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VỀ BẢN BÁO CÁO NÀY 

Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2020 phân tích dữ liệu PM2,5 được tổng hợp, báo cáo bởi các trạm quan 

trắc mặt đất trên khắp thế giới thông qua nền tảng thông tin chất lượng không khí của IQAir. 

Bằng cách so sánh các nồng độ PM2,5 trên toàn cầu, IQAir cố gắng làm nổi bật một loạt các thách thức về chất lượng 

không khí cũng như nhấn mạnh mối đe dọa ô nhiễm không khí do con người gây ra1. Nâng cao nhận thức về ô nhiễm 

không khí giúp mọi người hành động cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu tiếp xúc cá nhân của họ với không 

khí ô nhiễm. 

Chỉ có các trạm quan trắc PM2,5 với đặc tính dữ liệu sẵn có cao mới được đưa vào báo cáo này. Do đó, Báo cáo Chất 

lượng Không khí Thế giới năm 2020 chỉ sử dụng một tập hợp con của toàn bộ thông tin được cung cấp trên nền tảng 

thông tin chất lượng không khí trực tuyến của IQAir và bao phủ khắp 106 quốc gia. 

Một phần trình bày có tính tương tác của dữ liệu trong báo cáo có sẵn trên mạng, cho phép chúng ta khám phá thêm 

về chất lượng không khí trên khắp các khu vực và các tiểu vùng toàn cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Giải thích về PM2,5 và tầm quan trọng của nó được cung cấp ở trang 5. 

 

https://www.iqair.com/world-air-quality
https://www.iqair.com/world-air-quality
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TÓM TẮT TỔNG QUAN 

Ô nhiễm không khí tiếp tục là một trong những hiểm họa sức khỏe lớn nhất thế giới đối với người dân toàn cầu. Nó 

gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong sớm hàng năm2, 3, trong đó có 600.000 ca tử vong là trẻ em4. Cộng thêm thảm họa 

sức khỏe ngoài sức tưởng tượng này, chỉ riêng phát thải từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch thì ước tính ô nhiễm 

không khí đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu lên tới 2,9 nghìn tỷ đô la mỗi năm (3,3% GDP toàn cầu) và gây ra 

một loạt các vấn đề môi trường nghiêm trọng5. 

 

Ô nhiễm không khí 

góp phần gây ra 

khoảng 7 triệu ca tử 

vong sớm hàng 

năm, đồng thời tạo 

gánh nặng cho nền 

kinh tế toàn cầu lên 

tới 2,9 nghìn tỷ đô la 

mỗi năm. 

 

Khi chúng ta tìm hiểu thêm về ô nhiễm không khí, chúng ta mới thấy nó ảnh hưởng đến 

cuộc sống của chúng ta như thế nào. Từ sức khỏe tinh thần, bệnh Alzheimer và mất thị lực 

đến khả năng dễ bị tổn thương bởi các bệnh như COVID-19, năm 2020 đã mang đến một 

năm với nhận thức mới về mức độ ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và 

hạnh phúc của con người tới mức độ nào6, 7, 8. 

Báo cáo này dựa trên cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các giá trị đo đạc ô nhiễm không 

khí trên mặt đất, tổng hợp dữ liệu PM2,5 được công bố tức thời từ các cảm biến trên mặt 

đất trong suốt năm 2020. Dữ liệu này phần lớn đến từ các trạm quan trắc không khí của 

chính phủ cũng như mạng lưới các máy quan trắc chất lượng không khí ngày càng được 

mở rộng của các tổ chức phi chính phủ. 

Dữ liệu cho thấy một số xu hướng: 

Như những năm trước, các địa điểm ở Nam và Đông Á nổi bật lên là những nơi ô nhiễm nhất trên toàn cầu. Bangladesh, 

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan có đến 49 trong số 50 thành phố ô nhiễm nhất trên toàn thế giới. 

Đại dịch COVID-19 xuất hiện như một nhân tố chính, đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong năm 2020. 

Những hành động đối phó với đại dịch được coi như những 'thí nghiệm quy mô lớn nhất từ trước đến nay' về chất 

lượng không khí, việc giảm tạm thời mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch do ngừng hoạt động trên toàn thế giới tương 

quan với mức giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm không khí so với những năm trước. Năm 2020 chứng kiến rõ rệt 65% 

các thành phố toàn cầu được cải thiện chất lượng không khí so với năm 2019, trong đó 84% các quốc gia đã nhìn thấy 

sự cải thiện tổng thể. Do hoàn cảnh của những cải thiện này, nồng độ ô nhiễm có khả năng tăng trở lại. 

Thật đáng tiếc, năm 2020 cũng chứng kiến một số sự kiện ô nhiễm không khí cực đoan gồm cháy rừng và bão bụi liên 

quan đến sự biến đổi khí hậu dẫn đến nóng lên toàn cầu và các hoạt động nông nghiệp. Các trận cháy rừng kỷ lục đã 

tàn phá Hoa Kỳ, Úc, Siberia và Nam Mỹ. Trong khi đó, Indonesia và các khu vực của châu Phi cũng đã trải qua những 

vụ cháy nông nghiệp tàn khốc. Những sự kiện trên dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở những khu vực này 

đồng thời cũng thải ra rất nhiều khí nhà kính. Mặc dù yếu tố đóng góp liên tục cho sự ô nhiễm không khí trên toàn 

cầu đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp hóa, lợi ích chung của việc chống lại những tác nhân này ngày 

càng trở nên rõ rệt. 

Dữ liệu chất lượng không khí là điều cần thiết để định lượng và hiểu biết về các xu hướng 

chất lượng không khí như thế này trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng của chúng ta. 

Sự gia tăng các trường hợp khẩn cấp về ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, diễn biến 

nhanh, chẳng hạn như do cháy rừng, chỉ làm tăng tầm quan trọng của việc tiếp cận dữ liệu 

chất lượng không khí tức thời mà hiện nay chỉ một phần trên thế giới có được. 

Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới năm 2020 bao gồm dữ liệu của 106 quốc gia, 

tăng so với 98 quốc gia vào năm 2019 và 69 quốc gia vào năm 2018. 
 

Nhận thức về ô 

nhiễm không khí 

còn thấp ở những 

vùng mức độ ô 

nhiễm có thể cao 

nhưng quan trắc 

tức thời còn bị hạn 

chế. 

Mặc dù cơ sở hạ tầng giám sát chất lượng không khí toàn cầu đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhiều thành phố 

và quốc gia vẫn thiếu dữ liệu cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe. Những máy cảm biến đo 

PM2,5 dùng kỹ thuật laser có sẵn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các trạm quan trắc của chính phủ mang lại 

cơ hội cải thiện mức độ chi tiết của dữ liệu và cho phép các tổ chức và cá nhân phi chính phủ trở thành nhân tố đóng 

góp dữ liệu chất  lượng không khí.
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DỮ LIỆU ĐẾN TỪ ĐÂU? 

Báo cáo này chỉ bao gồm dữ liệu PM2,5 đã được các trạm quan trắc trên mặt đất báo cáo tức thời hoặc sát thời gian 

đó. Dữ liệu được lấy từ cả các trạm quan trắc của chính phủ cũng như các trạm tư nhân do các cá nhân và tổ chức 

điều hành. Ngoài ra, các bộ dữ liệu lịch sử do chính phủ cung cấp đã được bổ sung có chọn lọc để lấp đầy khoảng trống 

hoặc thêm các vị trí có sẵn. 

Tất cả dữ liệu PM2,5 đã được tổng hợp ở cấp trạm và sau đó được nhóm lại thành các khu dân cư (sau đây được gọi là 

“thành phố”). Tùy thuộc vào mô hình dân cư và cấu trúc hành chính của từng địa phương mà “thành phố” ở đây có 

thể là thành phố, thị trấn, làng, quận hoặc là thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, quy mô và mật độ dân số của 

các thành phố khác nhau. 

TẠI SAO LÀ PM2,5? 

Trong số các chất gây ô nhiễm thường được đo tức thời, bụi mịn (PM2,5) hiện được biết là có hại nhất đối với sức khỏe 

con người do tính phổ biến và nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Tiếp xúc với PM2,5 có liên quan đến các tác 

động tiêu cực đến sức khỏe như bệnh tim mạch, bệnh hô hấp và tử vong sớm.  

Bụi PM2,5 được định nghĩa là các hạt bụi trong môi trường không khí xung quanh có kích 

thước lên đến 2,5 micron (µm). Những hạt này bao gồm một loạt các thành phần hóa học 

và đến từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn phổ biến nhất do con người tạo ra bao gồm 

động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, sản xuất điện, hoạt động công nghiệp, nông 

nghiệp và đốt sinh khối. 

Kích thước siêu nhỏ của bụi PM2,5 cho phép các hạt này được thâm nhập sâu vào máu khi 

hít phải, có khả năng gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe như hen suyễn, ung 

thư phổi và bệnh tim. 

Phơi nhiễm bụi PM2,5 cũng liên quan đến việc trẻ sơ sinh nhẹ cân, tăng nhiễm trùng đường 

hô hấp cấp tính và đột quỵ. 

Tóc người 
PM10 PM2,5 

60 μm  10 μm  2,5 μm  
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TRÌNH BÀY DỮ LIỆU 

Báo cáo này đề cập đến hai khuyến cáo nhằm so sánh các giá trị nồng độ PM2,5 với một tham chiếu phù hợp hơn 

về nguy cơ sức khỏe: Khuyến cáo về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về mức độ phơi 

nhiễm PM2,5 hàng năm và Chỉ số Chất lượng Không khí Hoa Kỳ (US AQI )9, 10 . Chỉ thị màu sử dụng tiêu chuẩn 

AQI của Hoa Kỳ, được bổ sung thêm khuyến cáo của WHO (màu xanh lam) cho các giá trị dưới 10 μg/m³. 

KHUYẾN CÁO CỦA WHO 

     WHO tuyên bố rằng mặc dù không có mức độ phơi nhiễm PM2,5 nào là không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

nhưng ngưỡng phơi nhiễm trung bình hàng năm dưới 10 μg/m³ sẽ giảm thiểu được các rủi ro. 

 

Khuyến cáo ngưỡng phơi nhiễm PM2,5 trung 

bình hàng năm của WHO: 10 μg/m³ 

 

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HOA KỲ (AQI Hoa Kỳ)  

Báo cáo này sử dụng Chỉ số Chất lượng Không khí Hoa Kỳ (AQI) để mô tả mức PM2,5 vượt quá mục tiêu của 

WHO. Chỉ số này chuyển đổi nồng độ chất ô nhiễm hàng ngày thành 6 loại thang màu khác nhau, từ “tốt” (xanh 

lá cây) đến “nguy hiểm” (hạt dẻ). Hệ thống này đã được thông qua vì nó được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các 

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe có thể xảy ra ở bất kỳ mức độ phơi nhiễm PM2,5 nào, kể cả những trường hợp đạt 

mức “tốt” theo AQI Hoa Kỳ. Hơn nữa, trong khi AQI Hoa Kỳ được tạo ra để truyền đạt các nguy cơ từ việc tiếp 

xúc với PM2,5 trong thời gian ngắn (24h), thì việc phơi nhiễm PM2,5 liên tục trong thời gian dài ở một mức độ 

tương tự là nguy hiểm hơn11. Do đó, các thang đo AQI cho mức độ phơi nhiễm hàng ngày không thể hiện được 

hết sự nghiêm trọng của mức độ phơi nhiễm ô nhiễm trung bình hàng năm. 

Thang đo AQI Hoa Kỳ PM2,5 

(μg/m3) 

Khuyến nghị về sức khỏe 

(khi 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 tiêu cực 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 sức khỏe và dị ứng nghiêm trọng. Mọi 

người nên tránh các hoạt động ngoài trời. 
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COVID-19, Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ SỨC KHỎE 

Vào tháng 3 năm 2020, COVID-19 được coi là một đại dịch. Nó đã gây ra những hạn chế cho hoạt động kinh tế 

trên diện rộng và những thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của con người12. Khi hàng tỷ người cùng lúc trú ẩn tại 

chỗ trong nhiều tuần, chuyển sang làm việc từ xa nếu có thể và hạn chế di chuyển trong các chuyến đi cần thiết, 

thế giới đã chứng kiến những cải thiện đáng kể về chất lượng không khí mà được mô tả là cuộc thí nghiệm chất 

lượng không khí chưa từng có.13 

Từ 7 đến 33% số ca 

tử vong do COVID-

19 là do tiếp xúc với 

ô nhiễm không khí 

trong thời gian dài. 

Trong khi các biện pháp phong tỏa và những thay đổi trong hành vi của con người và 

nền kinh tế khiến cho không khí trong lành hơn vào năm 2020 (với những cải thiện 

được quan sát thấy ở 67% các thành phố trên toàn cầu), những cải thiện sức khỏe môi 

trường này lại đi đôi với sự lây lan của vi rút chết người SARS-CoV-2. Ngày càng 

nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sức khỏe của những người tiếp xúc với ô nhiễm không 

khí, đặc biệt là ô nhiễm không khí trong thời gian dài dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng 

bởi COVID-19 – loại vi rút tấn công hệ hô hấp và tim mạch của con người. 

 

Trên toàn cầu, một nghiên cứu ban đầu đã ước tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 do tiếp xúc với ô nhiễm không khí 

từ phát thải do con người gây ra trong thời gian dài chiếm từ 7 đến 33% các ca tử vong14. Nếu con người giảm 

gây ô nhiễm không khí thì những ca tử vong này có thể đã không xảy ra. 

 

LIÊN KẾT GIỮA PM2,5 và COVID-19 

Một số yếu tố cho thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm PM2,5 với sự gia tăng mức độ dễ bị tổn thương COVID-19, bao 

gồm: 

Gia tăng tỷ lệ mắc bệnh nền: việc phơi nhiễm ô nhiễm không khí mãn tính làm tăng nguy cơ các biến chứng về 

hô hấp và tim mạch dẫn đến hậu quả COVID-19 nghiêm trọng hơn. 

Phổi và các phản ứng tự miễn dịch bị suy yếu: ô nhiễm bụi gây ra viêm tế bào và thúc đẩy sản xuất các gốc tự 

do gây tổn thương tế bào15. 

Tăng cường tính nhạy cảm của vi rút: bằng chứng cho thấy ô nhiễm bụi có thể kích thích cơ quan cảm ứng 

(ACE-2) trên bề mặt tế bào và đẩy mạnh sự hấp thụ của vi rút16. 

Tăng cường sự lây truyền vi rút: Các trường hợp nhiễm COVID-19 có liên quan đến mức độ ô nhiễm không 

khí cao hơn, một xu hướng có thể là do ô nhiễm không khí kéo dài sự tồn tại của các hạt bụi chứa vi rút trong 

không khí17. 

 

  



Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2020 | 8 

 

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 

Mối liên hệ giữa COVID-19 và ô nhiễm không khí đã đem lại tia hy vọng mới cho vấn đề sau, đặc biệt là khi 

nhiều địa điểm đã chứng kiến không khí trong sạch hơn rõ rệt - rằng cải thiện chất lượng không khí có thể thực 

hiện được với hành động cấp bách, tập thể.18 

Tuy nhiên, phát thải từ công nghiệp và giao thông vận tải của loài người có thể bị giảm xuống do có liên quan 

chặt chẽ đến COVID không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến ô nhiễm không khí. Bỏ qua phát thải, thời tiết 

là tác động chính khác, ảnh hưởng đến cách ô nhiễm không khí tập trung, phân tán và trải qua các phản ứng hóa 

học rồi tác động đến những gì chúng ta hít thở.  

Để hiểu rõ hơn những thay đổi về hành vi của con người và lượng khí thải do con người tạo ra đã ảnh hưởng đến 

ô nhiễm không khí trong đại dịch COVID-19 vào năm 2020 như thế nào, điều quan trọng là phải cô lập các yếu 

tố ảnh hưởng khác, chẳng hạn như thời tiết. Để làm được điều này, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không 

khí Sạch (CREA, https://energyandcleanair.org/) đã tiến hành phân tích dữ liệu của bộ dữ liệu năm 2020 của 

chúng tôi bằng cách áp dụng kỹ thuật "hiệu chỉnh thời tiết"19. Phương pháp này về cơ bản liên kết dữ liệu thời tiết 

và chất lượng không khí tại một địa điểm nhất định và nhằm mục đích điều chỉnh các tác động của thời tiết đến ô 

nhiễm không khí, tốt hơn là cô lập tác động của khí thải đến chất lượng không khí tổng thể. Dữ liệu đã được chỉnh 

sửa để loại bỏ ảnh hưởng của thời tiết sau đây được gọi là dữ liệu “loại bỏ yếu tố thời tiết”. 

THAY ĐỔI QUAN SÁT ĐƯỢC VÀ LOẠI BỎ YẾU TỐ THỜI TIẾT TRONG PM2,5 THƯỜNG NIÊN 

So với năm 2019, vào năm 2020, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã giảm mức PM2,5 thường niên. Trên bản đồ, 

những thay đổi do thời tiết hiển thị ở phía trên cùng, những thay đổi quan sát được hiển thị phía bên dưới. 

 

                               Bản đồ về mức giảm PM2,5 quan sát được ở một số thành phố lớn 

Từ mẫu thử, Singapore (-25%), Bắc Kinh (-23%) và Bangkok (-20%) đã cho thấy mức giảm PM2,5 nhiều nhất dựa 

trên dữ liệu điều chỉnh thời tiết từ năm 2020 và năm trước đó. São Paulo (+ 5%), Los Angeles (+ 1%) và Melbourne 

(+ 1%) đã cho thấy mức tăng lớn nhất - vì các mùa cháy rừng nghiêm trọng đã ảnh hưởng lớn đến mức PM2,5 

trung bình hàng năm của cả 3 khu vực này. 
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XU HƯỚNG PM2,5 BẤT THƯỜNG 

Để thấy rõ xu hướng PM2,5 trong năm 2020, biểu đồ cho 6 thành phố thể hiện sự khác biệt giữa các mức PM2,5 

quan sát được và điều chỉnh theo thời tiết đã được thiết lập. Các thành phố này gồm: Bangkok, Delhi, 

Johannesburg, Kathmandu, Los Angeles và Paris. 

Thời gian của các biện pháp phong tỏa do COVID-19 ở mỗi thành phố được biểu thị với các cường độ màu cam 

khác nhau (1: khuyến nghị; 2: lệnh giới nghiêm; 3: hoàn toàn cô lập) để thấy được sự trùng hợp ngẫu nhiên với 

mức độ ô nhiễm không khí thấp hơn. 

Các thanh màu đỏ trên biểu đồ thể hiện lượng khói (ví dụ như cháy rừng, đốt sinh khối) có thể đã ảnh hưởng đến 

chất lượng không khí của thành phố liên quan trong bất cứ tuần nào được lựa chọn. Chỉ số hoạt động cháy rừng 

này tượng trưng cho tổng công suất bức xạ của đám cháy dọc theo quỹ đạo không gian chiếu vào các thành phố 

này. Nó được tính toán bằng cách sử dụng mô phỏng quỹ đạo không gian và phát hiện đám cháy dựa trên vệ tinh. 

Các đám cháy cùng với sự gia tăng nồng độ PM2,5 thể hiện rất rõ ràng ở các thành phố như Bangkok, Delhi, 

Johannesburg và Los Angeles. 

 

 

Xu hướng tiêu cực (hoặc bất thường) cho thấy mức PM2,5 thấp hơn mức dự kiến trong điều kiện thời tiết này, có 

thể hiểu là lượng phát thải PM2,5 giảm. Thông thường, những bất thường tiêu cực nghiêm trọng nhất xảy ra trùng 

với lần phong tỏa COVID-19 đầu tiên của mỗi thành phố. Mức độ bất thường ở Bangkok, Delhi, Johannesburg, 

Kathmandu và Los Angeles gần như đều giảm một nửa trên mức trung bình hoạt động trong 30 ngày, có nghĩa là 

mức PM2,5 gần như giảm một nửa trong thời gian dài. 

Mối tương quan giữa các biện pháp phong tỏa, dỡ bỏ hoặc ở mức thấp, với những bất thường về nồng độ PM2,5 

trung lập cho thấy rằng các cải thiện chất lượng không khí PM2,5 hiện không bền vững trong thế giới hậu COVID-

19 nếu không có những thay đổi đáng kể về cấu trúc năng lượng của chúng ta hoặc các cách xử lý. 
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TỔNG QUAN TOÀN CẦU  

 Phơi nhiễm PM2,5 theo quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ toàn cầu về phơi nhiễm PM2,5 ước tính theo quốc gia/vùng lãnh thổ năm 2020 

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á chứng kiến nồng độ PM2,5 trung bình hàng 

năm cao nhất tính theo dân số. Một điểm đáng chú đó là việc khu vực Châu Phi có ít dữ liệu thu thập nhất khi 

mà hầu hết các quốc gia ở châu lục này bị phủ bởi màu xám.  
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XẾP HẠNG QUỐC GIA/ VÙNG LÃNH THỔ  

 Sắp xếp theo nồng độ PM2,5 trung bình (μg/m³), được tính dựa trên dữ liệu dân số có sẵn.  

 

Nhật Bản 

Hoa Kỳ 

Đan Mạch 

Ba Lan 

Nam Phi 

Hy Lạp 

Hàn Quốc 

Thái Lan 

Lào 

Việt Nam 

Trung Quốc 

CH Síp 

Ấn Độ 

Ấn Độ 

Hà Lan 

Đức 

Tây Ban Nha 

Pháp 

Bờ Biển Ngà 

CH Séc 

Đài Loan 

Nga 

Bỉ 

Vương Quốc Anh 

Thụy Sỹ 

Bồ Đào Nha 

Phần Lan 

Na Uy 

Thụy Điển 
Quần đảo Virgin  

Áo 

Ý 

Úc 



Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2020 | 12 

 

XẾP HẠNG CÁC THỦ ĐÔ TRÊN THẾ GIỚI  

 Sắp xếp theo nồng độ PM2,5 trung bình hàng năm (μg/m³)  

 

 

  

Mức khuyến cáo PM2,5 của WHO Mức khuyến cáo PM2,5 của WHO 

Delhi, Ấn Độ (84,1) 

Hà Nội, 

Việt Nam 

(37,9) 
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TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG QUAN TRẮC CÔNG CỘNG  

Khả năng tiếp cận với dữ liệu chất lượng không khí công cộng có sự khác nhau khá lớn giữa các thành phố và 

quốc gia. Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ có mạng lưới quan trắc chính phủ toàn diện nhất khi mà các quốc gia 

này công bố các dữ liệu chất lượng không khí liên tục. Dữ liệu chỉ được phép đưa vào báo cáo này nếu nó đạt 

được một mức độ có sẵn nhất định, điều này sẽ được giải thích chi tiết hơn ở trang 34.  

Bản đồ dưới đây mô tả sự phân bố không đồng đều của các trạm quan trắc chất lượng không khí PM2,5 toàn cầu 

đáp ứng các yêu cầu về sự có sẵn của dữ liệu cho năm 2020.  

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 màu xanh chỉ dữ liệu từ các máy quan trắc chất lượng không khí hoạt 

động độc lập. 

Các khu vực đông đúc thiếu dữ liệu quan trắc chất lượng không khí bao gồm các vùng rộng lớn ở Châu Phi và 

Nam Mỹ. Các nước có mức thu nhập cao có xu hướng đạt được mức độ có sẵn của dữ liệu ở mức cao và mức độ 

truy cập công cộng lớn hơn so với các nước có mức thu nhập thấp hơn.  

Đối với các khu vực mà thiếu các phương tiện quan trắc tức thời của chính phủ, các máy cảm biến PM2,5 chi phí 

thấp tạo cơ hội để thúc đẩy sự tiếp cận đối với các thông tin chất lượng không khí, khi mà chúng có thể được lắp 

đặt và quản lý với ít nguồn lực hơn.   

Báo cáo này bao gồm cả dữ liệu chính phủ, thường được cung cấp bởi các trạm quan trắc phân cấp và cả dữ liệu 

từ các máy quan trắc chi phí thấp, đều được xác thực bởi trí tuệ nhân tạo của nền tảng AirVisual thuộc IQAir. 

Chỉ duy nhất các trạm quan trắc được đóng góp từ cộng đồng là cung cấp được dữ liệu chất lượng không khí công 

cộng tức thời cho Andorra, Angola, Campuchia, Latvia, Oman, Quatar, Senegal, Quần Đảo Virgin thuộc Mỹ, và 

Ukraina. 
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ĐÔNG Á   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM LƯỢC 

Đông Á chiếm tỷ lệ tử vọng có liên quan tới ô nhiễm không khí ngoài 

trời nhiều nhất thế giới (37%)20. Hàng năm, ô nhiễm không khí cũng 

chiếm 7,5% tổn thất phúc lợi của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở khu 

vực này21. Mặc dù khu vực này có tới 42 thành phố trong số 100 thành 

phố ô nhiễm nhất toàn cầu, nồng độ PM2,5 tại đây lại đang có chiều 

hướng giảm. Sự tiến bộ này đạt được là nhờ những bước tiến đáng kể 

mà các quốc gia Đông Á đã thực hiện nhằm cải thiện quá trình quan 

trắc chất lượng không khí và kiểm soát ô nhiễm. Trong năm 2020, các 

biện pháp tạm thời hạn chế sự lây lan của SARS-CoV-2 đã dẫn tới 

lượng phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông ít hơn và cả một 

vài sự giảm bớt các hoạt động sản xuất và công nghiệp, từ đó càng làm 

giảm lượng PM2,5 xung quanh.  

Các nguồn ô nhiễm không khí thay đổi xuyên suốt khu vực, nhưng các 

nguồn ô nhiễm PM2,5 phổ biến nhất bao gồm sản xuất năng lượng từ 

than, công nghiệp, phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hóa 

thạch, và hoạt động đun nấu sinh hoạt.  

Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao và Hàn Quốc còn bị ảnh hưởng bởi ô 

nhiễm xuyên biên giới từ các quốc gia láng giếng, vì bụi PM2,5 có thể 

di chuyển xa nhờ gió22. 

 TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Đông Á có một mạng lưới quan trắc chất lượng không khí mạnh mẽ 

với mức độ bao phủ và khả năng tiếp cận dữ liệu nằm trong nhóm tốt 

nhất toàn cầu. Dữ liệu ở khu vực này chủ yếu được cung cấp bởi chính 

phủ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nắm giữ những mạng lưới 

chính phủ lớn nhất ở đây. 

Trong khi Trung Quốc có mạng lưới quan trắc lớn nhất khu vực, Nhật 

Bản có mạng lưới chi tiết nhất toàn cầu, với lượng trạm ít hơn 30% so 

với Trung Quốc nhưng phân bố quanh diện tích nhỏ hơn 25 lần.  

Hệ thống quan trắc chất lượng không khí ở Mông Cổ đang phát triển 

nhanh chóng, chủ yếu nhờ vào các tổ chức phi chính phủ và các cá 

nhân khi mà hiện nay các máy cảm biến dành cho cộng đồng của họ 

cung cấp tới hai phần ba dữ liệu toàn đất nước. Hầu hết các trạm ở đây 

tập trung ở Ulaanbaatar, vốn đang nhanh chóng trở thành một trong 

những thành phố có mật độ quan trắc dày đặc nhất với 40 trạm, tăng 

lên từ 8 trạm vào năm 2018.  

 Hạng  Thành Phố  Trung bình 

2020  
Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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

Minami, Nhật Bản Hòa Điền, Trung Quốc 

Các thành phố ô nhiễm 

nhất trong khu vực 

Các thành phố sạch 

nhất trong khu vực 

Hạng  Thành Phố Trung bình 2020

  

Hạng      Thành Phố      Trung bình 2020

  

 Hạng  Thành Phố  Trung bình 

2020  

Trung Hoa đại lục (34,7)

  

 Hạng  Thành Phố  Trung bình 

2020  

Hồng Kông (15,4)

  

 Hạng  Thành Phố  Trung bình 

2020  

Đài Loan (15)  

Nhật Bản (9,8)

  

Ma Cao (17,8)

  

 Hạng  Thành Phố  Trung bình 

2020  

Hàn Quốc (19,5)

  

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  
Mông Cổ (46,6)

  



Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2020 | 15 

 

TRUNG HOA ĐẠI LỤC  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN TRIỂN 

Nhìn chung, chất lượng không khí ở các thành phố khắp Trung Quốc đang ngày càng 

được cải thiện. Vào năm 2020, 86% số thành phố của Trung Quốc ghi nhận không khí 

sạch hơn năm trước, và mức độ phơi nhiễm trung bình theo dân số giảm 11%. 

Các xu hướng lâu dài trong việc cải thiện chất lượng không khí đạt được là nhờ chính 

sách ô nhiễm không khí toàn diện của Trung Quốc, được cập nhật ba năm một lần23
. 

Kế hoạch Hành động vì Ô nhiễm Không khí của Trung Quốc cho năm 2020 không 

đưa ra những mục tiêu cứng rắn hơn mà đưa thêm nhiều thành phố vào trong khuôn 

khổ, yêu cầu các thành phố này phải đạt được mục tiêu hàng năm sao cho nồng độ 

PM2,5 nhỏ hơn 35 μg/m³ hoặc giảm xuống ít nhất 18% so với năm 2015. 

Trung Quốc đã trở thành tâm dịch đầu tiên của COVID-19 năm 2020 và đã thực hiện 

các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan của loại vi rút này. Từ 

tháng 1 tới tháng 4 năm 2020, việc di chuyển và các hoạt động công nghiệp được hạn 

chế nghiêm ngặt, dẫn tới những ngày có không khí sạch nhất từng được ghi nhận trong 

khoảng thời gian này ở các thành phố trọng điểm (bao gồm Vũ Hán và Bắc Kinh). 24 

THÁCH THỨC 

Chỉ có 2% trong tổng số 388 thành phố của Trung Quốc trong báo cáo này đạt được 

mức khuyến cáo PM2,5 hàng năm của WHO là nhỏ hơn 10 μg/m³, trong khi 61% thành 

phố đạt được tiêu chuẩn quốc gia hàng năm của Trung Quốc Grand II là nhỏ hơn 35 

μg/m³ (phù hợp với mục tiêu tạm thời 1 của WHO). 

Trung Quốc tiếp tục là nước sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới, một tác 

nhân chính dẫn tới ô nhiễm PM2,5 trên cả nước25
. Mặc dù Trung Quốc đang có sự phát 

triển mạnh nhất thế giới về năng lượng tái tạo, những nguồn này chỉ đóng góp 23% 

tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc, trong khi than đá chiếm tới 58%26
. 

Các nhà máy nhiệt điện của Trung Quốc được đánh giá là gây ra tới 24% lượng PM, 

39% lượng SO2 và 52% lượng NOx
27

. Dầu mỏ và các chất lỏng khác là nguồn năng 

lượng lớn thứ hai, gây ra đáng kể ô nhiễm PM2,5 trên cả nước.   

ĐIỂM NHẤN: BÃO CÁT  

Năm 2020, Tân Cương thống trị danh sách những thành phô ô nhiễm nhất Trung Quốc, với 4 thành phố trong top 10 nằm ở nơi hay xảy ra 

bão cát này, đồng thời nơi đây cũng ghi nhận mức phát thải từ tiêu thụ than đá và nhiên liệu hóa thạch tăng lên một cách nhanh chóng. Thủ 

phủ Hòa Điền chứng kiến mức ô nhiễm PM2,5 cao nhất toàn thế giới từ tháng 3 đến đến tháng 6 và là thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc từ 

tháng 2 đến tháng 10. Do đặc điểm khí hậu, bão bụi ở khu vực này thường khắc nghiệt nhất vào các tháng mùa Xuân như tháng 3 và tháng 4, 

kết hợp với ảnh hưởng của con người trong việc sử dụng đất cho nông nghiệp và biến đổi khí hậu đã làm tăng tính khốc liệt và tần suất hạn 

hán cũng như gây ra các trận bão bụi khắc nghiệt hơn28,29
. Ở một số nơi của Tân Cương, bụi và ô nhiễm do con người kết hợp tạo ra những 

đợt ô nhiễm nghiêm trọng.30

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 6 năm gần đây (μg/m³) 

Bắc Kinh

  Thượng Hải

  

Quảng Châu

  Thâm Quyến

  

Thành Đô

  Trùng Khánh

  

Trung bình 

năm 2020

  

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Bắc Kinh

  
Thượng Hải

  

Quảng Châu

  
Thâm Quyến

  
Thành Đô

  
Trùng Khánh

  

Tháng

  

Số giờ hàng năm với các mức AQI khác nhau 

Hòa Điền, Trung Quốc Kashgar, Trung Quốc 

Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PM2,5 

(µg/m3) 
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HÀN QUỐC  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN TRIỂN  

Giữa hai năm 2019 và 2020, tất cả thành phố ở Hàn Quốc đều chứng kiến những cải thiện 

về chất lượng không khí31
. Lượng PM2,5 giảm trung bình 19% ở khắp các thành phố ở Hàn 

Quốc. Bầu không khí sạch của đất nước này đạt được là nhờ những biện pháp tạm thời 

được đưa ra để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2. Chính điều này đã giúp hạn 

chế các hoạt động giao thông và kinh tế.  

Than đá chiếm một nửa cấu trúc năng lượng của Hàn Quốc và là một tác nhân chính phát 

thải PM2,5 xung quanh31. Vào năm 2019, một số biện pháp đã được thực hiện để hạn chế 

ảnh hưởng theo mùa của than đá lên chất lượng không khí từ tháng 12 tới tháng 3, bao gồm 

ngưng đầu tư hoặc đóng cửa tạm thời các nhà máy điện đốt than. Năm 2020 đánh dấu năm 

đầu tiên nước này thực hiện chính sách này.  

Giữa tháng 1 và tháng 3, mức ô nhiễm giảm 32% so với cùng kì năm 2019. Hàn Quốc cũng 

cam kết sẽ đạt được sự trung hòa cacbon vào năm 2050, đòi hỏi tới năm 2029, tất cả quá 

trình điện đốt than phải được thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo được.32 

THÁCH THỨC 

Bất chấp lượng PM2,5 xung quanh trung bình giảm qua từng năm, không có thành phố nào 

trong báo cáo này của Hàn Quốc đạt được mức khuyến cáo PM2,5 hàng năm của WHO là 

nhỏ hơn 10 μg/m³, và chỉ 5 trong 60 thành phố đạt được tiêu chuẩn hàng năm của Hàn 

Quốc về PM2,5 là nhỏ hơn 15 μg/m³. Mức độ ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn của WHO được 

đánh giá sẽ khiến giảm 1,4 năm tuổi thọ trung bình của Hàn Quốc.33 

Các tỉnh phía Tây Bắc là Chungcheongnam và Gyeonggi cho thấy mức độ ô nhiễm cao 

nhất ở Hàn Quốc, đóng góp 15 trong 20 thành phố ô nhiễm nhất cả nước. Điều này là do 

sản xuất năng lượng từ đốt than, các ngành công nghiệp sản xuất cũng như sự phát thải của 

đun nấu và xe cộ.  

Mặc dù ô nhiễm không khí xuyên biên giới đóng góp 30-50% lượng PM2,5 xung quanh của 

Hàn Quốc, phần còn lại đến từ các nguồn chịu tác động của con người. Các nguồn này có 

thể tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO thông qua chính sách quốc gia và 

sự thực thi nghiêm ngặt hơn.34 

ĐIỂM NHẤN: SEOUL  

Mức giảm 15,7% lượng PM2,5 trung bình hàng năm của Seoul trong năm 2020 sau nhiều năm vốn ít có sự thay đổi về chất lượng không khí. 

Điều này đạt được là nhờ những thay đổi trong lượng phát sinh dòng thải của phương tiện giao thông vốn là hệ quả của lệnh đóng cửa cũng như 

các hạn chế mới đối với các nhà máy điện đốt than vào mùa đông. Các hạn chế này đã giúp cắt giảm lượng phát thải PM2,5 của 60 nhà máy điện 

đốt than trên cả nước, từ 8.781 tấn vào tháng 12 năm 2018 xuống còn 3.527 tấn vào tháng 12 năm 2020.3

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 4 năm gần đây (μg/m³) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 

 

Trung bình 

năm 2020

  

Tháng

  Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 

Seoul, Hàn Quốc 

2017 2018 2019 2020 

PM2,5 

(µg/m3) 

Số giờ hàng năm với các mức ô nhiễm 

PM2,5 khác nhau 

SEOUL, HÀN QUỐC 
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ĐÔNG NAM Á  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM LƯỢC  

Đông Nam Á đối mặt với các thách thức ô nhiễm không khí chủ yếu là do dân số 

tăng nhanh và sự phát triển kinh tế. Như một hệ quả, nhu cầu năng lượng của khu 

vực tăng lên một cách nhanh chóng, với nhu cầu điện tăng ở mức 6% mỗi năm36
. 

Khu vực này chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, với dầu là nguồn đứng đầu và 

than đá là nguồn phát triển nhanh nhất. 

Các nguồn phát sinh PM2,5 ở Đông Nam Á cũng rất khác nhau đối với từng quốc 

gia và môi trường. Ở các khu vực đô thị, nguồn phát phát thải chủ yếu là xây dựng, 

công nghiệp và giao thông vận tải. 

Ở các khu vực nông thôn, tác nhân chính của PM2,5 là việc đốt ngoài trời, một hoạt 

động trong nông nghiệp bao gồm đốt rơm rạ để dọn đất canh tác cho vụ mùa tiếp 

theo. Việc này được cho là đóng góp 5-30% tổng khí thải do con người gây ra của 

khu vực này37
.
 Mặc dù hầu hết các nước trong khu vực có các chính sách để ngăn 

chặn việc đốt ngoài trời, nhưng việc thực thi vẫn còn khá yếu ớt. Sự di chuyển 

xuyên biên giới của các khí ô nhiễm từ các điểm đốt ngoài trời tới các quốc gia 

láng giếng cũng là một mối lo ngại của khu vực này, đặc biệt là đối với Singapore 

và Malaysia- cả hai nước đều đã phải trải qua ô nhiễm không khí theo mùa.do điều 

này gây ra.  

Đông Nam Á cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Nạn chặt phá rừng và hoạt động 

nông nghiệp đã gây ra những thay đổi về việc sử dụng đất từ đó làm trầm trọng 

thêm những điều kiện khiến các vụ cháy rừng có thể lan ra ở trong rừng và đất than 

bùn38
. Tuy nhiên, khu vực này đã chứng kiến ít các vụ cháy hơn vào năm 2020 so 

với năm 2019 nhờ vào một mùa khô ẩm ướt hơn.39

Một điểm tích cực đó là 70% các thành phố ở Đông Nam Á đã được hưởng chất 

lượng không khí tốt hơn trong năm 2020. Tuy nhiên, các thành phố ở phía Bắc Thái 

Lan vẫn phải hứng chịu một mùa đốt nông nghiệp khắc nghiệt và chiếm phần lớn 

nhất trong số các thành phố của khu vực mà có chất lượng không khí kém hơn trong 

năm 2020. 

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC  

Mặc dù gánh nặng về chất lượng không khí của khu vực này cao, quá trình quan 

trắc của chính phủ ở Đông Nam Á vẫn còn khá thưa thớt.  

Xấp xỉ hai phần ba trang thiết bị quan trắc chất lượng không khí ở khu vực này 

được đóng góp bởi các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân. 

Thái Lan có mạng lưới chính phủ lớn nhất trong khu vực (158 trạm) cũng như như các trạm phi chính phủ lớn nhất (424 điểm). Tại Philippines, 

có tổng cộng 55 trạm PM2,5 chính phủ, phần lớn trong số này được đặt ở khu vực thủ đô Manila (22 trạm). 

Chỉ có dữ liệu phi chính phủ là có thể dùng được ở Campuchia, Myanmar và Lào.

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  
 Việt Nam (28.0)

  

Việt Nam (28.0)

  

Thái Lan (21.4)

  

Campuchia (21.1)

  

Lào (22.4)  

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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 

Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 

   Hạng    Thành Phố    Trung bình 2020

  

Hạng     Thành Phố    Trung bình 2020

  

Indonesia (40,8)

  

Myanmar (29,4)

  

Philippines (12,8)

  

Singapore (11,8)

  

Malaysia (15,6)

  



Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2020 | 18 

 

INDONESIA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾN TRIỂN 

Từ năm 2018 đến năm 2019, tất cả thành phố ở Indonesia mà có dữ liệu có sẵn đều 

cho thấy chất lượng không khí kém đi. Trong năm 2020, giữa những biện pháp kiểm 

soát dịch bệnh COVID-19, nồng độ PM2,5 ở mọi thành phố đều giảm so với năm 2018. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng có khả năng làm cho 

chất lượng không khí tệ hơn trong tương lai nếu như chính phú không thực hiện các 

biện pháp để kiểm soát phát thải. 

Nhận thức cộng đồng về chất lượng không khí ở Indonesia đang tăng lên. Từ năm 2016 

tới năm 2020, mạng lưới quan trắc công cộng tức thời của Indonesia phát triển từ một 

vài trạm ở Jakarta tới 77 trạm trên 19 thành phố. Gần một nửa trạm quan trắc chất 

lượng không khí mới được hình thành là của chính phủ, trong khi số còn lại thuộc về 

các cá nhân và tổ chức phi chính phủ. 

THÁCH THỨC  

Quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra nhanh dẫn tới sự tăng thêm các công 

trình xây dựng và nhu cầu năng lượng. Năng lượng của Indonesia chủ yếu được cung 

cấp bằng từ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, với dầu và than đá là những tác nhân quan 

trọng.40 

Những nguồn chính gây ra ô nhiễm không khí của Indonesia bao gồm đốt nông nghiệp 

và cháy rừng. Nông nghiệp gây ra sự ô nhiễm này theo các cách khác nhau: 

Về phương diện kinh tế, nhiều nông dân thường lựa chọn đốt đất nông nghiệp để phát 

quang vì đây là một phương pháp rẻ và dễ làm để chuẩn bị đất cho vụ mùa tiếp theo. 

Nhu cầu toàn cầu cho các sản phẩm nông nghiệp, ví dụ như dầu cọ, đã dẫn tới nạn phá 

rừng và tiêu hao đất dành cho nông nghiệp, làm trầm trọng thêm những điều kiện khiến 

cháy rừng lan rộng trong các khu rừng cỡ lớn và bãi than bùn.41

Thay đổi trong đất nông nghiệp làm cho bãi than bùn ngập nước dễ xảy ra cháy. Các 

đám cháy bãi than bùn thường rất khó khăn để dập tắt và có thể gây ra ô nhiễm không 

khí rất độc hại. 

ĐIỂM NHẤN: JAKARTA 

Để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2, Jakarta đã ban hành những chính sách giãn cách xã hội diện rộng vào ngày 10 tháng 4, đóng 

cửa văn phòng, trường học và các điểm thờ phụng.42 Các hạn chế duy trì tới ngày 5 tháng 6 và tương ứng với lượng giảm PM2,5 12,8% vào 

tháng 4 và 31,7% trong tháng 5 nếu so sánh với năm trước.

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Trung bình 

năm 2020

  

Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 

Tháng

  

Số giờ hàng năm với các mức ô nhiễm PM2,5 

khác nhau 

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

2016 2018 2019 2020 2017 

PM2,5 

(µg/m3) 
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TIẾN TRIỂN 

Từ năm 2017 tới năm 2020, mạng lưới quan trắc chất lượng không khí công cộng của Thái 

Lan đã phát triển từ 54 lên 565 trạm. Trong khi chính phủ Thái Lan cung cấp mạng lưới quan 

trắc lớn nhất khu vực, các tổ chức phi chính phủ đóng góp 73% số trạm quan trắc cả nước. 

Sự chú ý đối với dữ liệu này đã tăng cường nhận thức của người dân và đẩy mạnh tầm quan 

trọng của không khí sạch và sự hạn chế tiếp xúc ô nhiễm. 

Băng Cốc đóng góp 283 trạm quan trắc chất lượng không khí cho Thái Lan, và các tổ chức 

phi chính phủ đã giúp Băng Cốc có được số lượng trạm trắc PM2,5 nhiều nhất toàn cầu. Trong 

khi những cải tiến gần đây trong việc quan trắc chất lượng không khí ở Thái Lan đồng nhất 

với những cải thiện về chất lượng không khí, nồng độ PM2,5 vẫn gấp hơn 2 lần khuyến cáo 

của WHO về mức độ ô nhiễm là 10 μg/m³.  

THÁCH THỨC  

Trong năm 2020, chỉ có một thành phố của Thái Lan (Satun) đạt được mức khuyến cáo của 

WHO về nồng độ PM2,5 trung bình hàng năm là nhỏ hơn 10 μg/m³, trong khi thậm chí chỉ 12 

trong 106 thành phố đạt được mục tiêu số 3 giữa kỳ ở mức vừa phải của WHO là nhỏ hơn 15 

μg/m³. Trung bình, các thành phố của Thái Lan vượt mức khuyến cáo của WHO về mức phơi 

nhiễm PM2,5 hàng ngày là 31 % một năm. Các thành phố ở phía bắc Thái Lan tiếp xúc với 

khói của đám cháy nông nghiệp nên gánh chịu ô nhiễm nhiều nhất, với nồng độ PM2,5 gấp 2 

đến 5 lần khuyến cáo của WHO.  

Sự phát thải PM2,5 từ các hoạt động đốt ngoài trời diễn ra chủ yếu ở miền bắc Thái Lan, ở các 

tỉnh như Chiang Mai, Chiang Rai và Mae Hong Son. Tuy nhiên, gió ở hướng Nam làm di 

chuyển các luồng ô nhiễm tới cả nước từ tháng 1 đến tháng 3, từ đó nâng nồng độ PM2,5 lên 

khắp quốc gia này. Vào tháng 3 năm 2020, các thành phố phía Bắc như Pai, Chiang Saen, và 

Phan trải nghiệm đợt ô nhiễm khắc nghiệt nhất của năm (trung bình lớn hơn 150 μg/m³), liên 

quan tới các đám cháy diện rộng xuyên khắp Đông Nam Á vào mùa đốt nông nghiệp43
. Các 

nguồn khác của PM2,5 chủ yếu đến từ các khu vực đô thị, bao gồm phương tiện giao thông 

chạy bằng nhiên liệu, công nghiệp và xây dựng. 44 

ĐIỂM NHẤN: CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐT NGOÀI TRỜI  

Ở miền bắc Thái Lan, ô nhiễm không khí chủ yếu liên quan tới các hoạt đốt nông nghiệp trong canh tác ngô45
. Hoạt động trồng ngô đã dẫn đến 

việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất bất hợp pháp ở các khu vực rừng cũng như làm tăng kích thước vùng đất bị đào xới qua quan sát bằng 

vệ tinh ở trên lưu vực sông Mekong, từ 14,7% năm 2015 tới 24,4% vào năm 2019. Trong giai đoạn đỉnh điểm của việc đốt nông nghiệp vào 

tháng 3 và tháng 4, sự ô nhiễm không khí trung bình đạt mức” rất có hại cho sức khỏe” theo đánh giá của US AQI. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
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TIẾN TRIỂN  

Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của Việt Nam tăng gần gấp đôi, từ 54 trạm quan 

trắc trên 4 thành phố năm 2019 lên đến 90 trạm trên 24 thành phố năm 2020. Thành quả này 

có được là nhờ những nỗ lực quan trắc chất lượng không khí từ chính phủ và phi chính phủ, 

đóng góp lần lượt là 67 và 51 trạm quan trắc. 

Năm 2020, tiếp xúc ô nhiễm trung bình ở Việt Nam giảm 18% so với năm 2019. Những 

biện pháp nghiêm ngặt để giảm thiểu sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2 bao gồm những đợt 

cách ly rộng khắp, một đợt cách ly xã hội toàn quốc kéo dài 15 ngày1, lệnh cấm tụ tập đông 

người và cấm di chuyển đã góp phần giảm 8% nồng độ PM2,5 trong năm 2020 theo phân 

tích loại bỏ yếu tố thời tiết tại Hà Nội.46  

Năm 2019, Cần Thơ trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Mạng Lưới 

BreatheLife toàn cầu và cam kết đạt được tiêu chuẩn về nồng độ PM2,5 và các chất gây ô 

nhiễm khác của WHO vào năm 2030. Với cam kết này, thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam 

đặt ra một tiền lệ về quản lý chất lượng không khí cho các thành phố khác của Việt Nam 

học tập và noi theo.47 

THÁCH THỨC 

Ô nhiễm không khí vẫn là mối đe dọa chính đối với sức khỏe tại Việt Nam. WHO ước tính 

trong năm 2016, đã có khoảng 60.000 người chết vì ô nhiễm không khí ở Việt Nam.48 

Trong khi những thành quả đạt được trong quan trắc chất lượng không khí giúp nâng cao 

nhận thức cho người dân thì hầu hết các thành phố vẫn thiếu dữ liệu thời gian thực. Ở các 

vùng nông thôn, tác động từ việc đốt rơm rạ và các hoạt động sinh khối phục vụ sưởi ấm và 

nấu nướng vẫn chưa được giảm bớt. 

Quá trình đô thị hóa thần tốc và phát triển kinh tế cũng làm gia tăng PM2,5. Nếu không có 

các biện pháp chính sách bổ sung, nồng độ PM2,5 tại các thành phố của Việt Nam có thể 

tăng khoảng 20-30% đến năm 2030.49 

ĐIỂM NHẤN: HÀ NỘI 

Nồng độ PM2,5 trung bình hằng năm của Hà Nội trong năm 2020 đã cải thiện hơn sau 3 

năm liên tiếp ở mức xấu. Dù đã được cải thiện nhưng chất lượng không khí của thủ đô 

vẫn cao gấp 4 lần so với mục tiêu tiếp xúc của WHO là 10 μg/m³, vượt mức ô nhiễm 

không khí tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm thứ 2 liên tục. 

 
1 Bản gốc ghi là 1 tháng, thực tế chỉ 15 ngày cách ly xã hội toàn quốc theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 5 năm gần đây (μg/m³) 
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TRUNG VÀ NAM Á 

Afghanistan | Bangladesh | India | Iran | Kazakhstan | Kyrgyzstan | Nepal | Pakistan | Sri Lanka 

TỔNG QUAN 

Nam Á là khu vực có nhiều thành phố được ghi nhận có chất lượng 

không khí xấu nhất trên thế giới với 37 trên 40 thành phố ô nhiễm 

nhất thế giới trong năm 2020 thuộc khu vực này. Khoảng 13-22% 

số người chết ở khu vực này có liên quan đến những ảnh hưởng về 

sức khỏe do tiếp xúc ô nhiễm không khí, gây thiệt hại khoảng 7,4% 

tổng số GDP toàn khu vực. 50, 51 

Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh đang phải chịu đựng chất lượng không 

ô nhiễm tồi tệ nhất trong khu vực, với lần lượt 32%, 67%, và 80% 

thành phố có mức đo lường của AQI Hoa Kỳ ở mức “Có hại cho sức 

khỏe” (> 55,5 μg/m³) 

Một số cải thiện về chất lượng không khí được chứng kiến trong khu 

vực trong năm 2020. 25 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực với 

dữ liệu theo thời gian cho thấy nồng độ PM2,5 giảm so với năm 2019 

và xu hướng giảm xuống trong 4 năm qua. Năm 2020, 5 trong số 7 

thủ đô chứng kiến nồng độ PM2,5 giảm, mức giảm lớn nhất được ghi 

nhận tại Kabul (-21%), Kathmandu (-18%) và Delhi (-15%). Trong 

khi đó, Tehran (+12%) và Islamabad (+11%) nồng độ bụi mịn lại 

tăng lên trong năm 2020, và chỉ có 3 thành phố Nam Á nằm ở Iran 

và Sri Lanka là Digana, Sanandaj and Dambulla đạt được các mục 

tiêu hằng năm của WHO.  

Những xu hướng chính gây nên tình trạng ô nhiễm không khí tại 

Nam Á bao gồm đô thị hóa, phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. 

Các nguồn ô nhiễm không khí bao gồm đốt sinh khối (đặc biệt là cho 

nấu nướng ở các vùng nông thôn), đốt các nhiên liệu hóa thạch, bụi 

từ công trình xây dựng và phương tiện giao thông, đốt trong hoạt 

động sản xuất nông nghiệp (hoạt động có thể gây ra các vấn đề ô 

nhiễm không khí xuyên biên giới nội vùng).52 

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Ấn Độ, Iran và Nepal vẫn là những nước Nam Á duy nhất có hệ 

thống quan trắc chính phủ cung cấp dữ liệu thời gian thực cho công 

chúng. Tuy nhiên, phạm vi phủ sóng dữ liệu từ các mạng chính phủ 

và máy cảm biến chi phí thấp phi chính phủ đang ngày càng tăng. 

Vào năm 2020, thêm 55 thành phố được quan trắc so với năm 2019. 

Với mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm không khí trong khu vực này, 

cần có thêm quan trắc thời gian thực để nhiều người có thể ứng phó 

và bảo vệ sức khỏe của họ. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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

Ghaziabad, Ấn Độ 

Ấn Độ (51,9)  

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   

Các thành phố ô nhiễm 

nhất trong khu vực 

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   

Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 
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ẤN ĐỘ  

TIẾN TRIỂN  

Ấn Độ cho thấy sự cải thiện tổng thể ở một số thành phố với 63% báo cáo mức cải thiện trực 

tiếp so với mức trung bình năm 2019. Tất cả thành phố có mức ô nhiễm tăng năm 2020 vẫn 

cho thấy xu hướng giảm hơn so với năm 2018 trở về trước. 

Những tiến bộ đạt được là nhờ Chương trình Không khí sạch Quốc gia tiên phong của Ấn 

Độ (NCAP) ra mắt tháng Một năm 2019 hướng đến mục tiêu giảm khoảng 20-30% nồng độ 

PM2,5 trên 122 thành phố được lựa chọn đến năm 2024 so với mức nền được lấy từ năm 

2017. Các nhà chức trách viện dẫn rằng đại dịch chính là một phần nguyên nhân dẫn tới 

chương trình được thực hiện chậm trễ.53 

THÁCH THỨC 

Bất chấp những cải thiện về chất lượng không khí trên diện rộng trong năm 2019 và 2020, 

ô nhiễm không khí ở Ấn Độ vẫn ở mức nguy hiểm cao. Ấn Độ tiếp tục thống trị bảng xếp 

hạng PM2,5 hàng năm theo thành phố - 22 trong số 30 thành phố ô nhiễm nhất trên toàn cầu 

thuộc Ấn Độ. 

Những nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Ấn Độ bao gồm giao thông vận tải, đốt sinh 

khối cho nấu nướng, phát điện, công nghiệp, xây dựng, đốt rác thải, và những đợt đốt trong 

nông nghiệp. Giao thông vận tải là một trong những nguồn phát thải PM2,5 hàng đầu ở Ấn 

Độ, gây phát thải các chất gây ô nhiễm và phân tán bụi đường.54 

Các loại bếp sử dụng sinh khối là nguồn chính gây nên ô nhiễm trong nhà trên khắp cả nước, 

ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và trẻ em. Trong khi Ấn Độ thúc đẩy tiếp cận các loại nhiên 

liệu phát thải ít ô nhiễm bụi hơn như khí hóa lỏng và tăng tỷ trọng năng lượng sạch mở rộng 

khả năng tiếp cận điện năng trên toàn quốc, than đá vẫn là nguồn cung cấp năng lượng nội 

địa chính của Ấn Độ.55,56 

ĐIỂM NHẤN: ĐỐT NÔNG NGHIỆP 

Tại hai tỉnh của Ấn Độ là Punjab và Haryana, hoạt động đốt ngoài trời đã tạo ra một phương 

tiện để chuyển đổi nhanh chóng và hợp lý các cánh đồng từ vụ lúa mùa hè sang vụ lúa mì 

mùa đông.57 Trong năm 2020, số vụ đốt gốc rạ ở Punjab đạt kỷ lục (76.537), tăng 46,5% so 

với năm 201958. Để giảm thiểu hoạt động đốt trong nông nghiệp, chính phủ nên cung cấp 

các giải pháp thay thế khả thi. 

Delhi là thành phố đông dân thứ nhì thế giới nằm ở phía đông nam vựa sản xuất lúa mì của Ấn Độ, nơi phổ biến hoạt động đốt ngoài trời. Ước 

tính khoảng 20% đến 40% ô nhiễm không khí của Delhi bắt nguồn từ những đám cháy nông nghiệp ở Punjab. Trong suốt mùa đốt cao điểm, 

Delhi phải chịu mức độ PM2,5 trung bình khoảng 144 μg/m³ trong tháng Mười một và 157 μg/m³ trong tháng Mười hai, vượt hơn 14 lần mức 

khuyến cáo tiếp xúc hàng năm do WHO đưa ra. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 6 năm gần đây (μg/m³) 
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vực bị đốt năm 2020 

PM2,5 

(µg/m3) 

2015 2018 2019 2020 2017 2016 
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PAKISTAN    

 

TIẾN TRIỂN  

Trong năm 2020, 71% thành phố của Pakistan báo cáo mức PM2,5 giảm so với năm 2019. 

Thêm vào đó, những hệ thống quan trắc không khí vận hành bởi cộng đồng tiếp tục nâng 

cao nhận thức về ô nhiễm không khí trên khắp đất nước. 

Dù không có tiếp cận công cộng vào dữ liệu từ mạng lưới chính phủ, nhưng Cơ quan Bảo 

vệ Môi trường Pakistan đã thực hiện một số biện pháp giảm thiểu phát thải công nghiệp và 

lên kế hoạch thực hiện một mạng lưới quan trắc. Tuy nhiên, việc dữ liệu tức thời từ mạng 

lưới quan trắc này có được công bố cho công chúng hay không vẫn chưa được làm rõ.60 

THÁCH THỨC 

Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Pakistan bao gồm đô thị hóa, phát triển 

kinh tế nhanh chóng và công nghiệp hóa. Các nguồn chính gây ô nhiễm không khí của 

Pakistan bao gồm phát thải giao thông đường bộ (cả phát thải xe cộ và bụi đường), đốt sinh 

khối dân sinh và hoạt động công nghiệp.61 

Pakistan cũng phải chịu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt nông nghiệp và gánh chịu ô 

nhiễm xuyên biên giới từ hoạt động này với Ấn Độ. Hơn 20% số ca tử vong ở Pakistan là 

do tác động tiêu cực đến sức khỏe do tiếp xúc với ô nhiễm không khí.62 

Trong khi các mạng lưới quan trắc chất lượng không khí do cộng đồng vận hành đang nâng 

cao nhận thức về ô nhiễm không khí ở Pakistan, thì cần phải thực hiện quan trắc nhiều hơn 

để định lượng mối nguy hại sức khỏe khổng lồ này. 

ĐIỂM NHẤN: LAHORE 

Lahore nổi lên là thành phố ô nhiễm thứ 18 trên thế giới trong năm 2020 và siêu đô thị ô 

nhiễm thứ 2 (sau Delhi), khiến hơn 11 triệu cư dân phải tiếp xúc mức PM2,5 nguy hiểm. 

Trong khi khu vực đô thị đông dân của Lahore phải đối mặt với các nguồn ô nhiễm quanh năm, phần lớn xuất phát từ giao thông vận tải địa 

phương, công nghiệp (bao gồm cả lò gạch chạy bằng nhiên liệu rắn) và bụi, thì cả thành phố phải trải qua mức độ ô nhiễm cao nhất trong các 

tháng mùa đông từ tháng 10 đến tháng 2.63 Cao điểm trong mùa đông này có thể một phần được cho là do hiện tượng nghịch nhiệt và sự gia 

tăng đốt sinh khối để lấy nhiệt, và gia tăng mức độ đốt nông nghiệp ở cả Pakistan và Ấn Độ, trong điều kiện khí tượng mùa đông tương đối ổn 

định sau mùa gió mùa hè.

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 4 năm gần đây (μg/m³) 

Trung bình 

năm 2020

  

Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 

Số giờ hàng năm với các mức ô nhiễm PM2,5 

khác nhau 

Chỉ số Chất lượng Không khí 

(AQI) theo PM2,5 ở Lahore 

Tháng

  PM2,5 

(µg/m3) 

2018 2019 2020 2017 
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TÂY Á  

Armenia | Bahrain | Georgia | Israel | Jordan | Kuwait | Oman | Qatar | Ả rập Xê út | Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất 

 

TỔNG QUAN 

Ô nhiễm không khí ở Tây Á do tổ hợp nhiều nguồn gây ra, 

bao gồm xe cơ giới, sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hóa 

thạch, công nghiệp, đốt rác thải ngoài trời, xây dựng, và các 

nguyên nhân tự nhiên như bão cát. 64 

Bão cát xảy ra theo mùa, diễn ra thường xuyên hơn từ tháng 

Năm đến tháng Tám khi nắng nóng gay gắt khiến bộ phận áp 

thấp đối lưu hình thành và bốc lên một lượng bụi đáng kể. 

Ước tính bão cát chiếm 30% ô nhiễm bụi trên bán đảo Ả rập. 

Gần một nửa số ca tử vong sớm do ô nhiễm không khí ở Tây 

Á và Bắc Phi có liên quan đến bão cát. 65, 66   

Các đô thị ở miền nam và miền đông của Tây Á có xu hướng 

gánh chịu nồng độ PM2,5 cao nhất. Doha (Qatar), Manama 

(Bahrain) và Kuwait City (Kuwait) đều nằm trên vùng bờ 

biển Vịnh Ba Tư và đồng thời nằm trong top 5 thành phố ô 

nhiễm nhất khu vực.   

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Hoạt động quan trắc chất lượng không khí tại Tây Á nhìn 

chung còn thưa thớt, nhiều quốc gia trong khu vực như 

Armenia, Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Ả rập Xê út 

và Yemen thiếu hoạt động quan trắc của chính phủ và thay 

vào đó là các hệ thống quan trắc của Hoa Kỳ hoặc cảm biến 

kinh phí thấp từ các tổ chức và cá nhân. 

Israel, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Georgia, và 

Jordan có các mạng lưới quan trắc thuộc chính phủ rộng rãi 

nhất và có mức PM2,5 thấp nhất khu vực. 

 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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* 

Các thành sạch nhất 

trong khu vực* 

*Dựa vào dữ liệu có sẵn  

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (29,2) 

Ả Rập Xê Út (23,3) 

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   
   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  
 Việt Nam (28.0)
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CHÂU ÂU  

Albania | Andorra | Áo | Bỉ | Bosnia and Herzegovina | Bun-ga-ri | Croatia | Đảo Síp | CH Séc | Đan Mạch | Estonia | Phần Lan | Pháp | Đức | 

Hy Lạp | Hungary | Iceland | Ireland | Ý | Kosovo | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Montenegro | Hà Lan | Bắc Macedonia | Na Uy | 

Ba Lan | Bồ Đòa Nha| Romania | Nga | Serbia | Slovakia | Tây Ban Nha | Thụy Điển | Thụy Sĩ | Thổ Nhĩ Kỳ | Ukraine | Vương quốc Anh 

TỔNG QUAN 

Phát thải ô nhiễm không khí khắp Châu Âu đã giảm đáng kể trong những 

thập kỷ qua, tuy nhiên ô nhiễm không khí vẫn là mối đe dọa lớn nhất đến 

sức khỏe người dân trên lục địa này. 67   

Năm 2020, khoảng một nửa số thành phố Châu Âu vượt mức khuyến cáo 

PM2,5 hàng năm của WHO, góp phần gây ra khoảng 50.000 ca tử vong sớm 

mỗi năm68
. 18% thành phố Châu Âu vẫn đang trong tình trạng ô nhiễm dai 

dẳng, phải chịu đựng từ 50 ngày trở lên vượt tiêu chuẩn chất lượng không 

khí của WHO (≥ 25.5 μg/m³). 

Nồng độ PM2,5 có xu hướng tồi tệ hơn ở khu vực Đông và Nam Âu so với 

phía Tây và Bắc Âu. Xu hướng này càng thể hiện rõ ràng vào mùa đông, khi 

các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng từ than đá và đốt sinh 

khối để sưởi ấm chứng kiến sự thay đổi theo mùa rõ rệt nhất. Các vùng thành 

thị ở Ba Lan, Bosnia-Herzegovina, Serbia, và Thổ Nhĩ Kỳ đều phải trải qua 

ít nhất hai tháng trong tình trạng chất lượng không khí được xếp vào mức 

“có hại cho sức khỏe” (≥ 55.5 μg/m³) theo tiêu chuẩn của AQI Hoa Kỳ.  

Đầu năm 2020, những vụ cháy rừng Taiga Siberia ở Nga đã đốt cháy 19 

triệu héc-ta, lớn hơn cả diện tích của nước Hy Lạp. Khói từ các vụ cháy rừng 

gây ra những đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài ở Siberia. Tuy 

rằng các vụ cháy gây ít ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống của con người bởi 

chúng xảy ra ở những vùng xa xôi, nhưng việc chúng xảy ra ngày càng nhiều 

đang tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và khí hậu.  

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC    

Việc quan trắc và báo cáo chất lượng không khí của Chính Phủ ở Châu Âu 

tương đối rộng rãi. Trong khi Bắc và Tây Âu có mạng lưới giám sát chất 

lượng không khí dày đặc nhất với 818 thành phố được bao phủ, thì Đông và 

Nam Âu cũng không quá thua kém với 616 thành phố được bao phủ.  

Quan trắc chất lượng không khí phổ biến tại các thành phố trọng điểm và 

khu vực thành thị, việc này lại ít phổ biến ở các vùng nông thôn. Để bổ sung 

sự giám sát của chính phủ, các cá nhân và tổ chức đã đóng góp các cảm biến 

cho mạng lưới, đặc biệt là ở Hy Lạp, Đan Mạch, Bosnia Herzegovina, 

Kosovo và Nga, nơi các cảm biến này hiện cung cấp 88%, 86%, 86%, 71% 

và 43% dữ liệu trực tiếp tương ứng. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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 

Các thành sạch nhất trong khu 

vực 

Orzesze, Ba Lan Muonio, Phần Lan 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  
 Việt Nam (28.0)

  

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   

   Hạng    Thành Phố        Trung bình 2020
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BẮC MỸ 
Hoa Kỳ | Canada 

TỔNG QUAN 

Thông qua quan trắc chất lượng không khí và kiểm soát phát thải, 

Bắc Mỹ đã phân tách ô nhiễm không khí khỏi mức tăng tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP) và mức tiêu thụ năng lượn69
. Mặc dù có quá 

trình cải thiện lâu dài, 35% thành phố trong khu vực vẫn đang vượt 

quá mức khuyến cáo của WHO về tiếp xúc PM2,5 hằng năm (10 

μg/m³).   

Phát thải PM2,5 do hoạt động của con người ước tính gây ra 200.000 

ca tử vong sớm tại Hoa Kỳ và 14.600 ca tử vong sớm tại Canada70, 

71
. Để giảm thiểu gánh nặng sức khỏe của khu vực, cần có nhiều kế 

hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí tham vọng hơn và đồng bộ hơn, 

cũng như nhanh chóng loại bỏ việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa 

thạch (phù hợp với các mục tiêu biến đổi khí hậu).  

Các nguồn phát thải PM2,5 do con người ở Bắc Mỹ bao gồm sản xuất 

năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, giao thông vận tải, và công 

nghiệp.  

Cháy rừng là nguồn phát thải ô nhiễm chính do tự nhiên. Các vụ cháy 

rừng đang gia tăng cả về tần suất và mức độ nghiêm trọng trong 

những năm gần đây chủ yếu là từ biến đổi khí hậu do con người gây 

ra72
. Trong những ngày PM2,5 vượt tiêu chuẩn, các vụ cháy rừng ước 

tính đóng góp khoảng 70% phát thải PM2,5. Tuy nhiên, có những 

vùng vẫn đang phải sống trong chất lượng không khí kém trong thời 

gian dài dù không xảy ra các vụ cháy rừng, tình trạng này hầu hết bắt 

nguồn từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch.  

2020 là năm phá vỡ kỷ lục về cháy rừng ở Bắc Mỹ cả về số vụ cháy 

lẫn diện tích bị rừng bị cháy73
. Phát tán khói đậm đặc từ các đám cháy 

rừng khiến cho Bắc Mỹ trở thành vùng duy nhất trong bản báo cáo 

này có mức độ ô nhiễm gia tăng trong năm 2020. Mức độ ô nhiễm 

vẫn tăng bất chấp đại dịch đã giảm các hoạt động của con người do 

các lệnh hạn chế hoạt động kinh tế và di chuyển.  

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Bắc Mỹ là vùng có mạng lưới quan trắc chất lượng không khí rộng 

nhất với hơn 5.500 trạm quan trắc đặt tại 1.700 thành phố. 95% số 

trạm này được đặt trên đất Mỹ. Số lượng trạm quan trắc chất lượng 

không khí của Mỹ chiếm số lượng lớn là nhờ các nguồn đóng góp từ 

cộng đồng, với hơn 75% số trạm quan trắc của nước này được đóng 

góp bởi các cá nhân và tổ chức địa phương.  

Los Angeles và San Francisco là hai thành phố có mạng lưới trạm 

trải khắp thành phố dày đặc nhất thế giới với lần lượt là 146 và 112 

trạm. Canada có một mạng lưới gồm 436 trạm quan trắc trên khắp 

174 thành phố.  

*Dựa vào dữ liệu sẵn có của các thành phố lớn hơn 5000 dân 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

Các thành phố ô nhiễm 

nhất trong khu vực* 

Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 

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

Hồ Yosemite, CA, Hoa Kỳ Waimea, HI, Hoa Kỳ 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  

2. Canada (7,3) 

1. Hoa Kỳ (9,6) 

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020

   

   Hạng      Thành Phố          Trung bình 2020
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HOA KỲ    

TIẾN TRIỂN 

Trong 5 thập kỷ, Luật Không khí sạch đã góp phần giảm thiểu 

mức độ ô nhiễm không khí PM2,5 trong khi nền kinh tế, dân số 

và nhu cầu năng lượng của Hoa Kỳ đều gia tăng74
. Mặc dù thành 

công trong giảm thiểu ô nhiễm dài hạn, năm 2016 đến 2018 

chứng kiến sự đảo chiều khi mức PM2,5 tăng 5,5% trong 2 năm. 

Mức PM2,5 tại các thành phố trên khắp nước Mỹ tăng lên và giữ 

nguyên xu hướng này là do bắt nguồn từ việc tiếp tục lệ thuộc 

vào nhiên liệu hóa thạch, sự gia tăng về số lượng cũng như mức 

độ nghiêm trọng của các đám cháy rừng, cũng như thiếu sự thực 

thi Luật Không khí sạch. Bước thụt lùi này ước tính góp phần 

gây ra thêm 9.700 ca tử vong sớm năm 2018 và thiệt hại về kinh 

tế lên đến 89 tỷ USD.  

Nhờ sự đóng góp của nhiều cá nhân và tổ chức phi chính phủ, 

Hoa Kỳ hiện đang có số lượng trạm quan trắc chất lượng không 

khí lớn nhất thế giới. Trong năm 2020, khoảng 80% dữ liệu quốc 

gia được lấy từ các máy cảm biến chi phí thấp vận hành bởi các 

cá nhân và tổ chức phi chính phủ. Một số các mạng lưới cảm 

biến chi phí thấp vận hành nhờ ngân sách chính phủ.  

THÁCH THỨC 

Trong khi những cải thiện chất lượng không khí dần dần đã và 

đang bảo vệ cuộc sống người dân thì ô nhiễm không khí từ đốt 

cháy nhiên liệu hóa thạch ước tính gây ra 230.000 ca tử vong 

sớm tại Mỹ chỉ riêng trong năm 2018.75 Đáng chú ý, khu vực 

thành thị và miền Tây nước Mỹ đang đối mặt với nồng độ PM2,5 
cao nhất, đây là bằng chứng cho thấy những người da màu và 

người có thu nhập thấp phải tiếp xúc với PM2,5 rất cao.76 

Trong năm 2020, 38% thành phố được quan trắc không đáp ứng 

mức tiêu chuẩn của WHO là 10 μg/m³ nồng độ PM2,5 hàng năm. 

Con số này gia tăng đáng kể so với năm 2019 khi mà chỉ có 21% 

thành phố vượt mức chỉ tiêu của WHO. Sự gia tăng PM2,5 diễn 

ra bất chấp những lệnh cấm nhằm chống lại đại dịch COVID-19 

đã giúp giảm mức độ PM2,5 từ 10-30% trong thời gian ngắn.  

ĐIỂM NHẤN: CHÁY RỪNG 

Trong năm 2020, nhiều đám cháy quy mô rộng đã xảy ra trên 

khắp vùng vịnh phía tây nước Mỹ, đây là những đám cháy 

nghiêm trọng nhất trong suốt 18 năm qua. Bởi vì xảy ra các vụ cháy rừng dữ dội, trong tháng 9 năm 2020 đã có 77 thành phố của Hoa Kỳ lọt 

vào danh sách 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới về nồng độ PM2,5 trung bình hàng tháng. Các thành phố này thuộc bang California (35 

thành phố), Oregon (35 thành phố) và Washington (7 thành phố). 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 4 năm gần đây (μg/m³) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 
Trung bình 

năm 2020

  

Tháng

  

Bản đồ diện tích những khu vực bị đốt năm 2020 

PM2,5 

(µg/m3) 

2018 2019 2020 2017 

 

Thông tin về các vụ cháy ở bang California 
 Năm Số vụ cháy Diện tích bị cháy Diện tích trung bình/vụ cháy 

2015 8.283 880.899 106,3 

2016 6.954 669.534 96,3 

2017 9.270 1.548.429 167,0 

2018 7.948 1.975.086 248,5 

2019 7.860 259.823 33,1 

2020 9.917 4.257.863 429,3 

https://www.iqair.com/usa
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MỸ LATINH VÀ VÙNG CARIBE  

Argentina | Brazil | Chile | Colombia | Costa Rica | Curaçao | Ecuador | Guatemala | Mexico | Peru | Puerto Rico | 

Quần đảo Virgin (Mỹ) 

TỔNG QUAN 

Mỹ La-tinh và vùng Caribe đối mặt với những thách thức về chất 

lượng không khí đáng kể, đây là hệ quả của quá trình đô thị hóa 

nhanh chóng. Khi các thành phố phát triển, nhu cầu về năng lượng 

và phát thải giao thông cũng tăng lên làm tăng đột biến nồng độ 

PM2,5 trong khu vực. Năm 2020, hơn 50% các thành phố trong khu 

vực ghi nhận hơn 50 ngày chất lượng không khí vượt mức khuyến 

cáo PM2,5 24 giờ của WHO. 

Các quy định lỏng lẻo, các phương tiện và thiết bị lạc hậu, kém hiệu 

quả, cháy rừng (đặc biệt là ở Mexico), đốt sinh khối để sưởi ấm và 

nấu ăn trong nhà càng góp phần vào mức độ ô nhiễm bụi cao trong 

khu vực. 

Ở Chi lê, những nguồn gây ra ô nhiễm không khí PM2,5 bao gồm 

phương tiện cơ giới, sôn khí2 từ biển, các lò luyện đồng, sun phát 

thứ cấp, và bụi đất78
. Thêm vào đó, việc đốt bếp củi để sưởi ấm và 

nấu nướng rộng rãi đã đưa các thành phố ở vùng này vào danh sách 

các thành phố ô nhiễm nhất Tây bán cầu. Vào mùa đông, điều kiện 

thời tiết có thể tạo ra hiệu ứng bẫy ô nhiễm (nghịch nhiệt) khiến ô 

nhiễm phát ra bị ứ đọng và tích tụ. Trong khi chính phủ Chile đã 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghệ sưởi ấm sạch hơn, đốt 

củi vẫn đóng góp tới 94% lượng phát thải PM2,5 ở một số thành 

phố79
. Chính phủ cần hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy người 

dân chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn. 

TÌNH HÌNH QUAN TRẮC 

Quan trắc chất lượng không khí ở Mỹ La-tinh và Caribe vẫn còn hạn 

chế, chỉ có 170 thành phố trong cả vùng có dữ liệu tức thời dù chiếm 

tới 8% dân số toàn cầu. Các trạm quan trắc tập trung chủ yếu ở thủ 

đô và các thành phố lớn, 70% thành phố có dưới 3 cảm biến trong 

phạm vi địa chính của mình để thu dữ liệu quan trắc.  

Mexico và Chile là hai nước có các mạng lưới quan trắc rộng nhất, 

cung cấp 67% dữ liệu của cả vùng. Tuy rằng mạng lưới quan trắc 

của Brazil mới chỉ giới hạn ở São Paulo và Acre, chúng vẫn đang 

tiếp tục mở rộng và phát triển.  

Guatemala, Honduras và Argentina đều trong tình trạng thiếu hoạt 

động quan trắc từ chính phủ. Các trạm quan trắc ở những nước này 

được vận hành bởi các cá nhân và tổ chức địa phương.  

 
2 Aerosol: là các hạt dạng keo của rác vật chất rắn pha lẫn với giọt lỏng có đường kính động học nhỏ hơn 10µm, lơ lửng trong không khí. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

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 

Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 

Quần đảo Virgin (3,7) 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

  
 Việt Nam (28.0)

  

   Hạng      Thành Phố        Trung bình 2020      Hạng    Thành Phố        Trung bình 2020
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CHÂU PHI   

Algeria | Angola | Ethiopia | Ghana | Ivory Coast | Kenya | Madagascar | Mali | Senegal | South Africa | Uganda 

TỔNG QUAN 

Khó có thể định lượng được mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm không 

khí ở châu Phi và tác động đến sức khỏe do nó gây ra, vì dữ liệu về 

chất lượng không khí còn hạn chế. Đối với hầu hết các địa điểm trong 

khu vực này, thông tin chi tiết chỉ có thể được suy luận từ dữ liệu vệ 

tinh. Theo phương pháp này, người ta ước tính rằng ô nhiễm không 

khí lấy đi sinh mạng của 780.000 người châu Phi hàng năm. 80  

Có rất nhiều nguồn tạo ra PM2,5 khác nhau trong khu vực này, nhưng 

tổng thể bao gồm các chất ô nhiễm được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch 

(như than và dầu hỏa), chất thải, đốt nông nghiệp, giao thông phát 

thải cao và bụi thổi từ các sa mạc của lục địa. Dân số châu Phi dự 

kiến sẽ tăng gấp đôi trong 30 năm tới, tạo ra những thách thức trong 

việc cân bằng giữa tăng trưởng nhanh, công nghiệp hóa và đô thị hóa 

với không khí sạch. 81 

Dữ liệu vệ tinh của NASA cho thấy Châu Phi là 'lục địa lửa', với ước 

tính khoảng 70% các đám cháy toàn cầu xảy ra ở khu vực này.82 

Trong khi các đám cháy trên vùng đồng cỏ là nguồn chính tạo ra 

PM2,5, chúng lại không giống với các đám cháy ở Bắc Mỹ và Mỹ 

Latinh. Vì đám cháy chủ yếu xảy ra ở Savanna, nơi cỏ có thể mọc lại 

trong vòng một năm, nên đám cháy có thể xảy ra hàng năm ở cùng 

một địa điểm. Theo dữ liệu hiện có, Bamako (Mali) là thành phố ô 

nhiễm nhất trong khu vực, với tỷ suất số ngày "có hại cho sức khỏe" 

trong năm 2020 ở mức cao nhất (> 60%) với một biên độ đáng kể. 

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Riêng trong năm 2020, mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của 

khu vực này đã phát triển ở 5 quốc gia mới (Senegal, Mali, Bờ Biển 

Ngà, Madagascar và Kenya) và 10 thành phố mới. Tuy nhiên, dữ liệu 

trong khu vực vẫn còn thưa thớt. 41 quốc gia châu Phi thiếu dữ liệu 

quan trắc chất lượng không khí, khiến gần một tỷ người không có 

thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe. 

Nam Phi là quốc gia châu Phi duy nhất có mạng lưới giám sát chất 

lượng không khí chính phủ công khai, theo thời gian thực. Dữ liệu 

cho các quốc gia khác trong báo cáo được cung cấp bởi các máy quan 

trắc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ và các 

cá nhân khác. Do dữ liệu về ô nhiễm không khí rất thưa thớt nên nhận 

thức của cộng đồng ở khu vực về vấn đề này vẫn còn thấp. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 
Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố ô nhiễm 

nhất trong khu vực 
Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 

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

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

Cape Town, Nam Phi  

Nam Phi (18,0) 

Bờ Biển Ngà (21,9) 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

 
 Việt Nam (28.0)

  

   Hạng      Thành Phố        Trung bình 2020      Hạng    Thành Phố      Trung bình 2020 
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NAM PHI  

TIẾN TRIỂN 

Trong một ghi chú tích cực, 90% các thành phố ở Nam Phi đã trải qua chất lượng không khí 

được cải thiện vào năm 2020, khi mức độ tiếp xúc PM2,5 trung bình theo dân số trên khắp Nam 

Phi giảm 3,6 μg/m³. 

Sự giảm xuống này là nhờ các biện pháp được thực hiện để giảm sự lây lan của SARS-CoV-

2, cụ thể là giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông do các cơ sở và doanh nghiệp đóng 

cửa trong thời gian ngừng hoạt động và các biện pháp bảo vệ hệ thống điện khỏi sự cố sập 

toàn bộ (giảm tải). Mặc dù nhu cầu năng lượng giảm, các cơ quan chính phủ vẫn tiếp tục giới 

hạn công suất và thực hiện giảm tải thường xuyên, góp phần làm giảm lượng phát thải hơn 

nữa. 

Trong năm 2019, các nhóm hoạt động môi trường đã lần đầu tiên đệ đơn kiện Chính phủ Nam 

Phi vì đã không giải quyết được tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp và 

than gây ra cũng như không tạo được một môi trường khỏe mạnh - một quyền được quy định 

trong hiến pháp của quốc gia này83. Hoạt động này nhằm mục đích yêu cầu chính phủ liên 

bang xây dựng một kế hoạch quản lý ô nhiễm không khí toàn diện và hiệu quả hơn. 

THÁCH THỨC 

Chất lượng không khí trên khắp Nam Phi thay đổi đáng kể theo khu vực. Các địa điểm ven 

biển phía Nam và phía Tây có nồng độ PM2,5 thấp nhất, trong khi các thành phố nằm sâu trong 

đất liền ở phía Bắc chịu gánh nặng ô nhiễm cao nhất. Vào năm 2020, chỉ có 4,9% thành phố 

Nam Phi đáp ứng các mục tiêu của WHO về tiếp xúc PM2,5 hàng năm. 

Một nghiên cứu năm 2012 ước tính rằng 7,4% tổng số ca tử vong ở Nam Phi là do mức PM2,5 

cao kéo dài84
. Năm 2020, ô nhiễm PM2,5 ở Johannesburg, Pretoria và Hartbeespoort vượt quá 

tiêu chuẩn của WHO về tiếp xúc ô nhiễm hàng ngày (<25 μg/m³) trong hơn một phần tư tổng 

số ngày trong năm. 

ĐIỂM NHẤN: PHỤ THUỘC VÀO NĂNG LƯỢNG TỪ THAN ĐÁ 

Nam Phi phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác khi loại 

năng lượng này chiếm 91% tổng năng lượng của đất nước (một trong những tỷ lệ cao nhất trên 

thế giới). Điều này là nguồn chính gây ô nhiễm bụi cho môi trường.85 

Từ trước đến nay, chính phủ đã hành động rất ít trong việc điều chỉnh lượng khí thải từ các nhà máy nhiệt điện than, ngay cả khi các nhà máy 

này không tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải tương đối lỏng lẻo86
. Năm 2020, một nhóm công lý môi trường (ground-Work) đã vận động thành 

công để ngăn chặn một đề xuất xây dựng nhà máy điện than mới, trong khi nhu cầu đối với than xuất khẩu đã chứng kiến giảm năm thứ ba 

liên tiếp87
. Giữa những quy định và xu hướng mang tính bước ngoặt trên thị trường kinh doanh toàn cầu, chính phủ phải đối mặt với áp lực 

ngày càng lớn đối trong việc chuyển hướng sang tỷ trọng năng lượng tái tạo lớn hơn. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 Nồng độ PM2,5 trung bình năm trong 4 năm gần đây (μg/m³) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Trung bình 

năm 2020

  

Phần trăm số ngày trong 

năm 2020 ≥ 25 µg/m³ 

Tháng

  

Bản đồ diện tích những khu vực bị cháy năm 

2020 (màu đỏ) và các nhà máy điện đốt than 

(màu đen) 

PM2,5 

(µg/m3) 

2018 2019 2020 2017 

https://www.iqair.com/south-africa
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CHÂU ĐẠI DƯƠNG  

Australia | New Caledonia | New Zealand  

 

TỔNG QUAN 

Châu Đại Dương là khu vực sạch nhất trên thế giới xét về chất lượng 

không khí hằng năm. Tuy nhiên, khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi 

các sự cố ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong ngắn hạn như cháy 

rừng và bão cát. Một trong những mùa hỏa hoạn tàn khốc nhất của Úc 

được ghi nhận kéo dài từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. 

Mức độ nghiêm trọng của khói chứa PM2,5 từ các đám cháy đạt đỉnh 

điểm từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, ảnh hưởng đến dân 

cư địa phương và di chuyển đến tận New Zealand và thậm chí cả Nam 

Mỹ. 88  

Một số thành phố ở Australia và New Zealand cũng trải qua tình trạng 

gia tăng nồng độ PM2,5 trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8; 

xu hướng này một phần là do gia tăng hoạt động đốt nhiên liệu rắn 

sinh hoạt và sưởi ấm vào mùa đông89
. Các loại lò sưởi đốt gỗ dân sinh 

tạo ra khoảng 50% lượng bụi ô nhiễm trong suốt mùa đông ở Australia. 

90 

Có 12 thành phố trong khu vực này vượt mức PM2,5 khuyến cáo hàng 

năm của WHO. Các thành phố của Úc như Albury, Canberra, 

Goulburn, và Wangaratta đều nằm trong danh sách những thành phố 

ô nhiễm nhất của khu vực, với mức PM2,5 trong tháng 1 cao gấp 10 lần 

mức trung bình tháng từ trước tới nay.   

Gia tăng dân số và biến đổi khí hậu đều được dự đoán làm tăng nhu 

cầu sử dụng năng lượng và giao thông, cũng như điều kiện thời tiết 

càng nóng và khô hơn, khiến cho cháy rừng và bão cát dữ dội hơn.  

TÌNH TRẠNG QUAN TRẮC 

Những nước có thu nhập cao hơn thường có mạng lưới quan trắc chất 

lượng không khí dày đặc hơn. Tuy nhiên, xu hướng này không đúng 

với Úc và New Zealand, hai nước nằm trong số những quốc gia giàu 

có nhất trên thế giới. Điều này có thể do dân số phân tán thưa thớt và 

mức độ ô nhiễm không khí tương đối thấp quanh năm. 

Một số trạm khẩn cấp của chính phủ đã được thiết lập trong các vụ 

cháy rừng năm 2019/20 ở Úc và đã được giữ lại làm giám sát liên tục 

kể từ đó, điều này cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu chất lượng không khí trong các trường hợp khẩn cấp và nhanh chóng như cháy rừng. 

91  

Trong số 155 thành phố của khu vực được phủ sóng dữ liệu chất lượng không khí, 135 thành phố nằm ở Úc. Các cảm biến do cộng đồng triển 

khai chiếm 60% tổng số trạm quan trắc chất lượng không khí ở Úc và 55% ở New Zealand, mở rộng đáng kể lượng dữ liệu địa phương có sẵn 

tại Châu Đại Dương. 

Các thành phố có dữ liệu tức thời năm 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố trong khu vực đạt 

chuẩn PM2,5 của WHO năm 2020 

Xếp hạng quốc gia/ vùng lãnh thổ

 
 Việt Nam (28.0)

  

   Hạng      Thành Phố        Trung bình 2020      Hạng    Thành Phố      Trung bình 2020 

Nồng độ PM2,5 trung bình năm (μg/m³) 

Các thành phố ô nhiễm 

nhất trong khu vực 
Các thành phố sạch nhất 

trong khu vực 

Dải PM2,5 (μg/m³) trung bình hàng năm của các thành phố trong khu vực 
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CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ TIẾP THEO? 

Chính phủ các nước có thể làm gì? 

Giảm phát thải ô nhiễm khí 

Loại bỏ điện than, điện khí và các nguồn năng lượng sử dụng dầu; cũng như các lò đốt chất thải. 

Thúc đẩy năng lượng sạch, bao gồm vai trò của năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. 

Chuyển đổi các loại hình giao thông công cộng của chính phủ (đường bộ, đường thủy và đường không) sang sử 

dụng năng lượng sạch hơn. 

Đưa vào sử dụng các loại hình giao thông công cộng giá rẻ và hoàn chỉnh, kết hợp cơ sở hạ tầng cho xe đạp và đi 

bộ an toàn bên trong thành phố. 

 

Áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt hơn đối với các nguồn ô nhiễm không khí 

Áp dụng giới hạn phát thải nghiêm ngặt tăng cường, với mục đích là loại bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Yêu cầu áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải. 

Triển khai chiến lược cấp bách và cụ thể nhằm cải thiện chất lượng không khí trên nền tảng pháp luật. 

 

Mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của chính phủ 

Lắp đặt các trạm quan trắc hoặc cung cấp các gói ngân sách hỗ trợ cho các trạm được vậng hành bởi các tổ chức 

phi chính phủ để gia tăng khả năng tiếp cận thông tin chất lượng không khí tức thời. 

Thắt chặt tiêu chuẩn chất lượng không khí tiến tới đạt mức khuyến cáo của WHO không chỉ đối với bụi PM2,5 mà 

cả những chất ô nhiễm khác, với mục đích là cắt giảm nhanh chóng và cuối cùng là loại bỏ nguồn ô nhiễm không 

khí do con người tạo ra. 

Mỗi người cần làm gì? 

Giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm 

Ngay cả trong các thành phố ô nhiễm thì bạn hoàn toàn có thể hạn chế tiếp xúc không khí ô nhiễm bằng cách: 

Hạn chế hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang lọc bụi khi không khí ô nhiễm. 

Hạn chế chất ô nhiễm ngoài trời đi vào trong phòng bằng cách đóng kín cửa, dùng điều hòa với chế độ tuần hoàn 

khí sạch, và sử dụng máy lọc không khí nếu có thể*. 

Thường xuyên theo dõi thông tin về chất lượng không khí tức thời để chuẩn bị phòng tránh khi ô nhiễm. 

*Làm thông thoáng không gian trong nhà bằng cách mở cửa sổ và sử dụng điều hòa khi chất lượng không khí 

được cải thiển, dù chỉ tạm thời. 

 

Giảm phát thải chất ô nhiễm 

Những lựa chọn cá nhân có thể giúp giảm phát thải chất ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí. Sau đây là 

một số cách thức đơn giản mà hiệu quả đóng góp vào một môi trường khỏe mạnh hơn: 

• Sử dụng giao thông sạch (như đi xe đạp, đi bộ, giao thông công cộng nếu có thể). 

• Giảm tiêu dùng điện và giảm thải chất thải. 

• Giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về ô nhiễm không khí. 

• Hỗ trợ các sáng kiến quốc gia và địa phương về cải thiện chất lượng không khí. 
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Trở thành Nhà cung cấp dữ liệu chất lượng không khí 

Gia tăng khả năng tiếp cận của người dân tới dữ liệu chất lượng không khí là một bước 

quan trọng đầu tiên để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và giảm thiểu tác động của 

nó tới sức khỏe cộng đồng. Việc tiếp cận dữ liệu chất lượng không khí giúp nâng cao 

nhận thức cộng đồng và nhu cầu hành động. 

 

Tiếp cận dữ liệu chất 

lượng không khí giúp 

người dân được hít 

thở một bầu không 

khí trong lành hơn. 

Trong khi năm 2020 chứng kiến sự tăng lên đáng kể số 

lượng các trạm quan trắc chất lượng không khí thì con 

số các thành phố trên toàn cầu không được quan trắc 

chất lượng không khí vẫn ở mức đáng báo động. Nhiều 

nơi trong số này được dự đoán phải đối mặt với mức 

độ ô nhiễm không khí tương đối cao. 

Lấp đầy khoảng trống dữ liệu chất lượng không khí 

toàn cầu bằng cách tăng số lượng các trạm quan trắc 

chính phủ cũng như các máy quan trắc phi chính phủ 

với chi phí thấp là thực sự cần thiết và cấp bách để con 

người ở mọi nơi có thể hít thở bầu không khí trong lành 

hơn. 

 

Các máy quan trắc chất lượng không khí giá rẻ cho phép các cá nhân và tổ chức đóng 

góp vào hệ thống dữ liệu PM2,5 siêu chi tiết tạo điều kiện cho các cộng đồng dân cư đưa 

ra những bước đi chủ động để hít thể một bầu không khí trong lành hơn. Nó cũng đồng 

thời cung cấp cho các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách những thông tin cần 

thiết để tạo nên những thay đổi lành mạnh vì một hành tinh sạch hơn. 

Vui lòng xem thêm thông tin tại: https://www.iqair.com/air-quality-community.  

https://www.iqair.com/air-quality-community
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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. Có 6,6%  trạm được vận 

hành bởi chính phủ, trong khi phần còn lại được vận hành bởi người dân, các cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ 

và các công ty tư nhân. 

Phần lớn dữ liệu này được thu thập tức thời cứ sau mỗi một giờ trước khi được công bố, ngoài ra còn có những bộ 

dữ liệu lịch sử bổ sung để đưa vào báo cáo này nhằm tăng độ bao phủ và tính đầy đủ của dữ liệu. Ở Châu Âu, tại 

những nơi có thể thì dữ liệu lịch sử từ Cục Môi trường Châu Âu (European Environment Agency - EEA) được đưa 

vào báo cáo này để cung cấp bộ dữ liệu đây đủ hơn.  

Xác thực dữ liệu 

Cả cảm biến của chính phủ và cảm biến giá rẻ đều có thể có dữ liệu bất thường và không chính xác do lỗi cảm biến 

hoặc phát thải siêu cục bộ tạm thời ở gần cảm biến. Để giảm thiểu mức độ phổ biến và tác động của các điểm bất 

thường về dữ liệu trên tập dữ liệu, hệ thống xác thực dữ liệu dựa trên đám mây của IQAir sẽ tách dữ liệu bất thường 

và kiểm tra chéo dữ liệu này với các cảm biến lân cận và các giá trị đo trong tương lai. Dữ liệu nào không vượt qua 

được quy trình phát hiện bất thường này sẽ bị loại bỏ. 

Hiệu chuẩn dữ liệu 

Những cảm biến PM2,5 chi phí thấp được sử dụng trong báo cáo này định lượng nồng độ PM2,5 bằng cách ghi nhận 

lượng ánh sáng tán xạ phản xạ từ một chùm tia laze (laser). Vì điều kiện môi trường (bao gồm độ ẩm và thành phần 

hạt bụi) có thể ảnh hưởng đến kích thước, hình dạng, mật độ và chỉ số khúc xạ của hạt bụi (cách ánh sáng phản xạ), 

IQAir hiệu chỉnh các phép đo này thông qua các trạm quan trắc tham chiếu của chính phủ, nếu có, bằng cách tham 

số hóa mối quan hệ giữa tác động của các biến số và tối ưu hóa các phép đo nội bộ. 

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 

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. 

Dữ liệu lịch sử bổ sung được đưa vào tại những nơi thiếu dữ liệu tức thời có sẵn. 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. 

Dữ liệu cấp quốc gia/vùng lãnh thổ 

Các giá trị tiếp xúc ô nhiễm trung bình của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ dựa trên dữ liệu mẫu. Dữ liệu sẵn có được 

tính theo dân số để ước tính mức độ phơi nhiễm ô nhiễm trung bình của người 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 và bối cảnh tổng quan toàn cầu 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 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 

Chỉ những dữ liệu đạt 2 yêu cầu của báo cáo này là “mức độ sẵn có trung bình ngày” và “mức độ sẵn có theo năm” 

mới được đưa vào báo cáo. 

Mức độ sẵn có theo năm 

Mức độ sẵn có theo năm được tính bằng phần trăm số giờy trong năm (tổng cộng có 8760 giờ) có sự sẵn có của dữ 

liệu. Đối với những dữ liệu được đưa vào báo cáo này thì những dữ liệu này phải có mức độ sẵn có theo năm lớn 

hơn 65% (tương đương 5256 giờ dữ liệu cho mỗi thành phố). 

Mức độ sẵn có trung bình ngày 

Mức độ sẵn có trung bình ngày là phần trăm trung bình của số giờ trong ngày (tổng cộng có 24 giờ) có sẵn dữ liệu 

đo, từ những ngày có ít nhất một lần đo từ ít nhất một trạm. 

Để được đưa vào bộ dữ liệu của báo cáo này, các thành phố phải có “mức độ sẵn có trung bình ngày” lớn hơn 60% 

(tương đương với mức sẵn có trung bình lớn hơn 14,5 giờ đọc mỗi ngày). 

Dưới đây là bản tóm tắt của về mức độ sẵn có của bộ dữ liệu của năm 2020: 

  

 

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 2020. Phần lớn dữ liệu 

được trình bày chủ yếu được tổng hợp tức thời bởi nền tảng IQAir. Dữ liệu lịch sử bổ sung được đưa thêm vào từ 

các nguồn chính phủ có sẵn. 

Dữ liệu được trình bày trong báo cáo này chỉ giới hạn ở các vị trí có các trạm quan trắc trên mặt đất. Không có dữ 

liệu ước tính hoặc vệ tinh nào được đưa vào.  

Chúng tôi mong nhận phản hồi và thảo luận  tích cực về thông tin được cung cấp. 

IQAir là tổ chức phi chính trị. Đồ thị, bản đồ và nội dung trong báo cáo này được dự tính mở rộng trên tập dữ liệu 

và không nhằm đưa ra bất kỳ lập trường chính trị nào. Bản đồ khu vực đã được tạo bằng OpenStreetMap. 

“Mức sẵn có theo năm” 

(giờ/8760) 

Mức sẵn có trung bình ngày 

(giờ/24) 
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NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ) 

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 không đạt yêu cầu về mức sẵn có theo năm hoặc mức sẵn có trung bình ngày của năm 2020 

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 hệ thống Chỉ số Chất lượng Không khí khác nhau và thông thường mỗi quốc gia sẽ sử dụng 

thang chỉ số của quốc gia mình. Để có thể so sánh một cách trực tiếp thì nồng độ PM2,5 nên được thể 

hiện ở đơn vị µg/m3.  

• Có nhiều cách tính khác nhau về giá trị trung bình của các thành phố theo giờ, theo tháng và theo năm. 

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 có thể bao gồm nhiều hơn hoặc ít hơn số trạm quan trắc so 

với so với các chính phủ. Ví dụ: Các trạm quan trắc của các chính phủ có thể công khai hoặc không – 

đây là những nơi IQAir không thu thập được. Hoặc là, các máy quan trắc chi phí thấp hơn được cung 

cấp bởi những người đóng góp độc lập, có thể không được đưa vào trong một bộ dữ liệu của chính phủ. 

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 và do đó, không đáp ứng các tiêu 

chí về tính sẵn có của dữ liệu cho năm 2020. 

• 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 tức thời đo ở mặt đất, nền tảng IQAir AirVisual 

hiển thị các giá trị PM2,5 ước tính (được đánh dấu bằng dấu hoa thị *). Dữ liệu ước tính này 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 tại https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities. 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 thực, 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. 

 

https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities
https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities
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LỜI CẢM ƠN 

Dữ liệu cho báo cáo này chủ yếu được tổng hợp từ các cơ quan chính phủ, những cơ quan có công việc 

công bố thông tin chất lượng không khí trực tiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc trao quyền cho 

mọi người hít thở không khí sạch hơn và cung cấp cơ sở cho nghiên cứu và phân tích ô nhiễm không 

khí toàn cầu. 

Sự đóng góp của các công dân và tổ chức vận hành hệ thống quan trắc chất lượng không khí của riêng 

họ và công khai dữ liệu này đã làm tăng mức độ bao phủ dữ liệu đáng kể. Những nỗ lực dựa vào cộng 

đồng này cung cấp dữ liệu duy nhất cho Andorra, Angola, Campuchia, Latvia, Oman, Qatar, Senegal, 

Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Ukraine. 

Chúng tôi cảm ơn Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và Chương trình Định cư Con 

người của Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) đã hỗ trợ và hợp tác với các chính quyền địa phương trong 

việc cung cấp thêm dữ liệu về chất lượng không khí cho Châu Phi và các khu vực ít đại diện khác trên 

thế giới. 

Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) đã cung cấp công cụ "hiệu chỉnh 

thời tiết" cho tập dữ liệu của báo cáo. Hỗ trợ phân tích và trực quan hóa dữ liệu của họ là rất quan trọng 

để hiểu tác động của các biện pháp mới được thực hiện vào năm 2020 đối với xu hướng PM2,5. CREA 

cũng đã cung cấp các đề xuất và hỗ trợ có giá trị cho nội dung của báo cáo. 

Các bản đồ minh họa diện tích bị đốt cháy vào năm 2020 được thực hiện một phần bởi Cơ quan Quản 

lý Tài nguyên và Thông tin Cứu hỏa của NASA và các kho lưu trữ dữ liệu về hỏa hoạn của họ. 

Đặc biệt cảm ơn tổ chức Hòa bình xanh Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Romania, Hungary, Argentina, Chile, Nam Phi, Việt Nam và Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ mang tính xây 

dựng và những hiểu biết có giá trị của họ. 

VỀ IQAIR AIRVISUAL 

IQAir là một công ty công nghệ về chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, tìm cách trao quyền cho 

các cá nhân, tổ chức và cộng đồng để được hít thở một bầu không khí sạch hơn thông qua các giải pháp 

thông tin, cộng tác và công nghệ. 

Nền tảng thông tin chất lượng không khí toàn cầu IQAir’s AirVisual tổng hợp, xác thực và hiệu chỉnh 

dữ liệu chất lượng không khí từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm chính phủ, công dân và tổ chức tư 

nhân. Nền tảng này hỗ trợ tích hợp miễn phí dữ liệu cảm biến từ nhiều loại thiết bị giám sát và cảm biến 

chi phí thấp.  

 Chuyển ngữ: Giải pháp vì Môi trường (GPMT) 

Thực hiện: Lovesunny Nguyen, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Hòa, Nguyễn Duy Hùng 

Email: gpmtvn150219@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/gpmtvn 
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