 hàng năm của WHO là < 10μg/m3, trong khi 53% thành phố
đã đạt được mục tiêu hàng năm ít nghiêm ngặt hơn của Trung Quốc là <35μg/m3.
Ngoài ra, các khu vực phía Bắc Trung Quốc thường đối mặt với ô nhiễm do bão bụi có thể sẽ
gặp phải các hiện tượng ngày càng dữ dội trong tương lai, gây ra bởi các hệ lụy của biến đổi
khí hậu như nhiệt độ toàn cầu tăng lên, sa mạc hóa và gió bão tăng cường dữ dội (UNESCAP,
2018).
ĐIỂM NHẤN: BẮC KINH
Trong bảy năm liên tiếp, nồng độ PM2,5 tại Bắc Kinh đã giảm dần, chứng tỏ sự thành công và
phát triển của chương trình quản lý chất lượng không khí Bắc Kinh. So với năm 2009, nồng
độ PM2,5 trung bình hàng năm giảm hơn một nửa, trong khi số giờ có mức chất lượng không

1

Số giờ hàng năm với các mức độ ô nhiễm PM2,5
khác nhau
khí "Tốt" theo US AQI thường xuyên gấp bốn lần.
Trong tháng 8 năm 2019, Bắc Kinh đã có được tháng
sạch nhất trong lịch sử.

Năm 2018, tiêu thụ than chiếm 59% lượng tiêu thụ năng lượng trực tiếp của Trung Quốc, nó cũng chiếm hơn một nửa

tổng lượng than tiêu thụ trên toàn thế giới (50,5%). (BP, 2019)
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HÀN QUỐC
PM2,5
(μg/m³)

Seoul

Incheon

Daejeon

Busan

Daegu

Ulsan

250,4

150,4
55,4
35,4
12,0
10,0
2018

2017

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
PM2,5
(μg/m³)

Trung bình
năm 2019

1

2

3

2019

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 3 năm
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

Seoul
Busan
Incheon
Daegu
Daejeon
Ulsan

Seoul, Hàn Quốc
TIẾN TRIỂN
Hàn Quốc có một mạng lưới quan trắc chất lượng không khí dày đặc, nổi bật với
cam kết mạnh mẽ trong việc theo dõi và cải thiện chất lượng không khí. Từ năm
2018 đến 2019, mạng lưới quan trắc quốc gia đã tăng cường quan trắc ô nhiễm đô
thị, bao gồm cả quan trắc PM2,5. Phần lớn ô nhiễm bụi ở Hàn Quốc là theo mùa, dữ
liệu 2019 chỉ ra rằng nhiều thành phố có lượng PM2,5 suốt các tháng mùa đông gần
gấp đôi so với các tháng mùa hè.
Sau đỉnh điểm ô nhiễm vào tháng 3 năm 2019, chính phủ đã quy định phân loại ô
nhiễm không khí quốc gia là “thảm họa xã hội”. Điều này cho phép truy cập vào
các quỹ cứu trợ khẩn cấp và một loạt các biện pháp xử lý phát thải theo mùa, có
hiệu lực từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau (Chung, 2019). Các biện pháp này bao
gồm đóng cửa tới một phần tư các nhà máy nhiệt điện than, giới hạn hoạt động tại
các nhà máy nhiệt điện than khác ở mức 80% và hạn chế lưu thông đối với các loại
xe phát thải cấp 5 ở các khu vực đô thị (Regan, 2019). Vì các biện pháp mới này
đã được đưa ra vào cuối đợt đỉnh điểm ô nhiễm mùa đông 2019 nên tác động của
chúng đối với mức độ ô nhiễm vẫn còn hiệu quả vào năm 2020.
CÁC THÁCH THỨC
Vào năm 2019, không một thành phố nào ở Hàn Quốc đáp ứng được mức khuyến
cáo PM2,5 hàng năm của WHO là 10μg/m3. Trong các quốc gia OECD, Hàn Quốc
là nước có nồng độ PM2,5 trung bình cao nhất vào năm 2019 . Ô nhiễm không khí
vẫn là một vấn đề ở cả khu vực thành thị và nông thôn, các địa điểm ô nhiễm nhất
và các địa điểm sạch nhất của Hàn Quốc chỉ cách nhau ở mức 15 μg/m3 nồng độ
PM2,5 hàng năm. Mặc dù ô nhiễm không khí xuyên biên giới có thể mang thêm
lượng bụi PM2,5 từ các nước láng giềng, nhưng người ta ước tính khoảng một nửa
lượng bụi PM2,5 ở nước này là ở trong nước [1]. Các chính sách của Chính phủ
Hàn Quốc về ô nhiễm không khí chủ yếu tập trung vào các chính sách đo đạc và
giảm phát thải tạm thời. Đây có thể là lý do mà việc cải thiện chất lượng không khí
ở Hàn Quốc đã bị đình trệ trong nhiều năm qua.
ĐIỂM NHẤN: LUẬT PHÁP 2019
Trong các quốc gia OECD, Hàn Quốc xếp hạng cao nhất về mức độ phơi nhiễm
PM2,5 trung bình hàng năm. Ở cấp độ thành phố, 61 trong 100 thành phố ô nhiễm
nhất ở các nước OECD đều nằm ở Hàn Quốc. Đây là một sự gia tăng đáng kể khi
trong năm 2018 có 44 thành phố. Các nhà máy điện than đóng góp vào hơn 40%
cơ cấu năng lượng của Hàn Quốc (Regan, 2019). Trong khi những phát thải này

Số giờ hàng năm với các mức độ ô nhiễm PM2,5 khác nhau
hiện đang được hạn chế vào những tháng mùa đông từ tháng
12 đến tháng 3 năm sau nhờ các biện pháp mới của chính
phủ, thì sự thay đổi trong việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch
trong công nghiệp, sản xuất và vận tải là điều cần thiết để
giải quyết ô nhiễm bụi hiệu quả hơn trong lâu dài.
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ĐÔNG NAM Á
Campuchia | Indonesia | Lào | Malaysia | Myanmar | Philippines | Singapore | Thái Lan | Việt Nam
PM2,5
(μg/m³)

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Indonesia (51,7)

250,4

150,4

55,4

35,4

12,0
10,0

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

năm
(μg/m³)
trung bình năm
3. Myanmar (31,0)
(μg/m³)
trung bình năm
4. Thái Lan (24,3)
(μg/m³)
trung bình năm
5. Lào (23,1)
(μg/m³)
trung bình năm
6. Campuchia (21,1)
(μg/m³)
trung bình năm
7. Malaysia (19,4)
(μg/m³)
trung bình
8.Singapore (19,0)
năm (μg/m³)
trung bình năm
9.Philippines (17,6)
(μg/m³)
trung bình năm
Nồng độ PM2,5 (μg/m³)
trung bình năm (μg/m³)
trung
bình
2. Việt Nam
(34,1)

(μg/m³)

3,2%
TÓM LƯỢC

Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

4,0

81,3
Nam Tangerang, Indonesia

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực
Các thành phố ô nhiễm nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các nguồn phát thải của Đông Nam Á bao gồm phát thải từ giao thông,
đốt sinh khối, sản xuất năng lượng từ than và công nghiệp. Sự tăng
trưởng và phát triển nhanh chóng thường làm trầm trọng thêm chất
lượng không khí ở các khu vực đô thị, vì hoạt động xây dựng và tăng
tiêu thụ năng lượng dẫn đến tăng bụi PM2,5 trong môi trường xung
quanh. Jakarta là thành phố thủ đô ô nhiễm PM2,5 nhất ở khu vực này,
tiếp theo là Hà Nội. Mức PM2,5 hàng năm của Jakarta, cao hơn gần 20%
so với Bắc Kinh trong năm 2019.
Khu vực này cũng dễ bị thay đổi theo mùa mạnh mẽ. Đốt ngoài trời là
hoạt động nông nghiệp nhanh chóng giải phóng mặt bằng để canh tác
các loại cây trồng trong tương lai. Việc này thường ảnh hưởng đến chất
lượng không khí xuyên biên giới từ tháng 7 đến tháng 11. Trong khi
mùa mưa của khu vực này làm cho lượng bụi PM2,5 trong không khí
giảm đi vì mưa theo mùa cuốn trôi các hạt bụi trong không khí và góp
phần làm sạch bầu trời (Walton, 2019).
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Ngoài Thái Lan và Malaysia có mạng lưới quan trắc đáng kể, quan trắc
PM2,5 của chính phủ ở Đông Nam Á tương đối thưa thớt khi các trạm
chủ yếu nằm ở các thành phố lớn. Trong khu vực, có 159 thành phố có
dữ liệu PM2,5. Những nỗ lực từ những người đóng góp dữ liệu phi
chính phủ đã cung cấp khoảng ba phần tư dữ liệu của khu vực. Các
máy quan trắc phi chính phủ cung cấp dữ liệu tức thời duy nhất sẵn có
ở Campuchia và Lào.
Thủ đô Băng Cốc của Thái Lan có mật độ trạm quan trắc PM2,5 cao
nhất trong số các thành phố có trong báo cáo này, riêng trong thành phố
này đã có 160 trạm quan trắc.
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TIẾN TRIỂN
Trong năm 2019, Indonesia đã chứng kiến cả sự gia tăng đáng kể độ che phủ mạng
lưới quan trắc không khí trực tuyến, và cả nhiều sự cố ô nhiễm không khí ở mức
cao. Mạng lưới quan trắc PM2,5 trực tuyến của chính phủ tăng từ 6 lên 42 trạm,
trong khi các cá nhân và tổ chức phi chính phủ cũng đóng góp đáng kể, bằng cách
triển khai gấp đôi số lượng cảm biến cộng đồng chi phí thấp trên toàn quốc.
Các nỗ lực cơ sở đã gia tăng cuộc đối thoại về ô nhiễm quốc gia. Vào tháng 7 năm
2019, những người dân đã đoàn kết trong Phong trào Liên minh Không Khí Sạch
và Sáng kiến tìm kiếm hành động pháp lý chống lại chính phủ vì vi phạm quyền
công dân cho một môi trường trong sạch và lành mạnh (Smith, 2019). Phán quyết
cuối cùng của vụ kiện vẫn đang được chờ xử lý.
CÁC THÁCH THỨC
Các hoạt động nông nghiệp đốt theo mùa trong đó đặc biệt là cháy rừng theo mùa,
sự phát triển đô thị nhanh chóng, hoạt động đốt rác thải sinh hoạt và sự phụ thuộc
vào năng lượng than là nguồn gây ô nhiễm bụi chính ở Indonesia. Các thành phố
chính như Jakarta, Badung và Denpasar đều có chất lượng không khí tồi tệ hơn
vào năm 2019 so với năm ngoái, chủ yếu là do đốt cháy leo thang từ tháng 7 đến
tháng 10 (BBC, 2019).
ĐIỂM NHẤN: JAKARTA
Jakarta được xếp hạng là thành phố thủ đô bị ô nhiễm nhất ở Đông Nam Á vào
năm 2019 và là thành phố thủ đô ô nhiễm thứ 5 trong báo cáo toàn cầu này (tăng
lên từ vị trí thứ 10 năm 2018).
Khu vực đô thị Jakarta đang là nơi sinh sống và phát triển của hơn 30 triệu dân.
Trong thập kỷ tới, người ta ước tính rằng Jakarta sẽ trở thành siêu đô thị lớn nhất
thế giới (Kutty, 2018), với dân số 35,6 triệu người. Sự tăng trưởng nhanh chóng
của thành phố đã trùng hợp với mức PM2,5 tăng cao, khi dân số ngày càng tăng
gây thêm tắc nghẽn giao thông khét tiếng và nhu cầu năng lượng từ than. Kể từ
năm 2017, mức PM2.5 trong thành phố đã tăng 66%. Vào năm 2019, người dân đã
bị tiếp xúc với số lượng thời gian nhiều hơn gấp 3 lần so với phạm vi số giờ của
mức "Xấu" (US AQI 150+) so với hai năm trước. Hiện tại các kế hoạch đang được
tiến hành để xây dựng thêm 4 nhà máy nhiệt điện than bao quanh khu vực thủ đô,
điều này có thể gây thêm rủi ro phơi nhiễm đáng kể cho cư dân thủ đô (Coca, 2019).
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TIẾN TRIỂN
Chính phủ Thái Lan đã thiết lập một mạng lưới đáng kể các trạm quan trắc chất lượng không
khí, thêm 15 trạm mới vào năm 2019. Tuy nhiên, những người đóng góp dữ liệu phi chính phủ,
cung cấp phần lớn (76%) các trạm quan trắc trên toàn quốc. Ngoài Hoa Kỳ, đây là mạng lưới
trạm quan trắc lớn nhất do cộng đồng đóng góp, với chi phí thấp hơn. Việc công bố và tham gia
xung quanh dữ liệu này đã giúp đưa đến một cuộc đối thoại quốc gia về chất lượng không khí và
tăng nhận thức cộng đồng về vấn đề này.
Băng Cốc là thành phố có nhiều trạm quan trắc PM2,5 công cộng nhất trên toàn cầu. Đồng thời,
mức trung bình PM2,5 hàng năm của thành phố đã dần được cải thiện trong 3 năm qua. Mặc dù
đã vậy, trung bình PM2,5 hàng năm ở Băng Cốc vẫn cao hơn bốn lần so với mục tiêu của WHO.

nằm trong khu vực nông nghiệp phía Bắc Thái Lan
và thường bị ảnh hưởng bởi đốt ngoài trời từ tháng
2 đến tháng 4 (Pasukphun, 2018).

CÁC THÁCH THỨC
Phần lớn ô nhiễm không khí ở Thái Lan là theo mùa, với mức độ ô nhiễm cao nhất trong mùa
khô từ tháng 12 đến tháng 4. Các nguồn phát thải chính ở các khu vực đô thị như ở Băng Cốc,
bao gồm giao thông chạy bằng dầu diesel phát thải cao, các nhà máy và hoạt động xây dựng
(UNEP, 2019), và các tác động xuyên biên giới theo mùa từ các tỉnh lân cận và các nước láng
giềng, trong khi các vùng nông nghiệp bị ô nhiễm nhiều hơn từ đốt ngoài trời và đốt chất thải.
Thái Lan đã trải qua một số đợt ô nhiễm không khí cao trong năm 2019. Vào tháng 1, ở Băng
Cốc, hàng trăm trường học đã bị đóng cửa để hạn chế tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Tháng
3 và tháng 4 chứng kiến ô nhiễm không khí gia tăng trên khắp khu vực phía bắc, bao gồm cả
Chiang Mai (Kuhakan, 2019).
ĐIỂM NHẤN: TẬP QUÁN ĐỐT NGOÀI TRỜI
Tập quán đốt ngoài trời hàng năm thường được sử dụng ở các khu vực nông nghiệp để dọn sạch
đất cho canh tác mùa vụ sau. Trong khi thực tế điều đó có lợi cho nông dân vì nó cần ít tài
nguyên và nhanh chóng loại bỏ chất thải nông nghiệp, đốt ngoài trời có thể gây ô nhiễm không
khí lan rộng, đôi khi kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Năm thành phố ô nhiễm nhất ở đây đều

Bản đồ các khu vực có đốt ngoài trời năm 2019
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TIẾN TRIỂN
Trong khi Việt Nam có một mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của chính phủ tương đối
nhỏ, chỉ bao gồm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cảm biến PM2,5 hoạt động độc lập
đã được các cá nhân và tổ chức địa phương đưa lên mạng vào năm 2019. Những đóng góp này
hiện vượt xa các trạm quan trắc của chính phủ, tăng gấp ba lần số trạm quan trắc PM2,5 trực tuyến
trong cả nước. Với việc công bố dữ liệu tức thời, chất lượng không khí đã trở thành một điểm nhấn
quốc gia. Chính phủ đã phản ứng bằng những nỗ lực tích cực, bao gồm khuyến cáo công cộng đầu
tiên của Việt Nam về ô nhiễm không khí, trong đó đưa ra khuyến cáo 14 bước để giảm phơi nhiễm
(Anh, 2019), mở rộng mạng lưới quan trắc của họ (Hương Quỳnh, 2020) và cập nhật hướng dẫn kỹ
thuật về tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí của Việt Nam bởi Tổng cục Môi trường
Việt Nam (VEA, 2019).

HÀ NỘI, VIỆT NAM

CÁC THÁCH THỨC
Quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam đặt ra những thách thức nghiêm trọng
để quản lý ô nhiễm PM2,5. Năm 2019, Hà Nội đã vượt qua Bắc Kinh trong bảng xếp hạng các
thành phố thủ đô toàn cầu. Hà Nội cũng là thành phố ô nhiễm nhất năm 2019 ở Đông Nam Á
(không tính Indonesia ) vì ô nhiễm PM2,5. Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia Việt Nam
cho thấy, Việt Nam chịu thiệt hại kinh tế từ 10,8 - 13,2 tỷ USD liên quan đến ô nhiễm môi trường
không khí xung quanh mỗi năm, tương đương với khoảng 5% GDP của đất nước (TTXVN, 2020).
Sự phát triển nhanh chóng cùng với tiêu chuẩn phát thải còn yếu đối với các nhà máy phát điện,
phương tiện, công nghiệp và tỷ lệ than cao và ngày càng tăng lên trong sản xuất điện góp phần gây
ra mức độ ô nhiễm không khí cao ở các thành phố lớn. Tiêu thụ than của Việt Nam tăng gấp đôi và
tiêu thụ dầu tăng 30% trong 5 năm qua (BP, 2019).
ĐIỂM NHẤN: BỤI MÙ GIÚP SỬA LUẬT MÔI TRƯỜNG
Sau nhiều đợt ô nhiễm cao ở Hà Nội trong năm 2019, trong khi chính phủ đã ban hành các khuyến
cáo công cộng ở trong nhà và hạn chế tập thể dục ngoài trời (Samuel, 2019), Bộ Tài nguyên và
Môi trường Việt Nam (MONRE) đã cam kết sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014. Dự thảo
luật mới dự kiến sẽ được đệ trình vào năm 2020 (Viện sinh thái, 2019), và cần có hành động mạnh
mẽ hơn về quản lý chất lượng không khí và kiểm soát phát thải nghiêm ngặt hơn từ các nguồn
công nghiệp nặng và sản xuất năng lượng, như các nhà máy điện than. Chưa đến 1% số giờ ở Hà
Nội vào năm 2019 đã đạt mức khuyến cáo của WHO về tiếp xúc PM2,5 trung bình hàng năm.

Số giờ hàng năm với các mức ô nhiễm PM2,5 khác nhau
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TRUNG VÀ NAM Á
Afghanistan | Bangladesh | Ấn Độ| Iran | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Nepal | Pakistan | Sri Lanka| Uzbekistan |
PM2,5
(μg/m³)

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Bangladesh (83,3)

2. Pakistan (65,8)
3. Afghanistan (58,8)
4. Ấn Độ (58,1)
5. Nepal (44,5)
6. Uzbekistan (41,2)
7. Kyrgyzstan (33,2)
8. Sri Lanka (25,2)
9. Iran (24,3)
10. Kazakhstan (24,3)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

(μg/m³)

0,7%

TÓM LƯỢC
Phần lớn các thành phố và quốc gia ô nhiễm nhất được nói đến trong
báo cáo này nằm tại khu vực Nam Á. Khu vực này có tới 30 trong số
40 thành phố ô nhiễm nhất và 4 trong số 5 quốc gia ô nhiễm nhất. Chỉ
có một thành phố trong khu vực này (Sanandaj, Iran), trong số 147
thành phố có dữ liệu quan trắc vào năm 2019 và đã đáp ứng các mục
tiêu của WHO cho mức PM2,5.

Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

110,2

6,5

PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực
Các thành phố ô nhiễm nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Trong khi các nguồn ô nhiễm trên toàn khu vực này khác nhau thì
những nguồn phổ biến bao gồm phát thải giao thông, đốt sinh khối để
đun nấu trong sinh hoạt, đốt ngoài trời trong nông nghiệp, công nghiệp
và đốt than.
Nhiều thành phố trong khu vực, đặc biệt là ở Pakistan và Ấn Độ đã cho
thấy sự cải thiện về mức PM2,5 từ năm 2018 đến năm 2019. Kết quả là
nồng độ PM2,5 tổng cộng giảm xuống 14,8% trên toàn khu vực trong số
các thành phố có dữ liệu PM2,5 tương đương trong năm 2018 và 2019.
Phần lớn được cho là do dữ liệu quan trắc tăng lên, suy thoái kinh tế,
điều kiện khí tượng thuận lợi và hành động của chính phủ. Năm 2019
đánh dấu sự khởi đầu của Chương trình Không khí sạch của Ấn Độ,
chương trình đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về PM2,5 và vạch ra
các chiến lược mới để đáp ứng các mục tiêu này.
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Ấn Độ, Iran và Nepal là những quốc gia duy nhất trong khu vực Nam
và Trung Á có mạng lưới quan trắc PM2,5 quốc gia trực tuyến. Năm
2019, Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi mạng lưới quan trắc của chính phủ,
tăng số lượng trạm lên tới 283 trạm, trong khi các cá nhân đóng góp
thêm 31 trạm. Pakistan cũng tăng gấp đôi các trạm quan trắc của mình,
với hơn 90% thuộc sở hữu của các cá nhân. Trong khi các thành phố
lớn trong khu vực có xu hướng có một vài trạm thì phần lớn khu vực
vẫn thiếu dữ liệu chất lượng không khí, dẫn đến tình trạng một số
lượng lớn người dân thiếu thông tin liên quan đến bầu không khí họ
đang hít thở.
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ẤN ĐỘ

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

TIẾN TRIỂN
Năm 2019 đánh dấu sự ra mắt của Chương trình Không khí sạch Quốc gia đầu
tiên của Ấn Độ (NCAP), đánh dấu một sự thay đổi trong cam kết của Ấn Độ
đối với việc đối phó ô nhiễm không khí. NCAP đặt mục tiêu giảm mức ô
nhiễm không khí bởi PM2,5 và PM10 ở 102 thành phố xuống 20-30% vào năm
2024 so với năm 2017 bằng cách làm việc trực tiếp với chính quyền địa
phương để tạo ra các quy định và mục tiêu linh hoạt hơn (Chính phủ Ấn Độ,
2019). Tháng 7 năm 2019, Ấn Độ tham gia Liên minh Khí hậu & Khí sạch
UN CC (CCAC) với tư cách là thành viên thứ 65 hợp tác với các nhà lãnh đạo
toàn cầu về các giải pháp ô nhiễm không khí. Trong khi tác động dài hạn của
các hoạt động này vẫn chưa nhìn thấy, thì Ấn Độ đã chứng kiến sự cải thiện
rộng rãi về mức PM2,5 vào năm 2019, so với năm trước do suy thoái kinh tế,
điều kiện khí tượng thuận lợi, cũng như nỗ lực tận tâm hơn đối với làm sạch
không khí.

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 5 năm

Các thành phố trọng điểm của Ấn Độ
Delhi

Mumbai

Bengaluru

Chennai

Hyderabad

Kolkata

THÁCH THỨC
Mặc dù tình trạng đã cải thiện, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với những thách thức
ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ấn Độ một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng
ô nhiễm PM2,5 cấp thành phố hàng năm trong báo cáo này khi có tới một nửa
trong số 50 thành phố ô nhiễm nhất. Không có thành phố nào của Ấn Độ trong
báo cáo này đạt được mục tiêu của WHO về phơi nhiễm ô nhiễm hàng năm
(10ug/m3) trong năm 2019. Ngoài ra, quốc gia này vẫn có mạng lưới quan trắc
chất lượng không khí tương đối hạn chế so với quy mô dân số, với nhiều cộng
đồng và thành phố đông dân không có quyền truy cập thông tin tức thời.
ĐIỂM NHẤN: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ QUỐC GIA
Ngoại trừ Nagpur1, các thành phố ở Ấn Độ có dữ liệu PM2,5 trong năm 2018
và 2019, thì cho thấy nồng độ PM2,5 giảm xuống vào năm 2019. Với giá trị
trung bình quân dựa trên các dữ liệu có sẵn, ô nhiễm không khí của nước này
đã giảm đáng kể với mức 20% của năm 2019 so với năm 2018. Đáng tiếc là
những cải thiện này có lẽ không hoàn toàn đại diện cho Chương trình Không
khí sạch Quốc gia gần đây và đầy hứa hẹn, cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn
nhiên liệu sạch hơn Bharat VI; nhưng lại có nhiều dấu hiệu cho thấy sự chậm
lại của hoạt động thị trường.

1

Số giờ hàng năm với mức độ ô nhiễm PM2,5 khác nhau

Nagpur chứng kiến mức tăng nhẹ PM2,5 trung bình cỡ 1,3%
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PAKISTAN

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 3 năm
Các thành phố trọng điểm của Pakistan

trắc
do
Trên toàn cầu, Pakistan được xếp hạng là quốc gia cao thứ hai về mứcđóng
PM2,5 hàng năm, tính theo dân số thành phố. Cho đến gần đây vẫn khônggóp từ
có quan trắc của chính phủ ở Pakistan. Dữ liệu được cung cấp trong báotổ
cáo này đến từ các cảm biến chi phí thấp được vận hành bởi các cá nhânchức
và các tổ chức phi chính phủ. Tân Thủ tướng Imran Khan đã coi ô nhiễmphi
không khí là vấn đề ưu tiên chính với chính quyền của ông và gần đâychính
ông đã cho khôi phục cơ sở hạ tầng quan trắc ở Lahore, một chương trìnhphủ
trước đây bị chính phủ trước đó từ bỏ (Khan, 2019). Các biện pháp chốngSáng
khói thải hiện tại bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặtkiến
hơn đối với các nhà máy, cũng như phạt các phương tiện gây ô nhiễmChất
nặng và nông dân đốt rơm rạ vào mùa vụ. Tuy nhiên, cần phải làm nhiềulượng
hơn nữa để giải quyết phát thải tại nguồn và chuyển sang các nguồn năngKhôn
lượng sạch hơn.
g khí
Pakist
THÁCH THỨC
an
Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra gần 22% số ca tử vong sớm ở(PAQI
Pakistan (Shaikh, 2018). Một số thành phố ở Pakistan giữ xếp hạng nổi) và
trội trong số các thành phố ô nhiễm nhất trên toàn cầu. Gujranwala vàcác
Faisalabad, xếp thứ ba và thứ tư, cả hai đều trải qua các mức PM2,5 trungnhà
bình hàng năm cao hơn 10 lần so với mục tiêu của WHO về phơi nhiễmđóng
PM2,5 hàng năm. Quan sát cho thấy, với thang đo AQI Hòa Kỳ, các thànhgóp
phố này có số giờ hàng năm ở khung cao nhất (250,4μg/m3) cao hơndữ
mười lần so với khung đáp ứng mục tiêu hàng năm của WHO (<liệu cá
10μg/m3). Liên quan đến gánh nặng ô nhiễm nặng nề, Pakistan có rất ítnhân.
trạm quan trắc công cộng theo dõi chất lượng không khí. Một mạng lướiVào
quan trắc quốc gia cung cấp độ chi tiết và độ bao phủ dữ liệu ở nhiềutháng
thành phố là cực kỳ quan trọng để hiểu rõ hơn các nguồn phát thải và thúc11, ba
Số giờ hàng năm với mức ô nhiễm PM2,5 khác nhau
đẩy hành động.
thanh
thiếu
ĐIỂM NHẤN: CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP
niên đã tìm kiếm hành động pháp lý chống lại chính quyền của bang
Giới trẻ Pakistan và các cộng đồng tham gia đã đóng vai trò lãnh đạoPunjab, tuyên bố chính quyền vi phạm quyền cơ bản đối với môi
trong việc nâng cao nhận thức xã hội, gia tăng dữ liệu chất lượng khôngtrường trong sạch và lành mạnh của họ, yêu cầu hành động khẩn cấp
khí ngoài trời có sẵn và yêu cầu chính phủ hành động. Kể từ năm 2017,(Tổ
chức
Ân
xá
Quốc
tế,
2019).
cơ sở hạ tầng quan trắc chất lượng không khí đã tăng lên 46 trạm quan
TIẾN TRIỂN
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TÂY Á
Armenia | Bahrain | Georgia | Iraq | Israel | Jordan | Kuwait | Saudi Arabia | Syria | UAE
PM2,5

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Bahrain (46,8)
2. Iraq (39,6)
3. UAE (38,9)
4. Kuwait (38,3)
5. Syria (32,2)
6. Armenia (25,5)
7. Ả rập Saudi (22,1)
8. Israel (20,8)
9. Georgia (20,1)
10. Jordan (18,3)

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
(μg/m³)
TÓM LƯỢC

Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

15,2

46,8

PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực
Các thành phố ô nhiễm nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các nguồn gây ô nhiễm không khí do PM2,5 ở Tây Á bao gồm cả hai
nguồn, nguồn tự nhiên như bão bụi và nguồn nhân tạo bao gồm sản
xuất năng lượng, phát thải giao thông và xây dựng (UNEP, 2016).
Trong khi bão cát góp phần làm tăng mức PM2,5 quanh năm, ảnh hưởng
của chúng rõ rệt theo mùa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng
không khí từ tháng 5 đến tháng 8. Trong những tháng này, gió mạnh,
hoạt động giông bão và hệ thống áp suất thấp đối lưu, là hậu quả của
sức nóng dữ dội đã làm tăng lượng bụi đáng kể. Các hạt bụi đã được
tìm thấy có chứa hydrocarbon, nguyên tố vi lượng, kim loại nặng, sunfat và ni-trat (UNEP, 2016).
Năm thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực này, Manama, Dubai,
Baghdad, Abu Dhabi và Kuwait đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão cát
trong những tháng mùa hè. Trong các tháng hè, những khu vực này có
thể trải qua mức PM2,5 gần gấp đôi so với các tháng trong mùa đông.
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Trong số các quốc gia trong khu vực này, chỉ có Israel và Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có mạng lưới quan trắc chất
lượng không khí PM2,5 quốc gia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lắp đặt các
trạm quan trắc PM2.5 tại các lãnh sự quán và đại sứ quán ở các thành
phố thủ đô của Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, Ả Rập Saudi và UAE.
Các trạm thuộc sở hữu của Hoa Kỳ tại Jordan, Iraq và Ả Rập Saudi đều
hoàn toàn mới trong năm 2019. Dữ liệu bổ sung đã được cung cấp bởi
các nhà đóng góp dữ liệu cá nhân. Những đóng góp này đã tăng thêm
26 trạm quan trắc trong khu vực, và là những trạm đầu tiên bao phủ
quốc gia Syria và Salwa, Kuwait.

*Dựa trên dữ liệu có sẵn
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CHÂU ÂU
Áo | Bỉ | Bosnia & Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Cộng hòa Séc | Đan Mạch| Estonia | Phần Lan | Pháp | Đức | Ai Cập | Hungary | Iceland |
Ireland | Italy | Kosovo | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Macedonia | Malta | Hà Lan | Na Uy | Ba Lan | Bồ Đào Nha | Romania | Nga | Serbia | Slovakia |
Tây Ban Nha | Thụy Điển | Thụy Sĩ | Thổ Nhĩ Kỳ | Ukraine | Vương quốc Anh

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
(μg/m³)

36,4%
Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

3,8

53,8

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực

Các thành phố ô nhiễm
nhất trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)
TÓM LƯỢC

Thành phố

Ô nhiễm không khí tiếp tục đưa ra những thách thức khác nhau trên
khắp châu Âu, vì chỉ có 36% các thành phố châu Âu có quan trắc PM2,5
đã đạt được mục tiêu hàng năm của WHO về PM2,5. Ở châu Âu, nồng
độ PM2,5 2019 quan trắc được thường là cao nhất ở Đông và Nam Âu,
và sạch nhất ở Bắc và Tây Âu. Trong khi các nguồn phát thải PM2,5
khác nhau đáng kể trên khắp lục địa, các nguồn phổ biến bao gồm từ
sản xuất và sử dụng năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và chăn
nuôi, vận tải đường bộ, các hộ gia đình và các tòa nhà thương mại
(EEA, 2019).
Khi các quốc gia trên khắp châu Âu tiếp tục đối mặt với những thách
thức với mức PM2,5 nguy hại, nhiều thành phố châu Âu cũng tập trung
vào việc chống lại các chất ô nhiễm khác, như NOx, NH3 thường được
phát hiện vượt quá giới hạn của EU và đã dẫn đến nhiều hành động
pháp lý trong năm 2019 (Ủy ban Châu Âu, 2019). Vì NO2 và NH3 có
thể phản ứng như tiền chất tạo thành PM2,5 trong khí quyển, những nỗ
lực quản lý các chất ô nhiễm này cũng sẽ giúp giảm nồng độ PM2,5.

Trung bình 2019

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Các thành phố Bắc và Tây Âu có độ bao phủ mạng lưới quan trắc dày
đặc hơn các thành phố Đông và Nam Âu. Các thành phố ở Tây Âu hầu
hết được bao phủ bởi các trạm quan trắc trong năm 2019 (428), trong
đó 61% các thành phố này không đạt được mục tiêu PM2,5 hàng năm
của WHO (< 10 ug/m3). Ngược lại, Đông Âu có ít thành phố được bao
phủ bởi các trạm quan trắc (184) nhưng có 3% số thành phố đạt được
mục tiêu hàng năm của WHO.
Nhiều quốc gia ở châu Âu có hệ thống quan trắc chất lượng không khí
và công bố tức thời của chính phủ được thiết lập tốt. Tuy nhiên, một số
quốc gia như Ý, vẫn không công bố thông tin PM2,5 tức thời cho người
dân, vì vậy không thể hành động để bảo vệ sức khỏe được. Để bổ sung
cho cơ sở hạ tầng quan trắc của chính phủ, các cá nhân và tổ chức phi
chính phủ đã đóng góp số lượng lớn cảm biến để báo cáo dữ liệu PM2,5
trực tuyến ở châu Âu trong năm 2019. Đáng chú ý là ở Ý, Kosovo và
Nga hiện cung cấp dữ liệu trực tuyến tương ứng là 100%, 97% và 51%.
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BẮC MỸ
Armenia | Bahrain
PM2,5

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ

1. Hoa Kỳ (9.0)

2. Canada (7,7)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

(μg/m³)

80,5%

TÓM LƯỢC

Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

1,9

22,6

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực

Các thành phố ô nhiễm
nhất trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Trong nhiều thập kỷ qua, Hoa Kỳ và Canada đã cố gắng tiếp tục tăng tổng sản
phẩm quốc nội (GDP) trong khi giảm phát thải của tất cả 6 chất ô nhiễm chỉ
thị, gồm PM2,5. Thành công này là kết quả của việc kiểm soát phát thải ô
nhiễm trên nhiều ngành và lĩnh vực. Trong khi chính quyền Trump đã đảo
ngược 16 quy định về ô nhiễm không khí, và 9 quy định khác đang trong quá
trình phục hồi (Popovich, Albeck-Ripka, và Pierre-Louis, 2019), Bắc Mỹ vẫn
là một trong những khu vực có mức PM2,5 thấp nhất trên toàn thế giới. Tuy
nhiên, vẫn còn gần 20% các thành phố trong khu vực không đáp ứng các
khuyến cáo về chất lượng không khí của WHO đối với phơi nhiễm hàng năm
và điều này góp phần gây ra 30.000 ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí
hàng năm (Đại học Carnegie Mellon, 2019). Điều đó cho thấy nguy cơ sức
khỏe quốc gia đang diễn ra nghiêm trọng.
Các nguồn phát thải PM2,5 chính bao gồm vận tải, sự tiếp tục phụ thuộc vào
sản xuất năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch và cháy rừng là nguyên
nhân tự nhiên chủ yếu.
Năm 2019 đã chứng kiến các vụ cháy rừng và diện tích rừng bị đốt cháy ít
hơn so với 5 năm qua (NOAA, 2020), nhưng những sự kiện này vẫn góp phần
làm tăng mức PM2,5 tại các thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực, chủ yếu
nằm ở California (9 trên 10 hoặc 25 trên 30 thành phố). Khi môi trường trở
nên ấm hơn và khô hơn do biến đổi khí hậu, tần suất và cường độ của các vụ
cháy rừng dự kiến sẽ tăng lên.
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Hoa Kỳ có một trong những mạng lưới quan trắc không khí được thiết lập
nhiều nhất trên thế giới với hơn 1.000 trạm PM2,5 chính phủ và gần 4.000 trạm
PM2,5 do các tổ chức địa phương các cá nhân đóng góp. Năm 2019 đã có thêm
hơn 2.500 trạm quan trắc phi chính phủ. Trong khi mạng lưới quan trắc chất
lượng không khí của Canada nhỏ hơn đáng kể so với nước láng giềng Hoa
Kỳ, các khu vực đô thị của nước này, tượng trưng cho các địa điểm bị ảnh
hưởng ô nhiễm không khí nhiều hơn cũng được thực hiện tốt, với 433 trạm
quan trắc được nói tới trong báo cáo này.
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HOA KỲ
PM2,5
(μg/m³)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
PM2,5 (μg/m³)

Trung
bình năm
2019

Chicago
San Francisco

New York
Los Angeles

Indianapolis
Denver

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 3 năm
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

New York
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TIẾN TRIỂN
Hoa Kỳ có một trong những mạng lưới quan trắc chất lượng không khí chính phủ được thiết
lập nhiều nhất trên thế giới. Những nỗ lực được đưa ra là kết quả của Luật Không khí Sạch
năm 1970, sửa đổi năm 1990, đã tạo ra những cải thiện dần dần về chất lượng không khí
quốc gia trên tất cả 6 chất ô nhiễm chỉ thị, gồm PM2,5. Chất lượng không khí được cải thiện
bất chấp tăng trưởng GDP, dân số, tiêu thụ năng lượng, vận tải hàng dặm (US EPA, 2019).
Năm 2019, ngoài trạm quan trắc của chính phủ, đã có thêm hơn 2.500 trạm bổ sung trên
toàn quốc từ sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân phi chính phủ. Điều này thể hiện mạng
lưới quan trắc có nguồn gốc lớn nhất trong báo cáo này, với một tỷ lệ đáng kể.
CÁC THÁCH THỨC
Mặc dù đã cải thiện theo thời gian, năm 2019, 20,9% thành phố của Hoa Kỳ vẫn vượt quá
mục tiêu phơi nhiễm PM2,5 hàng năm của WHO. Ước tính ô nhiễm không khí góp phần gây
ra 30.000 ca tử vong sớm ở Mỹ mỗi năm (Đại học Carnegie Mellon, 2019) với hơn 40% dân
số Hoa Kỳ có nguy cơ mắc bệnh và tử vong sớm vì hậu quả tất yếu của mức chất lượng
không khí hiện tại (Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, 2018).
Chính quyền Trump đã đảo ngược 25 quy định về ô nhiễm không khí và phát thải của EPA,
16 trong số đó đã kết thúc vào năm 2019 (Popovich, Albeck-Ripka, & Pierre-Louis, 2019).
Sự đảo ngược này bao gồm làm suy yếu các tiêu chuẩn, việc kiểm soát, quan trắc và tuân thủ
trong các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, đặc biệt là trong ngành dầu khí. Những động thái
này được dự báo là sẽ có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí theo thời gian.
ĐIỂM NHẤN: CHÁY RỪNG
9 trên 20 thành phố ô nhiễm PM2,5 nhất ở Mỹ là ở California, nơi các vụ cháy rừng làm tăng
mức ô nhiễm trung bình hàng tháng. Cả khi các vụ cháy rừng năm 2019 ít nghiêm trọng và ít
xảy ra hơn so với 5 năm qua (NOAA, 2020) thì chúng vẫn là một nguồn gây ô nhiễm không
khí của nước này, đặc biệt là ở Tây Thái Bình Dương. Biến đổi khí hậu do con người gây ra
dự kiến sẽ làm tăng cường độ các vụ cháy rừng trong tương lai do khí hậu ấm hơn và khô
hơn.

Bản đồ khu vực xảy ra cháy rừng ở California (2019)
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MỸ LA TINH VÀ CARIBE
Argentina | Bahamas | Brazil | Chile | Colombia | Costa Rica | Ecuador | Guatemala | Mexico | Peru | Puerto Rico
| Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ)
PM2,5

(µg/m3)

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Peru (23,3)
2. Chile (22,6)
3. Guatemala (20,2)
4. Mexico (20,0)
5. Brazil (15,8)
6. Colombia (14,6)
7. Argentina (14,6)
8. Costa Rica (10,4)
9. Puerto Rico (10,2)
10. Ecuador (8,6)
11. Quần đảo Virgin (3,5)
12. Bahamas (3,3)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

(μg/m³)

14,5%
Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

3,3

41,5

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực

Các thành phố ô nhiễm
nhất trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Bản đồ khu vực xảy ra cháy rừng ở Mỹ La tinh (2019)

TÓM LƯỢC
Châu Mỹ Latinh và Caribê phải đối mặt với những thách thức về chất lượng
không khí do hậu quả của sự tăng trưởng đô thị đáng kể, dẫn đến tiêu thụ
năng lượng và phát thải giao thông đô thị tăng cao. Cùng với đó là các
phương tiện hoạt động khém hiệu quả, tiêu chuẩn nhiên liệu yếu kém, đốt
sinh khối trong sinh hoạt và thương mại góp phần làm tăng mức PM2,5.
Peru có tỷ lệ ô nhiễm trung bình hàng năm cao nhất trong khu vực, Chile là
nước tiếp theo và cũng là nơi có 8 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất khu vực.
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Quan trắc chất lượng không khí tức thời công cộng vẫn còn tương đối thưa
thớt ở đây. Mạng lưới quan trắc của chính phủ Chile và Mexico cung cấp
phần lớn các điểm dữ liệu ở đây, chiếm 66% dữ liệu trong khu vực. Brazil có
mạng lưới quan trắc PM2,5 trực tuyến của chính phủ chỉ có ở bang Sao Paulo,
trong khi các máy quan trắc độc lập chi phí thấp hơn cung cấp dữ liệu ở bang
Acre, trong khu rừng nhiệt đới Amazon. Nguồn dữ liệu độc lập từ các máy
quan trắc chất lượng không khí có chi phí thấp hơn chiếm 24% trong khu vực
và chỉ cung cấp dữ liệu cho Ecuador, Guatemala và Bahamas.
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CHÂU PHI
Algeria | Angola | CH Công gô | Ai cập | Ethiopia | Ghana | Nigeria | Nam Phi | Uganda
PM2,5
(µg/m3)

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ
1. Cộng hòa Công gô (32,1)

2. Ghana (30,3)

3. Uganda (29,1)

4. Nam Phi (29,6)

5. Nigeria (21,4)

6. Algeria (21,2)

7. Ethiopia (20,1)

8. Ai cập (18,0)

9. Angola (15,9)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
(μg/m³)

TÓM LƯỢC
Trong khi chỉ có 15,4% thành phố được quan trắc ở châu Phi đáp ứng các
khuyến cáo của WHO về phơi nhiễm PM2,5 hàng năm, phần lớn dân số khu
vực này (60%) sống ở vùng nông thôn, có xu hướng có môi trường không
khí sạch hơn, nhưng đáng chú ý là thiếu dữ liệu chất lượng không khí
(Schwela, 2012). Người dân nơi đây thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi ô
nhiễm không khí trong nhà do hệ thống thông gió kém và phụ thuộc vào đốt
sinh khối hoặc đốt than để nấu ăn.

13,7%
Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

4,3

60,0

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực
Các thành phố ô nhiễm nhất
trong khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

Các thành phố sạch nhất trong
khu vực
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Khu vực đô thị mật độ cao dân số cao ở Châu Phi thì ô nhiễm không khí trở
nên tồi tệ hơn do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng tăng,
luật pháp hạn chế. Với dân số khu vực dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong 30
năm tới, ước tính đạt 2,2 tỷ (AfDB, 2011), giảm thiểu ô nhiễm không khí ở
các khu vực đô thị bằng cách sử dụng đầy đủ nguồn năng lượng tái tạo sẽ
tạo ra cơ hội quan trọng để tạo ra không khí sạch.
Các yếu tố môi trường, gồm cả bão bụi từ sa mạc Sahara và cháy rừng làm
tăng đáng kể lượng bụi trong không khí vùng này. Sa mạc Sahara là nguồn
chính của bụi toàn cầu, nhưng có 60% bay về phía nam tới Vịnh Guinea,
chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực châu Phi. Trong khi đó, ước tính có 70%
đám cháy đang cháy trên khắp hành tinh là ở châu Phi (Meko, 2019).
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Phần lớn lục địa châu Phi thiếu dữ liệu chất lượng không khí, khiến gần một
tỷ người không có thông tin về phơi nhiễm ô nhiễm không khí. Để so sánh,
chỉ riêng vùng đô thị London đã có nhiều trạm quan trắc công cộng (Anh)
hơn toàn bộ lục địa châu Phi. Dữ liệu tức thời có sẵn trong báo cáo này
được cung cấp bởi các trạm quan trắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính
phủ Nam Phi và các trạm quan trắc chất lượng không khí giá rẻ.
Ngày nay, mặc dù các trạm quan trắc chất lượng không khí giá rẻ mang tới
cơ hội phát triển dữ liệu đo được trong khu vực này, tỷ lệ tiếp cận internet ở
Châu Phi ở mức thấp, khoảng 40%, đây vẫn là một thách thức trong việc sử
dụng và áp dụng các công nghệ mới để chia sẻ dữ liệu và thông tin (Internet
World Stats, 2019).
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NAM PHI
PM2,5
(μg/m³)
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35,4
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Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
PM2,5 (μg/m³) Trung bình
Năm 2019
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Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) trong 3 năm
Tháng
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TIẾN TRIỂN
Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí ở Nam Phi vẫn còn hạn chế nhưng đang
phát triển nhanh chóng, một phần là do những nỗ lực từ chính phủ và những người
đóng góp độc lập. Dù quan trắc là bước đầu tiên quan trọng trong định hướng giảm
phát thải PM2,5, thì việc cải thiện tiêu chuẩn phát thải tối thiểu tương đối yếu của
quốc gia là cần thiết và để khởi đầu cải thiện nhanh chóng chất lượng không khí
quốc gia. Tháng 6 năm 2019, tổ chức công lý môi trường GroundWork và tổ chức
cộng đồng Phong trào Hành động Công lý Môi trường Vukani đã kiện chính phủ
Nam Phi vì không giải quyết ô nhiễm không khí từ than và công nghiệp, với cáo
buộc vi phạm quyền có môi trường lành mạnh của người dân (Heiberg & Mashishi,
2019). Vụ việc đang xử lý, nhưng mang lại hy vọng cho Khu vực ưu tiên Highveld
yếu thế nhất của Nam Phi.
CÁC THÁCH THỨC
Năm 2019, chỉ có 20,9% thành phố ở Nam Phi đạt các mục tiêu PM2,5 hàng năm của
WHO. Phần lớn ô nhiễm không khí của nước này là do sự phụ thuộc nặng nề vào
nhiệt điện than. Gần 90% nhu cầu điện của Nam Phi đến từ các nhà máy nhiệt điện
than cũ và ô nhiễm cao (Ratshomo & Nembahe, 2017). Với cơ cấu năng lượng chủ
yếu đến từ than đá, Nam Phi vẫn có các quy định yếu hơn và chính sách phát thải ít
hơn so với nhiều quốc gia khác. Mpumalanga, một trung tâm của Nam Phi, là nơi có
hàng loạt nhà máy nhiệt điện, phát thải PM2,5 và tiền chất ô nhiễm NO và SO2 của
PM2,5 tồi tệ nhất ở nước này (Ratshomo & Nembahe, 2017), (Greenpeace, 2019).
ĐIỂM NHẤN: SỰ LỆ THUỘC VÀO NHIỆT ĐIỆN THAN
Các thành phố ô nhiễm nhất ở Nam Phi chủ yếu tập trung gần các nhà máy nhiệt điện
than. Những nhà máy này thường không đáp ứng ngay cả các tiêu chuẩn khí thải do
chính phủ quy định (Greenpeace, 2020). Sản lượng than của Nam Phi đứng thứ bảy,
chiếm khoảng 3% sản lượng than thế giới (Ambrose, 2019). Chuyển từ nhiệt điện
than sang các nguồn điện sạch hơn tạo cơ hội cho nước này đạt mục tiêu PM2,5 hàng
năm của WHO.

Bản đồ khu vực cháy rừng năm 2019 (màu đỏ)
& Các kế hoạch điện than (màu đen)
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CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Úc | New Zealand
PM2,5
(μg/m³)

Xếp hạng quốc gia/vùng lãnh thổ

250,4

1. Úc (8,0)
150,4

55,4

2. New Zealand (7,5)

35,4

12,0
10,0

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³)

Các thành phố có dữ liệu tức thời (năm 2019)
(μg/m³)

79,1%
Các thành phố trong khu vực đạt
chuẩn PM2,5 của WHO năm 2019

2,4

23,0

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực
Các thành phố ô nhiễm nhất
Thành
phốkhuTrung
trong
vực bình 2019

Hạng
Hạng

Thành phố

Trung bình 2019

Các thành phố sạch nhất trong
khu vực
Hạng

Thành phố

Bản đồ cháy rừng ở Châu Đại Dương (2019)

TÓM LƯỢC

Trung bình 2019

Dù có hai quốc gia đại diện trong số các quốc gia sạch nhất về ô nhiễm PM2,5,
21% các thành phố ở đây vẫn vượt quá mục tiêu của WHO về phơi nhiễm PM2,5
hàng năm. Nếu không xảy ra vụ cháy rừng ở Úc vào cuối tháng 11 và tháng 12,
và nếu xu hướng trong những năm qua tiếp diễn, châu Đại Dương sẽ vượt Bắc
Mỹ để trở thành khu vực sạch nhất, với 88% thành phố đạt mục tiêu. Các thành
phố ô nhiễm nhất trong khu vực; gồm Armidale, Tamworth, Canberra; đều bị
ảnh hưởng nặng nề bởi các cháy rừng (Popovich, Lu, & Migliozzi, 2020).
Cháy rừng ở Úc là mối đe dọa đối với chất lượng không khí trong khu vực, đặc
biệt là khi biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm tần suất và cường độ của
các đám cháy này trong tương lai, với nhiệt độ tăng và thời tiết khô hơn.
TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC
Phạm vi bao phủ mạng lưới quan trắc ở đây tương đối thưa thớt với chỉ 110
thành phố. Trong khi phần lớn các khu vực ở Úc thiếu dữ liệu PM2,5 thì khu vực
đô thị dày đặc dân số có nhiều dữ liệu hơn. Năm 2019, những người đóng góp
phi chính phủ đã lắp đặt thêm 73 trạm ở Úc và 9 trạm ở New Zealand. Nhìn
chung, những đóng góp này trong hai năm qua đã tăng nhiều hơn gấp đôi so với
phạm vi bao phủ được thiết lập bởi các chính phủ của khu vực này.
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NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO
Phát triển dữ liệu chất lượng không khí công khai và có thể truy cập là một trong những giải pháp hiệu
quả nhất để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, vì không có kết quả đo thì không thể quản lý. Thông tin chất
lượng không khí công khai thúc đẩy nhận thức cộng đồng và tạo ra nhu cầu hành động.

Tạo ra dữ liệu
chất lượng không
khí có thể truy
cập được là một
trong những cách
hiệu quả nhất để
cải thiện chất
lượng không khí,
vì không có kết
quả đo thì không
thể quản lý.

Năm 2019, trong khi sự phát triển cơ sở hạ tầng quan trắc chất lượng không khí đã tăng
thêm, phần lớn các thành phố trên thế giới vẫn chưa có dữ liệu công khai. Có một xu
hướng đáng chú ý là thông thường những nơi có mức độ ô nhiễm bụi mịn cao nhất lại
có ít dữ liệu quan trắc nhất, khiến các cộng đồng yếu thế nhất không có quyền truy cập
dữ liệu chất lượng không khí liên quan và kịp thời, điều cần thiết để đưa ra khuyến cáo
các hành động bảo vệ sức khỏe của họ.
Phát triển dữ liệu chất lượng không khí bằng cách tăng các trạm quan trắc của chính
phủ, và cả các cảm biến phi chính phủ chi phí thấp là rất cần thiết để tăng tốc truy cập
vào thông tin chất lượng không khí chi tiết hơn cho từng khu vực.
Các trạm quan trắc phi chính phủ với giá phù hợp tạo ra cơ hội duy nhất cho cộng đồng
và cá nhân trên toàn thế giới công khai tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương
mình. Sự tham gia của các nhóm này thông qua các trạm quan trắc chi phí thấp cho thấy
cơ hội quý giá để mở rộng các nỗ lực chống ô nhiễm không khí.

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ?
Có rất nhiều cách đơn giản và hiệu quả để giảm phơi nhiễm ô nhiễm cá nhân, bao
gồm hạn chế các hoạt động ngoài trời, đeo mặt nạ trong các thời điểm ô nhiễm, và bảo vệ
không gian trong nhà bằng cách đóng kín cửa và cửa sổ, và nếu có thể, sử dụng hệ thống
lọc không khí trong nhà.
Kiểm tra thông tin chất lượng không khí tức thời và dự báo từ các nguồn như Ứng dụng
chất lượng không khí miễn phí của IQAir AirVisual, cho phép cộng đồng và cá nhân thực
hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ sức khỏe con người và giảm phát thải.

Bất cứ ai đều có
thể đóng góp
làm giảm
phát thải ô nhiễm.

Mọi người đều có thể góp phần giảm phát thải ô nhiễm. Các lựa chọn cá nhân như chọn hình thức giao
thông sạch (đi xe đạp, đi bộ, giao thông công cộng nếu có), giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm lượng rác thải
cá nhân, góp phần tăng nhận thức địa phương, và hỗ trợ các sáng kiến về chất lượng không khí địa phương. Tất cả
đều có thể góp phần làm cho môi trường không khí sạch hơn trong cộng đồng và trên hành tinh của chúng ta.
Lắp đặt trạm quan trắc chất lượng không khí chi phí thấp để tăng độ chi tiết của dữ liệu lân cận là một
bước có giá trị khác trong việc cải thiện quyền truy cập vào thông tin tức thời và nâng cao nhận thức về chất
lượng không khí.
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PHƯƠNG PHÁP LUẬN
NGUỒN DỮ LIỆU
Dữ liệu PM2,5 có trong báo cáo này đã được tổng hợp từ các trạm quan trắc trên mặt đất. Phần lớn dữ liệu này
được thu thập tức thời (trên cơ sở hàng giờ) được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ. Dữ liệu PM2,5 bổ sung đã
được tập hợp từ hàng ngàn sáng kiến được điều hành bởi người dân, cộng đồng và công ty, thông qua các cảm
biến chi phí thấp được kiểm chứng. Nhiều trạm quan trắc trong số này đại diện cho thông tin chất lượng không
khí tức thời có sẵn duy nhất cho khu vực của họ.
Khi có thể, các bộ dữ liệu lịch sử bổ sung từ các chính phủ được sử dụng kết hợp với dữ liệu tổng hợp tức thời để
tăng độ bao phủ và tính đầy đủ của dữ liệu. Các bộ dữ liệu lịch sử đã đóng góp cho báo cáo này gồm dữ liệu
PM2,5 tại Nam Phi, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ và Canberra, Úc. Ngoài ra, dữ liệu tổng hợp tức thời từ các nguồn chính
phủ ở châu Âu đã được hợp nhất với các bộ dữ liệu lịch sử do Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cung cấp cho
năm 2019, để đưa ra một bộ dữ liệu đầy đủ hơn khi có thể.
Dữ liệu PM2,5 trong báo cáo này cũng được lấy từ các trạm quan trắc phi chính phủ đã được kiểm chứng do các cá
nhân và tổ chức tư nhân vận hành, nhiều trong số đó cung cấp thông tin chất lượng không khí tức thời có sẵn cho
khu vực của họ.
TÍNH TOÁN DỮ LIỆU
Dữ liệu trong báo cáo này được thu thập từ các trạm quan trắc riêng lẻ và sau đó được tập hợp lại cho
từng thành phố. Dữ liệu cấp thành phố được xác định bằng cách tính toán trung bình hàng giờ giữa các trạm trong
cùng một thành phố. Các giá trị trung bình hàng giờ này sau đó được sử dụng để tính toán cả giá trị trung bình
hàng tháng và hàng năm của thành phố.
Hồ sơ dữ liệu lịch sử bổ sung được sử dụng kết hợp với dữ liệu tức thời có sẵn từ các nguồn công cộng
khác nhau trên cơ sở từng thành phố. Đối với các thành phố có cả dữ liệu tức thời và dữ liệu lịch sử bổ sung thì
việc sử dụng bộ dữ liệu nào tùy thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố ưu tiên trước nhất là mức độ có sẵn của dữ liệu cao
nhất trong năm, tiếp đến là số lượng trạm quan trắc lớn nhất cung cấp các kết quả đo đạc.
Các giá trị phơi nhiễm ô nhiễm trung bình của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ (trang 7) dựa trên mẫu dữ
liệu. Các giá trị này được tính bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn cấp thành phố của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
làm mẫu, được tính dựa trên số dân. Vì mức độ chi tiết của dữ liệu trên phạm vi một đất nước hay một vùng lãnh
thổ có thể khác nhau, nên phải lưu ý rằng phương pháp này dù chưa hoàn hảo nhưng là một nỗ lực để cung cấp
một cái nhìn tổng quan toàn cầu và bối cảnh giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tính toán sau đây được sử dụng để ước tính mức phơi nhiễm PM2,5 trung bình của quốc gia và vùng lãnh
thổ dựa trên dữ liệu có sẵn và được tính dựa trên số dân, cụ thể là:
Tổng lượng PM2,5 (μg/m³) trung bình của thành phố × Dân số thành phố
Tổng dân số khu vực được bao phủ bởi dữ liệu có sẵn của thành phố
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MỨC ĐỘ SẴN CÓ CỦA DỮ LIỆU
Tính sẵn có của dữ liệu là yếu tố quyết định chính đối với các thành phố và đã được bao gồm trong bộ dữ
liệu.
Dữ liệu sẵn có cho báo cáo được tính theo hai cách:
• “Sẵn có theo lịch”: Phần trăm số ngày trong năm (ngày/365) khi vị trí có ít nhất một lần đọc từ ít nhất một
trạm.
• “Sẵn có trung bình ngày”: phần trăm trung bình của các giờ trong ngày (giờ/24) có sẵn dữ liệu đo, từ
những ngày có ít nhất một lần đọc từ ít nhất một trạm.
Tiêu chí sẵn có cho dữ liệu trong báo cáo này là, một thành phố với “sẵn có theo lịch” >50% trong năm
2018. Ngoài ra, từ các thành phố với “sẵn có theo lịch” >50%, bất kỳ thành phố nào với “sẵn có trung bình ngày”
<41% (tương đương với mức sẵn có trung bình <10 giờ đọc mỗi ngày), đã bị xóa khỏi bộ dữ liệu. Để tham khảo,
có một bản tóm tắt của bộ dữ liệu các thành phố có sẵn dữ liệu trong năm 2018:

“Sẵn có theo lịch”

“Sẵn có trung bình ngày”

(ngày/365)

(giờ/24)

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Báo cáo này trình bày dữ liệu PM2,5 được thu thập từ các trạm quan trắc toàn cầu trong năm 2019. Dữ liệu
được trình bày chủ yếu được tổng hợp tức thời bởi nền tảng thông tin IQAir AirVisual và bổ sung thêm các bộ dữ
liệu lịch sử từ các nguồn chính phủ có sẵn.
Nguồn dữ liệu cho dữ liệu tổng hợp tức thời được hiển thị trên trang tin điện tử của IQAir AirVisual.
Vì dữ liệu được giới hạn ở các vị trí có trạm quan trắc trên mặt đất, báo cáo này không đặt yêu cầu về tính
đầy đủ.
Chúng tôi mời đề xuất và thảo luận tích cực về thông tin được cung cấp.
Đồ thị, bản đồ và nội dung trong báo cáo này được dự định mở rộng trên tập dữ liệu và không nhằm chỉ
ra bất kỳ lập trường chính trị nào. Bản đồ khu vực đã được tạo bằng OpenStreetMap.
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NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Tại sao một số khu vực (thành phố/quốc gia/vùng lãnh thổ) không được liệt kê trong bảng xếp hạng này?
• Khu vực này thiếu các trạm quan trắc chất lượng không khí công cộng từ mặt đất.Báo cáo này chỉ bao
gồm các trạm và thành phố nơi dữ liệu PM2,5 được đo đạc.
• Khu vực thiếu tính sẵn có theo lịch hoặc sẵn trung bình ngày của năm 2019 để có thể trở thành đại diện.
Tại sao có sự khác biệt giữa thông tin trong báo cáo này và thông tin do chính phủ của tôi cung cấp?
• Có nhiều cách khác nhau để tính trung bình PM2,5 hàng năm, hàng tháng, hàng ngày và hàng giờ. Báo cáo
này sử dụng dữ liệu trung bình theo giờ của tất cả các trạm quan trắc trong một thành phố. Một số giá trị bất
thường có thể ảnh hưởng đến mức trung bình được tính theo những cách khác nhau.
• Dữ liệu được tổng hợp bởi nền tảng IQAir AirVisual có thể bao gồm nhiều hoặc ít trạm hơn so với cung
cấp bởi chính phủ. Ví dụ: Các trạm quan trắc của các chính phủ có thể công khai hoặc không – đây là những nơi
IQAir AirVisual không thu thập được. Ngoài ra, các trạm quan trắc chi phí thấp hơn được cung cấp bởi những
người đóng góp độc lập, có thể không được phản ánh trong một bộ dữ liệu của chính phủ.
• Có nhiều hệ thống Chỉ số Chất lượng Không khí. Thông thường, các quốc gia sử dụng hệ thống riêng của
họ. Để so sánh dữ liệu trực tiếp, điều cơ bản là so sánh nồng độ PM2,5 theo đơn vị μg/m³
Tại sao một số địa điểm có sẵn trên trang của AirVisual, không được đưa vào trong báo cáo này?
• Các trạm quan trắc có thể chỉ mới được thêm vào nền tảng IQAir AirVisual và do đó, không đáp ứng
các tiêu chí về tính khả dụng của dữ liệu cho năm 2019.
• Một số vị trí trên trang web IQAir không báo cáo dữ liệu PM2,5. Chỉ các vị trí có dữ liệu PM2,5 mới được
đưa vào báo cáo này.
• Đối với một số địa điểm toàn cầu thiếu dữ liệu PM2,5 đo được, nền tảng IQAir AirVisual bao gồm các
giá trị PM2,5 ước tính (được đánh dấu bằng dấu hoa thị *). Dữ liệu ước tính không được đưa vào trong báo cáo
này.
Tôi muốn xem toàn bộ bảng xếp hạng thành phố, tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?
Bộ dữ liệu chất lượng không khí đầy đủ của các thành phố bị ô nhiễm nhất thế giới đã được cung cấp ở
định dạng tương tác trên trang web IQAir. Bảng xếp hạng này cũng đưa ra các giá trị trung bình hàng tháng và giá
trị trung bình hàng năm trong quá khứ.
Bảng xếp hạng chính xác như thế nào?
Dữ liệu trong báo cáo được thu thập từ nhiều trạm quan trắc và các nguồn dữ liệu khác nhau. Tất cả các
trạm quan trắc và phương pháp thu thập đều có sai số nhất định. Ngay cả khi dữ liệu được kiểm tra và xác nhận,
vẫn còn một số điểm không chắc chắn . Đối với các vị trí (thành phố / quốc gia / khu vực) có nồng độ PM2,5
tương tự nhau, vị trí xếp hạng nên được hiểu theo nghĩa chỉ thị thay vì một giá trị tuyệt đối.
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LỜI CẢM ƠN
Báo cáo này sẽ không thể thực hiện được nếu không có nỗ lực của nhiều cơ quan chính phủ trong nỗ lực xuất bản
thông tin chất lượng không khí trực tuyến. Điều này là rất quan trọng để trao quyền cho mọi người thực hiện các
bước chủ động để hít thở không khí sạch hơn. Những đóng góp này cũng đã góp thêm những dữ liệu quan trọng
cho những nỗ lực toàn cầu trong nghiên cứu và phân tích ô nhiễm không khí.
Hơn nữa, sự tham gia của nhiều nhóm và công dân trong việc vận hành trạm quan trắc chất lượng không khí của
riêng họ và công khai dữ liệu này đã giúp tăng phạm vi bao phủ của dữ liệu đáng kể. Nếu không có những đóng
góp có giá trị này, sẽ không có dữ liệu công khai ở Angola, Bahamas, Campuchia, DR Congo, Ai Cập, Ghana,
Latvia, Nigeria, Syria và Ukraine.
Các bản đồ minh họa khu vực bị cháy rừng năm 2019 được cung cấp một phần bởi Cơ quan Quản lý Tài nguyên
và Thông tin Cháy rừng của NASA, và dữ liệu cháy rừng lưu trữ của họ.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Greenpeace Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nam Phi, Mỹ và Việt Nam
vì những hiểu biết và hỗ trợ có giá trị trong việc thúc đẩy truy cập dữ liệu chất lượng không khí công khai.

VỀ IQAIR AIRVISUAL
IQAir AirVisual là một nền tảng thông tin chất lượng không khí toàn cầu được vận hành bởi Tập đoàn IQAir.
Bằng cách tổng hợp và xác thực dữ liệu chất lượng không khí từ các chính phủ, cá nhân và tổ chức phi chính phủ,
IQAir AirVisual nhằm mục đích cung cấp thông tin chất lượng không khí ở mức toàn cầu và chi tiết từng địa
phương. Qua đó cho phép các cá nhân, tổ chức và chính phủ thực hiện các bước cải thiện chất lượng không khí
trong cộng đồng, các thành phố và các quốc gia trên toàn thế giới.
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