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Thưa cùng bạn đọc.
Với chủ đề Thử nghiệm môi trường, Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay số 19 có nhiều nội
dung đáng chú ý như: “Công nghệ thử nghiệm di truyền mới giúp tăng cường độ chính xác
phân tích dấu ấn sinh học lâm sàng”, “Hướng dẫn thử nghiệm vi sinh môi trường cho ngành
công nghiệp thực phẩm”, “Thử nghiệm độc tính môi trường và sản phẩm”, “Khảo sát chất
lượng môi trường xung quanh bệnh viện”, “Thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề ô nhiễm môi
trường”, “Thải rác trên đại dương - nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp”; “Đánh giá hiện
trạng chất lượng nước sinh hoạt tại các cơ sở công cộng khu vực các xã đảo”...
Nhiều vấn đề mà bạn đọc quan tâm được đăng tải trên tạp chí số này, chẳng hạn: “Xã
hội hoá dịch vụ khoa học công nghệ - cần lắm cái tâm, cái tầm của nhà quản lý”, “An toàn
đối với thực phẩm đóng hộp”, “Nhựa làm từ rong biển có thể giải quyết ô nhiễm?”...Đặc biệt
là kỳ 2 bài: “Cá nóc – mặt hàng hàng tỷ USD tiềm năng của nghề cá Việt Nam” với những
phân tích thấu đáo về tiềm năng của ngành hàng cá nóc và những điều kiện cần và đủ cho
ngành hàng cá nóc tại Việt Nam.
Hy vọng Thử nghiệm Ngày nay số 19 làm hài lòng quý bạn đọc.
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1. Xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ - hành lang pháp lý và những bất cập
Từ “xã hội hóa” đã xuất hiện ở nước ta từ năm 1997 (Nghị quyết 90-CP ngày 21/8/1997 về chủ trương
xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao) và chính thức trở thành quy phạm pháp luật tại
Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ.
Tuy nhiên, xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ phải kể đến Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính
phủ và đặc biệt là Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật công bố ngày 29/6/2006 đã tạo hành lang pháp lý cho
xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ, bao gồm các hoạt động: công nhận, thử nghiệm, chứng nhận hợp
chuẩn/hợp quy, giám định, kiểm định/hiệu chuẩn, đào tạo (cấp chứng chỉ) vv... Những hoạt động này về bản
chất là dịch vụ công mà trước đây chỉ được thực hiện và cung cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước và sau
này là các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
Về lợi ích của việc xã hội hóa dịch vụ khoa học thì nhiều người đã nhận thấy. Đơn cử, năm 2013, Cục
Chăn nuôi bắt đầu triển khai hoạt động kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu khi mà
Cục Chăn nuôi không có nổi một phòng thử nghiệm. Nhưng chỉ với chủ trương xã hội hóa, ngay lập tức,
Cục Chăn nuôi đã có hơn 1.000 nhân viên thử nghiệm của 30 phòng thử nghiệm là các phòng thử nghiệm
tư nhân, nước ngoài, đơn vị sự nghiệp nhà nước tham gia cùng với Cục chăn nuôi thực hiện nhiệm vụ kiểm
soát chất lượng của gần 20 triệu tấn/năm thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và trên 20 triệu tấn/năm thức ăn
chăn nuôi sản xuất trong nước. Khi có việc cần gấp như triển khai phân tích chất cấm trong thức ăn, phân
tích chất vàng O, thuốc tâm thần, các phòng thử nghiệm này cũng đã triển khai rất nhanh đáp ứng yêu cầu
quản lý nhà nước của Cục Chăn nuôi.
Nếu nhìn sang một số quốc gia bên cạnh như: Lào, Thái Lan, Campuchia thì Việt Nam là quốc gia tiến
bộ nhất trong việc xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ. Các nước này không hề có phòng thử nghiệm tư
nhân cung cấp dịch vụ thử nghiệm mà chỉ có phòng thử nghiệm nhà nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ
thử nghiệm, nói đúng là cung cấp kết quả thử nghiệm (vì chưa có dịch vụ). Lào và Campuchia chưa có tổ
chức công nhận và thậm chí cũng chưa có tổ chức chứng nhận tư nhân.
Mặc dù vậy, nếu suy xét kỹ thì xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ của Việt Nam trong thời gian qua
vẫn còn một số điểm hạn chế, gây cản trở rất lớn cho việc thúc đẩy tư nhân đầu tư trong lĩnh vực này.
1.1.Tính bất ổn định của pháp luật
Là tổ chức chứng nhận, thử nghiệm tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay, ngay đầu năm nay (2019), đánh
giá rủi ro để định hướng hoạt động của VinaCert cho thấy: “Rủi ro lớn nhất với VinaCert là tính bất ổn định
của pháp luật”. Ví dụ:
(i) Trước năm 2017, các cơ sở sản xuất giống thủy sản phải đánh giá chứng nhận hợp quy điều kiện sản
xuất theo quy chuẩn QCVN 02-15:2009/BNNPTNT. Nhưng khi Luật Thủy sản (2017) ra đời thì điều kiện sản
xuất giống thủy sản lại phải chứng nhận như chứng nhận điều kiện sản xuất và được thực hiện bởi các cơ
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quan quản lý nhà nước (có phân cấp đến địa phương);
(ii) Trước ngày 02/02/2018, Thực phẩm phải được công bố hợp quy và kèm theo là có dịch vụ chứng
nhận hợp quy. Nhưng sau ngày này, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02/02/2018 quy định thực
phẩm không cần phải công bố hợp quy. Đây là cuộc cách mạng về thủ tục hành chính - và dĩ nhiên là hoạt
động chứng nhận hợp quy thực phẩm cũng gần như bị bãi bỏ.
Như vậy, để triển khai hai (02) dịch vụ chứng nhận hợp quy trên, các tổ chức chứng nhận đã đầu tư để
đào tạo chuyên gia, hệ thống thử nghiệm vv… nhưng chỉ sau 1 đêm tất cả những đầu tư đó đã trở thành vô
nghĩa. Nỗi lo sợ nhất của các nhà đầu tư, đó là mất nghiệp chỉ bởi một quy định hành chính. Sẽ không có
nhà đầu tư nào dám mạnh dạn đầu tư nữa.
1.2. Sự phân biệt đối xử giữa tổ chức tư nhân với tổ chức của Nhà nước
1.2.1. Phòng thử nghiệm kiểm chứng là phòng thử nghiệm đứng ra giải quyết tranh chấp kết quả thử
nghiệm giữa các phòng thử nghiệm khi có sự khác biệt. Ai cũng hiểu phòng thử nghiệm này phải có năng lực
thử nghiệm ít nhất là bằng các phòng thử nghiệm khác, nhưng Luật An toàn thực phẩm (2010), tại Điều 47
quy định: Kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm như sau: (i) Cơ quan có thẩm
quyền giải quyết tranh chấp chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng để thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm
về nội dung tranh chấp. Kết quả kiểm nghiệm của cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng được sử dụng làm căn
cứ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm; (ii) Cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định làm kiểm chứng là
cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước, có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.
Quy định như vậy có công bằng và hợp lý không?
Mặc dù Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ
tư nhân được phép thành lập tổ chức khoa học công nghệ để thực hiện dịch vụ công nhận nhưng do Luật
Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật (2006) đề cập đến điều kiện hoạt động của tổ chức công nhận là đơn vị sự
nghiệp. Cơ quan quản lý mặc định đơn vị sự nghiệp là đơn vị nhà nước nên có tổ chức đăng ký hoạt động
chứng nhận (có giấy phép kinh doanh 2009) vẫn không đăng ký hoạt động được mà phải chuyển đổi ngành
nghề kinh doanh;
Theo luật khoa học công nghệ năm 2013, thì dịch vụ khoa học công nghệ có thể là tổ chức khoa học công
nghệ. Nhưng Nghị định 08/2014/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BKHCN đã bỏ sót đối tượng tổ chức khoa
học công nghệ bao gồm là tổ chức cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ nên các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ khoa học công nghệ không thể chuyển đổi thành tổ chức khoa học công nghệ để hưởng quy chế tổ
chức khoa học công nghệ mà muốn có “mác” tổ chức khoa học công nghệ thì các doanh nghiệp này phải
thành lập tổ chức mới (có thể trực thuộc) như Trung tâm… thì Trung tâm này mới có thể là tổ chức khoa
học công nghệ được. Nếu làm như vậy thì công tác quản lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khoa
học công nghệ thành lập trước năm 2013 sẽ gặp khó khăn nên không có doanh nghiệp nào cung cấp dịch
vụ khoa học công nghệ chuyển đổi thành tổ chức khoa học công nghệ cả.
Như vậy, tuy xã hội hóa nhưng vẫn giữ cái gì đó mang thuộc tính “nhà nước” thì làm sao đảm bảo công
bằng giữa các tổ chức có hình thức sở hữu khác nhau! Về bản chất đây là sự phân biệt đối xử giữa sở hữu
nhà nước và sở hữu tư nhân. Trên thực tế, thời gian qua các tổ chức tư nhân vi phạm quy định pháp luật
đến mức xử lý hình sự là không có, điều này chỉ xảy ra ở các đơn vị sự nghiệp công.
1.3. Quy định pháp luật còn mang tính chất lo, nghĩ hộ cho doanh nghiệp
1.3.1. Các tổ chức thử nghiệm muốn cung cấp dịch vụ phải đăng ký từng phép thử với cơ quan quản lý
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nhà nước. Khi đăng ký phải nộp rất nhiều hồ sơ phê duyệt phương pháp (có phòng thử nghiệm phải nộp cả
nghìn trang hồ sơ). Tuy nhiên, việc đó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi các tổ chức thử nghiệm muốn
cung cấp dịch vụ họ phải có năng lực được công nhận bởi tổ chức công nhận độc lập, Hoạt động công
nhận này lại phải chịu giám sát bởi các tổ chức thừa nhận quốc tế. Thế nhưng các cơ quan quản lý không
thừa nhận mà lại yêu cầu nộp hồ sơ phê duyệt phương pháp dẫn đến mất tính chủ động của các phòng
thử nghiệm, mất tính tự chủ và nhiều khi quay lại làm cản trở các cơ quan quản lý nhà nước khi muốn triển
khai phép thử mới để thử nghiệm các vấn đề phát sinh mới. Ví dụ vụ 3 MCPD, Vàng O, an thần vv... Việc
mở rộng và phê duyệt phương pháp thử là trách nhiệm bắt buộc của các phòng thử nghiệm. Sao cơ quan
nhà nước lại phải lo hộ?
1.3.2. Quy định cứng nhắc mỗi tổ chức chứng nhận phải có 02 chuyên gia full time/lĩnh vực. Trong khi
các tổ chức chứng nhận nước ngoài khi cung cấp dịch vụ chứng nhận tại Việt Nam, họ có thể sử dụng toàn
chuyên gia part time tại Việt Nam để thực hiện dịch vụ. Rõ ràng đây là một lợi thế rất lớn của các tổ chức
chứng nhận nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đó là chưa kể các tổ chức chứng nhận nước ngoài áp
dụng cơ chế kinh doanh nhượng quyền (franchising) cho các tổ chức Việt Nam thì gần như các chuyên gia
của họ không được kiểm soát. Rõ ràng, quy định cứng nhắc này đã làm khó cho các tổ chức chứng nhận
của Việt Nam.
1.4. Hệ thống pháp luật chồng chéo, thực thi pháp luật không quyết liệt
Đã có nhận định rằng, hệ thống pháp luật của chúng ta khá đủ, vấn đề là ở khâu thực thi pháp luật. Việc
thực thi pháp luật ở nước ta còn rất bất cập, không thống nhất giữa các bộ, ngành và việc hiểu và áp dụng
luật ở mỗi ngành mỗi cấp khác nhau nên gây khó cho doanh nghiệp. Nguyên nhân là do hệ thống pháp luật
chồng chéo. Thậm chí một quy phạm pháp luật còn có thể hiểu theo nhiều nghĩa nên đã được vận dụng
hết sức “linh hoạt”. Có điều sự vận dụng linh hoạt đó chủ yếu theo hướng “bắt chẹt” doanh nghiệp. Đồng
thời, việc vi phạm pháp luật không được xử lý nghiêm nên thực tế tồn tại rất nhiều cạnh tranh không lành
mạnh. Vì thế, những đơn vị, tổ chức làm chuẩn, làm đúng thường bị thua thiệt. Có thể khẳng định, các cơ
quan thực thi pháp luật không thể bảo vệ được các tổ chức hoạt động đúng luật, các tổ chức này chỉ còn
cách là tự bảo vệ mình.
Trong lĩnh vực dịch vụ công cũng vậy:
(i) Việc yêu cầu công bố hợp quy theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là đúng. Nhưng cơ chế
lại cho phép doanh nghiệp tự đánh giá hợp quy để công bố hợp quy đang lại là khe hở vì không có cơ chế
kiểm soát tự đánh giá hợp quy. Cơ quan thanh tra không đủ nguồn lực để thanh tra hết, chỉ có khi nào vi
phạm thì mới phát hiện ra;
(ii) Việc không bắt buộc dãn nhãn hợp quy với các thông tin như: tổ chức nào chứng nhận, hiệu lực
chứng nhận vv… với lý do tiết kiệm cho doanh nghiệp khi in bao bì nhưng lại làm cho người tiêu dùng khó
có thể truy xuất được thông tin chứng nhận hay không... dẫn đến tình trạng nhiều dấu hiệu chứng nhận bị
lạm dụng, làm cho người tiêu dùng không có thông tin để phân biệt thật giả. Đồng thời những tổ chức làm
chuẩn thì lại không có cơ chế bảo vệ họ. Như vậy, việc không quyết liệt trong cơ chế chứng nhận/công bố
hợp quy đã làm cho việc bắt buộc công bố hợp quy gần như vô nghĩa.
(iii) Theo các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho các tổ chức chứng nhận thì tất cả các sản phẩm được
chứng nhận phải được công khai và truy xuất được nhưng hiện nay. Rất nhiều sản phẩm đã được chứng
nhận không thể truy xuất thông tin chứng nhận vì các tổ chức chứng nhận không tuân thủ quy định này. Cơ
quan quản lý nhà nước cũng không quyết liệt nên có cơ hội cho các tổ chức chứng nhận né tránh để các
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đối thủ khác không biết được mình đã chứng nhận cho khách hàng nào.
2. Để xã hội hóa dịch vụ khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy xã hội phát triển
Để xã hội hóa dịch vụ công nói chung, dịch vụ khoa học công nghệ nói riêng trở thành động lực thúc đẩy
xã hội phát triển, rất cần cái tâm và tầm của nhà quản lý với những việc cần làm sau:
2.1. Xây dựng pháp luật phải dựa trên lòng tin
Thiết nghĩ, khi xây dựng các quy định pháp luật thì cần thiết phải dựa trên lòng tin thì các quy định pháp
luật đó mới có tính nhân văn, từ đó dễ đi vào cuộc sống thực tế. Khi đó, pháp luật mới trở thành quy tắc xử
sự chung, định hướng cho đối tượng lựa chọn cách xử sự thích hợp. Nếu áp dụng nguyên tắc này thì pháp
luật phải đảm bảo cho đối tượng áp dụng sẽ có lợi khi thực hiện theo pháp luật. Có như vậy, việc thực thi
pháp luật mới dễ dàng. Còn nếu xây dựng pháp luật theo tinh thần cấm đoán, cho phép/không cho phép thì
chắc chắn dân sẽ lách luật để làm sao có lợi nhất cho mình.
Một đặc thù là các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ thường có lực lượng lao động có học thức, có
trình độ nên lực lượng lao động trong các tổ chức này rất dễ phản ứng tiêu cực với các quy định pháp luật
kiểu cưỡng chế, không mang lại lợi ích gì cho xã hội. Khi có vấn đề gì thắc mắc thì các cơ quan quản lý nhà
nước lại giải thích đó là quy định của pháp luật... Đấy là theo điều a của Nghị định X, điều b của Thông tư
Y. Tuy nhiên, ai cũng hiểu cái Nghị định X, Thông tư Y đó do ai soạn thảo, ý tưởng quản lý kiểu đó là của ai,
nhưng nay đã núp dưới một cái bóng rất lớn đó là “Pháp luật”.
Chúng ta đã bị ám ảnh câu của Karl Marx viết: “Nếu lợi nhuận lên đến 300% thì có treo cổ nhà tư bản lên,
họ cũng sẽ làm”. Nhưng bản chất của câu này đâu phải hiểu theo nghĩa đen là “tư bản” sẵn sàng chết vì lợi
nhuận, mọi giá vì lợi nhuận, mà phải hiểu, hình ảnh “treo cổ của những nhà tư bản” mà Marx muốn ám chỉ
là một “sự phủ định”. Tức là những nhà tư bản sẵn sàng phủ định chính mình vì sự phát triển, và “lợi nhuận”
chỉ là một cách nói, một cách ví von về sự phát triển mà thôi. Hay nói cách khác, vì lợi nhuận thì một người
trước là thù, nay cũng sẵn sàng là bạn; Đang tổ chức sản xuất như thế này nhưng vì lợi nhuận sẵn sàng
thay đổi cơ cấu tổ chức sản xuất khác. Đó là thể hiện tính năng động của tư bản, nên chúng ta đừng sợ xã
hội hóa cho tư nhân thì vì lợi nhuận, tư nhân sẵn sàng làm bậy. Chúng ta phải thấy rằng, với tư nhân, khi họ
thành lập ra một tổ chức thì đó toàn bộ là cơm, là gạo, là áo, là tiền của tư nhân đó. Nếu sai lầm là họ phải
trả giá bằng tiền ngay lập tức và có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp, danh vọng của họ. Họ đâu có bị khiển
trách, rút kinh nghiệm, chuyển công tác vv… Cho nên, họ đâu có dễ dàng thỏa hiệp với việc làm bậy. Họ là
những người có mong muốn làm đúng nhất và các nhà làm luật hãy cố gắng tạo điều kiện để họ làm đúng.
2.2. Nhà nước không “ôm việc” của doanh nghiệp
Nhà nước không ôm việc của doanh nghiệp. Ý kiến này đã được Thủ tướng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao
phát biểu. Tuy nhiên, trên thực tế, các văn bản hướng dẫn luật còn thể hiện sự “ôm việc” của doanh nghiệp
rất nhiều. Như trên đã đề cập, các tư nhân là những người mong muốn có được lợi nhuận nhất nên sáng
tạo, cải tiến chắc chắn là cách mà các tư nhân thường hay áp dụng nhất để nâng cao lợi nhuận của mình.
Do vậy, để khai thác tối đa nguồn lực xã hội thì cái gì tư nhân làm được hãy để tư nhân làm. Có ý kiến cho
rằng, tư nhân không đủ nguồn lực tài chính để đầu tư thử nghiệm kỹ thuật cao (có thiết bị có giá trị đến triệu
USD). Song nếu có cơ chế đảm bảo thì chỉ cần có cơ hội sinh lời thì bao nhiêu tiền cũng đã có ngân hàng
lo. Nhà nước không phải lo doanh nghiệp thiếu tiền.
2.3. Đẩy mạnh thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp (công
nhận, chứng nhận, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn)
Hiện nay, các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam đã đủ mạnh, các cơ quan quản lý nhà nước cần
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mạnh dạn sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong công tác quản
lý của mình. Không nên biến những công chức (quan) thành những chuyên gia đánh giá (auditor), chuyên
gia công nhận (assessor). Chắc chắn, nghiệp vụ đánh giá của hầu hết các công chức này không thể bằng
được nghiệp vụ đánh giá của những chuyên gia công nhận, chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.
Trên thế giới, việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp đã phổ biến. Các văn bản quy phạm pháp
luật của Việt Nam đều quy định thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù
hợp nước ngoài. Nhưng kết quả đánh giá của các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước lại không được
thừa nhận. Việc thừa nhận này vừa làm giảm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp mà lại còn
làm giảm thủ tục hành chính trong việc thực hiện các dịch vụ công.
2.4. Nâng cao vai trò của các hội nghề nghiệp
Vai trò của các Hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ còn rất thấp. Hội Đo lường
Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, Hội Thử nghiệm
không phá hủy Việt Nam là những hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp nhưng
hoạt động của các Hội này chưa có sự gắn kết thực sự và chưa thể hiện được vai trò của mình trong xã
hội. Nguyên nhân một phần là do sức ảnh hướng của các Hội này với các cơ quan quản lý nhà nước còn
rất thấp.
Thực tế có rất nhiều việc cơ quan quản lý có thể giao cho các Hội này thực hiện như: Tổ chức xây dựng
tiêu chuẩn, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề vv... Còn cơ quan quản lý chỉ cần kiểm tra giám sát.
Sẽ là khôn ngoan nếu biết cách khai thác tận dụng các nguồn lực xã hội cho công việc của mình.
2.5. Từng bước quy hoạch các tổ chức đánh giá sự phù hợp
Dù tự do kinh doanh nhưng riêng lĩnh vực đánh giá sự phù hợp cũng nên có quy hoạch (tương tự như
quy hoạch phòng công chứng). Việc xác định số lượng tổ chức đánh giá sự phù hợp sao cho phù hợp, vừa
đủ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp canh tranh với nhau nhằm tạo giá trị gia tăng cho người tiêu dung,
đồng thời đảm bảo tăng trưởng cho các tổ chức này duy trì và phát triển thì hoạt động đánh giá sự phù hợp
ở Việt nam mới có nền tảng để phát triển bền vững.
2.6. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá sự phù hợp
Hiện nay, thông tin về kết quả đánh giá sự phù hợp được công khai trên internet rất ít. Do vậy, rất cần
có một cơ sở dữ liệu về lĩnh vực này được cập nhật theo nguyên tắc JUST IN TIME (kịp thời) thì cơ sở dữ
liệu ấy mới “sống” được. Một số Bộ đang định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu này và định kỳ cập nhật. Nếu
triển khai cơ sở dữ liệu theo xu hướng này thì trước sau dữ liệu cũng “chết”. Nhà nước nên có cơ chế mở
cho tư nhân xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá sự phù hợp. Tôi tin sẽ có rất nhiều tư nhân sẵn
sàng đầu tư cho hoạt động này.
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH
HOẠT TẠI CƠ SỞ CÔNG CỘNG KHU VỰC CÁC XÃ ĐẢO
TS. Lương Văn Anh
Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

TÓM TẮT
Công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng nước tại các xã đảo nhằm mục đích xây dựng một cơ sở dữ liệu
về chất lượng nước sinh hoạt để đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn và có kế hoạch dài hạn tại
những vùng đang bị nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, đưa ra định hướng, kế hoạch cấp nước an toàn, phát triển
nước sạch tại các xã đảo, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới tại vùng hải đảo.
Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở đề xuất phương án trước mắt và lâu dài để cấp nước sinh hoạt, nước uống
chủ động cho trường học, trạm y tế trên toàn các xã đảo.
Từ khóa: Nước uống, trường học, trạm y tế, xã đảo.
ABSTRACT
Surveying and evaluating the current state of the island communes aim to build a database on water quality
to propose solutions to overcome difficulties and have long-term plans in the areas being affected by salinity,
lack of fresh water and providing orientations and plans for safe water supply, clean water development in
island communes, ensuring social security and contributing to building new rural areas in the islands. The
evaluation results will be the basis for proposing immediate and long-term plans to supply daily-life water
and active drinking water for schools and health stations throughout island communes.
Keywords: Drinking water, schools, medical stations, island communes.
1. GIỚI THIỆU
Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã đảo, huyện đảo, nước ta hiện
có 12 huyện đảo và 39 xã đảo thuộc 15 tỉnh, thành phố bao gồm: Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa,
Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Nước ngọt tại xã đảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất rất khó khăn,
đặc biệt vào các tháng mùa khô, một số đảo, người dân phải mua nước ngọt vận chuyển từ đất liền ra đảo
với giá cao lên đến hàng trăm ngàn cho một m3 nước. Theo kết quả đánh giá ban đầu, nguồn nước ngầm,
nước mặt khai thác tại chỗ trên địa bàn các xã đảo dễ bị nhiễm mặn, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
Bên cạnh đó, do thiếu giám sát về chất lượng nước nên chưa có cảnh báo cụ thể về an toàn thực phẩm
nguồn nước đối với sức khỏe người sử dụng tại những khu vực này. Như vậy, một mặt, nhu cầu nước sạch
ở xã đảo không ngừng tăng do áp lực dân số, áp lực từ phát triển kinh tế, mặt khác, do ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu nên chất lượng nguồn nước ngọt tại đảo bị ảnh hưởng không nhỏ, dẫn đến tình trạng khó khăn
về nước ngọt tại xã đảo ngày một nghiêm trọng hơn.
Hiện nay, nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân trên các xã đảo được cấp từ các hệ thống
cấp nước tập trung quy mô nhỏ, từ nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, nước mưa, sông, suối và nước ngọt
vận chuyển từ đất liền ra đảo. Học sinh đến trường và người dân đi khám, chữa bệnh tại trạm y tế phần lớn
phải tự túc nước uống. Nguồn nước uống có thể mua từ thùng chứa nước do tư nhân bán, nước uống đóng
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bình, đóng chai nhưng chất lượng nước chưa được kiểm soát đúng quy định. Số liệu về chất lượng nước
tại các xã đảo chưa được thực hiện liên tục và chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính đồng bộ, thường xuyên,
liên tục, chưa đảm bảo phản ánh mức độ ảnh hưởng chất lượng nước do nhiễm mặn.
Kết quả đánh giá chất lượng nước tại các xã đảo là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp phù hợp
nhằm khắc phục ảnh hưởng của tình trạng nhiễm mặn, đưa ra những khuyến cáo sử dụng nước đến người
dân trên đảo.
2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Theo Quyết định công nhận huyện đảo và xã đảo của Thủ tướng Chính phủ, nhóm khảo sát thực hiện
thống kê danh sách các huyện đảo và xã đảo, liên hệ với chính quyền tại địa phương, làm việc với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ban điều phối Nông thôn mới của tỉnh;
thực hiện bảng hỏi theo phiếu tại từng địa điểm trường học, trạm y tế để triển khai khảo sát; thu thập thông
tin về nguồn nước phục vụ mục đích sinh hoạt, nước uống và lấy mẫu nước sinh hoạt tại 356 trường, điểm
trường và 74 trạm, điểm trạm y tế trên các xã đảo thuộc 15 tỉnh, thành phố bao gồm: Quảng Ninh, TP. Hải
Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng
Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau. Các thông tin được khảo sát và phân tích đánh
giá chất lượng nước sinh hoạt hoàn thành vào tháng 8/2017 và cập nhật bổ sung vào tháng 12/2018.Cụ
thể như sau:
Bảng 1: Số trường học, trạm y tế được thực hiện khảo sát tại các xã đảo

TT

Tỉnh, thành phố

Số trường học, điểm trường

Số trạm y tế, điểm trạm

1

Quảng Ninh

71

17

2

TP Hải Phòng

2

1

3

Thanh Hóa

6

2

4

Quảng Trị

1

1

5

TP Đà Nẵng

6

Quảng Nam

9

2

7

Quảng Ngãi

11

-

8

Bình Định

1

1

9

Khánh Hòa

19

10

10

Bình Thuận

22

4

11

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

3

12

Tiền Giang

25

6

13

Trà Vinh

41

6

14

Sóc Trăng

63

11

15

Kiên Giang

69

8

16

Cà Mau

12

2

356

74

Tổng cộng

Không thực hiện

(Nguồn: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 12/2018)
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Đối với mẫu nước là nước từ các hệ thống cấp nước tập trung được triển khai xét nghiệm 13 chỉ tiêu
theo QCVN 02:2009/BYT. Mẫu nước là nước mặt được xét nghiệm theo 28 chỉ tiêu của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT. Và đối với mẫu là nước ngầm (giếng khoan, giếng đào) được xét nghiệm theo 30 chỉ tiêu của
QCVN 09-MT: 2015/BTNMT và đo độ mặn của mẫu nước.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá kết quả chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt tại các xã đảo
Theo số liệu khảo sát, đánh giá tại 356 trường, điểm trường và 74 trạm, điểm trạm y tế của các xã đảo,
nguồn nước dùng trong các cơ sở công cộng này chủ yếu là nước ngầm khai thác tại chỗ (trường học
57,2%, trạm y tế 48,65%) và nguồn nước cấp từ các hệ thống cấp nước tập trung (trường học 25,3%, trạm
y tế 33,8%), còn lại nguồn nước từ sông, suối, nước mưa [6].
Bảng 2: Hiện trạng nước sinh hoạt tại các cơ sở trường học và trạm y tế xã đảo

Số trường học/điểm trường
TT

Tên
tỉnh,
thành
phố

1

Tổng
cộng

Nước
máy

GK,
G.đào

Nước
máy,
GK,
G.
đào

Quảng
Ninh

71

24

32

5

8

2

TP Hải
Phòng

2

-

-

-

-

3

Thanh
Hóa

6

-

-

4

Quảng
Trị

1

-

-

5

TP Đà
Nẵng

6

Quảng
Nam

9

7

Quảng
Ngãi

11

8

Bình
Định

1

9

Khánh
Hòa

19

-

6

-

Số trạm y tế

Nước
suối,
sông
hồ

Nước
mưa

Tổng
cộng

Nước
máy

GK,
G.đào

Nước
máy,
GK,
G.đào

2

17

4

9

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2
1

-

2

-

Nước
suối,
sông
hồ

-

Nước
mưa

3

1

1

Không tham gia

5

7
11
1

14

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2

1

10

4

1

-

-

1

-

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-
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Số trường học/điểm trường
TT

Tên
tỉnh,
thành
phố

10

Số trạm y tế

Tổng
cộng

Nước
máy

GK,
G.đào

Nước
máy,
GK,
G.
đào

Bình
Thuận

22

13

3

6

11

Bà Rịa
- Vũng
Tàu

4

4

-

-

12

Tiền
Giang

25

20

13

Trà
Vinh

41

10

28

3

14

Sóc
Trăng

63

3

50

9

1

15

Kiên
Giang

69

10

48

8

1

16

Cà
Mau

12

1

3

7

1

Tổng cộng

356

90

203

43

13

7

25,28
%

57,02
%

12,08
%

3,65
%

1,97
%

Tỷ lệ %

-

5

Nước
suối,
sông
hồ

Nước
mưa

-

-

-

-

-

-

-

2
-

GK,
G.đào

Nước
máy,
GK,
G.đào

Nước
suối,
sông
hồ

Nước
mưa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

5

9,46
%

1,35
%

6,76
%

Tổng
cộng

Nước
máy

4

4

3

3

6

4

6

3

3

11

1

8

2

8

1

6

1

2

1

74

25

36

33,78
%

48,65
%

-

-

-

-

-

2
-

1
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Hình 1: Tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt từ các nguồn nước tại trường học và trạm y tế xã đảo.
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Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng vào mùa khô diễn ra phổ biến
ở các huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi, các xã đảo huyện Kiên Lương và Kiên Hải-Kiên Giang, các xã đảo
huyện Châu Thành-Trà Vinh, Cô Tô-Quảng Ninh, Cát Hải-Hải Phòng. Người dân địa phương thực hiện
khoan giếng nhưng thiếu quy hoạch, quản lý chưa chặt nên tình trạng nguồn nước ngầm dễ bị nhiễm mặn
hơn.
Với kết quả đo độ mặn của mẫu nước tại các xã đảo cho thấy, 10/135 mẫu nước máy, 4/25 mẫu nước
mặt và 45/254 mẫu nước ngầm vượt chỉ tiêu độ mặn cho phép (ngưỡng cho phép theo quy định tại QCVN
01:2009/BYT là 300mg/l đối với vùng hải đảo). Điển hình, mẫu nước máy lấy tại các trường học và trạm y
tế xã Hòa Minh, xã Long Hòa dao động 209,7-408 mg/l. Mẫu nước ngầm có các mẫu nước tại huyện đảo
Lý Sơn - Quảng Ngãi có kết quả độ mặn lớn nhất lên tới 491,7 mg/l, kết quả dao động từ 222,8-491,7 mg/l.
Độ mặn trong mẫu nước ngầm tại xã An Thới huyện Phú Quốc - Kiên Giang 442,2mg/l và một số mẫu ở xã
Khánh Bình Tây huyện Trần Văn Thời - Cà Mau là 305,1-358,1 mg/l.
Riêng đối với các giếng khoan, mặt bằng chung, số mẫu có kết quả độ mặn gần chạm ngưỡng cho phép
là rất lớn. Tỷ lệ mẫu có kết quả từ 200mg/l đến gần 250mg/l chiếm hơn 30% mẫu (81/253 mẫu). Việc sử
dụng nước lâu dài từ các giếng khoan có độ mặn như vậy về lâu dài, nồng độ mặn và phèn có xu hướng
tăng cao hơn so với thời điểm lấy mẫu khảo sát. Tổng quan kết quả phân tích chất lượng nước được thể
hiện tại bảng 3, 4, 5. Thời điểm lấy mẫu xét nghiệm vào giữa tháng 4/2017 và cập nhật bổ sung tháng
12/2018. Cuối mùa mưa cho nên nước tại một số địa điểm có độ mặn rất cao.
Bảng 3: Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng mẫu nước từ 135 mẫu nước máy tại
các cơ sở công cộng trường học, trạm y tế xã đảo

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN
02:2009/BYT
(cột I)

Phương pháp thử

6,0-8,5

SMEWW 4500 - H+

2/135 mẫu không đạt

SMEWW 2120

100% mẫu đạt

SMEWW 4500Cl

100% mẫu đạt

SMEWW 2150 B và
2160 B

01 mẫu không đạt (Trường tiểu
học xã Hòa Minh - Châu Thành
-Trà Vinh)

SMEWW 2130 B

100% mẫu đạt

1

pH

2

Màu sắc

TCU

15

3

Clo dư

mg/l

0,3-0,5

4

Mùi vị

5

Độ đục

NTU

5

6

Độ cứng

mg/l

350

mg/l

3

mg/l

0,5

7
8

Không có mùi
vị lạ

Hàm lượng
Amoni

Hàm lượng
sắt tổng số

THỬ NGHIỆM NGÀY NAY

Kết quả

11/135 mẫu không đạt.
- Kết quả dao động khoảng
SMEWW 4500 NH3 C

100% mẫu đạt

SMEWW 3500 - Fe

02 mẫu không đạt

15

NGHIEÂN CÖÙU & TRAO ÑOÅI

TT

Tên chỉ tiêu

9

Chỉ số
Pecmanganat

Giới hạn cho
phép QCVN
02:2009/BYT
(cột I)

Đơn vị
tính
mg/l

4

Phương pháp thử

Kết quả

TCVN 6186:1996

08 mẫu không đạt

10

Hàm
lượng
Clorua

mg/l

300

SMEWW 4500 - Cl
-D

10/135 mẫu không đạt.
- Xã Hòa Minh, xã Long Hòa
huyện Châu Thành-Trà Vinh 05
mẫu không đạt 312,2-408mg/l,
kết quả chung của cả xã từ
209,7-408 mg/l.
- Xã Hòn Nghệ-Kiên Lương
-Kiên Giang: 04 mẫu không
đạt, 302,5-311,3 mg/l.
- Ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện
Tân Phú Đông-Tiền Giang 01
mẫu không đạt, 300,8 mg/l.
Bên cạnh đó, tỷ lệ số mẫu có kế
quả 201-253,1mg/l là 52 mẫu.

11

Hàm
lượng
Florua

mg/l

1,5

SMEWW 4500 - F

100% mẫu đạt

12

Coliform

VK/100
lít

150

TCVN 6187 1,2:1996

02/135 mẫu không đạt

13

E. coli hoặc
Coliform chịu
nhiệt

VK/100
lít

20

TCVN 6187 1,2:1996

01/135 mẫu không đạt
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Bảng 4: Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng mẫu nước từ 25 mẫu nước mặt tại
các cơ sở công cộng trường học, trạm y tế xã đảo

TT

Tên chỉ
tiêu

1

pH

2

Sắt (Fe)

mg/l

1

3

Amoni

Mg/l

0,3

16

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN
08-MT:2015/
BTNMT (cột A2)
6,0-8,5

Phương pháp thử

Kết quả

TCVN 6492:2011

25/25 mẫu đạt

SMEWW 3111.B:2012

25/25 mẫu đạt

TCVN 6179-1:1996

25/25 mẫu đạt
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TT

Tên chỉ
tiêu

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN
08-MT:2015/
BTNMT (cột A2)

Phương pháp thử

Kết quả

4

Hàm lượng
Clorua

Mg/l

350

TCVN 6194:1996

04/25 mẫu không đạt.
- 02 mẫu tại xã Lại Sơn
huyện Kiên Hải - Kiên
Giang .
- 02 mẫu xã Quan Lạn và
Ngọc Vừng, huyện Vân
Đồn, Quảng Ninh.

5

Hàm lượng
Florua

Mg/l

1,5

TCVN 6195:1996

25/25 mẫu đạt

6

Coliform

VK/100ml

5.000

7

Ecoli

VK/100ml

50

8

BOD5
(200C)

Mg/l

6

SMEWW 5210.B:2012

02 mẫu không đạt tại đảo
Cù Lao Chàm-Quảng
Nam: 6-6,84mg/l

9

COD

Mg/l

15

SMEWW
5220.B:2012

25/25 mẫu đạt

10

DO

Mg/l

>=5

TCVN 7325:2004

25/25 mẫu đạt

11

Tổng chất
rắn lơ lửng
(TSS)

Mg/l

30

SMEWW 2540.D

25/25 mẫu đạt

12

Nitrit (NO-2
tính theo N)

mg/l

0,05

TCVN 6494-1:2011

25/25 mẫu đạt

13

Nitrat (NO-3
tính theo N)

mg/l

5

TCVN 6494-1:2011

25/25 mẫu đạt

14

Phosphat
(PO43 - tính
theo P)

mg/l

0,2

TCVN 6494-1:2011

25/25 mẫu đạt

15

Xyanua

mg/l

0,05

SMEWW 4500 - CN .D:2012

25/25 mẫu đạt

16

Cadimi

mg/l

0,005

SMEWW 3113.B:2012

25/25 mẫu đạt

17

Chì

mg/l

0,02

SMEWW 3113.B:2012

25/25 mẫu đạt

18

Crom VI
(Cr6+)

mg/l

0,02

SMEWW
Cr.B:2012

25/25 mẫu đạt
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SMEWW
9221.B:2012
TCVN 6187-2:1996

3500-

25/25 mẫu đạt
25/25 mẫu đạt
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TT

Tên chỉ
tiêu

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN
08-MT:2015/
BTNMT (cột A2)

19

Tổng Crom

mg/l

0,1

SMEWW 3111.B:2012

25/25 mẫu đạt

20

Đồng

mg/l

0,2

SMEWW 3111.B:2012

25/25 mẫu đạt

21

Kẽm

mg/l

1

SMEWW 3111.B:2012

25/25 mẫu đạt

22

Niken

mg/l

0,1

SMEWW
3111.B:2012;

25/25 mẫu đạt

23

Mangan

mg/l

0,2

SMEWW 3111.B:2012

25/25 mẫu đạt

24

Thủy ngân

mg/l

0,001

SMEWW 3112.B:2012

25/25 mẫu đạt

mg/l

0,2

TCVN 6336:1998

25/25 mẫu đạt

mg/l

0,005

TCVN 7874:2008

25/25 mẫu đạt

Chất hoạt
động bề
mặt
Tổng
Phenol

25
26

Phương pháp thử

Kết quả

27

Tổng dầu,
mỡ

mg/l

0,5

TCVN 7875:2008

01/25 mẫu không đạt,
Đảo Cù Lao Chàm Quảng Nam

28

Tổng
Cacbon
hữu cơ

mg/l

-

TCVN 6634:2000

25/25 mẫu đạt
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Bảng 5: Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng mẫu nước từ 253 mẫu nước ngầm tại
các cơ sở công cộng trường học, trạm y tế xã đảo

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN 08MT:2015/BTNMT
(cột A2)

Phương pháp
thử

5,5-8,5

SMEMW
2340.B:2012

14/253 mẫu không đạt
09/253 mẫu không đạt, chủ
yếu tập trung ở đảo Lý Sơn
(07 mẫu, 513-600,7 mg/l)
100% mẫu đạt

1

pH

2

Độ cứng (tính theo
CaCO3)

mg/l

500

SMEMW
2340.B:2012

3

Chất rắn tổng số

mg/l

1.500

SMEWW
2540.C:2012

4

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

18

4

TCVN 6186:1996

Kết quả

38 mẫu không đạt
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TT

5

Tên chỉ tiêu

Amoni

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN 08MT:2015/BTNMT
(cột A2)

Phương pháp
thử

mg/l

0,1

SMEWW 4500
NH3.F:2012

14/253 mẫu không đạt.
- Phú Quốc 08 mẫu
(1,05-4,23 mg/l)

Kết quả

6

Hàm lượng Clorua

mg/l

250

SMEWW 4500.
CI- .B:2012

45/253 mẫu không đạt.
- Đảo Lý Sơn 09 mẫu
không đạt, 250,8-298 mg/l.
- 14 mẫu không đạt các
xã đảo thuộc huyện Kiên
Lương và Kiên Hải tỉnh
Kiên Giang, 251-301,5mg/
l.
- Phú Quốc 10 mẫu không
đạt, 251,2-352,8 mg/l.
- Cù Lao Dung, Sóc Trăng
05 mẫu không đạt; 02 mẫu
xã Tam Hải, huyện Núi
Thành Quảng Nam, 03
mẫu xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia
tỉnh Thanh Hóa và 04 mẫu
tại huyện Vân Đồn tỉnh
Quảng Ninh.

7

Hàm lượng Florua

mg/l

1

SMEWW 4500.
F - .D:2012

01 mẫu không đạt tại xã An
Hải, Lý Sơn-Quảng Ngãi:
1,12mg/l.

8

Nitrit (NO-2 tính theo N)

mg/l

1

SMEWW 4500 NO2.B:2012

118/253 mẫu không đạt.

9

Nitrat (NO-3 tính theo N)

mg/l

15

TCVN 7323 1:2004

100% mẫu đạt

10

Sulfat (SO4 2-)

mg/l

400

SMEWW 4500 SO4 2-.E:2005

100% mẫu đạt

11

Xyanua

mg/l

0,01

SMEWW 4500
CN - .D:2012

100% mẫu đạt

12

Phenol

mg/l

0,001

TCVN 6216:1996

100% mẫu đạt

13

Asen

mg/l

0,05

SMEWW
3120.B.2012

100% mẫu đạt

14

Cadimi

mg/l

0,005

SMEWW
3120.B:2012

100% mẫu đạt
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Tên chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Giới hạn cho
phép QCVN 08MT:2015/BTNMT
(cột A2)

Phương pháp
thử
SMEWW
3120.B:2012

Kết quả

15

Chì

mg/l

0,01

16

Crom VI (Cr6+)

mg/l

0,05

17

Đồng

mg/l

1

18

Kẽm

mg/l

3

SMEWW
3120.B:2012

100% mẫu đạt

19

Mangan

mg/l

0,5

SMEWW
3111.B:2012

16 mẫu không đạt

20

Thủy ngân

mg/l

0,001

SMEWW
3112.B.2012

100% mẫu đạt

21

Sắt (Fe)

mg/l

1

SMEWW
3111.B:2012

15 mẫu không đạt

22

Selen (Se)

mg/l

0,01

SMEWW
3120.B:2012

100% mẫu đạt

23

Benzene hexachloride
(BHC)

µg/l

0,02

TCVN 9241:2012

100% mẫu đạt

24

Dieldrin

µg/l

0,1

TCVN 9241:2012

100% mẫu đạt

25

Tổng Dichloro diphenyl
trichloroethane (DDTS)

µg/l

1

TCVN 9241:2012

100% mẫu đạt

µg/l

0,2

TCVN 9241:2012

100% mẫu đạt

µg/l

0,1

TCVN 9241:2012

100% mẫu đạt

KPH

SMEWW 9221.EB:2012

252/253 mẫu không đạt

3

SMEWW 9221.EB:2012

03 mẫu không đạt

26

Heptachlor &
Heptachlorepoxide

27

Aldrin

28

Coliform

29

Ecoli

MPN
/100ml
MPN
/100ml

SMEWW 3500 Cr.B: 2012
SMEWW
3120.B:2012

100% mẫu đạt
100% mẫu đạt
100% mẫu đạt

(Nguồn: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 12/2018)

Bên cạnh việc đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại các địa điểm công cộng, còn tiến hành khảo sát
về hiện trạng nguồn nước được sử dụng làm nước uống tại các trường học, trạm y tế trên xã đảo. Kết quả
khảo sát cho thấy, tỷ lệ sử dụng nước uống đóng bình (loại bình PET 20 lít) rất cao. Các loại nước uống
đóng bình cung cấp cho các trường/điểm trường và trạm y tế/phân trạm y tế từ nhiều nhãn hàng khác nhau.
Nhiều trường/điểm trường và trạm y tế sử dụng nước đun sôi từ các nguồn nước sinh hoạt hiện có. Cụ thể,
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số liệu như sau.
Bảng 6: Hiện trạng sử dụng nước uống tại các cơ sở trường học và trạm y tế xã đảo

STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tên
tỉnh,
thành
phố
Quảng
Ninh
TP Hải
Phòng
Thanh
Hóa
Quảng
Trị
TP Đà
Nẵng
Quảng
Nam
Quảng
Ngãi
Bình
Định
Khánh
Hòa
Bình
Thuận
Bà Rịa
- Vũng
Tàu
Tiền
Giang
Trà
Vinh
Sóc
Trăng
Kiên
Giang
Cà
Mau

Tổng cộng
Tỷ lệ %

Số trường học/điểm trường
Tổng
cộng

Nước
đóng
bình

Hệ
thống
lọc
nước

Nước
đun
sôi

71

30

5

31

2

-

6

6

1

1

-

Số trạm y tế
Tự túc

Tổng
cộng

Nước
đóng
bình

5

17

11

2

-

-

-

-

-

1

-

2

2

-

1

1

Hệ
thống
lọc
nước
-

-

-

Nước
đun
sôi

Tự
túc

4

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Không tham gia
9

9

11

10

1

1

19

17

1

22

17

2

4

2

1

25

15

1

41

24

63

1
-

-

-

-

-

-

1

10

10

3

4

4

1

3

2

9

6

5

17

6

6

10

11

8

15

8

7

4

2

2

74

-

48

3

2

69

53

1

12

7

1

356

240

16

35

65

67,42%

4,49%

9,83%

18,26%

-

-

1

-

-

2

1

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

61

2

7

4

82,43%

2,70%

9,46%

5,41%

1

(Nguồn: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn, 12/2018)
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Hình 2: Tỷ lệ sử dụng nước uống từ các nguồn nước tại trường học và trạm y tế xã đảo

3.2. Định hướng công nghệ xử lý nước nhiễm mặn để cấp nước sinh hoạt
Chất lượng nước cấp sinh hoạt tại các xã đảo bị ảnh hưởng rất lớn bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao có thể làm tăng nguy cơ nhiễm mặn, gây khó khăn cho hoạt
động nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt... Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ủy ban Liên
chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), mực nước biển dâng cao 1m sẽ có khả năng gây ra “khủng hoảng
sinh thái”, ảnh hưởng tới gần 12% diện tích và 11% dân số Việt Nam. Ngoài ra, một số cảng lớn, thành phố
và vùng dân cư ven biển có thể bị ngập một phần, việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, các hoạt
động thương mại, du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nước biển dâng làm mặn xâm nhập sâu vào nội địa, các cống hạ lưu ven sông sẽ không có khả năng
lấy được nước ngọt. Trên một số đảo ngoài khơi vùng thềm lục địa và vùng đặc khu kinh tế, tình trạng thiếu
nước ngọt càng trầm trọng hơn. Hạn hán xảy ra ở nhiều nơi cùng với hiện tượng xâm nhập mặn cao khiến
nhiều nông dân vùng nông thôn thiếu nước sinh hoạt. Thị trường nước sạch nông thôn bị lợi dụng đẩy giá
nước lên cao gấp 10 đến 15 lần.
Tỷ lệ sử dụng nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng sống của cư dân nông thôn.
Điều đó cho thấy, việc khảo sát tìm kiếm các giải pháp cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn cần
phải được ưu tiên giải quyết. Để giải quyết vấn đề cấp nước cho sinh hoạt cho dân cư vùng xã đảo trong
nguy cơ mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, cần thiết phải đề cập đến việc khai thác và xử lý nguồn
nước mặn và nước lợ vùng ven biển. Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nêu rõ: “Cần thử nghiệm và phát triển công nghệ xử lý nước
biển và nước lợ thành nước ngọt để cấp nước cho vùng bị nhiễm mặn trong tương lai. Bên cạnh đó, đứng
trước những áp lực nhu cầu nguồn nước ngọt tại xã đảo do phát triển dân số, phát triển kinh tế vùng biển
đảo thì tìm kiếm công nghệ và triển khai lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý nước biển và nước lợ để cung
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cấp nước cho các cụm dân cư, đô thị… hải đảo là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, đặc biệt là trong tình
hình biến đổi khí hậu như hiện nay”.
Nước cấp sinh hoạt phải đáp ứng tiêu chuẩn ăn uống theo quy định của QCVN 01: 2009/BYT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống hoặc tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt đối với hệ thống cấp nước công suất dưới 1.000
m3 /ngày (hoặc đáp ứng theo các chỉ tiêu tại quy định của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018,
có hiệu lực từ ngày 15/6/2019). Như vậy, nước trên đảo phần lớn có tính chất đặc trưng là độ mặn cao, cần
thiết phải có các biện pháp xử lý đặc biệt để đảm bảo cho các mục đích sử dụng sinh hoạt và ăn uống. Các
biện pháp xử lý nước mặn và nước lợ phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm tự nhiên vùng
hải đảo nước ta. Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu vực này là hệ thống cấp nước nhỏ và phi tập trung. Các
yêu cầu của hệ thống là kinh phí đầu tư không quá cao, chi phí xử lý không lớn và vận hành không quá phức
tạp. Hệ thống xử lý gọn nhẹ và dễ lắp đặt. Dựa vào đặc điểm nguồn nước thô và yêu cầu chất lượng nước
sử dụng, quá trình xử lý nước mặn và nước lợ để cấp nước sinh hoạt được nêu trên theo thứ tự các bước
như sau: Nước thô - Tiền xử lý - Làm trong nước - Khử muối, khử trùng - Nước sinh hoạt.
Tiền xử lý bao gồm các bước chắn rác loại bỏ các vật thể lớn trong nước nguồn, clo hóa sơ bộ để oxy
hóa các chất hữu cơ, lắng có kết hợp hoặc không kết hợp với keo tụ để giảm độ đục (hàm lượng chất rắn lơ
lửng) của nước trước khi đưa đi làm trong. Tùy thuộc vào các thông số cơ bản của chất lượng nước nguồn
như pH, độ oxy hóa (COD theo KMnO4), TSS, độ màu… mà lựa chọn các công trình làm sạch nước cho
hợp lý. Tính toán thiết kế các công trình này được nêu trong TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới bên
ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
Khâu làm trong đảm bảo cho nước có các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng chất lượng nước sinh hoạt (trừ hàm
lượng muối). Các công trình ở đây thường là bể lọc cát và thiết bị màng siêu lọc (UF). Thiết bị UF đóng vai
trò loại bỏ các ion hóa trị cao, vi sinh vật, chất rắn lơ lửng còn lại trong nước, tránh được các hiện tưởng
tắc màng lọc cũng như tăng cường khả năng thu hồi nước sản phẩm cho các thiết bị khử muối bằng màng
thẩm thấu ngược (RO) hoặc màng lọc nano (NF) phía sau. Nước sau quá trình này có thể sử dụng làm nước
sinh hoạt, trừ ăn uống trực tiếp.
Khâu trọng tâm của quá trình xử lý nước ven bờ và nước cửa sông để cấp nước sinh hoạt là khử muối.
Các quy trình được ứng dụng hiện nay phù hợp với các khu dân cư đô thị nhỏ hoặc vùng nông thôn là khử
muối bằng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) hoặc thu hồi nước ngọt bằng chưng cất [5].
Với công nghệ RO như hiện nay, để xử lý nước biển với nồng độ muối 35.000 mg/l thành nước đạt yêu
cầu dùng cho sinh hoạt (nồng độ muối không vượt quá 250 mg/l), cần cung cấp áp suất trên màng là 60 -100
atm. Công nghệ RO do đó có chi phí đầu tư, vận hành và quản lý rất cao, do cần phải có:
- Vật liệu chế tạo chịu được áp suất cao; bơm tạo được áp suất cao.
- Chi phí điện năng cao; màng lọc phải thay thể thường xuyên do tắc nghẽn.
Phương pháp chưng bay hơi có yêu cầu nhiệt năng lớn. Đối với quy mô hộ gia đình, người ta có thể thu
hồi nước ngọt bằng biện pháp chưng bay hơi nhờ ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, hình thức này phụ thuộc rõ
rệt vào điều kiện khí hậu, thời tiết của khu vực.
Cả hai phương pháp thẩm thấu ngược (RO) và chưng cất đều có thiết bị cồng kềnh và nước sản phẩm
được loại bỏ hầu hết các nguyên tố vốn có trong nước tự nhiên nên chất lượng nước không phù hợp với
yêu cầu ăn uống của con người.
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Màng NF (nanofilter) là loại màng có kích thước lỗ nhỏ (10-7cm=10Ao). Phân tử lượng bị chặn từ 200500. Loại màng này thích hợp cho quá trình làm mềm nước, loại bỏ một số chất hữu cơ tan, áp suất động
lực thấp hơn so với màng thẩm thấu ngược.
Công nghệ màng NF có một số ưu điểm như: Giảm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS), loại bỏ các chất
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, các hóa chất hữu cơ, kimloại nặng, nitơrat và sulphate… So với màng RO,
đặc biệt đối với nước lợ, công nghệ lọc màng NF có các ưu điểm như: Kinh phí đầu tư và chi phí vận hành
thấp, hệ số thu hồi nước sản phẩm cao.
Việc áp dụng màng NF được nghiên cứu rộng rãi với mục tiêu cấp nước sinh hoạt và đã đạt được nhiều
thành tựu quan trọng tại các nước như Mỹ, Nhật... Một số nghiên cứu đã thành công trong việc khử mặn
nước biển thành nước ăn uống bằng hệ thống lọc NF không có quá trình RO. Công nghệ kết hợp màng NF
và RO cũng đã bắt đầu được áp dụng trong thực tế tại một số nước tiên tiến [7].
4. KẾT LUẬN
Nhu cầu cấp nước cho dân cư vùng ven biển và hải đảo nước ta ngày càng cấp bách. Tuy nhiên, nguồn
nước vùng hải đảo vừa bị mặn lại vừa bị ô nhiễm do các hoạt động kinh tế xã hội khu vực và các chất thải
do phát triển du lịch, sản xuất, hoạt động giao thông thủy. Mặt khác, sự biến đổi khí hậu làm nước biển dâng
nên nguy cơ thiếu nước ngọt ngày càng trầm trọng. Như vậy, khảo sát, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt
tại các xã đảo sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp tổng thể về công nghệ xử lý nước phục vụ sinh hoạt là rất
cấp thiết. Kết quả đánh giá chất lượng nước này là cơ sở khoa học để chọn được công nghệ xử lý nước
mặn và nước lợ hợp lý, góp phần giải quyết nạn khan hiếm nước sạch cũng như thích ứng với biến đổi khí
hậu, nâng cao điều kiện sống của nhân dân vùng ven biển và hải đảo. Đặc biệt, qua kết quả đánh giá chất
lượng nước và có những khuyến cáo vùng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thì đây là cơ sở, là bức tranh toàn diện về
nước sinh hoạt và nước uống để chúng ta có kế hoạch trước mắt và dài hạn hỗ trợ, giúp người dân và học
sinh một cách phù hợp, an toàn.
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KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
XUNG QUANH BỆNH VIỆN
C.O. Ayodele, B.S. Fakinle, L.A. Jimoda &J.A. Sonibare| Peter Christiaan Speldewinde

Giới thiệu
Nghiên cứu này kiểm tra mức độ ô nhiễm không
khí xung quanh môi trường trong và ngoài của một
cơ sở bệnh viện điển hình. Nồng độ các chất gây ô
nhiễm ở môi trường xung quanh được theo dõi tại
chín địa điểm lấy mẫu bằng cách dùng máy theo
dõi khí toxiRAE cả trong mùa mưa và mùa khô. Kết
quả cho thấy, nồng độ tổng thể CO và NH3 trong 24
giờ lần lượt là 0,18 ± 0,19 và 0,11 ± 0,13 ppm trong
mùa khô. Trong mùa mưa, nồng độ 24 giờ ngoại
suy dao động trong khoảng 0,09 -1,09 ppm đối với
CO, 0,04 ± 0,08 ppm đối với NH3 trong khi NO và
NO2 lần lượt là 0,03-0,21 ppm và 0- 0,06. Kết quả
nghiên cứu cho thấy nồng độ NH3 trong 24 giờ là
0,44 ppm được ghi nhận tại S5 trong mùa khô đã vi
phạm Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Quốc gia
của Tiêu chuẩn Bộ Môi trường Cộng hòa Liên bang
Nigeria. Tương tự, nồng độ NO và NO2 cao hơn các
thông số khí khác được đo ở tất cả các vị trí lấy mẫu
trong mùa mưa. Nghiên cứu này cho thấy, các hoạt
động của con người có thể có ảnh hưởng xấu đến
chất lượng không khí trong khu vực bệnh viện.
1.Thông cáo lợi ích cộng đồng
Ô nhiễm không khí là sự phát tán chất độc hại
vào môi trường xung quanh với nồng độ có hại cho
con người và động vật. Các chất ô nhiễm trong
không khí làm suy giảm chất lượng không khí và
liên tục tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm có thể dẫn
đến một số nguy cơ về sức khỏe như bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính, viêm phế quản, hen suyễn, hắt hơi
và ho. Trong môi trường bệnh viện, nên tránh và
theo dõi sự phơi nhiễm của cả bệnh nhân và nhân
viên với các chất ô nhiễm để không làm phức tạp
tình trạng của bệnh nhân mắc một số bệnh tim phổi.
Do đó, tất cả các hoạt động trong môi trường bệnh
viện (cả trong và ngoài) nên được kiểm soát tốt để
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giảm thiểu sự phơi nhiễm của bệnh nhân và nhân
viên tại bệnh viện đối với các chất ô nhiễm không khí
liên quan đến giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn. Bài viết
này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của các
hoạt động khác nhau trong và ngoài bệnh viện đến
chất lượng không khí xung quanh của môi trường
bệnh viện.
Trong những năm gần đây, một số nghiên cứu đã
thiết lập mối liên hệ giữa các hoạt động khác nhau
của con người và tác động của nó đến chất lượng
không khí xung quanh. Cụ thể, việc đốt nhiên liệu
hóa thạch để tạo năng lượng, quản lý chất thải và
các yêu cầu tiện nghi khác của tòa nhà như hệ thống
sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) góp
phần làm giảm chất lượng không khí trong nhà (IAQ).
Trong môi trường bệnh viện, IAQ là một vấn đề quan
trọng cần được xem xét hết sức thận trọng. Ô nhiễm
không khí, cả trong nhà và ngoài trời, thường được
coi là nguyên nhân chính của các vấn đề sức khỏe
môi trường. Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng sức
khỏe cộng đồng đang thu hút sự quan tâm ngày
càng tăng từ cộng đồng nghiên cứu sức khỏe môi
trường, cơ quan quản lý môi trường, ngành công
nghiệp cũng như cộng đồng.
Các bằng chứng dịch tễ và thực nghiệm chỉ ra
mối liên hệ giữa phơi nhiễm với các chất gây ô
nhiễm không khí với sự gia tăng tỷ lệ tử vong và
bệnh tật hàng ngày. Gần đây, IAQ ngày càng dành
được sự chú ý đặc biệt vì tại các trung tâm đô thị
lớn, mọi người dành hơn 85% thời gian trong nhà.
Mức độ tập trung ô nhiễm trong nhà do cả nguyên
nhân trong nhà và ngoài trời. Nguyên nhân trong nhà
bao gồm các hoạt động liên quan đến quá trình đốt,
thiết bị văn phòng (như máy fax, máy photocopy và
máy in), sử dụng các sản phẩm phun, chất tẩy rửa và
đình chỉ trong quá trình di chuyển và hoạt động mạnh
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mẽ. Ngoài ra, ô nhiễm không khí từ nguyên nhân
ngoài trời bao gồm các hoạt động công nghiệp, giao
thông và hoạt động xây dựng cũng góp phần đáng kể
vào mức độ tập trung của các chất ô nhiễm trong nhà.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Khu vực nghiên cứu
Khu vực nghiên cứu là một Trung tâm Y tế Liên
bang Ido, nằm ở bang Ekiti, phía tây nam Nigeria. Các
tọa độ địa lý của nó nằm ở 7°50′18.37–7°50′39.53N
và 5°11′06.63–5°11′26.47E. Trung tâm nằm ở phía
tây bắc của bang Ekiti. Bệnh viện cũng có các bộ
phận khác nhau cho các hoạt động hàng ngày và
điều hành trung tâm chăm sóc sức khỏe. Trung tâm
có khoảng 750 giường bệnh.
Tuy nhiên, chín địa điểm lấy mẫu đại diện đã
được xác định để đánh giá tác động từ các hoạt
động của bệnh viện đến chất lượng không khí xung
quanh. Một điểm kiểm soát (Cp) được đặt bên ngoài
ảnh hưởng của môi trường bệnh viện sẽ cho phép
so sánh nồng độ không khí của bệnh viện. Điểm lấy
mẫu S1 là khu vực chờ ngoài trời bên cạnh hiệu
thuốc. Phòng phẫu thuật nam và Phòng y tế nữ
được ký hiệu lần lượt là S2 và S3. S4 là một địa
điểm ngoài trời, nơi hai tổ máy phát điện được đặt
trong khu vực lân cận bệnh viện để cung cấp điện
trong thời gian mất điện. Điểm lấy mẫu S5 là Trung
tâm Tai nạn và Cấp cứu gồm 40 giường bệnh, S6 là
cổng chính của bệnh viện và phòng thí nghiệm của
bệnh viện được đánh dấu là S7. Bãi đậu xe ô tô và
bãi thải chất thải được đánh dấu tương ứng là S8
và S9. Ảnh hưởng nghiêm trọng của các chất gây ô
nhiễm không khí là mối quan tâm lớn nhất, do đó khu
vực nghiên cứu này đã được xem xét để xác định
tác động của khí thải từ các hoạt động trong nhà/
ngoài trời đến chất lượng không khí xung quanh.
2.2. Quy trình thử nghiệm
Việc lấy mẫu được thực hiện cả trong và ngoài
môi trường bệnh viện. Các phép đo được thực hiện
trong bảy ngày liên tiếp trong hai mùa (mùa khô và
mùa mưa) từ chín địa điểm lấy mẫu được chỉ định.
Các chất gây ô nhiễm không khí liên quan đến sức
khỏe và môi trường xung quanh bao gồm: CO, NOx,
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NH3, SO2 và VOC được xem xét trong nghiên cứu
này để xác định nồng độ của chúng tại môi trường
trong và ngoài bệnh viện.
Dùng máy đo ToxiRAE PGM-1140 để theo dõi
nồng độ NO trong khi NO2 được đo bằng máy
ToxiRAE PGM-1150. Nồng độ lưu huỳnh xung quanh
(SO2), carbon monoxide (CO), ammonia (NH3) và
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) được xác
định bằng cách dùng máy đoToxiRAE PGM-1130,
PGM-1110, PGM-1191, và PGM50- 5P, tương ứng.
Các hệ thống ToxiRAE là các thiết bị di động cung
cấp màn hình kỹ thuật số liên tục về nồng độ khí
trong một phần triệu (ppm). Hệ thống này tạo cơ sở
cho giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn (STEL) về nồng
độ khí, trung bình theo thời gian (TWA), và chỉ số
đọc cao nhất cũng như báo động nhấp nháy màu
đỏ sáng, chuông báo 90 dB và chuông báo rung
tích hợp. Trong thời gian lấy mẫu 1 giờ tại mỗi điểm
được chỉ định, các màn hình được đặt ở độ cao 1 m
so với mặt đất. Nồng độ trung bình trong 24 giờ của
các chất gây ô nhiễm không khí đo được được ngoại
suy bằng công thức ổn định khí quyển được đưa ra
trong phương trình (1) là: C0 = C1 × F.
Trong đó C0 là nồng độ tại thời gian trung bình
t0; C1 là nồng độ ở giai đoạn trung bình t1; F là hệ
số để chuyển đổi từ thời gian trung bình t1 sang thời
gian trung bình t0, F = (t1t0) n, trong đó n = 0,28, số
mũ phụ thuộc vào độ ổn định.
2.3. Độc tính tiềm ẩn
Độc tính tiềm ẩn (TP) là chỉ số định lượng thể hiện
tác hại tiềm tàng của một đơn vị hóa chất thải ra môi
trường. Điều này được biểu thị bằng tỷ lệ nồng độ
chất gây ô nhiễm môi trường xung quanh so với giới
hạn theo luật định. Điều này rất hữu ích trong việc
đánh giá các tác động nghiêm trọng của khí thải từ
các hoạt động khác nhau trong bệnh viện đối với sức
khỏe con người. Nó được tính toán bằng phương
trình (2) khi xem xét tiêu chuẩn chất lượng không
khí xung quanh của các chất gây ô nhiễm không
khí khác nhau theo Tiêu chuẩn FMEnv và Thông
gió tiêu chuẩn ASHRAE cho IAQ chấp nhận được.
Độc tính tiềm ẩn = độc tính MpSp trong đó Mp
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là nồng độ chất ô nhiễm đo được và Sp là giới hạn
theo luật định được đặt cho chất gây ô nhiễm đó
theo Tiêu chuẩn FMEnv và Tiêu chuẩn ASHRAE.
3. Kết quả
Nồng độ môi trường đo được từ các vị trí lấy mẫu
nằm trong khoảng 0.07–1.64, 0–0.04, và 0–1.07
tương ứng cho CO, NO2 và NH3 trong giai đoạn mùa
khô nhưng tại điểm kiểm soát trong mùa này, tất
cả các chất gây ô nhiễm NH3 được đo kỳ vọng đạt
0,09 ppm không được phát hiện. Tuy nhiên, nồng
độ dao động trong khoảng 0.22–2.65 ppm với nồng
độ trung bình là 0,79 và 0.07–0.50 ppm với nồng
độ trung bình là 0,22 ppm tương ứng cho CO và
NO khi lấy mẫu mùa mưa. Ngoài ra, các phép đo
môi trường đối với NO2 và NH3 trong mùa mưa nằm
trong khoảng 0-0,16 ppm với nồng độ trung bình
0,04 và 0-0,50 ppm với nồng độ trung bình lần lượt
là 0,21 ppm, trong khi tại điểm kiểm soát NO và NH3
tương ứng là 0,01 và 0,02 ppm.
Khi ngoại suy đến nồng độ 24 giờ, CO đo được ở
mức 0,03- 0,67 ppm, NO2 dao động trong khoảng từ
0 đến 0,03 ppm và NH3 nằm trong khoảng từ 0 đến
0,44 ppm trong mùa khô trong khi tại điểm kiểm soát,
NH3 đạt 0,04 ppm. Mặt khác, ngoại suy mùa mưa
nồng độ 24 giờ dao động trong khoảng 0,09-1,09
ppm, 0,03-0,21 và 0-0,06 ppm tương ứng với CO,
NO và NO2. Tương tự, NH3 ghi nhận ở mức 0-0.21
ppm được ghi nhận cho trong mùa mưa nhưng đối
với NO và NH3 tại các điểm kiểm soát, nồng độ trung
bình 24 giờ lần lượt là 0,0 ppm và 0,01.
Thử nghiệm về mối quan hệ giữa các chất ô
nhiễm không khí đo được trong mùa khô và mùa
mưa được thực hiện bằng cách sử dụng thử nghiệm
t mẫu thử cặp với giá trị p <0,05. Thử nghiệm t tính
toán cho nồng độ CO trong quá trình lấy mẫu mùa
mưa không lớn hơn đáng kể so với kết quả lấy mẫu
mùa khô (t = .231,23, p <0,05). Tương tự, giá trị thử
nghiệm t đối với nồng độ NO2 và NH3 trong quá trình
lấy mẫu mùa mưa không lớn hơn đáng kể so với
kết quả lấy mẫu mùa khô (t = -1,68, p <0,05) và (t
= 0,54, p <0,05). Mặt khác, giá trị thử nghiệm t cho
nồng độ NO trong mùa mưa được ghi nhận là lớn
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hơn đáng kể so với mùa khô (t = −4,37, p <0,05).
Các thông số khí tượng của khu vực nghiên cứu
trong mùa khô là: nhiệt độ 28.47–32.26°C với độ ẩm
trung bình 29,65 °C, tốc độ gió 0.71–1.62 m/s; nhiệt
độ 57.99–66.16% với độ ẩm trung bình 62,25% và
tốc độ gió 1.05m/s. Chỉ số cho mùa mưa về nhiệt
độ, độ ẩm tương đối và tốc độ gió là 26.19–27.56°C
với độ ẩm trung bình 26,82°C, tốc độ gió 0.63–1.65
m/s; nhiệt độ 70.95–75.30% với độ ẩm trung 73.31
và tốc độ gió 1.23 m/s. Nhiệt độ khá cao có thể đã
hỗ trợ việc phân tán các chất gây ô nhiễm không khí
trong không khí xung quanh khu vực nghiên cứu.
Mặt khác, độ ẩm tương đối có thể hỗ trợ duy trì các
chất ô nhiễm này trong môi trường xung quanh.
4. Thảo luận
Trong quá trình nghiên cứu này, SO2 và VOC đã
không được phát hiện trong cả hai mùa. Tương tự
như vậy, NO không được phát hiện trong mùa khô.
Các chất gây ô nhiễm khí được đưa vào trong giới
hạn cho phép theo quy định của chúng trong không
khí của khu vực nghiên cứu. Điều này cho thấy, cả
NO và NO2 đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn FMEnv
0.04–0.06 ppm trong khoảng thời gian chúng không
được phát hiện.
Trong quá trình lấy mẫu cho cả hai mùa, giá trị
nồng độ trung bình cao nhất của CO đã được ghi
nhận tại điểm S4 trong mùa mưa. Bên cạnh là điểm
lấy mẫu S6 được ghi nhận trong mùa khô. Các hoạt
động chính tại các địa điểm này bao gồm lưu lượng
xe cộ di chuyển cao hơn trong và ngoài bệnh viện và
động cơ chạy không tải trong khi dừng và tìm kiếm
tại cổng. Nồng độ trung bình cao nhất của CO đã
được ghi nhận tại điểm S4 trong mùa mưa có thể do
vị trí ngoài trời nơi đặt hai tổ máy phát điện lớn để
cung cấp năng lượng trong khu vực nghiên cứu so
với các địa điểm lấy mẫu khác.Tuy nhiên, các giá trị
nồng độ cao nhất được ghi nhận là nằm trong Tiêu
chuẩn FMEnv năm 1991.
Nồng độ NO cao hơn ghi nhận tại các vị trí lấy
mẫu S2, S3 và S4 so với tất cả các vị trí lấy mẫu
trong mùa mưa. Khi so sánh mức độ tập trung ngoại
suy với tiêu chuẩn môi trường quốc gia trung bình
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24 giờ ở Nigeria, người ta nhận thấy rằng, thời gian
trung bình 24 giờ ngoại suy của NO đã vi phạm
tiêu chuẩn trong giai đoạn lấy mẫu mùa mưa. Các
nguyên nhân có khả năng nhất là do việc sử dụng
liên tục các tổ máy phát điện, đốt chất thải bệnh viện
và phương tiện được đỗ trực tiếp đối diện các địa
điểm lấy mẫu. Các giá trị nồng độ NO2 24 giờ ngoại
suy được ghi nhận là trong giới hạn trong cả hai mùa
khi so sánh với Tiêu chuẩn FMEnv của Nigeria.
Trong mùa khô, thời gian trung bình 24 giờ ngoại
suy đối với NH3 đã bị vi phạm tại điểm S5 khi so
sánh với tiêu chuẩn quy định quốc gia. Đây có thể
là kết quả của chất thải do các bệnh nhân tạo ra (túi
nước tiểu) trong thời gian lấy mẫu. Các chỉ số mùa
mưa được ghi nhận là trong giới hạn cho phép vì
thực tế thấp hơn Tiêu chuẩn FMEnv của Nigeria.
Đối với thử nghiệm t được thực hiện, các giá trị
thử nghiệm t được tính cho CO, NO2 và NH3 không
khác biệt đáng kể khi so sánh nồng độ của chúng
trong giai đoạn lấy mẫu mùa mưa với mùa khô. Điều
này khẳng định rằng, nồng độ của các chất gây ô
nhiễm không khí này độc lập với thời gian lấy mẫu,
cả mùa khô hay mùa mưa. Tuy nhiên, giá trị thử
nghiệm t cho NO được ghi nhận là đáng kể. Điều
này cho thấy thông số phụ thuộc vào phép đo theo
mùa trong nghiên cứu. Ngoài ra, trong nghiên cứu
này, mức độ trung bình ngoài trời của tất cả các chất
ô nhiễm được đo cao hơn so với các chỉ số trong
nhà của chúng ngoại trừ NH3. Sự khác biệt trong chỉ
số chất gây ô nhiễm khí là kết quả của khoảng cách
gần của từng vị trí lấy mẫu với mạng lưới đường bộ.
Các chất ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe
ngay cả khi ở mức phơi nhiễm dưới hướng dẫn chất
lượng không khí hiện tại và đối với nhiều chất gây ô
nhiễm, không rõ liệu có tồn tại ngưỡng an toàn hay
không. Mẫn cảm với ô nhiễm không khí là khác nhau.
Trẻ con, người già và những người mắc bệnh tim
mạch và hô hấp thường có nguy cơ cao nhất. Các
tác động tim mạch và hô hấp được quy cho các chất
ô nhiễm không khí gây ra căng thẳng oxy hóa, phản
ứng viêm và rối loạn trong kiểm soát tự chủ của tim
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Carbon monoxide có liên quan đến việc chết sớm
và làm xấu đi bệnh tim mạch. Các nghiên cứu của
Úc đã tìm thấy mối liên hệ giữa CO ở mức hiện tại
và tỷ lệ tử vong và nhập viện tăng do bệnh tim mạch.
Ảnh hưởng mạnh nhất là ở người già và người mắc
bệnh tim từ trước. Sự gia tăng ngắn hạn nồng độ
nitơ dioxide có liên quan đến sự gia tăng bệnh hen
suyễn, tình trạng nhập viện tại khoa cấp cứu cho
thấy các triệu chứng hô hấp và tăng tỷ lệ tử vong về
tim mạch và hô hấp. Phơi nhiễm lâu dài với NO2 có
liên quan đến sự thay đổi tăng trưởng phổi ở trẻ em
và các triệu chứng hô hấp ở trẻ em mắc bệnh hen.
5. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu cơ bản có giá
trị về tác động của các hoạt động khác nhau trong
môi trường bệnh viện đến chất lượng không khí
xung quanh qua việc sử dụng các máy ToxiRAE để
theo dõi nồng độ khí trung bình trong 1 giờ ở Trung
tâm Y tế Liên bang Ido-Ekiti, Bang Ekiti, Nigeria. Kết
quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, nồng độ NH3 24 giờ
ngoại suy được ghi nhận tại điểm S5 trong mùa khô
đã vi phạm Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Quốc
gia (NAQS) của Tiêu chuẩn FMEnv, Nigeria.
Tương tự, nồng độ NO và NO2 cao hơn các
thông số khí khác được đo ở tất cả các vị trí lấy mẫu
trong mùa mưa khi so sánh với Tiêu chuẩn FMEnv,
Nigeria. Sáu địa điểm được ghi nhận vi phạm Tiêu
chuẩn FMEnv về ngoại suy NO 24 giờ được đo trong
mùa mưa và điều này đại diện cho khoảng 67% các
địa điểm lấy mẫu. Một số chất ô nhiễm vượt quá sự
thống nhất tại một số điểm lấy mẫu chỉ định là mối
quan tâm lớn, đặc biệt là những người có tình trạng
sức khỏe dễ mắc bệnh bao gồm trẻ em và người già
(bệnh nhân) cũng như bệnh nhân mắc bệnh hô hấp
hoặc tim. Do đó, nên lắp đặt các bộ máy phát điện
chạy bằng diesel cách xa các cơ sở chăm sóc sức
khỏe và các hoạt động khác của con người trong
khu vực này.
TỐ QUYÊN dịch
Nguồn: Cogent Environmental Science - Nigeria
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Lời toà soạn: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay số 18 đã giới thiệu cùng quý
bạn đọc phần 1 “Các phương pháp thử nghiệm AST thương mại hiện có và
thảo luận về một số công cụ thử nghiệm AST nổi bật”. Kỳ này là các công
nghệ nổi bật như: Kỹ thuật AST dựa trên hình ảnh; AST không hình ảnh;
AST sinh hóa...
Các công nghệ nổi bật
Các kỹ thuật AST mới đang được các tổ chức
thương mại tích cực theo đuổi, được coi là các công
nghệ mới nổi cho mục đích giải thích lâm sàng. Với
nhu cầu lâm sàng ngày càng tăng, người ta đã theo
đuổi nhiều kỹ thuật AST mới khác nhau, dựa trên
hình ảnh quang học, các bộ vi cộng hưởng và các
cảm biến sinh học khác. Ví dụ, phát hiện quang học
về sự phát triển của vi khuẩn thông qua chiều dài tế
bào, tán xạ ánh sáng và đo sự thay đổi biên độ dao
động của hạt từ tính đã được đưa ra. Sử dụng các
bộ vi cộng hưởng để phát hiện biến động nano liên
quan đến sự phát triển của vi khuẩn. Định lượng các
dấu hiệu phân tử hoặc sinh hóa, như 16SrRNA, ATP
và luciferase, trong các tế bào vi khuẩn cũng đang
được sử dụng kỹ thuật AST nhanh chóng. Những
phương pháp này có thể cải thiện đáng kể các công
nghệ AST thương mại hiện tại, nhưng vẫn dựa vào
nuôi cấy, không áp dụng phổ biến cho vi khuẩn kỵ
khí, vi khuẩn phát triển chậm và vi sinh vật không
nuôi cấy được. Ngoài ra, hầu hết các công nghệ mới
nổi này vẫn yêu cầu các bước chuẩn bị mẫu và xử
lý sơ bộ đáng kể, chẳng hạn như làm giàu vi khuẩn
từ mẫu bệnh nhân và ly giải tế bào để xác định dấu
hiệu sinh hóa.
Kỹ thuật AST dựa trên hình ảnh

THỬ NGHIỆM NGÀY NAY

Kính hiển vi kỹ thuật số tự động đa kênh (MADM)
là kính hiển vi tự động đang được phát triển để cung
cấp nhận dạng nhanh và AST của các mẫu lâm
sàng. MADM tách tế bào vi khuẩn khỏi các chất khác
trong các mẫu lâm sàng (ví dụ: máu hoặc nước tiểu)
bằng cách sử dụng bộ lọc gel và gắn tế bào vi khuẩn
tinh khiết lên bề mặt cảm biến bề mặt bằng cách sử
dụng tải điện động học. Sau khi gắn bề mặt, “lai tại
chỗ phát huỳnh quang” (FISH) các đầu dò được sử
dụng để xác định các tế bào vi khuẩn trong vòng
một giờ, sau đó là AST. Để thực hiện AST, MADM
đo lường sự phát triển của vi khuẩn cứ sau 10 phút
khi các tập hợp vô tính nhân lên trong môi trường
Mueller-Hinton. Vì các tế bào kháng thuốc sẽ phát
triển trong môi trường Mueller-Hinton với kháng
sinh và các tế bào nhạy cảm sẽ bị ức chế hoặc bị
tiêu diệt, sự mở rộng và đo khối lượng vô tính theo
thời gian (so với kiểm soát tăng trưởng) được sử
dụng để tạo đường cong tăng trưởng và xác định độ
nhạy cảm. MADM cũng sử dụng phân tích hình ảnh
hình thái tế bào để phân biệt các loài vi khuẩn trong
nhiễm trùng đa bào. Do đó, mở rộng khả năng lâm
sàng và giảm chi phí của nhiều thử nghiệm. Trong
khi phương pháp hình ảnh MADM để đo tốc độ tăng
trưởng của vi khuẩn nhanh hơn so với phương pháp
truyền thống và thể hiện một bước tiến đáng kể so
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với các công cụ thương mại hiện nay, tính chất
chung đối với tất cả các loại kháng sinh vẫn được
giải quyết.
Khả năng khác của công cụ hình ảnh kỹ thuật AST
nhanh chóng là phân tích hình thái đơn bào (SCMA).
SCMA sử dụng kính hiển vi trường ánh sáng để xác
định sự thay đổi hình thái do kháng sinh trong các
tế bào vi khuẩn đơn và khả năng AST nhanh chóng.
Chụp các hình ảnh bằng thuật toán xử lý hình ảnh tự
động để định lượng diện tích và số lượng tế bào vi
khuẩn đang phát triển. Các quy trình thuật toán phân
loại bao gồm một số đặc điểm hình thái để tạo ra dữ
liệu tính mẫn cảm với thuốc kháng sinh. Một kỹ thuật
hình ảnh quang học khác là ocelloScope, dựa trên
hình ảnh tăng trưởng của quần thể tế bào vi khuẩn
trong một mẫu chất lỏng với kháng sinh trong một
khoảng thời gian. Ghi lại các hình ảnh sau đó xử lý
bằng các thuật toán hình ảnh để định lượng sự thay
đổi trong các tế bào thông qua sự xâm lấn bởi quần
thể tế bào ngày càng tăng. Tuy nhiên, không giống
như các phương pháp hình ảnh có độ phân giải cao
khác, oCelloScope không thu được các tế bào riêng
lẻ, mà là các tế bào của chất lỏng trong quần thể đó
và vì vậy loại bỏ sự cần thiết phải gắn các tế bào vi
khuẩn lên bề mặt trơ.
AST nhanh chóng sử dụng một công cụ dựa trên
hình ảnh mới nổi
a) So sánh sơ đồ AST truyền thống bằng việc sử
dụng vi lọc môi trường và chứng minh AST dựa trên
hình ảnh cho thấy cách theo dõi các phân chia tế
bào đơn lẻ có thể tạo ra kết quả nhanh chóng so với
các công cụ mật độ quang học truyền thống (OD) bị
giới hạn bởi độ nhạy của chúng để chỉ đo nồng độ vi
khuẩn cao hơn.
b) Thiết lập một đĩa 96 lỗ biến đổi thành chip
agarose microfluidic để bổ sung cùng lúc cả vi khuẩn
và kháng sinh, sau đó là hình ảnh hiển vi.
c) Sơ đồ các bước liên quan đến việc bổ sung vi
khuẩn, kháng sinh và chụp ảnh khu vực cục bộ để
quan sát những thay đổi. Từ Choi J, Yoo J, Lee M,
Kim E-G, Lee JS, Lee S, et al. Một phép thử độ nhạy
cảm với kháng sinh nhanh chóng dựa trên phân tích
hình thái đơn bào. Sci Transl Med 2014; 6: 267ra174
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In lại với sự cho phép của AAAS.
Kết nối các công cụ dựa trên hình ảnh với
microfluidics đã được báo cáo cho AST nhanh chóng.
Các tế bào vi khuẩn được chụp đầu tiên trong các
kênh vi lỏng, các kênh siêu nhỏ hoặc các giọt nhỏ và
sau đó có hình ảnh để phát hiện các thay đổi về số
lượng, kích thước, hình thái và khả năng sống sót
của tế bào có kháng sinh để thực hiện kỹ thuật AST.
Phương pháp tiếp cận hình ảnh mới, chẳng hạn như
đo lường sự thay đổi tần số quay của hạt từ tính
(tỷ lệ thuận với khối lượng tế bào) và tải điện động
của các tế bào đơn, áp dụng AST bằng máy ảnh
điện thoại thông minh và các thiết bị hình ảnh khác .
Mặc dù các công cụ AST dựa trên hình ảnh rút
ngắn thời gian phát hiện từ vài ngày xuống còn vài
giờ, nhưng các công nghệ này vẫn sử dụng các
phương pháp phụ thuộc nhân rộng có bước nuôi
cấy sơ cấp (ví dụ: tăng trưởng từ chai cấy máu
hoặc tăng trưởng trên đĩa nuôi cấy sơ cấp). Những
phụ thuộc này giới hạn việc áp dụng các phương
pháp dựa trên hình ảnh về các mầm bệnh phát triển
chậm, chẳng hạn như mycobacterium tuberculosis.
Để thực hiện AST trực tiếp trên mầm bệnh (tức là
không có bước nuôi cấy) từ các mẫu lâm sàng, cần
tách vi khuẩn khỏi ma trận mẫu bệnh nhân và sau
đó đo thuộc tính tế bào không phụ thuộc nhân rộng.
AST không hình ảnh
Phương pháp không hình ảnh mà đo lường dấu
hiệu vật lý hoặc sinh hóa của tế bào vi khuẩn đã
được đưa ra cho AST. BacterioScan phát hiện tán
xạ ánh sáng laser phía trước (FLLS), phân tích sự
thay đổi góc trong cường độ của ánh sáng tán xạ và
xác định số lượng và kích thước của các tế bào vi
khuẩn lơ lửng trong dung dịch. FLLS có thể đo nồng
độ vi khuẩn thấp tới 103cfu / ml, độ nhạy cao hơn
các phương pháp quang học và dụng cụ tự động
truyền thống khác, có thể cho phép AST nhanh
chóng (trong vòng vài giờ). Công nghệ FLLS có thể
thực hiện AST trực tiếp trên các mẫu nước tiểu cùng
với việc chuẩn bị mẫu tối thiểu. Nhược điểm của
FLLS bao gồm sử dụng phương pháp phụ thuộc
nhân rộng để đo AST, không có khả năng phân biệt
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vi khuẩn với sự lắng đọng tế bào, thiếu độ phân giải
tế bào đơn và không có khả năng phân biệt các loài
vi khuẩn để phân tích đa bào.
LifeScale phát triển các bộ vi cộng hưởng cho
AST nhanh chóng, trong đó các bộ vi cộng hưởng
là các bộ vi điều khiển riêng lẻ. Công nghệ này đo
khối lượng của các tế bào vi khuẩn khi đi qua các
kênh siêu lỏng bên trong các công cụ vi điều khiển.
Bộ vi cộng hưởng cho phép định lượng tế bào vi
khuẩn và đo lường sự thay đổi khối lượng của từng
tế bào để đánh giá tác động của kháng sinh của bộ
vi cộng hưởng AST là khả năng thực hiện các phép
đo khối lượng và hình thái nhạy cảm trên các tế bào
vi khuẩn đơn lẻ và báo hiệu của AST trong vòng ~
3 giờ. Tuy nhiên, vẫn thiết lập đầy đủ phương pháp
tiếp cận các mẫu lâm sàng.
AST sinh hóa
Trong khi các công nghệ AST được mô tả ở trên
phát hiện các đặc điểm vật lý và hình thái của vi
khuẩn, các công cụ đo lường dấu hiệu phân tử và
sinh hóa, chẳng hạn như thay đổi RNA, DNA và ATP
của các tế bào vi khuẩn đang phát triển cũng đã
được nghiên cứu. Một thử nghiệm AST (b-AST) dựa
trên cảm biến sinh học do Genefluidics thực hiện để
đo lường sự phát triển của vi khuẩn thông qua việc
định lượng các phân tử rRNA 16s, đặc trưng cho
từng loài vi khuẩn. Sau khi các đầu dò DNA lai hóa
đặc biệt với các phân tử 16S rRNA, tín hiệu điện
hóa cho phép khuếch đại và phát hiện định lượng.
Cách tiếp cận này cho phép AST chỉ sử dụng các
mẫu nước tiểu lâm sàng từ các bệnh nhân bị nhiễm
trùng đường tiết niệu trong khoảng 4 giờ. Roche
Diagnostics phát triển công nghệ smarticles giới
thiệu các vi khuẩn tái tổ hợp với các đầu dò DNA. Do
đó, một liên kết cụ thể của các đầu dò DNA bên trong
các tế bào vi khuẩn dẫn đến biểu thức luciferase.
Biểu thức luciferase tạo ra ánh sáng, được sử dụng
để định lượng số lượng tế bào vi khuẩn và thực hiện
AST nhanh chóng.Thời gian thực tế là một cách tiếp
cận phân tử khác, định lượng các bản sao DNA của
vi khuẩn và tương quan giá trị này với sự phát triển
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của vi khuẩn trong một mẫu. Kỹ thuật này có mục đích
bảo tồn cao các khu vực DNA nhiễm sắc thể để đảm
bảo tính đặc hiệu của các loài và đã áp dụng cho các
tổ hợp kháng sinh và các loài vi khuẩn khác nhau.
Mặc dù các thử nghiệm sinh hóa dựa trên axit
nucleic, như PCR thời gian thực tế, có thể cho kết
quả nhanh hơn so với các kỹ thuật hiện tại, nhưng
nó có một số nhược điểm như dựa vào nồng độ vi
khuẩn cao để trích xuất đủ DNA, các bước xử lý
mẫu thủ công như lọc tế bào vi khuẩn để chiết xuất
axit nucleic. Các bước thủ công này làm cho việc
điều chỉnh lâm sàng của các công nghệ này trở nên
khó khăn, trong đó yêu cầu thời gian thử nghiệm tự
động nhanh chóng. Hơn nữa, DNA chiết xuất chứa
DNA từ cả tế bào sống/chết dẫn đến tỷ lệ dương
tính giả cao hơn đối với các kỹ thuật này. Nhược
điểm khác bao gồm các trình tự cần thiết đã nêu,
sự không đồng nhất vi mô trong RNA 16s trong một
loài, thiếu mối tương quan giữa kháng kiểu gen và
kiểu hình và không có khả năng thực hiện các thử
nghiệm trên các mẫu lâm sàng.
Các dấu hiệu sinh hóa khác, như ATP và NADH
đã được nghiên cứu như là dấu hiệu sinh học AST
với khuếch đại điện hóa. Các dấu hiệu sinh hóa này
là các chỉ số về hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn,
do đó cung cấp thông tin quan trọng về khả năng
sống của vi khuẩn. Mặc dù một số kỹ thuật này có
khả năng cung cấp AST nhanh chóng trong vòng vài
giờ, những kỹ thuật này hiện thiếu độ nhạy để thực
hiện AST ở nồng độ kháng sinh thấp hơn và giới
hạn pha loãng. Hơn nữa, ứng dụng phổ biến của
các phân tử thăm dò cho nhiều chủng và kháng sinh
cũng là vấn đề chưa được giải đáp. Mặc dù có nhiều
hứa hẹn, nhưng cách tiếp cận mới nổi này cần được
nghiên cứu và đánh giá sâu hơn.
Công nghệ cho tương lai
Các tổ chức thương mại đang tích cực theo đuổi
công nghệ mới nổi kỹ thuật AST nhanh chóng chỉ
trong vòng vài giờ như đã đề cập ở trên. Hơn nữa,
một số công nghệ có thể được áp dụng trực tiếp với
các mẫu bệnh nhân mà không cần xử lý mẫu sơ bộ.
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Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian thử nghiệm và áp
dụng đối với các sinh vật phát triển chậm sẽ đòi hỏi
các cách tiếp cận sáng tạo. Chúng tôi bàn về các
công nghệ trong tương lai có thể đáp ứng các yêu
cầu này dưới đây.
Microcantilevers gần đây đã được sử dụng để
thực hiện AST nhanh chóng, theo đó các tế bào vi
khuẩn được gắn vào một microcantilever và độ lệch
của microcantilever liên quan đến các vi mô của tế
bào vi khuẩn, phát hiện tín hiệu chuyển hóa của vi
khuẩn. Cách tiếp cận này đã dẫn đến AST trong
vòng hai giờ đối với các chủng escherichia coli và
staphylococcus aureus về các loại kháng sinh khác
nhau. Mối tương quan giữa các vi chuyển động và
khả năng sống sót (chuyển hóa) đã được nghiên
cứu cho cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn.
Mặc dù nhạy cảm, vi chuyển động của các tế bào
vi khuẩn tạo ra độ lệch của microcantilever bị ảnh
hưởng bởi chất lỏng chảy và các báo cáo gần đây
cũng chỉ ra rằng việc chuyển kháng sinh không
hiệu quả sang các tế bào vi khuẩn bất động trong
điều kiện dòng chảy tầng. Hơn nữa, độ lệch của
cantilever nhạy cảm là do vi khuẩn gây ra.
Các tế bào được gắn vào đỉnh, do đỉnh nhỏ nên
hạn chế số lượng tế bào vi khuẩn được thấm trên
bề mặt, có khả năng cản trở việc áp dụng kỹ thuật
để giảm nồng độ vi khuẩn có trong các mẫu lâm
sàng. Không rõ cách tiếp cận này có thể được áp
dụng trực tiếp vào ma trận phức tạp của các mẫu
lâm sàng và hệ thống đa bào hay không. Giả sử
các tế bào nhân chuẩn cũng có thể gây ra dao động
cantilever, việc chuẩn bị mẫu cho kỹ thuật này có thể
yêu cầu tách tế bào vi khuẩn từ ma trận phức tạp
cùng với việc ủ tế bào vi khuẩn lâu hơn để gắn bề
mặt cảm biến, đặc biệt là đối với các mẫu bệnh nhân
có tải lượng vi khuẩn thấp.
Kỹ thuật theo dõi và hình ảnh plasmonic (PIT)
đã được sử dụng để theo dõi chuyển động 3D của
các tế bào vi khuẩn đơn lẻ liên quan đến khả năng
trao đổi chất, do đó dẫn đến AST nhanh chóng. Thiết
lập PIT được xây dựng trên kính hiển vi quang học
đảo ngược, trong đó ánh sáng từ phát quang diode
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hướng vào chip cảm biến được làm từ màng thủy
tinh mạ vàng với các tế bào vi khuẩn cố định. Một
vài hình ảnh chụp nhanh của plasmonic cho thấy sự
dao động lớn trong độ tương phản hình ảnh của một
tế bào vi khuẩn. Sự dao động tương phản hình ảnh
là do sự di chuyển của tế bào vi khuẩn bình thường
đối với bề mặt cảm biến (hướng Z), do sự trao đổi
chất của vi khuẩn.
Ngoài ra, PIT đã được hiển thị để theo dõi chuyển
động 3D của các tế bào vi khuẩn đơn lẻ và các bào
quan dưới tế bào trong 3D với độ phân giải không
gian <5nm và <1 mili giây (ms). Khả năng chưa từng
có này cho phép theo dõi nhanh 3D đồng thời theo
dõi sự di chuyển của nhiều tế bào vi khuẩn, cung
cấp định lượng thông lượng cao của AST cùng với
khả năng phát hiện tế bào đơn. Ngoài ra, PIT có khả
năng được sử dụng để phân giải không gian và xác
định các tế bào vi khuẩn ngay cả trong một ma trận
phức tạp của nước tiểu, huyết thanh và các mẫu
dịch cơ thể khác, rất quan trọng để phát triển PIT
thành một giải pháp thực sự để kiểm tra các mẫu
bệnh nhân thực tế.
Các công nghệ trong tương lai đo chuyển động
nano của vi khuẩn là thước đo chuyển hóa của vi
khuẩn để thử nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh.
a) Ảnh chụp vi khuẩn z-micro-motion. Các bảng
a1 - a4 hiển thị hình ảnh vi sai thời gian được chụp
ở các thời điểm khác nhau cho thấy độ tương phản
của vi khuẩn so với nền. Sự quan sát của độ tương
phản nhỏ là do các chuyển động vi mô của các tế
bào vi khuẩn sống.
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b) Chuyển vị Z so với thời gian - Các vị trí có độ
tương phản tối thiểu (a1 và a3) tương ứng với vị trí
z của vi khuẩn ở xa bề mặt. Vị trí của độ tương phản
tối đa (a2) tương ứng với vị trí z gần bề mặt nhất.

c) Sơ đồ chuyển vị z của một tế bào vi khuẩn
đã chết (không có chuyển động) cho thấy, độ lệch
chuẩn là 0,15nm. In lại với sự cho phép từ Syal K,
Iriya R, Yang Y, Yu H, Wang S, Haydel SE, et al.
Thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh với hình
ảnh plasmonic và theo dõi các chuyển động của vi
khuẩn đơn lẻ trên thang đo nanometer. ACS Nano
2015; 10: 845-852 Bản quyền 2017 Hiệp hội Hóa
học Hoa Kỳ.
Kỹ thuật flow cytometry (FC) đo lường các thay
đổi về hình thái, số lượng tế bào và khả năng tồn tại
thông qua ghi nhãn để thực hiện AST. Sau khi sử
dụng thuốc nhuộm để nhuộm các tế bào sống, các
tế bào riêng lẻ chảy qua một kênh vào vùng đọc,
trong đó sử dụng tán xạ ánh sáng để đo hình thái
và phổ kích thích/phát xạ của các tế bào được sử
dụng để đánh giá số lượng và khả năng sống của
tế bào. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ứng dụng công
nghệ này sử dụng nhiều loại thuốc nhuộm áp dụng
cho nhiều loại vi khuẩn và kháng sinh tổng hợp. AST
với 2-3 giờ, chưa phải là một kỹ thuật được sử dụng
rộng rãi.
Nhược điểm có thể là không thích hợp sử dụng
trong các mẫu bệnh nhân phức tạp, nhuộm màu
không hiệu quả, tự phát huỳnh quang, không có khả
năng phân biệt tổn thương tế bào do kháng sinh diệt
khuẩn hoặc vi khuẩn và thiếu cơ sở dữ liệu lâm sàng
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để xác nhận.
Nhiệt lượng vi lượng đẳng nhiệt (IMC) là một kỹ
thuật mới để đo nhiệt tích lũy và tạo ra các đường
cong nhiệt của tế bào vi khuẩn đang phát triển.
Đường cong nhiệt của vi khuẩn đang phát triển tương
tự như đường cong tăng trưởng được đo bằng các
công cụ phát hiện độ đục tiêu chuẩn là ~ 104cfu/ml,
cách tiếp cận cho phép AST nhanh hơn. IMC tạo ra
kết quả AST trong vòng 3 giờ bằng cách sử dụng
mẫu nước tiểu bệnh nhân và đã có hiệu quả với các
loài vi khuẩn khác nhau, bao gồm mycobacterium
tuberculosis, E. coli và S. aureus. Mặc dù công cụ
phân tích mới này sử dụng một dấu hiệu mới về
chuyển hóa vi khuẩn để thực hiện AST, các đường
cong nhiệt không tương quan với các kỹ thuật tiêu
chuẩn hiện tại và không rút ngắn thời gian để tạo ra
MIC do phụ thuộc vào các công cụ nuôi cấy.
Những khác biệt khác như sự chậm trễ khi khởi
phát nhiệt có thể phát hiện do không đủ số lượng
vi khuẩn và thiếu chuyển hóa ở cấp độ tế bào, nên
được biết các đường cong nhiệt làm hạn chế sử
dụng lâm sàng hiện tại. Công cụ mới này cần được
nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng sự mong đợi về kỹ
thuật AST nhanh chóng hiện tại.
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Kết luận
Các công nghệ AST thủ công và tự động hiện nay
là xương sống của các phòng thử nghiệm vi sinh
lâm sàng hiện tại. Với đặc tính dễ sử dụng, chi phí
tương đối thấp để thực hiện AST và tỷ lệ phổ biến
trên toàn cầu, chúng sẽ không thể thiếu trong tương
lai gần. Chúng tôi dự đoán rằng, các công nghệ cải
tiến mới nổi như MADM, PIT và IMC sẽ theo sau
các công cụ AST mạnh hơn để chẩn đoán lâm sàng
nhanh chóng. Trong tương lai, các công cụ đo lường
hoạt động trao đổi chất của vi khuẩn trong thời gian
thực tế mà không nuôi cấy sẽ là một bước nhảy vọt
lượng tử từ các công nghệ AST thương mại hiện có.
Những công cụ này sẽ cho phép AST trong một
giờ, trong khoảng thời gian khám lâm sàng ngoại
trú. Các công cụ AST nhanh và thời gian thực tế
như vậy không chỉ giúp cứu sống con người mà
còn có khả năng cho phép điều trị kháng sinh chính
xác khi khởi phát bệnh, có khả năng làm chậm quá
trình tiến triển của kháng kháng sinh và cải thiện
khả năng quản lý kháng sinh. Do tình trạng kháng
kháng sinh ngày càng lan rộng, chúng ta phải phát
triển các công nghệ tiên tiến cho phép AST nhanh
chóng trong vòng một giờ, có thể áp dụng cho các
chất lỏng được thu thập trực tiếp từ bệnh nhân và áp
dụng đối với các vi khuẩn phát triển chậm và không
thể nuôi cấy.
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CÁ NÓC (PUFFER FISH) - MẶT HÀNG TỶ USD
TIỀM NĂNG CỦA NGHỀ CÁ VIỆT NAM
(KỲ 2)
TS. Nguyễn Viết Vĩnh

Lời toà soạn: Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay số 18 đã giới thiệu thực
trạng sử dụng cá nóc tại Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là giá trị to lớn
của cá nóc nếu chiết xuất chất tetrodotoxin để dùng trong y học. Mời quý
quý bạn đọc theo dõi kỳ cuối với những phân tích thấu đáo về tiềm năng
của ngành hàng cá nóc và những điều kiện cần và đủ cho ngành hàng cá
nóc tại Việt Nam.
5. Vai trò của cơ chế chính sách và nhu cầu tổ
chức trước các thách thức của ngành hàng cá
nóc
Nhìn chung, các lệnh cấm từ xưa đến nay đều
xuất phát từ ba “không” sau đây:
• “Không” quản được thì “cấm”.
• “Không” hiểu được cũng cần “cấm”.
• “Không” tổ chức tốt để mang lại lợi ích thì cũng
“cấm”.
Trên thế giới, lúc đầu, người ta đều cấm sử dụng
và lưu thông cá nóc với danh nghĩa bảo vệ cộng
đồng. Lệnh cấm lúc đó xuất phát từ sự thiếu hiểu
biết thấu đáo về đối tượng quản lý, cộng thêm trình
độ quản lý còn hạn chế. Lệnh cấm này đã ngăn cản
sự hình thành và phát triển một ngành hàng mới từ
cá nóc, gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên.
Do bức bách của cuộc sống và thị trường cộng với
sự phát triển của khoa học, kỹ thuật giúp nâng cao
hiểu biết về đối tượng quản lý, nên lệnh cấm ở những
nước phát triển dần được nới lỏng. Nhờ thế mà ngành
hàng cá nóc mới hình thành và phát triển. Nhưng vì
đây là mặt hàng nhạy cảm, nên nó là một ngành
hàng thuộc loại đặc biệt, được vận hành và quản lý
bằng các quy định mang tính pháp lý nghiêm ngặt.
Để ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thức ăn từ cá
nóc, Việt Nam cũng có cách tiếp cận và giải quyết
vấn đề giống Nhật Bản và Trung quốc trong quá khứ.
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Nhờ từng bước hiểu được giá trị kinh tế từ nguồn cá
nóc ngẫu nhiên khai thác được, trong các hoạt động
khai thác các đối tượng thuỷ sản khác, Nhà nước ta
đã có chủ trương cho phép thu gom, sơ chế và xuất
khẩu cá nóc kèm theo các quy định khá chặt chẽ để
bảo vệ người dân Việt.
Chính sách của Nhà nước tại Khánh Hoà với cá
nóc, có thể là một điển hình về sự thận trọng đối
với mặt hàng nhạy cảm này. Theo công văn số/486,
ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT), liên quan đến đề
nghị và cam kết của doanh nghiệp tại công văn số
79/CV, ngày 22/12/2017. Trong thời gian chờ Thủ
tướng Chính phủ cho ý kiến về việc triển khai tiếp
theo, Bộ NN&PTNT đồng ý để doanh nghiệp tư nhân
Phước Thọ thu mua cá nóc. Tuy nhiên, hoạt động
cấp đông, lưu kho, bảo quản phải được thực hiện tại
phân xưởng đông lạnh - Công ty cổ phần xuất khẩu
thuỷ sản Khánh Hoà - KHASPEXCO, mã số DL. 191.
Đây là cơ sở đã được Cục Quản lý chất lượng nông
lâm sản và thuỷ sản kiểm tra cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm chế biến
sản phẩm cá nóc, theo đúng đề án được phê duyệt
trước đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm; Yêu
cầu doanh nghiệp chỉ tổ chức chế biến xuất khẩu.
Ngoài Khánh Hoà, một số tỉnh phía Nam, trong
đó có Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang cũng tìm cách
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xuất khẩu cá nóc vào Hàn Quốc. Nhìn chung, Việt
Nam đang tìm cách xuất khẩu lượng cá nóc đang
đánh bắt được một cách ngẫu nhiên, nhằm tránh gây
lãng phí và tăng nguồn thu cho ngư dân. Vì nhiều lý
do, giải pháp trên chưa hoàn thiện, nên thường bị
động, dẫn đến tình trạng bán giá thấp nhiều so với
thế giới và dễ gặp rủi ro kinh doanh, khi đối tác đột
ngột dừng hợp đồng mua hàng.
Không như Việt Nam, các nước đi tiên phong
trong ngành hàng cá nóc đã triển khai đồng bộ các
hợp phần có liên quan. Trước hết, họ hoàn thiện
cơ chế chính sách phục vụ từng mục tiêu xác định
cụ thể.
Thứ nhất, để bảo vệ người tiêu dùng:
- Thịt cũng như các phần có thể ăn được từ con
cá phải có nguồn gốc và thông tin rõ ràng, trên cơ sở
các nghiên cứu khoa học được thực hiện bài bản.
- Luật và các quy định dịch vụ ẩm thực cá nóc rất
chặt chẽ, chi tiết và tổ chức thực hiện nghiêm trên
quy mô toàn xã hội.
Cách người Nhật Bản ăn cá nóc là điều đáng học
hỏi. Hiện nay, việc chế biến kinh doanh và ăn cá nóc
được pháp luật bảo vệ. Luật vệ sinh thực phẩm ban
hành năm 1947 có quy định về kinh doanh và ăn cá
nóc. Năm 1950, được bổ sung quy định về cách chế
biến cá nóc. Trong quy định này, điều quan trọng
là loại bỏ được độc tố cá nóc và cách chế biến cá
nóc nhờ các kiến thức về cá nóc, kỹ thuật chế biến
của người đầu bếp. Những nơi mà người đầu bếp
sử dụng để chế biến cá nóc được gọi là “Nơi xử
lý cá nóc”. Tại đây, cần phải có giấy chứng nhận.
Hệ thống kiểm tra đầu bếp cá nóc ở Tokyo được
thực hiện cho toàn quốc, bao gồm kiểm tra chặt chẽ
kiến thức, quy định về cá nóc, phân loại cá nóc và
cách chế biến để loại bỏ độc tố. Người muốn có giấy
chứng nhận chế biến cá nóc phải có các điều kiện:
Được đào tạo theo chương trình quy định; Có trên
hai năm kinh nghiệm chế biến cá nóc dưới sự giám
sát của người chế biến cá nóc; Có giấy chứng nhận
của thị trưởng về việc có đủ tiêu chuẩn trên; Thi đỗ
trong kì thi về chế biến cá nóc (mỗi năm một lần);Chỉ
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những người có giấy chứng nhận về chế biến cá
nóc mới được mở quán ăn cá nóc. Hiện nay ở Nhật
Bản có tới hàng vạn quán ăn cá nóc. Ngoài ra, pháp
luật cũng quy định rõ về các loài cá nóc, các bộ phận
của cá nóc; Các loài cá nóc ăn được và các loài cá
nóc không ăn được; Nơi đánh bắt; Điều kiện nuôi
trồng cá nóc; Bày bán kinh doanh cá nóc; Cách bảo
quản cá nóc; Tiêu chuẩn cá nóc nhập khẩu; Quy
định giáo dục, tuyên truyền về cá nóc ở xã hội và
trường học; quy định về xử phạt...
Thứ hai, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của
thị trường thịt cá nóc, khai thác hợp lý tài nguyên
thiên nhiên:
- Nghề khai thác: Khai thác trong ngưỡng tái tạo
nguồn lợi biển. Trên thế giới, hình thành một nghề
chuyên trách đánh bắt cá nóc. Tại Nhật Bản, Hàn
Quốc và một số nước khác, số lượng đánh bắt cá nóc
có tới vài trăm chiếc, kể cả đánh bắt gần bờ và xa bờ.
- Nghề nuôi trồng: Nghiên cứu và phát triển nuôi
trồng một số loài cá nóc chọn lọc và thị trường có
nhu cầu tiêu dùng cao.
- Quản lý chặt việc nhập khẩu sản phẩm cá nóc
từ nước ngoài.
Thứ ba, để tăng cường năng lực quản lý và bảo
vệ cộng đồng:
- Đầu tư và tăng cường nghiên cứu khoa học
sâu về cá nóc để phục vụ các nhu cầu đa dạng sản
phẩm liên quan đến cá nóc, không chỉ dùng trong
ẩm thực mà còn phục vụ y tế và sản xuất các sản
phẩm chức năng;
- Nghiên cứu sâu hỗ trợ nuôi trồng và khai
thác cá nóc.
6. Tiềm năng của ngành hàng cá nóc tại Việt Nam
giai đoạn công nghệ 4.0
6.1. Nền tảng cho công nghệ 4.0 đối với ngành
hàng cá nóc
Như đã trình bầy, việc sử dụng cá nóc và các chế
phẩm liên quan đến nó dù có tiềm năng mang lại giá
trị kinh tế rất lớn, nhưng thách thức từ nó cũng vô
cùng cao. Trong thời đại bùng nổ thông tin, chỉ cần
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một sơ xuất nhỏ sẽ khiến người tiêu dùng tẩy chay
sản phẩm. Hệ luỵ của việc tẩy chay này sẽ làm tổn
hại đến cả một hệ thống liên quan đến đời sống của
tất cả những ai đã đầu tư vào lĩnh vực đó.
Nhu cầu tiêu dùng cá nóc và các chế phẩm liên
quan đến nó trên thế giới ngày càng phát triển. Với
lợi thế đa dạng sinh học, về địa lý, về mặt biển hiện
có, cùng với sự hoàn thiện trong tổ chức và quản
lý xã hội đang được cải thiện và tin học hoá nhanh,
đang từng bước tạo ra không chỉ điều kiện cần, mà
còn cả điều kiện đủ để hình thành một ngành hàng
cá nóc hoàn chỉnh tại Việt Nam.
Vì lý do nêu trên, việc vận dụng công nghệ thông
tin ngay từ đầu vào sản xuất tuân thủ mọi điều kiện
của Globalgap cần phải cho là điều kiện tiên quyết.
- Ứng dụng công cụ thông tin để giám sát và
chứng minh tính chính xác của thông tin nguồn hàng
là cơ sở để bảo vệ mọi người trong chuỗi sản xuất
và tiêu dùng, chống lại các hành vi gian dối làm tổn
hại đến lợi ích chung.
- Việc xử dụng điện thoại thông minh và ứng
dụng các công cụ tin học trên đó ngày càng trở nên
phổ biến tại Việt Nam, là cơ sở để gắn kết mọi người
tham gia một ngành hàng tiềm năng mới.
- Việc triển khai cách quản lý mới cũng là một cơ
hội để cho mọi người thấy rằng, họ phải sống theo
luật, chính luật sẽ bảo vệ họ.
Bất cứ ngành hàng nào cũng đều phải xuất phát
từ sản xuất, với cá nóc là từ khai thác biển và nuôi
trồng sẽ triển khai trong tương lai, khi dự án này
được triển khai. Dưới đây là một số thông tin liên
quan tới hai mảng sản xuất đã liệt kê:
6.2. Các thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên
Cá nóc là loài rộng muối và ưa nhiệt. Dù là loại
rộng muối, nhưng trong tổng số trên 140 loài cá nóc,
chỉ có 30 loài sống trong nước ngọt, còn lại chủ yếu
sống ngoài biển và vùng cửa sông, nước lợ. Do ưu
nhiệt, nên cá nóc chủ yếu phân bố tại các vùng biển
ấm áp, Việt Nam nằm trong vùng nước này, càng
lên các vùng vĩ độ cao, phân bố cá nóc càng giảm.
Trữ lượng cá nóc ở biển Việt Nam ước tính
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khoảng 37.387 tấn, trong đó vùng biển miền Trung
chiếm khoảng 44,6%; vùng biển đông Nam bộ
chiếm 20,6%; vùng biển tây Nam bộ chiếm 21,6%
và vùng biển Vịnh Bắc bộ chiếm khoảng 14,9% tổng
trữ lượng. Họ cá nóc (tetraodontidae) chiếm khoảng
84,7% tổng trữ lượng cá nóc, cá nóc hòm và cá
nóc nhím chỉ chiếm 4,0% và 11,3% tổng trữ lượng.
Cá nóc vàng, cá nóc thu là những loài có trữ lượng
nhiều và chiếm ưu thế so với các loài khác.
Cơ hội và lối mở cho nghề khai thác cá:
Nguồn lợi tự nhiên của cá nóc hy vọng sẽ được
khai thác hợp lý và không bị bỏ phí như thời gian
qua. Tuy nhiên cần phải tuân thủ các điều kiện sau
vì lợi ích dài hạn:
- Khai thác trong ngưỡng tái tạo.
- Bảo quản và lưu thông tuân thủ các quy định
của Globalgap giúp quản lý chất lượng sản phẩm,
bền vững nguồn lợi.
- Hỗ trợ cung cấp con giống chọn lọc cho nghề
nuôi cá nóc ven bờ.
- Tạo thêm việc làm và giảm bớt sức ép nên
ngành khai thác.
Cơ hội cho nghề nuôi cá nóc ven biển:
Do nhu cầu tiêu thụ cá nóc ngày càng gia tăng,
cùng với việc đánh bắt cá nóc có xu thế giảm đi,
nên ở một số nước, nghề nuôi cá nóc cũng được
phát triển. Ở Nhật Bản, từ năm Chiêu Hoà thứ 60
(1985), nghề nuôi trồng thuỷ sản cá nóc trở nên rất
phát triển, đặc biệt là ở phía Tây Nhật Bản. Ở Nhật
cũng có quy định, ngư dân phải thả lại xuống biển
khi đánh được cá nóc hổ dưới 15 cm, cấm đánh bắt
vào thời kỳ đẻ trứng. Ngoài cá nóc hổ, còn có cá
nóc đuôi vàng, cá nóc tráp biển đỏ cũng được chú
ý nuôi trồng. Năm 1986, ở Nhật đã có 551 cơ sở
kinh doanh, nuôi trồng cá nóc, trọng tâm là Gunma,
Nagasaki, Kagoshima và Ehime. Sản lượng xuất cá
nóc nuôi trồng ở chợ Karado năm 1986 là 1.778 tấn.
Loại cá nóc này nuôi 1,5 năm giá xuất là 4.000 yên/
kg (khoảng 40 USD/kg)
Từ những năm 1955 – 1960, Fujita và cộng sự
đã nghiên cứu thụ tinh nhân tạo và cấy giống cá
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nóc hổ. Từ năm 1964, “Trung tâm thả nuôi cá biển
nội địa” ở Yamaguchi bắt đầu sản xuất cá giống để
phân phối cho cả nước Nhật. Lượng cấp lúc đầu chỉ
đạt 100.000 con, đến năm 1989 đã tăng lên 721.000
con cá giống.
Việc sản xuất cá giống được thực hiện bằng cách
đánh bắt cá bố mẹ đang mang thai vào trung tuần
tháng 4 đến thượng tuần tháng 5. Lượng trứng thu
được từ 200.000 đến 2.000.000 trứng. Các trứng thụ
tinh được chuyển đến “Trung tâm thả nuôi cá biển
nội địa” . Tại đây, người ta cho trứng vào các thiết
bị ấp trứng có thể điều tiết được. Sau khoảng 1015 ngày, trứng nở ra cá con có kích thước khoảng
3mm. Sau 2 đến 3 tháng, cá con phát triển được 3 4 cm. Trong thời gian này, cần phải thay nước, thông
khí và cung cấp thức ăn là các loại vi sinh vật biển
phù du và tép nhỏ, hoặc thức ăn nhân tạo.
Cá giống được nuôi trong các lồng. Khi xuất,
người ta thả cá giống xuống các vùng duyên hải
hoặc tiếp tục nuôi ở các lồng chuyên biệt.
Về sự phát triển của cá nóc, thông thường từ khi
được đẻ ra đến tháng 12 năm đó, cá phát triển được
300 - 400g. Từ mùa thu năm đó đến mùa xuân năm
sau, cá hầu như không phát triển. Từ mùa hè năm
sau đến mùa thu lại tiếp tục phát triển đạt tới 700 1000g.
Cá nóc nuôi một năm rưỡi có thể xuất cho tiêu
dùng, lúc này cá đạt 700 - 800g. Nếu nuôi đến 2 năm
và hơn cá có thể nặng tới trên 1000g.
Khác với Nhật Bản là nước xứ lạnh, một thời gian
dài cá nuôi hầu như không phát triển, nếu nuôi cá
nóc ở Việt Nam sẽ không có hiện tượng này. Nhận
xét này hoàn toàn có cơ sở khoa học và thực tiễn
với các lý do sau:
- Hàng chục năm trước đây, không ai nghĩ rằng
Việt Nam có thể nuôi được cá tầm, nhưng nay,
những kết quả đạt được trong lĩnh vực này, ngay cả
những chuyên gia Nga cũng phải nể phục. Cá tầm
nuôi tại Việt Nam có tốc độ lớn nhanh hơn, do không
có thời gian ngủ đông, tốc độ thành thục ngắn hơn
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(khoảng 3 đến 4 năm, trong khi tại Nga cần khoảng
7 đến 8 năm). Chất lượng thịt cá tầm nuôi tại Việt
Nam rất ngon, không chứa chất cấm. Cá tầm Trung
Quốc muốn bán vào thị trường Việt Nam phải lấy giả
nhãn Việt Nam, tuy nhiên không thể đánh lừa được
khách sành ăn. Tỷ lệ sản xuất giống cá tầm từ trứng
của Việt Nam cao hơn Nga nhiều lần, đạt 60% thậm
chí 70%. Trong khi tại Nga chỉ từ 10 - 20% thậm chi
thấp hơn. Các vùng nước mát, lạnh chẩy đầu nguồn
đã từng bước tạo thành các vùng sản xuất đặc sản,
tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập, trong khi trước
đây không được quan tâm.
Phải chăng bài học từ cá tầm gợi ý đã đến lúc
cần nhập giống cá nóc hổ từ Nhật để nuôi và xuất
khẩu cho họ?
Tham gia vào lĩnh vực nuôi cá nóc bằng những
lợi thế về địa lý, khí tượng, thuỷ văn cùng với sự
uyển chuyển của người Việt trong việc lựa chọn và
hoàn thiện công nghệ chắc sẽ tạo ra nhiều dấu ấn
trong thị trường thuỷ sản có nhiều cạnh tranh trên
thế giới. Cá tra Việt Nam đã từng cạnh tranh và vượt
được rào cản bán phá giá ngay trên đất Mỹ và ngày
nay xâm nhập nhiều thị trường trên thế giới trong
đó có Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước hết là
nhờ có công nghệ tốt, con người năng động, nhưng
một phần không nhỏ là nhờ biết tận dụng lợi thế của
thiên nhiên đã dành cho đất nước nhỏ bé này. Với
niềm tin như thế, chúng ta có thể kỳ vọng vào nghề
nuôi cá nóc ven biển.
Phát triển thêm nghề nuôi cá nóc, ở một khía
cạnh khác là một nhu cầu bức thiết vì các lý do nhu
cầu việc làm và thu nhập cho vùng ven biển Việt
Nam ngày nay càng trở nên bức bách, bởi:
• Đây hầu hết là vùng có điều kiện khó khăn về
đất nông nghiệp, đất đai khô cằn, sinh kế chủ yếu
phụ thuộc vào biển.
• Ngành khai thác thuỷ sản biển Việt Nam đã
vượt ngưỡng, đặc biệt là vùng ven bờ, nhiều loài
thuỷ sản đã bị khai thác vượt ngưỡng tái tạo. Đầu
tư thêm tầu thuyền, tăng thêm công suất không giúp
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tăng thêm hiệu quả đầu tư mà chỉ gây thêm áp lực
tiêu cực lên tài nguyên.
• Nguy cơ mất nơi ở của khoảng 20 triệu dân ven
biển, do nước biển dâng theo dự báo đang ngày
càng gần.
• Bình quân đất đai quốc gia trên đầu người Việt
Nam so với các quốc gia lân cận, khiến những ai
quan tâm đến dân tộc này cũng phải suy nghĩ: Mật
độ dân số Việt Nam gấp 1,9 lần Trung Quốc - nước
đông dân nhất thế giới; gấp 2,1 lần Thái Lan; 2,9 lần
Malayxia; 10 lần Lào; 3,3 lần Campuchia; 3,5 lần
Myanmar; 2,1 lần Indonexia.
Tìm ra vùng đất mới và lĩnh vực việc làm mới cho
người dân ven biển Việt Nam cần đặt ra ngay từ bây
giờ, nếu không phải là quá muộn hay sao !
Như đã nói, ngành hàng cá nóc là ngành hàng
nhạy cảm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để cướp
đi sinh mạng của con người. Việc chỉ ra các điều
kiện cần và xây dựng đủ hành lang pháp lý cũng
như cơ sở khoa học tại Nhật Bản là mô hình mà
những nước đi sau cần học hỏi, đồng thời cần bổ
sung thêm những đặc thù cho phù hợp với bản sắc
và tính cách của từng dân tộc.
6.3. Xác định điều kiện cần và đủ cho ngành
hàng cá nóc tại Việt Nam
Điều kiện đối với nguồn cung và yêu cầu bắt buộc
đi kèm:
* Nguồn cung từ nghề khai thác,
* Nguồn cung từ nuôi trồng.
* Minh bạch các bước xử lý sau thu hoạch cho
đến nơi sơ chế, bảo quản sản phẩm và vận chuyển
đến nơi tiêu thụ, bằng hỗ trợ của công nghệ thông
tin, giúp người tiêu dùng có thể kiểm tra mọi khâu
trong chuỗi sản xuất.
Điều kiện đối với các dịch vụ có chuẩn mực
quốc tế:
* Dịch vụ cung ứng thịt cá nóc cho các cửa hàng
cung cấp món ăn đặc sản từ cá nóc
* Dịch vụ chế biến món ăn: bao gồm cơ sở vật
chất tại các nhà hàng và đội ngũ đầu bếp có đủ trình
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độ, được đào tạo bài bản và có giấy hành nghề sau
các cuộc thi cấp quốc gia, tổ chức rà soát hàng năm.
* Dịch vụ đánh giá và cấp chứng chỉ chất lượng
cho sản phẩm đầu vào cũng như đào tạo và cấp
phép hành nghề cho các đầu bếp chế biến cá nóc.
Điều kiện về pháp lý chặt chẽ và nghiêm khắc:
* Xây dựng bộ luật chế biến kinh doanh và ăn cá
nóc. Luật vệ sinh thực phẩm cá nóc. Trong quy định
này, điều quan trọng là loại bỏ được độc tố cá nóc và
cách chế biến cá nóc nhờ các kiến thức về cá nóc,
kỹ thuật chế biến của người đầu bếp.
* Tạo điều kiện cho phép triển khai các nghiên
cứu khoa học phục vụ cho ngành hàng: Nghiên cứu
phân loại cá; Nghiên cứu chiết xuất TTX và xác định
độc tính trong các sản phẩm từ cá nóc; Cấp chứng
chỉ cho các mặt hàng cá Nóc được lưu thông vào thị
trường; Nghiên cứu ứng dụng TTX vào dược học và
các sản phẩm chức năng; Nghiên cứu công nghệ
nuôi các đối tượng cá nóc chọn lọc tại vùng ven
biển; Nghiên cứu và xây dựng qui chế khai thác bền
vững nguồn cá nóc tự nhiên.
Các điều kiện cần nêu trên đã đủ hay chưa, cần
phải nhận được các phản biện nghiêm túc từ khoa
học và xã hội. Đồng thời, dự án này phải kèm theo
phần về “chống bán phá giá” với lý do:
- Ở Việt Nam, cá nóc nếu được biến thành hàng
hoá hợp pháp nó có xuất xứ từ nguồn cá tận dụng,
đã bị bỏ phí, từ tâm lý đó, sản phẩm dễ bị mang bán
tống bán tháo vì lợi ích ngắn hạn.
- Cũng với lý do đó, những người xử dụng cá nóc
hiện nay tại Việt Nam hầu hết là nông dân nghèo,
nếu kinh doanh ăn uống, thì vốn của họ rất ngắn,
chưa có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Sự vi phạm quy tắc bán phá giá và không xây
dựng quy tắc bán hàng này trở thành luật, chắc chắn
sẽ giết chết ngành hàng tiềm năng này.
- Việc nhiều mặt hàng nông và thuỷ sản Trung
Quốc phải núp dưới nhãn Việt Nam để tiêu thụ là
điều đáng để người Việt tự hào, nhưng cũng cho
thấy, hàng rào bảo vệ của ta đang có nhiều báo động.
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6.4. Xây dựng và hình thành một thế hệ những
người sản xuất và tiêu dùng thông thái
Thực tiễn diễn ra hiện nay trên thế giới cho thấy,
chỉ có những quốc gia phát triển và hiểu rõ về cá nóc
họ mới xây dựng luật để tiếp cận và xử dụng cá nóc.
Nói cách khác, chỉ có người thông thái mới sử dụng
mặt hàng nhạy cảm này.
Sự thông thái của người ta thể hiện dưới các
văn bản pháp lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đối
tượng sử dụng vào cuộc sống được xác định bằng
các tiêu chí có thể cân đo, đong đếm rõ ràng và
được pháp luật bảo vệ. Chứng lý là thước đo để
đánh giá mức độ đúng sai của mỗi hành vi trong một
xã hội có tổ chức.
Người dân ở các nước đang phát triển, trong đó
có Việt Nam, thường sính hàng ngoại, trước hết nó
vì chất lượng, đúng với những gì nó nói. Từ khi có
điện thoại thông minh, người ta còn kiểm tra hàng
qua việc quyét mã vạch. Thói quen và việc làm này
đúng và có cơ sở của nó. Tuy nhiên, hầu hết người
tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa hiểu hết những gì đằng
sau mã vạch mà họ đã quyét, để kiểm tra trước khi
mua hàng. Nếu hiểu kỹ hơn về bản chất mã vạch,
người tiêu dùng “thông thái” chắc sẽ bớt đi tình trạng
sính ngoại.
Người tiêu dùng “thông thái” sẽ chỉ cần quan tâm
đến chất lượng hàng hoá, được bảo hành bằng một
hệ thống giám sát chất lượng trung thành, có năng
lực toàn cầu. Việc nó sản xuất ở đâu cũng sẽ trở nên
ít quan trọng hơn.
Một thí dụ tưởng như không liên quan gì tới cá
nóc, nhưng lại giúp ta hiểu một cách công bằng hơn
về những sản phẩm liên quan tới cá nóc, kỳ vọng
chúng ta sẽ thâm nhập mạnh khi có đủ điều kiện.
Ngày nay, việc cá da trơn, tôm nuôi Việt Nam thâm
nhập vào được các thị trường khó tính ai cũng cho là
lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, mấy ai hiểu rằng, người
dân và chính phủ các nước phát triển họ “thông thái”
hơn chúng ta. Bởi họ mua một mặt hàng nào đó,
trong đó có cá tra hay tôm của Việt Nam, chỉ sau khi
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các sản phẩm này được kiểm nghiệm rất kỹ càng,
từ thức ăn chăn nuôi đến môi trường và các bước
được tiến hành sau thu hoạch. Việc kiểm nghiệm
này phải ở đẳng cấp quốc tế. Có nghĩa là, cơ quan
kiểm tra này phải đảm bảo đủ mọi điều kiện từ năng
lực, trang thiết bị lẫn trình độ và kỹ năng thực hiện
nhiệm vụ được giao và mọi lúc đều có thể đưa ra
các bằng chứng để xác thực về chất lượng của sản
phẩm.
Khi sản phẩm được đánh giá và nhận một chứng
chỉ nào đó có đằng cấp quốc tế, người ta hiểu rằng,
chứng chỉ đó được cấp ra từ một cơ quan có uy tín
quốc tế. Uy tín này không đến một cách mù quáng,
vô điều kiện, bởi cơ quan thực thi luôn bị giám sát
thông qua một hệ thống chặt chẽ, nhằm đề phòng và
ngăn ngừa mọi gian dối. Khi bạn mua một mặt hàng
nào đó có chứng chỉ đẳng cấp quốc tế, cũng đồng
nghĩa bạn đã trả tiền cho một đội ngũ đầy tớ trung
thành có trách nhiệm, luôn thay mặt bạn giám sát
mọi hoạt động sản xuất ra hàng hoá mà bạn đã mua.
Để có cá, tôm đạt chuẩn quốc tế, Việt Nam ngày
nay đã có những đổi thay căn bản, mà nhiều người
Việt chúng ta chưa thấy, đó là:
- Chúng ta đã có những phòng thí nghiệm có
chuẩn quốc tế để kiểm tra và cấp chứng chỉ cho các
loại thức ăn chăn nuôi các đối tượng có nhu cầu cao
của quốc tế (một trong các phòng thí nghiệm đó có
thể kể đến Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám
định VinaCert - Công ty tư nhân đã đạt được ISO
17025:2017, được công nhận bởi A2LA). Những
phòng thí nghiệm kiểu này phải được hệ thống quốc
tế kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cấp phép và thông
báo trên toàn thế giới. Điều quan trọng hơn là, các
phòng thí nghiệm dạng này luôn bị giám sát và kiểm
tra chéo, nhằm tránh gian lận. Đồng hành với quốc
tế, một hệ thống cơ quan chức năng có chuyên môn
cao của Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức giám
sát và kiểm tra một cách độc lập.
Việc hình thành và tồn tại những phòng thí nghiệm
như đã nói, trước hết nhằm đảm bảo sự phát triển
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vững chắc cho ngành chăn nuôi Việt, nhưng đồng
thời giúp ta chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường
ngày càng khắt khe của thế giới. Mặt khác, tạo ra
đối trọng khi xuất hiện các tranh chấp liên quan đến
chất lượng quốc tế.
Các mô tả trên nhằm khẳng định, khi bạn mua
hàng có mã vạch đẳng cấp quốc tế, sẽ đồng nghĩa
rằng bạn đã có một đội ngũ “đầy tớ” đẳng cấp cao
đang phục vụ mình, thì tên đầy tớ đó là người Việt
hay người Mỹ nào có khác gì nhau ! Vậy thì hãy là
“người mua hàng thông thái” đi, đừng là người sính
hàng ngoại!
Để đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh, an
toàn thực phẩm đẳng cấp quốc tế, các phòng thí
nghiệm của Việt Nam ngày nay phải đáp ứng đủ các
yêu cầu từ con người có năng lực chuyên môn, có
kỹ năng cao cùng với trang thiết bị hiện đại nhất của
quốc tế, đủ để phân tích và chiết xuất các mẫu vật ở
mức độ phân tử. Tính chính xác và trung thực trong
các chứng chỉ về bản chất mang ý nghĩa sống còn
cho các ngành hàng mà phòng thí nghiệm phải phục
vụ. Việc cộng sinh và tương tác hai chiều buộc các
phòng thí nghiệm này phải trung thực và ngày càng
hoàn thiện mình.
Cách tiếp cận mới với cá nóc, Việt Nam chúng
ta hoàn toàn có thể xác định được mức độ độc hay
không độc của từng loài, từng bộ phận cá nóc. Khi
hoàn thiện thể chế quản lý mặt hàng nhạy cảm, như
cá nóc, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để mơ về một
ngành hàng mới có giá trị hàng tỷ USD. Hơn nữa,
mặt hàng này sẽ tạo cơ hội cho người dân vùng sâu
xa, ven biển thoát đói, giảm nghèo, đối phó hữu hiệu
với hiện tượng nước dâng đang đe doạ lấn chiếm
đất ở và sinh tồn.
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7. Về nơi người dân liều lĩnh ăn cá nóc hàng
ngày, Văn Thành, Nghệ An, 16/07/17 09:23 GMT+7–
Google.
8. Taxonomic Studies on the Puffers from Japan
and Adjacent Regions- Corrigenda and Addenda.
Part II Tokiharu ABE – Google (nationalgeographic.
com; pufferdish)
9. South China Morning post, 7 Aug 2016
10. Taxonomy of puffer fish (Pisces:
Tetraodontidae) represented in the catches of
Visakhapatnam, central eastern coast of India
K. Sujatha* and P. Padmavathi
Department of Marine Living Resources, Andhra
University, Visakhapatnam – 530003. Andhra
Pradesh, India.
11. Journal of Immunoassay and Immunochemistry
Publication details, including instructions for
authors and subscription information: http://www.
tandfonline.com/loi/ljii20
EFFICIENCY OF A RAPID TEST FOR
DETECTION OF TETRODOTOXIN IN PUFFER
FISH

41

HOÀN THIỆN PHẦN LỚN TỒN ĐỌNG
TRONG TIÊU CHUẨN VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

M

ới đây, Ủy ban Phụ gia thực phẩm Codex
(CCFA) cùng một số cơ quan quản lý an toàn
thực phẩm đã tìm thấy sự đồng thuận về những vấn
đề cần phải thay đổi còn tồn đọng trong những hội
nghị trước đây. Sự đồng thuận bao gồm (i) các điều
khoản được xem xét kể từ năm 2011 và các điều
khoản khác trong Tiêu chuẩn Codex về phụ gia thực
phẩm (GSFA); (ii) tương lai của 2 hợp chất nitrit và
nitrat; (iii) những lưu ý để nâng cao các giải pháp về
chất tạo ngọt bằng cách bắt đầu loại bỏ các tham
chiếu hiện có; (iv) làm rõ nguồn gốc của phụ gia thực
phẩm; (v) liên kết thêm các quy định phụ gia thực
phẩm giữa GFSA và danh sách về tiêu chuẩn hàng
hóa; (vi) thay đổi Hệ thống đánh số quốc tế (INS);
(vii) Thông số kỹ thuật của Ủy ban chuyên gia FAO/
WHO về phụ gia thực phẩm (JECFA) được Codex
phê duyệt; hoặc danh sách ưu tiên của JECFA.
CCFA đã thành công lần đầu tiên kể từ năm 2011
khi thống nhất tất cả các quy định đang chờ xử lý cho
màu sắc (bao gồm cả màu tự nhiên như curcumin,
chiết xuất annatto, chiết xuất paprika) trong năm loại
thực phẩm (như kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo và
marzipans, toppings trám và kẹo cao su).
Sự đồng thuận này đã chứng minh rằng, có một
mối liên hệ không thể xác định giữa Ghi chú 161 và
màu sắc. Liên kết này chỉ là một mối tương quan
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giữa nguồn gốc của Ghi chú 161 và việc sử dụng nó
khi một số quy định màu sắc được thảo luận từ năm
2005 đến năm 2011. Tinh thần xây dựng về màu sắc
này đang mở đường cho sự tiến bộ về các quy định
màu tương tự trong các loại thực phẩm khác (ví dụ
như thực phẩm bổ sung, đồ uống không cồn, sô cô
la và các sản phẩm ca cao).
Ủy ban Codex cũng quyết định chỉ định cho một
nhóm làm việc riêng về các quy định màu đã được
thông qua trong năm loại thực phẩm được xem xét.
Ghi chú 161 đã được phân bổ để làm rõ hơn các
quy định này. Mục ghi chú này sẽ đóng vai trò thử
nghiệm để xem liệu nó có thể đạt được sự đồng
thuận hay không bằng cách sửa đổi mức được phê
duyệt hiện tại trong GSFA hoặc bất kỳ phương tiện
nào khác thông qua các ghi chú thay thế. Nó chủ yếu
liên quan đến các quy định được áp dụng cho Iron
Oxide (INS 172 (i), (ii) và (iii)), Sunset Yellow FCF
(INS 110), hoặc Ponceau 4R (INS 124), trong số
năm loại thực phẩm được đánh giá trong năm nay.
Việc thiếu sự chấp thuận các quy định màu sắc
trong GSFA sẽ gây khó khăn không chỉ trong việc
phát triển các sản phẩm bánh kẹo mà còn các loại
thực phẩm khác. Các quốc gia đã áp dụng GSFA
bằng cách tham chiếu chéo hoặc sắp xếp các quy
định hoặc tiêu chuẩn quốc gia của họ về GSFA dựa
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trên phiên bản hiện hành có hiệu lực. Vì vậy, ít nhất
là đối với năm loại bánh kẹo trên, vấn đề sẽ được
giải quyết sau khi phê duyệt các điều khoản nâng
cao của CCFA và GSFA được xuất bản lại trong
phiên bản 2019. Tuy nhiên, các cơ quan kiểm soát
nhập khẩu ở cấp quốc gia có thể dự đoán và nếu
khả thi về mặt pháp lý, sẽ linh hoạt hơn trong quy
tắc và hướng dẫn kiểm soát đối với các sản phẩm
có chứa các màu này.
Nitrates và Nitrites
CCFA đã xem xét kết quả và đánh giá cao chất
lượng của báo cáo về các ý kiến khác nhau trong
biện pháp quản lý rủi ro về cách nitrat và nitrit nên
được quy định như thế nào khi thêm vào một số chất
bảo quản. Rất nhiều thách thức khoa học vẫn chưa
được giải quyết để đánh giá rủi ro nguồn nitrat và
nitrit trong chế độ ăn uống, bao gồm cả nước uống.
Do đó, cuộc thảo luận đã chia thành hai phần, một là
về nhu cầu cần thêm lời khuyên khoa học từ JECFA
và làm thế nào để lời khuyên này có thể được thực
hiện tốt hơn, và phần còn lại về cách quản lý rủi ro
được phản ánh trong GSFA.
Về đánh giá rủi ro, CCFA đã đồng ý giao nhiệm
vụ cho Ban thư ký Codex và Ban thư ký JECFA ban
hành một thông tư yêu cầu các quốc gia gửi thêm
thông tin chung về (i) dữ liệu về sự xuất hiện và
đánh giá phơi nhiễm chế độ ăn uống đối với nitrat và
nitrit và (ii) khảo sát mức độ xuất hiện tự nhiên, mức
độ xảy ra từ việc sử dụng làm phụ gia thực phẩm.
Về quản lý rủi ro, một nhóm làm việc được thành
lập trên GSFA và được giao nhiệm vụ lưu hành các
điều khoản dự thảo về nitrit và nitrat cho tất cả các
thành viên Codex. Từ đó, nhập thêm thông tin nhận
được về đánh giá rủi ro, thiết lập cả hai mức độ ăn
vào (tức là mức độ được thêm vào thực phẩm làm
chất bảo quản) và mức dư lượng nitrat và nitrit trong
thực phẩm để đưa vào điều khoản dự thảo.
Điều kiện sử dụng phụ gia thực phẩm
Chủ đề của Ghi chú 161 trong Tiêu chuẩn đề
cập đến luật pháp quốc gia và các tiêu chí sử dụng
phụ gia thực phẩm và là một trong những chủ đề
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gây tranh cãi nhất mà CCFA đưa ra để cố gắng giải
quyết trong 15 năm qua. Năm ngoái, khi CCFA quyết
định mở lại các cuộc thảo luận quốc tế về các ghi
chú từng dừng lại vào năm 2015, chỉ một số ít người
đặt niềm tin vào khả năng CCFA thông qua bất kỳ sự
đồng thuận nào.
Nhóm làm việc nhỏ về Ghi chú 161 đã hoạt động
từ năm ngoái dưới sự đồng chủ trì của Hoa Kỳ và
EU đã tiến hành đàm phán trong một số giai đoạn.
Thông tư đầu tiên nhằm thử nghiệm một từ ngữ thay
thế cho Ghi chú 161 sẽ mô tả nhiều tình huống về
cách các quốc gia điều chỉnh việc sử dụng phụ gia
thực phẩm để thay thế đường và mang lại hương vị
ngọt cho các loại thực phẩm. Các vấn đề gây tranh
cãi chính là việc sử dụng các chất làm ngọt, trong
toàn bộ danh mục của các sản phẩm thực phẩm
và việc giảm đáng kể năng lượng trong thực phẩm
không có đường. Ngoài ra, còn có một câu hỏi đang
chờ xử lý về các trường hợp mà một chất có thể
được sử dụng cho các mục đích công nghệ như chất
tăng cường hương vị, tức là tác động lên hương vị.
EU giải thích các quan điểm khác nhau dẫn đến
đề xuất thông tư thứ hai trong việc thiết lập các điều
khoản cụ thể khi phụ gia thực phẩm được sử dụng
làm chất tăng hương vị và cũng làm rõ rằng, trong
trường hợp đó, các điều kiện giảm năng lượng đáng
kể hoặc không thêm đường sẽ không áp dụng.
Thông tư thứ hai cung cấp các tùy chọn để giải
quyết các khía cạnh này. Có nhiều quan điểm khác
nhau về mức độ các ghi chú được sửa đổi để giải
quyết vấn đề trên. Do thời gian hạn chế, nhóm làm
việc này không thể đưa ra được đề xuất về thông tư
thứ ba.
Đồng chủ tịch EU giải thích, những khuyến nghị
được đề xuất trong thời gian qua là kết quả của hai
thông tư và các ý kiến gửi đến. Họ phản ánh thêm
rằng, các Ghi chú thay thế trong các điều khoản chất
ngọt được phát triển dựa trên tinh thần hợp tác và
đưa ra những giải pháp hữu hiệu.
HOÀNG NAM
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An toàn đối với
thực phẩm đóng hộp
Tất cả thực phẩm đóng hộp đều đã được xử lý,
bảo quản trong hộp kín, không còn tiếp xúc với
không khí nên được bảo quản trong thời gian
dài, có thể sử dụng an toàn từ 1 – 5 năm. Vậy,
thực phẩm đóng hộp có thực sự an toàn? Thực
phẩm đóng hộp có đảm bảo các thành phần
chất dinh dưỡng?

N

gười tiêu dùng hiện nay quan niệm, thực phẩm
đóng hộp kém dinh dưỡng hơn so với thực
phẩm tươi hoặc đông lạnh. Tuy nhiên, đã có nhiều
nghiên cứu cho thấy, thực phẩm đóng hộp vẫn
giữ được phần lớn mức dinh dưỡng, bao gồm các
protein, carbohydrates (carbs) và chất béo. Các chất
này không bị ảnh hưởng bởi quá trình đóng hộp và
đa số chất khoáng cũng như các vitamin tan trong
dầu gồm A, D, E, K vẫn còn nguyên.
Tuy nhiên, do không chịu được nhiệt và không
khí nên các vitamin tan trong nước như vitamin B và
C trong đồ hộp sẽ bị mất. Các vitamin này trong thực
phẩm tươi cũng bị mất trong quá trình chế biến hoặc
tồn trữ ở nhà nhưng với mức độ ít hơn.
Cách thức đóng hộp các loại thực phẩm có thể
khác nhau nhưng đều phải trải qua ba công đoạn:
– Chế biến: Làm sạch, sơ chế, làm nhỏ nguyên liệu,
nấu (rán, hấp…) thực phẩm.
– Đóng hộp: Cho thực phẩm vào hộp, hàn kín.
– Gia nhiệt: Hộp kín được đun nóng để diệt khuẩn.
Thực phẩm đóng hộp có nguy cơ thôi nhiễm
BPA?
Theo “Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ
đối với an toàn thực phẩm” của tổ chức Y tế Thế
giới (WHO), xuất bản năm 2016, bisphenol A (BPA)
là một chất hóa học nhân tạo được kết hợp vào vật
liệu bao bì nhựa để đựng thức ăn và đồ uống. Vào
những năm 1990 của thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu
đã nhận ra rằng, hóa chất này đã ngấm từ nhựa
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vào nước. Phát hiện này gây lo ngại, BPA có thể đã
vô tình bị con người ăn phải và có thể có tác động
nghiêm trọng đến sức khỏe (ví dụ, dị tật sinh sản,
ung thư vú và tiền liệt tuyến, các vấn đề về hành vi
thần kinh).
Được sử dụng từ những năm 1960 của thế kỷ
trước nhưng đến nay, đa số các nghiên cứu về tác
động của BPA mới chỉ thực hiện trên động vật. Tuy
các kết quả nghiên cứu chưa đưa ra được bằng
chứng xác thực và còn nhiều tranh cãi trái chiều liên
quan đến tác hại của BPA, nhưng nhiều bác sĩ và
nhà khoa học vẫn lo ngại việc nó có thể làm thay đổi
hoạt động của các hoóc-môn giới tính estrogen và
testosterone trong cơ thể, ảnh hưởng đến hệ thống
sinh sản và não.
Về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện
Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách
Khoa Hà Nội, cho biết, BPA được sử dụng làm lớp
phủ bề mặt phía trong của hộp (để giữ kim loại khỏi
han gỉ) có thể thôi nhiễm vào thực phẩm nhưng với
tỷ lệ rất thấp, không có khả năng gây hại cho sức
khỏe.
PDA nói riêng và các chất có tác dụng chống han
gỉ trong đồ hộp (Pollime, Vecni,…) trước khi được
phép sử dụng đều đã được các nhà khoa học nghiên
cứu, thử nghiệm rất kỹ lưỡng về các đặc tính: Độ
bền, độ bám dính, chịu nhiệt, mức độ thôi nhiễm khi
tiếp xúc với thực phẩm... Các chất không đạt yêu
cầu đều bị cấm sử dụng.
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Muối, đường, phụ gia và chất bảo quản
Trong quá trình đóng hộp, muối, đường và chất
bảo quản thực phẩm có thể được nhà sản xuất cho
thêm vào với hàm lượng và tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ
các phụ gia này được tính toán phù hợp nhằm tránh
nguy hại với sức khỏe của những người bị tăng
huyết áp; tránh nguy cơ tăng các bệnh béo phì, tim
mạch và tiểu đường typ 2 cho người tiêu dùng.
Trong quá trình chế biến và đóng hộp, một số
chất bảo quản thực phẩm tự nhiên và nhân tạo cũng
có thể được nhà sản xuất thêm vào nhằm tạo sự
hấp dẫn của sản phẩm, tăng thời gian bảo quản.
Phần lớn phẩm màu sử dụng trong công nghiệp
thực phẩm là các chất hóa học tổng hợp, nó thường
không gây ra ngộ độc cấp tính mà có khả năng gây
độc do tích lũy từ các liều rất nhỏ.
Điều người tiêu dùng cần lưu ý là, khả năng các
cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp kém uy tín, vì
lợi nhuận cao mà có thể sử dụng các chất bảo quản,

chất phụ gia (tạo mùi vị…) không rõ nguồn gốc, xuất
xứ và nhà sản xuất không thực hiện nghiêm việc
ghi nhãn mác, điều đó có thể gây hại cho sức khỏe
người tiêu dùng.
Có nên ăn thực phẩm đóng hộp?
Thực phẩm đóng hộp vẫn là một sự lựa chọn tốt,
cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và vô cùng
thuận tiện trong nhiều trường hợp: Đến những nơi
không có sẵn thực phẩm tươi sống, không có điều
kiện nấu nướng hay chuẩn bị cho những bữa ăn
nhanh khi đi du lịch...
Thực phẩm đóng hộp có thể trở thành một phần
của chế độ ăn lành mạnh chỉ khi nhà sản xuất tuân
thủ nghiêm các quy định về chế biến, sử dụng đúng
hàm lượng muối, đường, phụ gia, chất bảo quản
được phép sử dụng trong thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức
khỏe, người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn mác thực phẩm
đóng hộp để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Theo các chuyên gia Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng:
- Người tiêu dùng cần đọc kỹ thông tin trên vỏ hộp, giá trị dinh dưỡng, thành phần, bảo
quản, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nên chọn thực phẩm không có muối sodium hoặc
chứa lượng muối thấp. Không mua những thực phẩm đóng hộp nhưng bị rách, hở, móp
méo, các thông tin cần thiết trên sản phẩm bị tẩy xóa hoặc mờ nhạt.
- Hạn sử dụng của các loại đồ hộp thường khá dài. Các loại đồ hộp có axit thấp như thịt
lợn, thịt bò, thịt gà, ngũ cốc, cà chua, nước rau quả ép, các loại dưa muối đều có hạn sử
dụng từ một năm trở ra. Không nên mua thực phẩm được đóng hộp mà thời hạn chỉ còn
một tháng.
- Đồ hộp có chất lượng tốt khi gõ vào có tiếng kêu đanh. Nếu nắp hộp bị phồng lên
bất thường thì phải kiểm tra. Nếu nó xẹp xuống, khi buông tay ra không phồng lại thì đó
là phồng cơ học, do va đập thì có thể sử dụng. Còn nếu bạn ấn mạnh mà nắp không xẹp
hoặc phồng lại như cũ khi bỏ tay ra thì đó là phồng vi sinh, thực phẩm bên trong đã bị vi
sinh vật phân hủy làm hỏng và sinh ra khí, không thể sử dụng.
- Những đồ hộp đã mở nắp thì nên sử dụng trong thời gian ngắn, không dùng thực
phẩm đóng hộp quá 24 giờ sau khi mở nắp. Không nên hâm nóng trực tiếp đồ hộp ở nhiệt
độ 70-80oC vì kim loại gặp nóng có thể bị chảy và ngấm vào thực phẩm.
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1. Giới thiệu
Tất cả các công ty và cơ sở xử lý thực phẩm nên
sử dụng chương trình lấy mẫu môi trường để theo
dõi các vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm và mầm
bệnh ngộ độc thực phẩm. Một chương trình như vậy,
nếu được xây dựng tốt sẽ cho phép kịp thời phát
hiện ô nhiễm vi khuẩn không thể chấp nhận. Trong
hàng thập kỷ qua, giám sát môi trường đã thay đổi
từ lấy mẫu ngẫu nhiên, sử dụng mạng lưới ảo trên
một khu vực sản xuất và các điểm thử nghiệm trong
mỗi lưới, đến các phương pháp hiện tại tập trung
vào đánh giá rủi ro để xác định các phương pháp
giám sát phù hợp nhất. Các chương trình lấy mẫu,
bao gồm thu thập các mẫu thường xuyên theo cách
ngẫu nhiên trong quá trình sản xuất sẽ phản ánh các
điều kiện làm việc khác nhau. Ngoài ra, các mẫu nên
được lấy từ các địa điểm sau khi vệ sinh và từ các
địa điểm tập trung các sinh vật khu trú.
Không chỉ nên tiến hành lấy mẫu trên các bề mặt
tiếp xúc với thực phẩm, mà còn đánh giá các bề mặt
không tiếp xúc với thực phẩm như băng chuyền,
con lăn, tường, cống và không khí cũng quan trọng
không kém, có nhiều cách (sự can thiệp của con
người) trong đó vi sinh vật có thể di chuyển từ các
bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm đến thực
phẩm. Kết quả của các mẫu này phải được lập bảng
ngay khi có và theo cách mà có thể so sánh được
với các kết quả trước đó để thấy các hướng chuyển
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biến nổi bật.
2. Cách thu thập mẫu bệnh phẩm cho thử nghiệm
môi trường vi sinh
Các phương pháp tiêu chuẩn chi tiết (AOAC,
USDA FSIS, USFDA, vv...) không đúng thời điểm để
thực hiện giám sát môi trường vi sinh. Tiêu chuẩn
ISO 18593: 2004 (E) quy định về Vi sinh vật của
thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp
Horizontal cho kỹ thuật lấy mẫu từ các bề mặt bằng
sử dụng tấm tiếp xúc và swabsdoes. Tuy nhiên,
trong quá trình phát triển quy trình thử nghiệm cần
xem xét đưa ra các bước quan trọng. Các yếu tố
chính cần xem xét của tiêu chuẩn này bao gồm:
(i) Nên sử dụng gạc ẩm cho tất cả các mẫu bề
mặt.
(ii) Dung dịch được sử dụng để làm ẩm gạc nên
trung hòa mọi chất tẩy rửa và chất khử trùng được
sử dụng.
(iii) Dung dịch giữ gạc ẩm phải bảo toàn tính toàn
vẹn của mẫu, tức là số lượng vi khuẩn không đổi
cho đến khi có thể đánh giá mẫu thu được trên gạc.
(iv) Kích thước của khu vực được lấy mẫu bất cứ
nơi nào phải lớn hơn 100cm2.
(v) Việc phân tích các mẫu mầm bệnh cụ thể đạt
được bằng cách chuyển gạc vào môi trường làm
giàu thích hợp.
(vi) Sau khi làm giàu, chuyển mẫu vào điểm
giữa tấm thạch thích hợp để tìm kiếm sinh vật là đối
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tượng phòng trừ.
(vii) Báo cáo có vi sinh vật là đối tượng phòng trừ
hay không.
(viii) Không được sử dụng phương pháp tấm
tiếp xúc (bao gồm dipslides, tấm RODAC và 3M
Petrifilm™) để phát hiện các vi sinh vật gây bệnh
cụ thể.
Phát hiện vi sinh vật là đối tượng phòng trừ như
đã thảo luận ở trên, việc kiểm tra gạc để tìm mầm
bệnh thực phẩm cụ thể không được mô tả trong bất
kỳ phương pháp tiêu chuẩn cụ thể nào. Tuy nhiên,
nguyên tắc chung là phân tích mẫu cho mầm bệnh
cụ thể có thể đạt được bằng cách chuyển gạc vào
môi trường làm giàu thích hợp và có thể áp dụng
cho bất kỳ mầm bệnh cụ thể nào đang tìm kiếm.
Trong trường hợp này, có thể áp dụng các phương
pháp như AOAC, USDA và FSIS cho bất kỳ mầm
bệnh cụ thể nào. Tuy nhiên, khi áp dụng, phải thừa
nhận rằng, các phương pháp khác nhau sử dụng
các phương tiện và nhãn hiệu cấy khác nhau sẽ
khác nhau về tính sàng lọc, độ nhạy và độ đặc hiệu
của chúng.
Trên cơ sở này, mặc dù có thể áp dụng các
phương pháp đó, nhưng kết quả có thể khác nhau.
Do đó, phải thực hành tiêu chuẩn trước khi áp dụng
bất kỳ phương pháp nào, cần đánh giá kỹ lưỡng để
đảm bảo rằng phương pháp đó có khả năng khôi
phục số lượng thấp (<10 cfu) của sinh vật là đối
tượng phòng trừ trong khi ức chế số lượng lớn (>
103 cfu) sinh vật cạnh tranh tiềm ẩn. Bất kỳ hệ thống
nào cũng cần được đánh giá để đảm bảo khả năng
phục hồi các sinh vật bị hư hỏng với số lượng thấp.
3. Đánh giá kết quả từ thử nghiệm vi sinh môi
trường
Sau khi lấy mẫu và phân tích vi sinh, sẽ đưa ra
một loạt các kết quả đánh giá mức độ vệ sinh chung
trong xử lý các môi trường. Loạt thông tin này cung
cấp một công cụ có giá trị để duy trì, cải thiện chất
lượng và độ an toàn của sản phẩm. Ngoài ra, việc
phát hiện các mầm bệnh cụ thể như salmonella và
listeria rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn
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thực phẩm cho người tiêu dùng. Không có gì lạ khi
các nhà sản xuất thực phẩm chỉ phản ứng về việc
không thể chấp nhận kết quả mà những mầm bệnh
này xuất hiện khi đánh giá các sản phẩm thực phẩm
cuối cùng. Tuy nhiên, điều quan trọng (đặc biệt là
trong các sản phẩm có rủi ro cao) là thực hiện lấy
mẫu môi trường. Việc đánh giá các mẫu, kế hoạch
lấy mẫu và dữ liệu thử nghiệm được thực hiện trong
thời gian dài sẽ dẫn đến những thay đổi về tần suất
và vị trí mẫu thử, từ đó sẽ dẫn đến những cải tiến
trong thực hành làm sạch và vệ sinh.
3.1. Quy trình
Bước 1: Cẩn thận tháo nắp ra khỏi gạc vệ sinh
path-chek đã được làm ẩm sơ bộ.
Bước 2: Lau chùi kỹ khu vực mẫu chuẩn
(10x10cm), xoay miếng gạc khi mẫu đang được lấy.
Nếu các khu vực mẫu không đều, ghi lại quy trình
lấy mẫu tiêu chuẩn và sử dụng quy trình một cách
nhất quán.
Bước 3: Sau khi lau khu vực thử nghiệm, tháo
nắp vô trùng ra khỏi dung môi phát hiện vệ sinh
path-chek và cẩn thận đặt miếng gạc vào ống. Nếu
miếng gạc không thể được chuyển ngay vào dung
môi phát hiện vệ sinh path-chek, hãy đưa nó trở lại
ống và đặt ở nơi thoáng mát. Dán nhãn dung môi
phát hiện vệ sinh path-chek hoặc ống giữ gạc.
Ghi chú:
1. Nên đặt miếng gạc vào dung môi phát hiện vệ
sinh path-chek ở góc 45° với đầu gạc so với mặt bên
của ống. Nhấn trục của gạc xuống. Trục của gạc sẽ
gãy tại điểm dừng của gạc, cách đầu gạc 45mm.
2. Nếu miếng gạc không thể được chuyển ngay
dung môi phát hiện vệ sinh path-chek, thì nên đưa
miếng gạc trở lại ống giữ và đặt ở nơi thoáng mát.
Gạc có thể được giữ ở nhiệt độ tối đa 20°C, và giữ
đến 24 giờ.
Bước 4: Đặt các ống được gây mầm vào giá
thích hợp và ủ ở 35-37°C, trong 18-24 giờ đối
với coliforms và salmonella, và ở 28-30°C, trong
24-48 giờ đối với listeria. Lưu ý: Nếu listeria vệ sinh
path-chek được ủ ở 35-37°C, trong một số trường
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hợp, sẽ có nguy cơ tăng dương tính giả.
Bước 5: Quan sát sự thay đổi màu sắc và ghi lại
kết quả. Có thể giải thích kết quả dương tính sớm
nhất là 18 giờ. Tuy nhiên, kết quả không được coi
là âm tính cho đến khi dung môi phát hiện vệ sinh
path-chek được ủ trong 24 giờ đối với các hệ thống
coliform và salmonella spp, và 48 giờ cho hệ thống
listeria spp.
Bước 6: Giải thích: Hệ thống coliform màu vàng
tím, salmonella đen tím/vàng listeria màu đen rơm
âm tính dương tính.
Bước 7: QUY TRÌNH XÁC NHẬN TÙY CHỌN:
Có thể xác nhận các thử nghiệm dương tính giả
định bằng cách nuôi cấy thứ cấp một giọt medium
sinh trưởng vào medium thạch chọn lọc thích hợp
cho sinh vật được được thử nghiệm. Việc sử dụng
phương tiện sau đây sẽ phù hợp với các phương
pháp thử nghiệm tiêu chuẩn như BAM và USDA/
FSIS, vv...
Sau khi ủ ở 35 - 37°C trong 24 - 48 giờ, phải

kiểm tra các tấm cho các khuẩn lạc giống như đang
tìm kiếm sinh vật đối tượng loại trừ. Bất kỳ sự nghi
ngờ nào cũng cần được xác định thêm bằng các
thử nghiệm chính xác hơn như kính hiển vi và thử
nghiệm sinh hóa như Microgen® GNA ID (MID-64)
và GNB ID (MID-65) và Listeria ID (MID-67).
Đặc tính hiệu suất gạc được làm ẩm sơ bộ. Hiệu
quả bảo quản đệm trung tính tám loài vi khuẩn gây
bệnh môi trường và vi khuẩn gây bệnh thường gặp
được nuôi qua đêm trên đĩa thạch tryptone soya và
lơ lửng trong 10ml dung dịch ringers đến độ đục
gần đúng của “Tiêu chuẩn độ mờ đục của browns
số 1.0.1ml”, các dung dịch pha loãng này đã được
chuyển vào bộ trung hòa 100ml. Sáu miếng bọt biển
được tiêm 5ml chất trung hòa cho từng loại vi khuẩn.
Các miếng bọt biển được ủ ở 22°C trong suốt thời
gian thử nghiệm. Sử dụng phương pháp đếm tổng
bán định lượng để kiểm tra số lượng vi khuẩn còn
sót lại trong chất trung hòa. Mức độ vi khuẩn đã
được thử nghiệm ở 0, 24, 48, 72 và 168 giờ.

3.2. Kết quả

4. Thảo luận
Tất cả các sinh vật trong thử nghiệm này duy trì
số lượng không đổi lên đến 24 giờ khi được lưu trữ
ở 22ºC. Sau 24 giờ, số lượng sinh vật được phục
hồi giảm dần đã xảy ra với tất cả các loài được thử
nghiệm. Tuy nhiên, S. aureus là sinh vật duy nhất
chịu sự giảm đáng kể về số lượng. Kết quả cho thấy,
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bộ đệm trung hòa gạc có thể bảo tồn khả năng sống
sót của vi khuẩn được sử dụng trong thử nghiệm
đồng thời ngăn ngừa sự phát triển quá mức.
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ộc tính là tiềm ẩn của một chất có ảnh hưởng
bất lợi hoặc có hại cho sinh vật sống. Một chất
độc là một tác nhân (ví dụ, toàn bộ nước xả thải) có
thể gây ra tác động bất lợi trong hệ thống sinh học,
làm hỏng nghiêm trọng cấu trúc hoặc chức năng của
hệ thống sinh học hoặc gây chết cho sinh vật. Phản
ứng bất lợi có thể xác định thông qua đo lường mà
kết quả vượt quá giới hạn bình thường đối với các
sinh vật khỏe mạnh, chẳng hạn như chết, sinh sản
hoặc tăng trưởng bất thường.
Các thử nghiệm độc tính xác định mức độ độc
tính, nếu có, có trong mẫu và khoảng thời gian phơi
nhiễm cần thiết để độc tính biểu lộ rõ ràng như tác
dụng phụ. Các sinh vật được tiếp xúc trong các
buồng thử nghiệm với nồng độ khác nhau của mẫu.
Các tiêu chí về hiệu ứng, chẳng hạn như tỷ lệ chết
và sinh sản, được đánh giá bằng cách so sánh các
sinh vật tiếp xúc với các nồng độ pha loãng khác
nhau của mẫu với các sinh vật (đối chứng) chỉ tiếp
xúc với nước pha loãng không độc hại.
Phản ứng cấp tính là những phản ứng xảy ra
nhanh chóng do tiếp xúc thời gian ngắn. Xem như
phơi nhiễm có liên quan đến khoảng thời gian sống
của sinh vật. Các phản ứng cấp tính xảy ra thông
thường nhất đối với các sinh vật dưới nước là gây
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chết. Các phản ứng mãn tính xảy ra khi nước thải
hoặc chất độc tạo ra sự ảnh hưởng bất lợi do tiếp
xúc nhiều lần hoặc lâu dài. Các phản ứng mãn tính
bao gồm các phản ứng gây chết (tăng trưởng và/
hoặc sinh sản bất thường).
Phân tích thống kê và lập mô hình toán học tóm
tắt dữ liệu thu thập được trong quá trình thử nghiệm
độc tính. Ứng dụng cụ thể của các hình thức này có
thể khá đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên,
phân tích cuối cùng (sau khi thực hiện thống kê) dễ
hiểu. Tất cả hình thức thống kê được xác định cụ thể
cho từng quy trình.
Khi đo độ độc cấp tính của mẫu, mục tiêu là đo
lường một phạm vi nồng độ nước thải hoặc một
nồng độ cụ thể tạo ra phản ứng dễ quan sát và định
lượng. Phản ứng có thể định lượng thường được
quan sát nhất là tỷ lệ chết, sau đó sử dụng để tính
giá trị LC50 hoặc xác định xem có gây chết cấp tính
đáng kể hay không. LC50 là nồng độ ước tính gây
chết ở 50% số sinh vật thử nghiệm trong một khoảng
thời gian được xác định.
Thử nghiệm mãn tính đo lường cả phản ứng phụ
và gây chết trong thời gian thử nghiệm lâu hơn và đo
lường các phản ứng trong giai đoạn nhạy cảm của
vòng đời sinh vật.

49

Khái quát
Các thử nghiệm độc tính mà Nghiên cứu Thủy
Quyển sử dụng và yêu cầu tiến hành các phép thử
NPDES là các thử nghiệm được kiểm soát trong
phòng thử nghiệm, trong đó nồng độ mẫu là biến
số chính để đánh giá phản ứng. Các thử nghiệm
này được chuẩn hóa nhằm tối đa hóa khả năng so
sánh. Các giao thức thử nghiệm độc tính thường
xác định mức độ phơi nhiễm của sinh vật thử với
nồng độ cố định của mẫu trong một khoảng thời gian
xác định. Lựa chọn loài (sinh vật thử nghiệm) là một
yếu tố xác định quy trình thử nghiệm độc tính cụ
thể. Lựa chọn các loài thử nghiệm dựa trên nuôi cấy
dễ dàng trong phòng thử nghiệm, khi sẵn thông tin
cơ bản đầy đủ như sinh lý học, di truyền học, phản
ứng và độ nhạy cảm với một loạt các chất độc. Các
loài thử nghiệm thường là một trong những loài sau:
bọ chét nước ceriodaphnia dubia, fathead minnow,
pimephales promelas, bannerfin shiner, DETinella
leedi, mysid tômis, mysidopsis bahia hoặc silverside
minnow, menidia. Có thể sử dụng các loài khác để
thử nghiệm cho mục đích cụ thể. Các thử nghiệm
này thường không thay đổi, có nghĩa là duy trì các
sinh vật theo phương pháp thử nghiệm ban đầu
trong suốt quá trình thử nghiệm.
Tất cả các thử nghiệm độc tính bao gồm một
cuộc kiểm soát (hoặc mẫu chưa được xử lý) để đảm
bảo các phản ứng quan sát được liên kết với hoặc
có thể quy kết bị phơi nhiễm với vật liệu thử. Điều
này giải thích cơ bản về kết quả thử nghiệm bằng
cách xác định các biến đổi không mong muốn.
Chuẩn bị các mẫu để thử nghiệm bằng cách trộn
đều, cho phép nhiệt độ đạt tiêu chuẩn và thông khí
nếu oxy hòa tan (DO) là 4 mg/L dưới đây. Đo dư
lượng tổng clo. Sau đó, mẫu được giảm xuống mực
nước kiểm soát, thông thường là năm nồng độ (với
số lần lặp lại thích hợp) từ 0 đến 100% mẫu. Các
bình thử nghiệm chứa đầy thể tích dung dịch thử
thích hợp. Chuyển các sinh vật thử nghiệm đến
buồng thử nghiệm theo cách ngẫu nhiên. Đo độ DO
và pH ban đầu trong các bình pha loãng và bình
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dung dịch mẫu riêng biệt. Thử nghiệm được ủ ở
25°C với chu kỳ 16: 8 giờ: chu kỳ sáng:tối. Ghi chép
lại tỷ lệ chết của các sinh vật thử nghiệm sau thời
gian thử nghiệm được xác định cùng với độ pH, oxy
hòa tan và nhiệt độ cuối cùng.
Lựa chọn mẫu
Trước khi lấy mẫu nước thải và thực hiện thử
nghiệm độc tính, lấy mẫu bằng đồ thủy tinh và thiết
bị bằng thép không gỉ hoặc thiết bị teflon được làm
sạch bằng xà phòng và nước nóng. Sau đó, rửa bằng
axit nitric, acetone và nước cất/khử ion để loại bỏ
chất độc và chất gây ô nhiễm. Thu thập mẫu để sử
dụng trong các thử nghiệm không thay đổi dưới mức
clo hóa hoặc dưới dạng hỗn hợp 24 giờ (tùy thuộc
vào yêu cầu cho phép). Phải thu thập mẫu và lưu
trữ cùng với một lượng nước đá đủ để duy trì nhiệt
độ trong khoảng từ 0° đến 6°C cho đến khi được
tiếp nhận tại phòng thử nghiệm. Yêu cầu Nghiên
cứu Thủy Quyển đo nhiệt độ mẫu khi nhận được tại
phòng thử nghiệm. Nếu nhiệt độ này vượt quá các
tiêu chuẩn cho phép, mẫu không đủ điều kiện cho
các thử nghiệm hợp lệ và các kết quả như vậy sẽ
không được chấp nhận. Ngoài ra, trong bất kỳ trường
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hợp nào cũng không được để mẫu dưới dạng đông
lạnh. Sẽ không chấp nhận sử dụng các mẫu đông
lạnh. Sự phối hợp của các phương pháp lấy mẫu và
vận chuyển mẫu nên được thảo luận với Nghiên cứu
Thủy Quyển để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Các phép thử độc cấp tính
Các thử nghiệm độc cấp tính xác định liệu một số
nồng độ mẫu sẽ có ảnh hưởng xấu đến một nhóm
các sinh vật thử nghiệm trong thời gian ngắn phơi
nhiễm theo các điều kiện có kiểm soát hay không.
Về mặt thực nghiệm, phản ứng gây chết 50% (nồng
độ mà 50% sinh vật thử nghiệm chết) là độ đo sản
sinh nhiều nhất của độc cấp tính. Các thử nghiệm
độc cấp tính có thể là 24, 48 hoặc 96 giờ.
LC50 hay nồng độ nước thải làm chết 50% sinh
vật thử nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm được
tính theo dữ liệu chết thông qua sử dụng một trong
các phương pháp như được mô tả trong các giao
thức thử nghiệm cấp tính của EPA.
Các phép thử độc mãn tính
Các phép thử độc mãn tính cho phép đánh giá
phản ứng về biến dạng của mẫu trong các điều kiện
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tiếp xúc lâu dài. Kéo dài thời gian thử nghiệm bao
gồm: hoàn thiện một hoặc nhiều vòng đời hoặc thực
hiện thử nghiệm giai đoạn sống nhạy cảm tại thời
điểm phát hiện các tác động bất lợi tinh tế hơn, chẳng
hạn như giảm sự tăng trưởng và sinh sản. Đánh giá
các tác động này từ việc tiếp xúc lâu dài với mẫu có
thể trực tiếp ước tính ngưỡng ảnh hưởng của chất
độc. Trong suốt các phép thử vòng đời của nhiều
loài cá và động vật không xương sống, các giai đoạn
phát triển nhất định đã liên tục được chứng minh là
nhạy cảm hơn các loài khác. Sử dụng các phép thử
thời gian ngắn với các giai đoạn phát triển sớm cũng
có thể dự đoán độc mãn tính. Phát triển các phương
pháp này để đưa ra cách đo lường nhanh hơn và ít
tốn kém hơn đối với độc tính thủy sinh cho các sinh
vật dưới nước.
Thử nghiệm NPDES yêu cầu thử nghiệm đổi mới
không thay đổi ba lứa sinh vật bằng cách sử dụng
cladoceran, ceriodaphnia dubia làm sinh vật thử
nghiệm. Thử nghiệm đổi mới không thay đổi là một
trong các giải pháp thử nghiệm được đổi mới định kỳ
bằng cách truyền các sinh vật thử nghiệm đến các
buồng với các dung dịch tươi mới đã được chuẩn bị.
Thử nghiệm được bắt đầu với các sinh vật dưới 24
giờ và cùng sinh ra trong vòng 8 giờ.
Thử nghiệm độc mãn tính C. dubia đo lường cả
khả năng sống sót và sinh sản trong giai đoạn thử
nghiệm. Số lượng các con mới sinh ra (ceriodaphnia
mới được sinh ra) đã được đưa ra trong mỗi thùng
thử nghiệm khi bắt đầu thử nghiệm cũng như số
lượng các con sống sót.
Thử nghiệm độc mãn tính của P. promelas đo
lường cả sự sống sót và tăng trưởng trong giai đoạn
thử nghiệm. Fathead Minnow ban đầu đã được
đưa ra trong mỗi thùng thử nghiệm khi bắt đầu thử
nghiệm cho sống sót. Khi chấm dứt thử nghiệm,
trọng lượng của nhóm cá đối chứng được so sánh
với các nhóm được thử nghiệm.
Sự tiếp xúc của các sinh vật với các nồng độ mẫu
khác nhau có thể xác định nồng độ nước thải dự kiến
sẽ gây chết đáng kể, kìm hãm sự tăng trưởng hoặc
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sinh sản của sinh vật thử nghiệm, so với sinh vật đối
chứng. Điểm cuối của các thử nghiệm đa nồng độ
này thường được mô tả bằng nồng độ ức chế hoặc
IC25. IC25 là nồng độ chất độc gây ra giảm 25%
tăng trưởng của sinh vật thử nghiệm
So sánh thống kê để đánh giá tầm quan trọng
của kết quả phân tích thử nghiệm mãn tính thường
được thực hiện như đã nêu trong các tài liệu hướng
dẫn của EPA.
Các thông số kiểm soát chất lượng phân tích độc
mãn tính đối với các sinh vật đối chứng bao gồm
sinh sản trung bình, sẽ bằng hoặc vượt quá 15 con
con cho mỗi con cái sống sót. Ngoài ra, tỷ lệ chết lớn
hơn 20% trong số sinh vật đối chứng sẽ được coi là
không bình thường, kết quả thử nghiệm không hợp
lệ. Các thành phần kiểm soát nhiệt độ khác bao gồm
ủ các buồng thử nghiệm để kiểm soát nhiệt độ, duy
trì photoperiod 16 giờ ánh sáng và 8 giờ tối, sử dụng
mẫu trong vòng 72 giờ lấy mẫu và giữ mẫu trong
khoảng từ 0-6°C trong suốt quá trình vận chuyển và
lưu trữ.
Báo cáo kết quả thử nghiệm độc tính
Trong hầu hết các điều kiện, không yêu cầu báo
cáo kết quả thử nghiệm độc tính từ các mẫu thu thập
trước điểm xả thải được phép. Các mẫu này bao
gồm các mẫu tiền clo hóa, mẫu quy trình xử lý và
mẫu quy trình công nghiệp. Tuy nhiên, phải báo cáo
bất kỳ kết quả thử nghiệm nào được thực hiện trên
điểm xả thải được phép. Yêu cầu này cũng áp dụng
cho những cơ sở không có giám sát độc tính theo
giấy phép NPDES của họ.
Kết quả thử nghiệm có thể bị từ chối do lấy mẫu
không phù hợp, sự sống sót của sinh vật đối chứng
không phù hợp hoặc trong trường hợp thử nghiệm
mãn tính, sinh sản đối chứng không đủ khả năng
sinh sản. Trong điều kiện hạng mục Nghiên cứu
Thủy quyển là một cuộc phân tích "không hợp lệ",
thử nghiệm tiếp theo sẽ phải bắt đầu trong vòng 30
ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện giám sát ban đầu.
Đôi khi, Nghiên cứu Thủy Quyển có thể nhận
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thức được các vấn đề đánh giá chất lượng (QA)
trong hoặc ngay sau khi thử nghiệm, sẽ ngăn cản
việc chấp nhận dữ liệu. Ngoài ra, có thể không hoàn
thành kế hoạch thử nghiệm do các vấn đề về thu
thập hoặc giao mẫu. Trong những trường hợp như
vậy, nên lập kế hoạch phân tích lại trong vòng 30
ngày, kể từ lần thử giám sát ban đầu. Nếu không
thể lập kế hoạch phân tích lại trong thời gian cho
phép, Nghiên cứu Thủy Quyển sẽ soạn thảo một
bức thư giải thích tại sao việc phân tích không thể
hoàn thành trong tháng giám sát thích hợp và chỉ
định ngày phân tích lại. Mặc dù thư này không giúp
cơ sở hoàn thành việc giám sát, nhưng nó sẽ giúp
ngăn việc đưa ra các Thông báo về việc không hoàn
thành thực hiện giám sát ban đầu.
Ý nghĩa thống kê
Trình bày và giải thích kết quả thử nghiệm độc
cấp tính và mãn tính được sử dụng phân tích thống
kê. Sử dụng số liệu thống kê để hỗ trợ đánh giá mức
độ tin cậy của kết quả thử nghiệm có liên quan.
Trong thử nghiệm độc cấp tính, mục đích chính
của thử nghiệm thường là ước tính nồng độ của vật
liệu thử nghiệm hoặc phần trăm nước thải có thời
gian cụ thể trong 50% sinh vật thử nghiệm. Sự đo
lường này được gọi là LC50.
Các thử nghiệm độc mãn tính xác định ảnh
hưởng của tất cả các chất thải đến tỷ lệ chết, tăng
trưởng hoặc sinh sản của một loài (C. dubia hoặc
P. promelas) trong một thời gian dài. Sinh sản trung
bình, tăng trưởng và tỷ lệ chết trung bình đối với
nồng độ nước thải được so sánh với hiệu suất của
các phép thử thống kê có ý nghĩa.
ĐỖ QUYÊN dịch
Nguồn: Hydrophere Research - Hoa Kỳ
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CÔNG NGHỆ THỬ NGHIỆM DI TRUYỀN MỚI GIÚP
TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC PHÂN TÍCH
DẤU ẤN SINH HỌC LÂM SÀNG
Hội đồng Nghiên cứu Estonia

C

ác nhà khoa học Estonia đã công bố phát minh
công nghệ thử nghiệm di truyền cho phép phân
tích số lượng dấu ấn sinh học lâm sàng ở cấp độ
phân tử đơn, giúp tăng cường độ nhạy của các thử
nghiệm trong y học chính xác và ít tốn kém hơn trong
tương lai. Phương pháp kỹ thuật phân tử mới (TACseq), đang chờ được cấp bằng sáng chế, đã được
sử dụng trong các phòng khám sinh sản để xác định
các biến thể cá nhân theo chu kỳ kinh nguyệt để có
cơ hội chuyển phôi.
TAC-seq làm tăng độ chính xác của phân tích
dấu ấn sinh học và ít tốn kém hơn. Phương pháp
đang chờ được cấp bằng sáng chế, sẽ được giới
thiệu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe vào năm
tới dưới dạng thử nghiệm thụ thể nội mạc tử cung,
được đăng ký nhãn hiệu là thử nghiệm khả năng nội
mạc tử cung thụ thai (beREADY).
Các nhà nghiên cứu người Estonia từ Trung tâm
Năng lực về Công nghệ Y tế, hợp tác với trường
Đại học Tartu, trường Đại học Helsinki ở Phần Lan
và Viện Karolinska ở Thụy Điển, đã đăng một bài
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báo trên tạp chí Genomic Medicine, trong đó các tác
giả đã chứng minh “Tính Allele mục tiêu” bằng cách
giải trình tự (TAC-seq) cùng với một số ứng dụng
tiềm năng của phương pháp kỹ thuật phân tử này.
Phương pháp đo, ở mức độ chính xác cực kỳ cao,
số lượng phân tử DNA và RNA được sử dụng làm
dấu ấn sinh học trong các mẫu lâm sàng và từ đó
mô tả tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Một dấu ấn sinh học có thể là đo lường bất kỳ
phân tử nào tồn tại hoặc không tồn tại và cung cấp
thông tin về tình trạng sức khỏe. Các phòng khám
sử dụng hàng ngàn thử nghiệm dựa trên dấu ấn
sinh học, trong đó, nhiều phân tích DNA là tác nhân
của di truyền và trắc đồ biểu hiện gen. Điều bắt buộc
là các phản ứng đối với thử nghiệm lâm sàng càng
chính xác càng tốt và định giá thử nghiệm ở mức
hợp lý.
Theo nghiên cứu sinh - tiến sĩ Hindrek Teder
(trường Đại học Tartu) về “Tin sinh học”, phương
pháp mới là chìa khóa để phân tích cực kỳ chính
xác, phản ánh tình hình thực tế của bệnh nhân.
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"Thông thường trong các mẫu lâm sàng, DNA phải
được khuếch đại thông qua áp dụng phương pháp
PCR để đảm bảo nguyên liệu cho thiết lập trình tự
thế hệ tiếp theo, nếu không thì không thể đo được
bằng các dụng cụ. Không biết có bao nhiêu bản sao
được tạo ra từ một phân tử ban đầu và do đó kết
quả đưa ra không chính xác. Với TAC-seq, chúng
tôi thấy dữ liệu thô không mất thông tin xác định
và xóa tất cả các bản sao nhân tạo được tạo trong
phòng thử nghiệm. Kết quả là các giá trị dấu ấn sinh
học được điều chỉnh phản ánh mẫu lâm sàng với độ
tin cậy tối đa".
Bài viết mô tả ba ứng dụng có thể đối với phương
pháp này. Trước hết, TAC-seq có thể được sử dụng
để kiểm tra khả năng nội mạc tử cung thụ thai - xác
định mức độ của các phân tử RNA cụ thể nhằm xác
định thời gian tốt nhất để có thể chuyển phôi vào
một phụ nữ đang điều trị vô sinh và do đó làm tăng
khả năng thành công của IVF. Thứ hai, nó có thể
được sử dụng để thử nghiệm di truyền trước sinh
không xâm lấn (NIPT) để nghiên cứu DNA không
có tế bào trong máu của người phụ nữ để phát hiện
các rối loạn nhiễm sắc thể phổ biến nhất ở thai nhi.
Thứ ba, phương pháp này có thể được sử dụng để
định hình microRNA chính xác các chất dịch trong
các cơ thể khác nhau. Những phân tử này có thể
được sử dụng như dấu ấn sinh học trong một số
điều kiện và do đó, không cần phải thực hiện sinh
thiết vốn gây khó chịu và đau đớn.
"Trong quá trình phân tích các dấu ấn sinh học
trong phòng thử nghiệm, mỗi phân tử duy nhất có
được một mã vạch phân tử. Các phân tử có mã
tương tự - các bản sao được tạo ra trong phòng thử
nghiệm bằng cách khuếch đại PCR - được tìm thấy
và hợp nhất với nhau. Sai lệch, có thể xảy ra khi vật
liệu được khuếch đại trong phòng thử nghiệm. Cho
đến nay, đã sử dụng mã vạch phân tử trong nghiên
cứu, nhưng giờ đây nó đang trở thành một tiêu
chuẩn trong phân tích các mẫu lâm sàng" - Teder,
cũng là tác giả đầu tiên của bài báo cho biết, đã

54

cùng hợp tác với nghiên cứu sinh - tiến sĩ Mariann
Koel của Đại học Tartu về Sinh học Phân tử và Tế
bào, và sinh viên cao học Priit Paluoja về Tin học.
Trưởng nhóm nghiên cứu, điều tra viên chính
của Trung tâm Năng lực về Công nghệ Y tế, Tiến sĩ
Kaarel Krjutškov lưu ý rằng, phương pháp TAC-seq
ban đầu giống như một giấc mơ được thực hiện
sau nhiều năm thử nghiệm. "Có rất nhiều phương
pháp phân tích di truyền khoa học và công nghệ
cao để nghiên cứu bệnh nhân nhưng chúng tôi
thấy rằng, cần có một giải pháp cực kỳ chính xác
và giá cả hợp lý. Về bản chất, TAC-seq là một phát
minh công nghệ di truyền sẽ được mở rộng. Trong
thực tế, beREADY đã được xác nhận lâm sàng.
Thử nghiệm phân tích 57 dấu ấn sinh học nội mạc
tử cung cung cấp một dấu hiệu về ngày tối ưu để
chuyển phôi được thụ tinh trong ống nghiệm cho
phụ nữ chờ đợi mang thai".
"Là một hoạt động phát triển, dự án TAC-seq
đã tiến hành gần với khóa học lý tưởng. Đầu tiên,
chúng tôi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau đó,
chúng tôi đã nộp đơn đề nghị cấp bằng sáng chế
quốc tế. Bây giờ, chúng tôi đã công bố kết quả của
mình, mô tả các khía cạnh khác nhau của phương
pháp ứng dụng và điều quan trọng nhất - phương
pháp này đã được tích hợp vào hệ thống chăm sóc
sức khỏe " - Krjutškov nói khi tóm tắt quá trình phát
triển lâu dài.

ĐỐ QUYÊN dịch
Nguồn: EurekAlert – Hoa Kỳ
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NHỰA ĐANG GÂY HẠI CHO SINH VẬT BIỂN,
CON NGƯỜI RA SAO?
Bạn có biết rằng trong tôm cua cá bình thường
chúng ta ăn, thường có những mẩu nhựa nhỏ mà
chúng ta không biết. Các nhà khoa học đang chạy
đua để tìm hiểu xem điều đó có tác động gì đối với
sức khỏe của con người.
Trong một phòng thí nghiệm tại Đại học Columbia
ở Palisades, New York, bà Debra Lee Magadini đặt
một bản kính dưới kính hiển vi và chiếu qua tia cực
tím. Bà tỏ ra rất bất ngờ khi rà soát đường tiêu hóa
hóa lỏng của một con tôm mua ở chợ. Sau khi kiểm
tra từng milimet trên bản kính, bà buột miệng, “con
tôm này chứa cả một thành phố nhựa”. Bên trong
ruột của nó, bảy miếng nhựa nhuộm huỳnh quang
phát sáng.
Trên khắp thế giới, các nhà nghiên cứu như bà
Magadini đang nhìn chằm chằm qua kính hiển vi ở
những mảnh sợi nhựa nhỏ, mảnh vụn hoặc vi hạt
nhựa đã tìm đường vào các loài sinh vật biển và
nước ngọt, trong cả hai môi trường tự nhiên và nhân
tạo. Các nhà khoa học đã tìm thấy vi nhựa trong 114
loài thủy sinh, và hơn một nửa số đó xuất hiện trong
bữa ăn tối của chúng ta. Chúng có ảnh hưởng gì tới
sức khỏe con người là câu hỏi mà họ đang cố gắng
phân tích và chứng minh.
Cho đến nay, khoa học vẫn chưa đủ bằng chứng
để chứng minh rằng, các mảnh vi nhựa nhỏ hơn
0.2 inch đang ảnh hưởng đến cá ở mức độ lớn.
Theo nghiên cứu, nguồn cung thực phẩm dường
như không bị đe dọa quá nhiều. Nhưng nghiên cứu
đã chỉ ra rằng, cá và động vật có vỏ mà chúng ta
thưởng thức hàng ngày xuất hiện rất nhiều mảnh
nhựa bên trong. Mỗi năm có từ 5 đến 14 triệu tấn
nhựa chảy vào các đại dương từ các khu vực ven
biển. Ánh sáng mặt trời, gió, sóng và nhiệt phân hủy
vật liệu đó thành các mảnh nhỏ và bám vào sinh vật
phù du, động vật hai mảnh vỏ, cá và thậm chí cả cá voi.
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Các thí nghiệm cho thấy, vi hạt nhựa gây hại cho
sinh vật dưới nước, cũng như các loài rùa và chim.
Chúng ngăn chặn đường tiêu hóa, làm giảm sự
thèm ăn và thay đổi hành vi cho ăn, tất cả đều làm
giảm sự tăng trưởng và sản lượng sinh sản. Dạ dày
của chúng nhồi nhựa gây cảm giác khó chịu, một
số loài chết đói vì không tìm được thức ăn phù hợp.
Ngoài các tác động cơ học, vi hạt nhựa còn có
tác động hóa học, bởi vì các chất ô nhiễm trôi nổi
tự do rửa trôi trên đất liền và vào vùng biển như
biphenyls polychlorin hóa (PCB), hydrocarbon đa
vòng (PAHs) và kim loại nặng bề mặt.
Chelsea Rochman - giáo sư sinh thái học tại Đại
học Toronto, đã ngâm polyetylen được sử dụng để
sản xuất một số loại túi nhựa, ở Vịnh San Diego trong
ba tháng. Sau đó, cô đưa ra loại nhựa bị ô nhiễm
này cùng với chế độ ăn trong phòng thí nghiệm cho
medakas Nhật Bản - loài cá nhỏ thường được sử
dụng để nghiên cứu trong hai tháng. Những con cá
ăn nhựa đã xử lý bị tổn thương gan nhiều hơn những
con cá đã ăn nhựa nguyên chất. Cá có gan bị tổn
thương ít có khả năng chuyển hóa thuốc, thuốc trừ
sâu và các chất gây ô nhiễm khác. Một thí nghiệm
khác đã chứng minh, hàu tiếp xúc với những miếng
polystyrene nhỏ xíu (có chứa trong hộp đựng thức
ăn) sẽ sản xuất ít trứng và ít tinh trùng hơn. Hiện
nay, danh sách các sinh vật nước ngọt và sinh vật
biển bị tổn hại bởi nhựa trải dài đến hàng trăm loài.
Thật khó để phân tích xem liệu vi hạt nhựa có
ảnh hưởng đến con người khi ăn hải sản hay không,
bởi vì bản thân chúng ta đã tiếp xúc với vật liệu này
ngay từ không khí. Chúng ta hít vào và cả nước
đóng chai chúng ta uống, thực phẩm chúng ta ăn và
quần áo chúng ta mặc. Hơn nữa, nhựa không phải
chỉ có một thứ. Nó có nhiều dạng và chứa nhiều loại
chất phụ gia, chất ổn định tia cực tím, chất chống
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thấm nước, chất chống cháy, chất làm cứng như
bisphenol A (BPA) và chất làm mềm gọi là phthalates
có thể thấm vào môi trường xung quanh.
Một số hóa chất này được coi là chất gây rối loạn
nội tiết. Các hóa chất này can thiệp vào chức năng
hormone bình thường, thậm chí góp phần tăng cân.
Chất chống cháy có thể cản trở sự phát triển não
bộ ở thai nhi và trẻ em. Các hợp chất khác bám vào
nhựa có thể gây ung thư hoặc dị tật bẩm sinh. Một
nguyên lý cơ bản của độc học cho rằng, liều thuốc
nhựa này tạo ra chất độc, nhưng có nhiều chất hóa
học khác ví dụ như BPA, dường như làm suy yếu
chất độc ở cấp độ mà một số chính phủ coi là an
toàn cho con người.
Nghiên cứu tác động của vi sinh vật biển đối với
sức khỏe con người là một thách thức. Vì con người
không thể ăn nhựa để làm thí nghiệm. Vì nhựa và
chất phụ gia của chúng hoạt động khác nhau tùy
theo bối cảnh vật lý và hóa học. Và vì đặc điểm của
chúng có thể thay đổi khi các sinh vật theo chuỗi
thức ăn tiêu thụ, chuyển hóa hoặc bài tiết. Chúng
ta hầu như không biết gì về cách chế biến thực
phẩm ảnh hưởng đến độc tính của nhựa trong sinh
vật thủy sinh hoặc mức độ ô nhiễm có thể làm tổn
thương chúng ta.
Tin tốt được nghiên cứu bởi các nhà khoa học là
hầu hết các vi hạt nhựa dường như vẫn còn trong
ruột cá và không di chuyển vào mô cơ (đó là những
gì chúng ta ăn). Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp Liên Hiệp Quốc trong một báo cáo về chủ
đề này đã kết luận rằng, con người có khả năng chỉ
tiêu thụ một lượng không đáng kể của vi hạt nhựa,
ngay cả khi người đó ăn nhiều hến và hàu. Ăn cá rất
tốt cho chúng ta, nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim
mạch và cá chứa nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt
mà không có trong các thực phẩm khác.
Điều đó nói lên rằng, các nhà khoa học vẫn lo
ngại nhựa tác động đến sức khỏe con người. Bởi
chúng có mặt khắp nơi và sẽ phân hủy, phân mảnh
thành các chất nano, có kích thước nhỏ hơn 100
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phần tỷ mét. Đáng báo động, những vi hạt nhựa này
có thể xâm nhập các tế bào và di chuyển vào các
mô và cơ quan sinh học. Nhưng vì các nhà nghiên
cứu thiếu phương pháp phân tích để xác định chất
nano trong thực phẩm, nên họ không có dữ liệu về
sự xuất hiện hoặc sự hấp thụ của vi hạt nhựa trên
con người.
Các quốc gia có thể ban hành lệnh cấm đối với
một số loại nhựa, tập trung vào những loại dư thừa
và có vấn đề. Các kỹ sư hóa học có thể tạo các
polyme phân hủy sinh học. Người tiêu dùng có thể
tránh sử dụng nhựa dùng một lần. Ngành công
nghiệp nhựa và chính phủ có thể đầu tư vào cơ sở
hạ tầng để thu giữ và tái chế các vật liệu này trước
khi chúng bị cuốn xuống nước.
Trong một tầng hầm bụi bặm cách phòng thí
nghiệm nơi bà Magadini làm việc một đoạn ngắn, rất
nhiều kệ kim loại có các lọ chứa khoảng 10.000 con
cá mumichogs (1 loài cá ở vùng Đại Tây Dương)
được bảo quản trong bảy năm ở đầm lầy gần đó.
Kiểm tra từng con cá để tìm sự xuất hiện của vi hạt
nhựa là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng bà Magadini
và các đồng nghiệp rất muốn xem mức độ phơi
nhiễm đã thay đổi theo thời gian như thế nào. Vấn
đề còn lại là, tìm hiểu cách thức vi hạt, sợi nhựa ảnh
hưởng thế nào đến hệ sinh thái biển, đặc biệt là con
người chúng ta.
HOÀNG NAM
(Theo National Geographic)
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SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
VÀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
1. Vài nét về tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Nước ta là nước sản xuất nông nghiệp lại nằm
trong khu vực khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm rất thuận
lợi cho sự sinh sôi, phát triển của các loài sâu bệnh
gây hại mùa màng. Vì vậy, thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV) được sử dụng rộng rãi để phòng trừ sâu
bệnh gây hại mùa màng, bảo vệ nông sản. Không thể
phủ nhận vai trò quan trọng của thuốc BVTV trong
việc đảm bảo an ninh lương thực và tăng kim ngạch
xuất khẩu nông sản thông qua việc nâng cao sản
lượng cây trồng mà không cần tăng diện tích. Vì vậy,
có thể nói, thuốc BVTV là một loại vật tư không thể
thiếu được trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta.
Do nhu cầu tăng vụ, tăng năng suất cây trồng,
những năm gần đây, các loại thuốc BVTV được sử
dụng ngày càng tăng cả về số lượng và chủng loại.
Nếu như trước năm 1985, Việt Nam sử dụng khoảng
6.500-9.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm, thì giai đoạn
2012 - 2013, lượng thuốc BVTV nhập khẩu đã tăng
đột biến từ 55.000 tấn lên 112.000 tấn. Số liệu thống
kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam
đã nhập khẩu thuốc BVTV đạt mức 183 triệu USD,
bằng 25% tổng lượng nhập khẩu năm trước.
Số lượng hoạt chất và tên thương phẩm thuốc
BVTV đăng ký sử dụng cũng tăng nhanh. Trước
năm 2000, số hoạt chất là 77, tên thương phẩm là
96. Năm 2000, lần lượt là 197 và 722. Đến năm
2011, tăng lên 1202 và 3108.
Thực trạng đó dẫn đến hậu quả là, việc sử dụng
thuốc BVTV tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và mất
vệ sinh an toàn thực phẩm do tồn dư thuốc BVTV
trên nông sản, làm ảnh hưởng đến chất lượng nông
sản tiêu dùng và xuất khẩu nếu không được sử dụng
đúng cách.
Vừa qua, Bộ NN & PTNT đã có nhiều cố gắng
nhằm loại bỏ các hoạt chất thuốc BVTV có độc
tính cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho con
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người, vật nuôi và môi trường ra khỏi “Danh mục
thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam”. Trong
hai năm 2017 - 2018, Bộ NN&PTNT đã rà soát và
loại bỏ 11 hoạt chất, gồm: Acephate, diazinon, zin
phosphide, malathion, carbendazim, thiophanate
methyl, benomyl, 2,4-D, paraquat, carbofuran,
trichlorfon ra khỏi danh mục. Gần đây nhất, ngày
10/4/2019, Bộ NN& PTNT đã có Quyết định số:
1186/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV
chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục do
tính chất độc hại của nó.
Do vậy, việc sử dụng thuốc BVTV thế nào để
vừa kiểm soát được dịch bệnh trong sản xuất nông
nghiệp vừa an toàn cho con người, vật nuôi và môi
trường là vấn đề rất cấp thiết, cần phải hành động
quyết liệt để giảm thiểu tác động có hại của nó. Xin
nhấn mạnh rằng, thuốc BVTV chỉ trở nên độc hại
và gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng không đúng
cách. Điều này cũng có nghĩa là việc sử dụng thuốc
BVTV đúng quy định có vai trò quyết định trong việc
giảm thiểu các nguy cơ độc hại do thuốc BVTV gây
ra, đặc biệt là làm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường.
Thông thường, trên thế giới, quá trình sử dụng
thuốc BVTV trải qua 3 giai đoạn:
(i) Cân bằng sử dụng (Balance use): Yêu cầu sử
dụng cao, sử dụng có hiệu quả.
(ii) Dư thừa sử dụng (Excessise use): Sử dụng
quá mức, lạm dụng thuốc BVTV, ảnh hưởng đến
sức khỏe cộng đồng và môi trường, giảm hiệu quả.
(iii) Khủng hoảng sử dụng (Pesticide Crisis): Quá
lạm dụng thuốc BVTV, tạo nguy cơ tác hại đến môi
trường, sức khỏe cộng đồng, giảm hiệu quả kinh tế
của sản xuất nông nghiệp.
Trên thế giới, giai đoạn dư thừa sử dụng thuốc
BVTV diễn ra từ những năm 80-90 của thế kỷ trước
và giai đoạn khủng hoảng bắt đầu từ những năm
đầu thế kỷ 21. Với những nước đang phát triển như
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Việt Nam, sử dụng thuốc BVTV chậm hơn trong sản
xuất nông nghiệp thì các giai đoạn trên lùi lại khoảng
10-15 năm.
2. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường từ
việc sử dụng thuốc BVTV
Theo một kết quả khảo sát, khi phun thuốc
BVTV ở dạng lỏng cho cây trồng, có tới trên 50%
lượng thuốc phun ra bị rơi xuống đất. Đó là chưa kể
phương pháp rải thuốc trực tiếp vào đất. Trong đất,
một phần thuốc được cây trồng hấp thụ qua bộ rễ,
số còn lại được phân rải qua các hoạt động sinh học
và các yếu tố hóa lý khác của đất. Một phần khác
của thuốc BVTV sẽ vào môi trường hoặc bị cuốn trôi
theo nước mưa đi vào môi trường đất, nước, không
khí… gây ô nhiễm. Dưới tác động của ánh sáng,
nhiệt độ, gió…, thuốc BVTV có thể lan truyền trong
không khí. Lượng thuốc tồn đọng trong không khí
sẽ khuếch tán, có thể di chuyển đi xa và lắng đọng
vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi
trường nước.
Rất nhiều loại thuốc BVTV có khả năng bay hơi
và thăng hoa, ngay cả hóa chất ít có khả năng bay
hơi như DDT cũng có thể bay hơi vào không khí.
Đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, nó có thể
di chuyển đến những khoảng cách xa, gia tăng ô
nhiễm không khí.
Ô nhiễm nguồn nước do thuốc BVTV cũng có
nhiều hình thức khác nhau như rửa trôi từ các cánh
đồng có chứa thuốc BVTV hoặc do nuớc mưa chảy
tràn từ các kho chứa thuốc BVTV tồn lưu…
Sau đây là một số nguyên nhân gây ô nhiễm:
2.1. Sử dụng thuốc BVTV không đúng hướng dẫn
Người sử dụng thuốc BVTV phải nắm vững
nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng và
nồng độ, đúng lúc và đúng cách. Việc không thực
hiện đúng nguyên tắc 4 đúng trong việc sử dụng
thuốc BVTV không những làm giảm hiệu quả phòng
trừ của thuốc BVTV, gây ra tính kháng thuốc của
sâu bệnh mà còn là nguy cơ để lại tồn dư thuốc
BVTV trong nông sản, ảnh hưởng đến sức khỏe
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cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường. Qua kết quả
điều tra của cơ quan chức năng, có khoảng 1/4 số
hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV không đúng theo
quy định.
Điều tra của Cục BVTV, Bộ NN&PTNT năm 2010
cho thấy, tỷ lệ nông dân sử dụng đúng nồng độ, liều
lượng thuốc BVTV là 22,1- 48% đối với lúa, 26,7%
đối với rau và 23,5-34,1% đối với chè. Nhiều nông
dân tăng liều lượng gấp 3-5 lần so với khuyến cáo.
Ở các tỉnh phía nam, có tới 38,6% số hộ dùng liều
cao hơn khuyến cáo và 29,7% số hộ tự ý pha trộn
nhiều loại thuốc với nhau khi sử dụng.
Kết quả thanh, kiểm tra tình hình sử dụng thuốc
BVTV trong thời gian gần đây của Cục BVTV đối
với 13.912 hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV cho
thấy, có đến 4.167 hộ (chiếm 29,9%) sử dụng thuốc
BVTV không đúng quy định. Các vi phạm chủ yếu là
người nông dân không có phương tiện bảo hộ lao
động, sử dụng thuốc BVTV không đúng nồng độ,
liều lượng, bao bì thuốc vứt bừa bãi không đúng
nơi quy định…
2.2. Lạm dụng thuốc BVTV
Hiện nay, việc lạm dụng thuốc BVTV ở nước ta
đang là một vấn đề rất nan giải và khá phổ biến
trong sản xuất nông nghiệp. Người nông dân sử
dụng thuốc BVTV rất tùy tiện, không theo khuyến
cáo của cơ quan chức năng khiến cho việc lạm dụng
thuốc BVTV càng trở nên rất nguy hiểm. Đáng lo
ngại nhất là việc lạm dụng thuốc trong canh tác rau
ăn lá, rau gia vị, cây ăn quả. Việc lạm dụng thuốc
BVTV sẽ đem lại những hệ lụy rất xấu vì nó là
nguyên nhân tiềm ẩn gây độc hại cho người và gia
súc, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng,
làm ô nhiễm môi trường. Lạm dụng thuốc BVTV còn
diệt cả côn trùng và vi sinh vật có ích, tạo điều kiện
cho dịch bệnh phát triển, bùng phát mạnh hơn do
khả năng kháng thuốc của sinh vật gây hại.
Nông dân tự ý tăng nồng độ, sử dụng cùng một
lúc nhiều lại thuốc BVTV trong một mùa vụ cho một
loại cây trồng, không giữ đúng thời gian cách ly đối
với từng loại thuốc dẫn đến tồn dư thuốc BVTV quá
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mức cho phép trong nông sản, thực phẩm gây ngộ
độc cho người sử dụng, làm giảm chất lượng và khả
năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Thậm
chí có người, có nơi còn sử dụng các loại thuốc
BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục được phép
lưu hành, thuốc BVTV nhập lậu …
Theo tính toán của các chuyên gia nông nghiệp
nếu sử dụng thuốc BVTV theo đúng quy định, lượng
thuốc BVTV mỗi năm sẽ giảm được khoảng 30.000
tấn, tránh lãng phí hơn 4.000 tỷ VN đồng và giảm
tải gánh nặng do ô nhiễm môi trường, giảm tồn dư
thuốc BVTV trong nông sản.
2.3. Tồn lưu thuốc BVTV
Theo các nhà quản lý ô nhiễm thì ô nhiễm môi
trường do nguyên nhân tồn lưu thuốc BVTV đang là
vấn đề hết sức nghiêm trọng. Hầu hết các loại thuốc
BVTV là những hợp chất hữu cơ có độc tính cao rất
nguy hiểm, tồn tại rất bền vững trong môi trường
nên rất khó phân hủy bằng sinh học. Đặc biệt là các
loại thuốc BVTV thuộc nhóm POPs như DDT, 666,
Aldrin...Số liệu thống kê tính đến tháng 6 năm 2015,
còn tồn tại tới 1.562 điểm tồn lưu thuốc BVTV nằm
rải rác trên địa bàn 46 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Điều đáng báo động là, phần lớn các khu vực bị ô
nhiễm lại đang nằm lẫn trong khu dân cư.
Các kho thuốc BVTV tồn lưu hiện đang lưu giữ
khoảng 217 tấn và 37.000 lít thuốc BVTV các loại
cùng 29 tấn vỏ bao bì đựng thuốc trong đó có nhiều
loại bao bì, vỏ chai, thùng phuy chứa đựng thuốc
BVTV không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất
xứ. Đây chủ yếu là các thuốc BVTV tồn lưu từ thập
niên 80 trở về trước như: DDT, bassa, lindan, thuốc
diệt chuột, gián, muỗi của Trung Quốc. Điều đáng
lo ngại là, các loại thuốc BVTV tồn đọng này đang
được lưu giữ trong các kho chứa tồi tàn, dột nát
hoặc bị chôn vùi dưới đất không đúng kỹ thuật nên
nguy cơ rò rỉ, thẩm lậu thuốc BVTV vào môi trường
là rất đáng báo động. Điều bất cập nữa là, khi xây
dựng các kho chứa này, trong thiết kế đều không
quan tâm đến việc xử lý sự cố do tràn, ngập nước để
ngăn ngừa khả năng gây ô nhiễm. Trong quá trình
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tồn tại, các kho chứa này cũng không được quan
tâm tu sửa nên tất cả đều trong tình trạng xuống cấp
rất nghiêm trọng.
Trong số các địa phương có tồn lưu thuốc BVTV,
Nghệ An là tỉnh có nhiều điểm tồn lưu nhất với 189
điểm bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm
trọng. Tỷ lệ này chiếm gần 80% số điểm bị ô nhiễm
trong toàn quốc mà theo yêu cầu, đến năm 2025
phải được xử lý triệt để.

Ảnh: Các thùng phuy chứa thuốc trừ sâu hết hạn được
người dân đào được tại Thanh Hóa tháng 9/2013.
(Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

2.4. Thu gom, loại bỏ bao bì đựng thuốc BVTV
không đúng cách
Bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đang trở thành
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không được
thu gom và xử lý đúng cách.

Ảnh: Chai lọ dựng thuốc BVTV vứt bừa bãi sau khi sử dụng
(KT Internet)
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Theo điều tra, có tới hơn 65% nông dân được
hỏi khẳng định, họ vứt vỏ bao bì ngay tại nơi pha
thuốc. Một số người sử dụng còn có thói quen đổ
bỏ thuốc BVTV dư thừa, đổ bỏ nước súc rửa bình
bơm không đúng quy định. Họ thường đổ trực tiếp
xuống kênh mương thủy lợi nội đồng, ao hồ làm ô
nhiễm đất, nước.
3. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
3.1. Về mặt pháp lý
- Ngày 22/7/2002, Chủ tịch nước đã ký phê chuẩn
tham gia Công ước Stockholm về loại bỏ các chất
gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, trong đó, chủ
yếu là các loại thuốc bảo vệ thực vật như DDT, 666.
- Năm 2007, Quốc hội đã ban hành Luật Hóa
chất, quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì
phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân
các tỉnh, thành phố quy định việc xử lý, thải bỏ hóa
chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và xây
dựng kế hoạch xử lý các khu vực, kho thuốc BVTV
gây ô nhiễm môi trường, các điểm tồn dư hóa chất
trong thời kỳ chiến tranh.
- Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã
có Quyết định số 1946/QĐ-TTg về việc phê duyệt
Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường
do thuốc BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước. Sau
nhiều năm triển khai, cơ chế chính sách về vấn đề
này đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện.
Như vậy, chúng ta đã có đủ cơ sở pháp lý để thực
hiện các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các tác
động xấu của thuốc BVTV với sức khỏe cộng đồng
và môi trường.
3.2. Về kỹ thuật
Bên cạnh các văn bản về mặt pháp lý đã được
ban hành, nhiều giải pháp kỹ thuật cũng đã được
nghiên cứu, ứng dụng nhằm mục đích tiêu hủy
các loại thuốc BVTV tồn đọng, không còn giá trị
sử dụng. Thông qua Chương trình mục tiêu quốc
gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai
đoạn 2012-2015 và việc thực hiện Quyết định 1946/
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QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các
ngành và địa phương đã xử lý được 60 điểm tồn
lưu thuốc BVTV bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt
nghiêm trọng với tổng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách
trung ương đạt gần 250 tỉ VN đồng. Bộ Tài nguyên
và Môi trường cũng triển khai xử lý thí điểm, tiêu hủy
hơn 900 tấn các loại chất thải chứa thuốc BVTV tồn
lưu, đó là chưa kể giai đoạn 1999 - 2000 ta đã tiêu
hủy được 30 tấn thuốc BVTV tồn đọng. Trung tâm
xử lý môi trường thuộc bộ Quốc phòng đã sử dụng
phương pháp đốt trong lò chuyên dụng ở nhiệt trên
1000OC để tiêu hủy nhiều loại thuốc BVTV tồn đọng.
Hiện nay, ở Việt Nam, có hai cơ sở được cấp phép
áp dụng công nghệ xử lý chất thải trong lò nung xi
măng để xử lý thuốc BVTV khó phân hủy, đó là Công
ty xi măng Holcim và Công ty xi măng Thành Công.
Ngoài kỹ thuật đốt ở nhiệt độ cao để tiêu hủy thuốc
BVTV tồn đọng còn có các giải pháp không đốt đang
được áp dụng tại Việt Nam bao gồm phương pháp
cô lập triệt để, công nghệ chôn lấp bằng phương
pháp bêtông hóa, phân hủy bằng tia cực tím, công
nghệ vi sinh…
Về quản lý thuốc BVTV, trong đăng ký lưu hành
thuốc BVTV đã thực hiện rút 30% số lượng tên
thương phẩm trong danh mục thuốc BVTV được
phép sử dụng tại Việt Nam, tăng 30% số lượng
thuốc BVTV sinh học được đăng ký sử dụng. Bên
cạnh đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành BVTV
đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức
năng để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh phân
bón, thuốc BVTV giả, không bảo đảm chất lượng.
Với mục tiêu giảm thiểu lượng thuốc BVTV trong
sản xuất nông nghiệp, vừa qua, ngành BVTV đã
tập trung xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ
thuật, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường
như: Chương trình 3 giảm 3 tăng (Giảm lượng giống
gieo sạ, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, giảm lượng
phân đạm - Tăng năng suất lúa, tăng chất lượng lúa
gạo, tăng hiệu quả kinh tế), mô hình "công nghệ sinh
thái", chương trình gieo sạ tránh rầy triển khai tại
hầu hết các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và Đông
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Nam bộ,…Các mô hình này được triển khai sâu
rộng và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
3.3. Về tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho nông dân
Cùng với những giải pháp về chính sách, kỹ
thuật, các giải pháp về truyền thông, tập huấn cũng
cần được đẩy mạnh nhất là việc tăng cường tuyên
truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của
người nông dân trong việc sử dụng thuốc BVTV
theo phương pháp 4 đúng để giảm thiểu ô nhiễm
môi trường.
Để hướng dẫn người nông dân sử dụng thuốc
BVTV đúng cách, Cục Bảo vệ Thực vật đã xây dựng
bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn,
hiệu quả, in đĩa VCD và gửi đến từng Chi cục BVTV,
các đại lý kinh doanh thuốc BVTV, các hiệp hội để
hướng dẫn người nông dân sử dụng. Cục BVTV
đang chỉ đạo toàn bộ hệ thống 63 Chi cục BVTV
cùng với các trạm BVTV các tỉnh thực hiện công tác
này. Thông qua các bộ tài liệu của Cục, các đơn vị
cùng với địa phương tập huấn, tuyên truyền hướng
dẫn nông dân để sử dụng thuốc BVTV an toàn và
hiệu quả nhất.
Hiện nay, ngành BVTV nhiều tỉnh đã có kiến nghị
UBND tỉnh triển khai các biện pháp xử lý bao bì
thuốc BVTV phù hợp với từng địa bàn. Nhiều nơi
đã thực hiện chế tài ràng buộc đối với các doanh
nghiệp cung ứng thuốc BVTV trên địa bàn, trong việc
thực hiện thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng.
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng,
hàng năm, có 366 tấn bao bì thuốc BVTV thải ra
trên địa bàn tỉnh này. Điều đáng mừng là, gần đây,
người ta đã xây dựng các bể bằng bê tông ngoài
đồng để thu gom bao bì thuốc BVTV. Tính đến tháng
9 năm 2018, đã có 150 bể chứa bao bì thuốc BVTV
được xây dựng, lắp đặt ngoài đồng ruộng ở các địa
phương trong tỉnh Sóc Trăng. Bước đầu, mô hình
này đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích
cực trong nông dân về ý thức bảo vệ môi trường.
Tại Huyện Yên Châu - Sơn La tổng lượng vỏ
bao thuốc BVTV thu gom đạt hơn 200kg mỗi năm.
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Theo báo cáo của CropLife Việt Nam, sau hai năm
thực hiện, chương trình đã hỗ trợ các hộ nông dân
xây dựng và lắp đặt 75 bể chứa bao bì thuốc BVTV
sau khi sử dụng tại 4 hợp tác xã sản xuất nông
nghiệp xuất khẩu trên toàn tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, việc huy động các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV tham gia hướng
dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu
quả cũng là biện pháp rất hiệu quả.
Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV có
trách nhiệm là bước đầu tiên trong việc hiện thực
hoá mục tiêu lâu dài là mã số vùng trồng nhằm đẩy
mạnh xuất khẩu các loại cây ăn quả trên cả nước.
Với mục tiêu xây dựng mô hình liên kết giữa cơ quan
quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh
nghiệp và người dân nhằm nâng cao nhận thức về
sử dụng thuốc “hiệu quả - an toàn - có trách nhiệm”,
hướng tới sản xuất an toàn, bền vững và nâng cao
giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Tăng cường việc quản lý sản xuất, kinh doanh
và sử dụng thuốc BVTV là một yêu cầu đặc biệt cấp
bách hiện nay ở nước ta nhằm giảm thiểu những
tác động có hại của thuốc BVTV với sức khỏe cộng
đồng và ô nhiễm môi trường. Nên chăng đã đến lúc
chúng ta nên tiến hành đồng thời “Chiến lược sử
dụng thuốc BVTV hiệu quả và an toàn” và “Chiến
lược giảm nguy cơ của thuốc BVTV”? Đó là bảo
đảm chắc chắn cho một nền nông nghiệp phát triển
bền vững.
NGUYỄN HỮU
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NHỰA LÀM TỪ RONG BIỂN
CÓ THỂ GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM ĐẠI DƯƠNG?
News.ca's Brooklyn Neustaeter

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Tel Aviv,
Israel đã tạo ra một loại nhựa phân hủy sinh học,
sử dụng polyme rong biển. Họ hy vọng sẽ giúp giải
quyết vấn đề ô nhiễm đại dương.
Trong khi nhựa truyền thống được làm từ các
sản phẩm dầu mỏ không tan rã, tiến sĩ Alexander
Golberg của Trường Nghiên cứu Môi trường Porter
cho biết, nhựa sinh học dựa trên rong biển là một sự
thay thế bền vững.
"Rong biển là sinh vật biển mà chúng ta có thể
phát triển ở biển mà không cần sử dụng đất trồng
trọt và nguồn nước" - Mr. Golberg nói trong một cuộc
phỏng vấn. "Đó là lý do tại sao quá trình của chúng
tôi rất khác biệt".
Tổ chức Đại dương nhựa Canada báo cáo rằng,
người Canada sử dụng gần 3 tỷ túi nhựa mỗi năm
(hoặc 200 túi trên đầu người), trong đó chưa đến
11% được tái chế.
Theo Đại dương nhựa, hơn 8 triệu tấn nhựa
được đổ vào đại dương hàng năm.
Giáo sư hóa học của Đại học Tel Aviv Michael
Gozin nói rằng, nhựa làm từ rong biển có thể là một
"sản phẩm mang tính cách mạng với chi phí thực sự
thấp" có thể giúp cải thiện môi trường và cứu động
vật hoang dã.
Theo Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia
Hoa Kỳ (NOAA), gần 3 triệu động vật có vú và chim
biển có những cái chết liên quan đến rác thải mỗi
năm, do chúng thường nhầm lẫn nhựa với thức ăn
hoặc bị mắc kẹt vào các sản phẩm nhựa.
Một con cá nhà táng dài 8 mét được tìm thấy đã
chết ngoài khơi Sardinia tuần trước với 48,5 pound
nhựa trong bụng, bao gồm đĩa, túi mua sắm và ống
lượn sóng.
Các nhà môi trường Canada thận trọng việc sử
dụng rong biển như một chất thay thế nhựa.
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"Chúng tôi chỉ cần chú ý để không tạo ra một vấn
đề khác" - Karel Menard, giám đốc điều hành của
Liên minh quản lý chất thải sinh thái Quebec cho
biết. Menard giải thích trong một cuộc phỏng vấn
với Vanessa Lee của CTV News rằng, nếu các nhà
sản xuất tạo ra một tỷ chai nhựa bằng rong biển, dẫn
đến tảo đại dương cuối cùng có thể bị cạn kiệt.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv vẫn đang
cố gắng xác định rong biển sẽ mất bao lâu để phân
hủy bên ngoài môi trường biển.
Khi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu các
lựa chọn thay thế, nhiều quốc gia và nhà hàng đang
thực hiện các bước để giảm thiểu việc sử dụng các
sản phẩm nhựa.
Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu tháng trước để
áp đặt lệnh cấm rộng rãi đối với nhựa sử dụng một
lần và Chile trước đây đã cấm các doanh nghiệp sử
dụng túi nhựa.
Tại Canada, chính phủ Ontario hiện đang cân
nhắc lệnh cấm đối với nhựa sử dụng một lần như
là một phần của chiến lược rộng khắp để chuyển ít
chất thải đến các bãi chôn lấp, trong khi A & W đã
loại bỏ ống hút nhựa tại các nhà hàng ở Canada vào
năm 2018.
Chính phủ liên bang cho biết, họ đang thực hiện
các bước thực tế phù hợp với Chiến lược của Chính
phủ Xanh nhằm giảm việc sử dụng nhựa, bao gồm
loại bỏ nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động
của chính phủ.
Bộ trưởng môi trường của Canada muốn giảm
tổng lượng chất thải mà Canada thải ra 30% vào
năm 2030 và đến năm 2040, họ mong muốn cắt
giảm 50% số lượng.
TỐ QUYÊN dịch
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DIOXIN VÀ NHỮNG DI HẠI ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
1. Dioxin là gì?
Dioxin là thuật ngữ dùng để chỉ một loại hoá chất
độc có trong thành phần của các loại chất diệt cỏ.
Dioxin được phát hiện ra một cách tình cờ bởi giáo
sư Krauss, Trưởng khoa Sinh vật Trường Đại học
Chicago trong một thí nghiệm. Theo thí nghiệm này,
giáo sư nhận thấy một số hormone trong đó có chất
2,4D có khả năng làm ngừng trệ sự tăng trưởng của
cây cỏ và khi phun chất này lên cây, trong khoảng
từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ cây sẽ bị trụi lá và sau
đó chết.
Sau dhiến tranh thế giới lần thứ hai, chất 2,4D
được người Mỹ áp dụng vào việc tiêu diệt cỏ dại
mọc ở hai bên đường giao thông và đường xe lửa.
Khả năng diệt cỏ hữu hiệu và đặc biệt là hủy diệt
các loại cây có lá rộng cũng như mùa màng của hóa
chất này đã thu hút sự chú ý của giới quân sự Mỹ.
Năm 1950, các nhà nghiên cứu ở Bộ Quốc phòng
Mỹ đã trộn chất 2,4D với chất 2,4,5T tạo ra một chất
diệt cỏ nhanh hơn, mạnh hơn. Đó chính là dioxin,với
công thức hoá học là 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-pdioxin (TCDD).

Với những thử nghiệm thành công ở Fort Detrick
(bang Maryland), Căn cứ không quân Eglin (bang
Florida), và Camp Drum (bang New York), đầu
những năm 1960, dioxin đã được Mỹ sử dụng ở
Thái Lan. Tuy nhiên, dioxin chỉ được quân đội Mỹ
dùng một cách qui mô trong chiến dịch khai quang
đồng cỏ với tên gọi “Operation Ranch Hand” trong
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chiến tranh Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1971,
nhằm cải thiện khả năng phát hiện các căn cứ, các
lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam cũng
như để tiêu diệt mùa màng.
2. Đặc tính của dioxin
Sự hủy hoại của dioxin đối với môi trường và con
người Việt Nam có thể phần nào hiểu được thông
qua các đặc tính của dioxin. Đó là:
Dioxin là chất hóa học không có sẵn trong tự nhiên
mà do con người tạo ra. Dioxin không hòa tan trong
nước tinh khiết nhưng hòa tan trong chất béo. Dioxin
gắn với chất hữu cơ, chất cặn trong môi trường và
hấp thụ vào mô mỡ động vật hoặc người. Ngoài ra,
do không bị vi khuẩn phân hủy nên dioxin tồn lưu
và tích tụ sinh học trong dây chuyền thực phẩm.
Dioxin khi bị thải vào không khí có thể phát tán
rộng rãi nhờ bám vào các hạt lơ lửng như tro bụi từ
các lò đốt rác đồng thời nó có thể tồn tại trong một
thời gian dài do các hạt lơ lửng làm chậm quá trình
phân hủy dioxin dưới tác động của tia nắng mặt trời.
Khi cùng các hạt bụi lắng xuống mặt đất, do không
phản ứng với oxy, nước, và không bị phân hủy bởi vi
khuẩn nên dioxin tồn tại rất lâu trong đất. Điều này lý
giải được vì sao chiến tranh ở Việt Nam mặc dù đã
kết thúc cách đây hơn 30 năm nhưng nồng độ dioxin
tại một số vùng, đặc biệt là tại các sân bay và các
căn cứ quân sự cũ của Mỹ vẫn còn rất cao .
3. Những di hại của dioxin
Tại các vùng nhiễm dioxin, do dioxin có trong các
hạt bụi bám vào cây cối hoa màu nên các động vật
ăn rau cỏ sẽ tích tụ dioxin với nồng độ cao. Ngoài
ra, do không được chuyển hóa trong cơ thể động
vật nên dioxin không được thải rã ngoài mà tích tụ
trong các mô mỡ động vật. Do đó, khi con người tiêu
thụ thịt, mỡ, sữa và các sản phẩm từ thịt, sữa động
vật sẽ bị nhiễm dioxin. Như vậy, dioxin từ trong môi
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trường có thể đi vào cơ thể người qua đường tiêu
hóa, hô hấp và qua da.
Trong khoảng 10 năm, quân đội Mỹ đã rải xuống
các vùng đất thuộc miền Nam và Trung Việt Nam
vào khoảng 76.9 triệu lít các thuốc diệt cỏ có chứa
dioxin, trong đó có hay 49.3 triệu lít là Agent orange
(chiếm 64%), loại thuốc diệt cỏ chứa hàm lượng
dioxin cao và độc tính mạnh nhất. Trong 49.3 triệu lít
Agent orange chứa khoảng 198 kg dioxin
Như vậy, so với ở Seveso, Ý có thể thấy mức độ
ô nhiễm dioxin ở Việt Nam cao gấp khoảng 6 lần.
Với lượng dioxin rải xuống Việt Nam trong chiến dịch
“Operation Ranch Hand” quân đội Mỹ đã hủy diệt
khoảng 14% diện tích rừng Nam Việt Nam, bao gồm
cả 50% các vườn xoài .
Với những đặc tính trên, dioxin không chỉ gây tác
hại cho môi trường mà còn gây tác hại lâu dài đối
với sức khỏe của con người Việt Nam. Tuy nhiên,
khác với cây cỏ, tác hại nghiêm trọng của dioxin đối
với sức khỏe của con người không diễn ra trong
một thời gian ngắn (từ 24 đến 48 giờ hoặc ít hơn)
và không rõ rệt để có thể nhận thấy ngay bằng mắt
thường (rụng hết lá cây và chết khô) mà những di
hại do dioxin gây ra thường diễn ra trong một thời
gian dài, thậm chí không chỉ tác động đến người bị
phơi nhiễm trực tiếp mà còn di hại đến những thế hệ
kế tiếp của họ. Đây cũng chính là nỗi đau xót nhất
mà không chỉ những người bị phơi nhiễm mà cả gia
đình cũng như dân tộc Việt Nam phải gánh chịu.
Tác hại của dioxin đối với sức khoẻ của con người
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là đối tượng nghiên cứu của nhiều công trình khoa
học ở Việt Nam và thế giới. Tuy đến nay các công
trình nghiên cứu này vẫn còn những điểm chưa nhất
quán nhưng nhìn chung các nhà khoa học ở các
mức độ khác nhau đều thừa nhận dioxin là một độc
chất nguy hiểm, có khả năng gây ra một số bệnh
hiểm nghèo như: ung thư tế bào, ung thư máu, đái
tháo đường, thai chết lưu, trẻ sinh ra thiếu cân hay
dị tật bẩm sinh ở trẻ em...
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại
học Milano-Bicocca (Ý) và Trung tâm Nghiên cứu
Môi trường và Y tế (Mỹ), trên cơ sở khảo cứu một
cách công phu trong suốt 25 năm tại vùng Seveso
(nơi có mức độ phơi nhiễm chưa bằng 1/6 mức độ
ô nhiễm ở Việt Nam) đã phát hiện những người đàn
ông bị nhiễm dioxin có xác suất sinh con trai thấp
hơn những người đàn ông không bị phơi nhiễm. Bên
cạnh đó, một số nhà khoa học khác và Hội chữ thập
đỏ Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra một
danh sách mật gồm 17 bệnh và dị tật liên quan đến
dioxin trong đó có các dị tật bẩm sinh và rối loạn thần
kinh của con những người bị phơi nhiễm.
Tuy chưa có sự hoàn toàn nhất trí về các căn
bệnh mà dioxin gây ra cho con người, nhưng điều
mà các nhà khoa học có thể nhất trí là dioxin là độc
tố cực kỳ nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe
con người.
PV
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ẢNH HƯỞNG CỦA VẬT CHẤT HẠT
ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực thuộc Ủy
ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu (UNECE),
chất lượng không khí đã được cải thiện đáng kể
trong vài thập kỷ qua. Điều này đã đạt được bằng
một loạt các biện pháp nhằm giảm khí thải độc hại,
bao gồm cả các biện pháp được quy định bởi các
giao thức khác nhau theo “Công ước về Ô nhiễm
không khí xuyên biên giới”. Tuy nhiên, có bằng
chứng thuyết phục rằng, mức độ ô nhiễm không khí
hiện nay vẫn gây ra rủi ro đáng kể cho môi trường
và sức khỏe con người.
Gần đây, cơ quan điều hành của công ước đã
thông qua các sửa đổi đối với Nghị định 1999 về
Công ước hóa Abate về axit hóa, phú dưỡng (phản
ứng của hệ sinh thái khi có quá nhiều chất dinh
dưỡng) và mức ozone chuẩn. Sau nhiều năm đàm
phán, văn bản sửa đổi đã được phê duyệt. Các cam
kết giảm phát thải quốc gia đối với các chất gây ô
nhiễm không khí chính sẽ được UNECE hoàn thành
vào năm 2020. Lần đầu tiên, Nghị định sửa đổi cam
kết giảm phát thải vật chất hạt mịn (PM2,5). Hơn
nữa, carbon đen hoặc bồ hóng hiện được đưa vào
bản sửa đổi như là một thành phần quan trọng của
PM2.5. Carbon đen là một chất gây ô nhiễm không
khí, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa góp phần
thay đổi khí hậu.

THỬ NGHIỆM NGÀY NAY

Vật chất hạt (PM) là gì?
Vật chất hạt là một chất gây ô nhiễm không khí
lan rộng, bao gồm hỗn hợp các hạt rắn và lỏng lơ
lửng trong không khí (ví dụ như bụi mịn,…).
Các chỉ số thường được sử dụng để minh chứng
vật chất hạt có liên quan đến sức khỏe là nồng độ
khối lượng của các hạt có đường kính nhỏ hơn 10
µm (PM10) và các hạt có đường kính nhỏ hơn 2,5
µm (PM2,5). PM2,5 - thường được gọi là bụi mịn,
cũng bao gồm các hạt siêu mịn có đường kính nhỏ
hơn 0,1 µm. Ở hầu hết các khu vực thuộc châu Âu,
PM2,5 chiếm đến 50 - 70% trong PM10.
Bụi mịn từ 0,1 µm đến 1 µm đường kính có thể
tồn tại trong khí quyển nhiều ngày hoặc nhiều tuần
và do đó nó có thể di chuyển xuyên biên giới trong
không khí.
PM là một hỗn hợp với các đặc tính vật lý và
hóa học khác nhau tùy theo vị trí. Thành phần hóa
học phổ biến của PM bao gồm sunfat, nitrat, amoni,
các ion vô cơ khác như ion natri, kali, canxi, magiê
và clorua, cacbon hữu cơ và nguyên tố, vật liệu
vỏ, nước liên kết hạt, kim loại (bao gồm cadmium,
đồng, niken , vanadi và kẽm) và hydrocarbon thơm
đa vòng (PAH). Ngoài ra, các thành phần sinh học
như chất gây dị ứng và các hợp chất vi sinh vật cũng
được tìm thấy trong vật chất hạt.
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Vật chất hạt bắt nguồn từ đâu?
Các hạt có thể được phát ra trực tiếp vào không
khí (PM nguyên sinh) hoặc được hình thành trong
khí quyển từ các tiền chất khí như sulfur dioxide, oxit
của nitơ, amoniac và các hợp chất hữu cơ dễ bay
hơi không chứa metan (các hạt thứ cấp).
Vật chất hạt chính và các khí tiền chất có thể
xuất phát từ nguồn nhân tạo và nguồn tự nhiên. Các
nguồn nhân tạo bao gồm động cơ đốt (cả diesel và
xăng), đốt nhiên liệu rắn (than, than non, dầu nặng
và sinh khối) để sản xuất năng lượng trong các hộ
gia đình và công nghiệp, các hoạt động công nghiệp
khác (xây dựng, khai thác, sản xuất xi măng, gốm và
gạch, và nấu chảy) và xói mòn mặt đường bằng giao
thông đường bộ và mài mòn từ phanh, lốp xe. Nông
nghiệp cũng là nguồn chính của amoni.
Các hạt thứ cấp được hình thành trong không
khí thông qua các phản ứng hóa học của các chất
ô nhiễm dạng khí. Chúng là sản phẩm của sự biến
đổi khí quyển của các oxit nitơ (chủ yếu được phát
ra từ giao thông và một số quy trình công nghiệp) và
lưu huỳnh điôxit do đốt cháy nhiên liệu có chứa lưu
huỳnh. Các hạt thứ cấp chủ yếu được tìm thấy trong
vật chất hạt thông thường.
Đất và bụi cũng là một nguồn phổ biến trong vật
chất hạt, đặc biệt là ở các khu vực khô cằn hoặc
trong các giai đoạn di chuyển bụi tầm xa, ví dụ từ
Sahara đến miền nam châu Âu.
Vật chất hạt ảnh hưởng tới sức khỏe con
người như thế nào?
PM10 và PM2.5 đủ nhỏ để con người có thể hít
vào vùng ngực của hệ hô hấp. Những ảnh hưởng
sức khỏe này là do tiếp xúc với bụi mịn hàng ngày,
hàng giờ và bao gồm:
• Tỷ lệ mắc bệnh về hô hấp và tim mạch, chẳng
hạn như làm bệnh hen suyễn trầm trọng hơn, các
triệu chứng hô hấp dẫn đến phải nhập viện;
• Tử vong do các bệnh về tim mạch, hô hấp và
ung thư phổi.
Nghiên cứu cho thấy, PM10 tác động đến sức
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khỏe đường hô hấp ít hơn do quá trình phơi nhiễm
ngắn hạn, nhưng đối với tỷ lệ tử vong và đặc biệt là
do hậu quả của phơi nhiễm lâu dài, PM2.5 là mối
nguy cao hơn hẳn so với PM10. Tỷ lệ tử vong hàng
ngày do các nguyên nhân trên được ước tính tăng
từ 0,2 - 0,6% trên mỗi 10µg/m³ PM10. Phơi nhiễm
lâu dài với PM2,5 sẽ dẫn đến việc tăng nguy cơ tử
vong vì tim phổi lên từ 6 - 13% mỗi 10µg/m³ PM2.5.
Nhóm người dễ mắc bệnh tim phổi, cũng như
người già và trẻ em, đặc biệt dễ bị tổn thương hơn.
Ví dụ, tiếp xúc với PM sẽ ảnh hưởng đến sự phát
triển phổi ở trẻ em, bao gồm thiếu hụt về chức năng
phổi cũng như tốc độ tăng trưởng phổi giảm dần.
Hiện tại, không có bằng chứng về mức độ phơi
nhiễm an toàn hoặc ngưỡng dưới mà không có ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe. Việc tiếp xúc với bụi mịn
nhiều hay không sẽ làm tăng tầm quan trọng của
yếu tố quyết định về sức khỏe này.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa có đủ bằng chứng
để xác định sự khác biệt về tác động của các hạt
có thành phần hóa học khác nhau hoặc phát ra từ
nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý, bằng
chứng về tính chất nguy hiểm của PM liên quan đến
quá trình đốt cháy (từ cả hai nguồn di động và tĩnh)
phù hợp hơn so với PM từ các nguồn khác. Phần
carbon đen của PM2.5 - kết quả từ quá trình đốt
cháy không hoàn toàn đã thu hút sự chú ý của cộng
đồng nhờ vào bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm
của nó đối với sức khỏe con người cũng như khí
hậu. Nhiều thành phần của PM gắn với carbon đen
hiện được coi là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến
sức khỏe, ví dụ như các chất hữu cơ như PAH được
biết là chất gây ung thư và gây độc trực tiếp cho
tế bào, cũng như kim loại và muối vô cơ. Gần đây,
khí thải từ động cơ diesel (bao gồm chủ yếu là các
hạt) đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc
tế phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1 cho con
người. Danh sách này cũng bao gồm một số PAH và
phơi nhiễm liên quan, cũng như việc sử dụng nhiên
liệu rắn trong gia đình.
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Những gánh nặng về bệnh tật liên quan đến
phơi nhiễm PM là gì?
Người ta ước tính, khoảng 3% các ca tử vong do
tim phổi và 5% các ca tử vong do ung thư phổi là do
vật chất hạt trên toàn cầu. Ở khu vực châu Âu, tỷ lệ
này lần lượt là 1 - 3% và 2 - 5% ở các tiểu vùng khác
nhau. Kết quả nổi lên từ một nghiên cứu gần đây
cho thấy, gánh nặng bệnh tật liên quan đến ô nhiễm
không khí xung quanh có thể còn cao hơn.
Phơi nhiễm với PM2,5 làm giảm tuổi thọ trung
bình của dân số khoảng 8 tháng. Kết quả từ dự án
khoa học “Cải thiện kiến thức và truyền thông để ra
quyết định về ô nhiễm không khí và sức khỏe ở châu
Âu “ (aphekom), là sử dụng các phương pháp đánh
giá sức khỏe truyền thống cho thấy, tuổi thọ trung
bình ở các thành phố ô nhiễm nhất có thể tăng thêm
khoảng 20 tháng nếu nồng độ PM2.5 dài hạn giảm
xuống mức sàn quy định bởi WHO.
Kết
Vật chất hạt là một chất gây ô nhiễm không khí
lan rộng, có mặt ở mọi nơi quanh chúng ta. Ảnh
hưởng sức khỏe của PM10 và PM2.5 đã được ghi
lại rõ ràng. Không có bằng chứng về mức độ phơi
nhiễm an toàn hoặc ngưỡng dưới mà không có ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe. Vì ngay cả ở nồng độ
tương đối thấp, gánh nặng ô nhiễm không khí đối
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với sức khỏe vẫn rất đáng kể, việc quản lý hiệu quả
chất lượng không khí nhằm đạt được mức sàn của
WHO là cần thiết để giảm thiểu rủi ro sức khỏe đến
mức tối thiểu.
Việc giám sát PM10 và PM2.5 cần được cải thiện
ở nhiều quốc gia để đánh giá mức độ phơi nhiễm
dân số và hỗ trợ chính quyền địa phương thiết lập
kế hoạch cải thiện chất lượng không khí.
Ô nhiễm không khí hạt có thể được giảm bằng
cách sử dụng các công nghệ hiện đại. Các biện pháp
để giảm tác động tới sức khỏe của ô nhiễm không
khí bắt nguồn từ: biện pháp điều tiết (tiêu chuẩn chất
lượng không khí nghiêm ngặt hơn, giới hạn phát thải
từ nhiều nguồn khác nhau), thay đổi cấu trúc (như
giảm tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là dựa trên các
nguồn đốt, thay đổi phương thức vận chuyển, quy
hoạch sử dụng đất) cũng như thay đổi hành vi của
các cá nhân, ví dụ bằng cách sử dụng các phương
thức vận chuyển sạch hơn hoặc các nguồn năng
lượng trong hộ gia đình.
HOÀNG NAM
(Theo WHO)
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CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO
THÁNG 7 NĂM 2019 – VINALAB PT
Mọi thông tin chi tiết kính mời Quý bạn đọc truy cập website: https://www.aov.vn/
hoặc liên hệ emaill: ptd@aov.vn - điện thoại: 024 2213 6935

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)
GIỚI THIỆU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2019

Thời
gian

Tháng
7

STT

Tên khóa đào tạo

Số
ngày

Học phí
Giảng viên chính

(triệu VNĐ/
học viên)

23

Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC

3

Trần Thanh Bình

2,5

24

Xác nhận giá trị sử dụng phương
pháp thử trong phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

25

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo
lường PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

26

Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ
(GC/MS) – Áp dụng trong định danh
và định lượng

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ
Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028. 3510 6997 - Fax: 028. 3510 6993
Email: daotao@edchcm.com - Website: www.edchcm.com
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CHÍNH THỨC LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
CHỨA GLYPHOSATE TẠI VIỆT NAM
Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate đã chính thức bị loại bỏ khỏi Danh mục thuốc bảo vệ
thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam từ ngày 10/04/2019. Theo Cục Bảo vệ thực vật –Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), việc lạm dụng các loại hóa chất này trong thời gian dài gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến môi trường và để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe của người thường xuyên tiếp xúc với
các loại hoạt chất này, trong đó có cả người tiêu dùng.
Theo Cục Bảo vệ thực vật, hoạt chất glyphosate
được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì có tác dụng
diệt cỏ hiệu quả cao. Tuy nhiên, mức độc hại của nó
đã được nhiều quốc gia trên thế giới cảnh báo. Năm
2015, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế IARC
(International Agency for Research on Cancer)
thuộc Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã công bố kết
quả đánh giá khả năng thuốc bảo vệ thực vật chứa
hoạt chất glyphosate gây ung thư nhóm 2A (ung thư
máu, phổi, tiền liệt tuyến).
Hiện, có hơn 40 quốc gia và các bang đã có hành
động quyết liệt trong việc ban hành các quy định
pháp lý nhằm điều chỉnh việc sử dụng glyphosate:
Không tiếp tục gia hạn; hạn chế sử dụng; cấm sử
dụng theo mục đích phi nông nghiệp hoặc từng khu
vực đến cấm sử dụng hoàn toàn.
Việt Nam quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực
vật chứa hoạt chất glyphosate là hoàn toàn đúng
với quy định của pháp luật hiện hành, hài hòa với
quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn và
điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
Glyphosate đã được đăng ký vào danh mục thuốc
bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
từ năm 1994 và đã có 104 tên thương mại được
đăng ký (Ban hành kèm Thông tư số 03/2018/TTBNNPTNT ngày 9/2/2018 và Thông tư số 13/2018/
TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018).
“Trước khi loại bỏ khỏi danh mục hoạt chất
glyphosate, Bộ NN&PTNT đã có các giải pháp tổng
thể để không ảnh hưởng đến sản xuất của người
nông dân và việc tăng năng suất cây trồng, sẽ có 54
hoạt chất trừ cỏ hiệu quả, có nguồn gốc sinh học và
an toàn để thay thế” - ông Hoàng Trung, Cục trưởng
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Cục Bảo vệ thực vật chia sẻ.
Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe của con người,
vật nuôi, môi trường, không mạo hiểm coi thường
tính mạng của người dân, đồng thời hướng đến nền
sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, loại bỏ
thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate
khỏi “Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép
sử dụng ở Việt Nam” là việc làm cần thiết.
Để thực hiện lộ trình này, ngày 12/4/2016, Cục
Bảo vệ thực vật đã tạm dừng đăng ký mới đối với
tất cả sản phẩm có chứa chất glyphosate, đồng thời
tiếp tục rà soát và thu thập thông tin, bằng chứng
khoa học liên quan ảnh hưởng đến sức khỏe con
người, môi trường sinh thái.
Với chủ trương bảo vệ sức khỏe người dân, môi
trường sống, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp
an toàn, bền vững và thực hiện theo quy định của
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ thực
vật đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ
thực vật để xem xét các báo cáo liên quan. Trên cơ
sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn, ngay khi
có kết luận chính thức, Hội đồng đã nhất trí đề nghị
loại bỏ các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất
glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng tại Việt Nam.
Trên cơ sở đó, ngày 10/4/2019, Bộ NN&PTNT đã
ban hành 1186/QĐ-BNN-BVTV, loại bỏ thuốc bảo
vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate ra khỏi Danh
mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại
Việt Nam.
Phúc Anh
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THẢI RÁC TRÊN ĐẠI DƯƠNG - NGUYÊN NHÂN,
ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP
Rinkesh

1. Nguyên nhân thải rác trên đại dương
Có một số yếu tố góp phần vào việc thải rác trên
đại dương. Sự bất cẩn, thiếu hiểu biết và thiếu hệ
thống xử lý hiệu quả chỉ là một số nguyên nhân lớn
nhất. Vì 70% trái đất là nước, đại dương tiếp tục
phải đối mặt với tất cả các hình thức thải rác, đặc
biệt là về các chất thải vật liệu từ các ngành công
nghiệp, hệ thống thoát nước, tàu chở dầu và nhà
máy. Việc thải rác như nhựa và chất thải xây dựng
cũng khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Một
vấn đề thực tế tiếp tục leo thang. Sau đây là các
nguyên nhân thải rác trên đại dương.
1.1. Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại các cảng biển
Hoạt động vận chuyển hàng hóa khác nhau
tại các cảng biển liên tục làm cho rác thải trên đại
dương thêm trầm trọng. Thải rác trên đại dương
thường diễn ra từ việc quét tàu khi rời cảng. Hầu
hết các trường hợp diễn ra trong quá trình loại bỏ
chất thải như xỉ, than và đá vôi từ sàn tàu. Đây là
một trong những hoạt động không thể ngăn chặn
tại cảng biển khiến cho việc thải rác trên đại dương
không thể ngừng.
1.2. Bất cẩn về hệ thống thoát nước thải và chất
thải công nghiệp
Cường độ thải rác thải và chất thải công nghiệp
bất cẩn vào đại dương đã làm tăng cường độ và
quy mô của việc thải rác trên đại dương, đặc biệt
khi xem xét khối lượng nước thải từ tàu, nhà cửa,
ngành công nghiệp và nhà máy. Do bất cẩn, chất
thải từ cống rãnh và các ngành công nghiệp không
được xử lý trước khi chúng được thải ra đại dương.
Trong một số trường hợp, hệ thống thoát nước
cống chảy trực tiếp vào đại dương với tất cả các thứ
nguy hiểm như virus, vi khuẩn, cryolite, thủy ngân,
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chì và DDT. Hơn nữa, một số chất thải công nghiệp
có chứa chất phóng xạ.
1.3. Vô ý thức và thiếu hiểu biết
Trong một thời gian dài, mọi người đã coi việc
thải rác trên đại dương là một phương pháp cần
thiết hoặc khá an toàn để xử lý chất thải. Từ lâu, họ
tin vào việc thải rác vào đại dương sẽ làm loãng và
giảm độc tính của vật liệu. Điểm mấu chốt là, thải
rác trên đại dương một phần do sự thiếu hiểu biết và
vô ý thức của việc thải rác và các chất độc hại khác
vào đại dương. Chừng nào mọi người còn tin rằng
có thể xử lý rác an toàn trong đại dương thì việc thải
rác trên đại dương sẽ chưa được chấm dứt.
1.4. Sự cố tràn dầu từ các giàn khoan ngoài khơi
và tàu chở dầu
Sự cố tràn dầu từ các giàn khoan ngoài khơi và
tàu chở dầu là những ví dụ điển hình của việc thải
rác trên đại dương. Việc này thường xảy ra hoặc ở
quy mô lớn do tai nạn làm đổ một khối lượng lớn
dầu trên bề mặt đại dương hoặc do bất cẩn nên để
một lượng nhỏ dầu bị rò rỉ ra đại dương từ tàu chở
dầu. Sự cố tràn dầu quy mô lớn là một trong những
trường hợp tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận
về việc thải rác trên đại dương. Đó là sự cố tràn dầu
ở vịnh Mexico dẫn đến cái chết của hàng ngàn sinh
vật biển.
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1.5. Đổ chất thải trực tiếp
Không thể phân hủy các vật liệu sử dụng một
lần như nhựa, người ta thường tìm cách thải trực
tiếp vào đại dương. Đây là một trong những yếu
tố chính thải rác trên đại dương. Một khi các vật
liệu này thải ra đại dương, chúng tồn tại ở đó hàng
trăm cho đến hàng ngàn năm. Một ví dụ khác về
ảnh hưởng của việc thải trực tiếp rác nhựa vào đại
dương là bãi chứa rác thải Thái Bình Dương lớn
nhất thế giới.
1.6. Khai thác quặng kim loại
Quặng kim loại thoát ra từ các khu vực khai thác
mỏ, đặc biệt là gần các hệ thống nguồn nước như
các dòng suối và sông rạch cuối cùng dẫn đến việc
thải rác trên đại dương. Nguyên nhân gây ra điều
này là do quặng kim loại liên tục lắng đọng trong các
dòng suối và con sông với mức độc tính cao. Sau
đó, chúng được các hệ thống nguồn nước cuốn
theo và thải ra đại dương.
Ngoài ra, khai thác biển sâu và hoạt động khai
thác quặng kim loại liền kề với đại dương cũng tác
động trực tiếp đến việc thải rác trên đại dương. Ví
dụ, mạt sắt, asen, thủy ngân và lưu huỳnh có liên
quan đến khai thác vàng dưới biển sâu.
1.7. Thiếu các quy định nghiêm ngặt và các hoạt
động giám sát
Không có các hoạt động quản lý và giám sát chặt
chẽ để kiểm soát vấn đề thải rác trên đại dương đã
góp phần to lớn làm gia tăng mối nguy hại này. Các
cơ quan quản lý và cá nhân được giao nhiệm vụ
giám sát và quan sát các khu vực có khả năng bị
ảnh hưởng cao thường xuyên ở đằng sau thay vì
đi đầu trong việc thực thi các luật đã được thiết lập
để bảo vệ, chống thải rác trên đại dương. Đây là lý
do khiến cho một số người và các nhà máy hoặc
ngành công nghiệp tận dụng lợi thế để từ đó tham
gia vào việc thải rác trên đại dương và xả trực tiếp
chất thải công nghiệp vào đại dương.
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2. Ảnh hưởng của việc thải rác trên đại dương
2.1. Tuyệt chủng sinh vật biển
Ảnh hưởng trực tiếp của việc thải rác trên đại
dương là cái chết và sự tuyệt chủng của sinh vật
biển. Tất cả các hình thức thải rác trên đại dương
đều đe dọa sự tồn tại và sự sống của các sinh vật
biển. Ví dụ, sự cố tràn dầu đe dọa đến tính mạng
của sinh vật biển và có thể phá hủy các rạn san hô,
là nơi cung cấp nguồn thức ăn, nơi sinh sản và nơi
trú ẩn thích hợp cho nhiều loài sinh vật biển. Dầu
đặc biệt được biết là làm tắc nghẽn mang cá, bộ
phận được sử dụng để hô hấp của cá. Dầu cũng có
thể làm các sinh vật biển như chim biển, động vật
có vú và rùa dễ bị tấn công hoặc bị ngạt thở.
Khi dầu nổi trên bề mặt đại dương, nó ngăn ánh
sáng mặt trời xâm nhập, điều này rất quan trọng
cho quá trình quang hợp. Sự hiện diện của virus,
vi khuẩn và các hóa chất độc hại như thủy ngân,
asen trong các vật liệu thải có thể lây lan các bệnh
nghiêm trọng hoặc phá hủy cơ quan nội tạng của
một số sinh vật biển khiến chúng bị chết. Nhựa
cũng thường bị nhầm lẫn với thức ăn của các sinh
vật biển mà đôi khi dẫn đến tử vong nếu nuốt phải.
Trên thực tế, người ta đã tìm thấy nhựa trong dạ
dày của một số loài chim và rùa biển đã chết.
2.2. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người
Theo các nhà môi trường, các đại dương có
kết nối với nhau. Bất cứ thứ gì được đưa vào đại
dương là những gì được ra khỏi đại dương. Điều
này có nghĩa là nếu thải rác trên đại dương được
thực hiện ở những khu vực gần nơi câu cá, các chất
độc hại sẽ được cá tiêu thụ và tích lũy dần trong cơ
thể chúng. Khi con người tiêu thụ cá, các chất độc
hại được đưa vào cơ thể con người, do đó khiến
các nạn nhân gặp phải các vấn đề sức khỏe không
mong muốn.
Đã có báo cáo về các trường hợp ngộ độc thực
phẩm do tiêu thụ cá bị ảnh hưởng chất thải độc hại.
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Chẳng hạn, theo báo cáo của WHO, hơn 50, 0000
người đã bị ngộ độc hải sản. Nó cũng liên quan đến
một căn bệnh nghiêm trọng mang tên minamata về
ngộ độc hải sản có thủy ngân đã được xác định với
hơn 2.000 trường hợp kể từ năm 1950 tại Trung
Quốc, Greenland, Canada, Brazil và Columbia. Bên
cạnh đó, tiêu thụ hải sản bị nhiễm độc như cua, tôm
và mực có liên quan đến tê liệt thần kinh, gây mê
sảng, tổn thương não, dị tật bẩm sinh và ung thư.
2.3. Khung cảnh đại dương tồi tệ
Vấn đề liên quan đến các đại dương bị ô nhiễm
và những nơi có tỷ lệ thải rác trên đại dương cao thật
kinh khủng và bẩn thỉu. Do đó, chúng ảnh hưởng
đến cảnh quan vì màu nước có thể chuyển sang
màu đen hoặc xanh lục. Điều này giết chết các hoạt
động ngành du lịch và giải trí như chèo thuyền, lướt
sóng, câu cá và bơi lội. Về lâu dài, nó ảnh hưởng
đến hình ảnh và nền kinh tế của đất nước.
3. Giải pháp cho việc thải rác trên đại dương
3.1. Quản lý và giảm thiểu thải chất thải tại cảng
Thách thức thải rác trên đại dương càng ngày
càng phức tạp. Cho dù các chất thải được xử lý
trong các đại dương có thể được kiểm soát thông
qua nỗ lực quản lý và giảm thiểu thải rác hiệu quả.
Sự nỗ lực nên tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát
và giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa tại cảng
trong khi hạn chế lượng chất thải đổ ra biển từ tàu.
Bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý và giảm
thiểu thải rác hiệu quả tại các cảng, có thể kiểm soát
hoạt động quét tàu, thải bỏ xỉ và quặng sắt để giảm
khả năng thải rác trên đại dương.
3.2. Giáo dục và nâng cao nhận thức
Khởi đầu các chiến dịch nhằm ngăn chặn việc
thải rác trên đại dương có thể qua một chặng đường
dài trong việc giáo dục mọi người và nâng cao nhận
thức về vấn đề này. Hầu hết mọi người không nhận
thức được sự nguy hiểm của việc thải rác trên đại
dương chỉ vì họ không thấy được hậu quả khủng
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khiếp của nó.
Ví dụ, từ lâu, một số người đã nghĩ rằng, việc thải
rác trên đại dương sẽ loại bỏ độc tính của rác thải.
Trên thực tế, quan niệm sai lầm này chỉ là do thiếu
nhận thức. Mặc dù các mạng lưới môi trường, các
chiến dịch “Ngừng thải rác trên đại dương” có thể
giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề.
3.3. Quy định và pháp luật
Các quy định và luật pháp là công cụ hiệu quả
nhất để giải quyết các vấn đề về thải rác trên đại
dương. Nhiều luật định được đưa ra và thực thi luật
rất quan trọng. Không chỉ ban hành luật pháp và
các quy định đầy đủ để giảm thiểu các vấn đề thải
rác trên đại dương. Các bên phải có trách nhiệm,
người dân và tổ chức phải nghiêm túc nhận trách
nhiệm của mình để giải quyết các vấn đề chung.
Các lệnh cấm nên tập trung vào việc thực thi chế tài
các ngành công nghiệp, tổ chức và cá nhân tham
gia vào các hoạt động thải rác trên đại dương.
Một ví dụ điển hình là “Đạo luật cấm trên đại
dương” năm 1988 nhằm chấm dứt thải bùn thải
công nghiệp và chất thải trên biển ở Mỹ. Các hành
động hiệu quả nổi bật khác trong lịch sử bao gồm
“Đạo luật thải rác trên đại dương (ODA)” và “Đạo
luật nước sạch” (CWA) do Mỹ khởi xướng để đối
phó với các vấn đề thải rác trên đại dương. Nói cách
khác, việc ban hành, áp dụng các luật và quy định
phù hợp nhằm chống lại hành động thải rác trên đại
dương có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc giảm
thiểu vấn đề này.
ĐỖ QUYÊN dịch
Nguồn: Conserve Enegy Future - Hoa Kỳ.
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Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ GIA TĂNG Ở MỨC “ĐÁNG BÁO ĐỘNG”
TẠI CÁC THÀNH PHỐ CỦA THẾ GIỚI
Theo số liệu mới từ hơn 3.000 thành phố của Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí ngoài
trời đã tăng 8% trên toàn cầu trong 05 năm qua, tại
các thành phố đang phát triển nhanh ở các nước
đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nhất.
Ô nhiễm không khí: ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Trong khi tất cả các khu vực đều bị ảnh hưởng,
các thành phố đang phát triển nhanh ở Trung Đông,
Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng
nhiều nhất với nhiều mức độ ô nhiễm ở mức từ 5
đến 10 lần so với mức khuyến nghị của WHO.
Theo cơ sở dữ liệu mới của WHO, mức độ các
hạt siêu mịn dưới 2,5 micron (PM2,5) là cao nhất ở
Ấn Độ, xếp thứ 16 trong số 30 thành phố ô nhiễm
nhất thế giới. Trung Quốc, nơi bị ô nhiễm không khí,
đã cải thiện chất lượng không khí kể từ năm 2011 và
hiện chỉ có năm thành phố trong top 30. Tại 09 quốc
gia khác, bao gồm Pakistan và Iran, mỗi nước này
có một thành phố trong số 30 thành phố tồi tệ nhất.
Đối với các hạt PM10 lớn hơn nhưng ít nguy
hiểm hơn, Ấn Độ có 08 thành phố trong top 30 thế
giới. Nigeria, Ả Rập Saudi và Pakistan, mỗi quốc gia
có hai thành phố trong top 10. Con số thực sự tăng
trưởng của ô nhiễm không khí toàn cầu có thể là tồi
tệ hơn vì chỉ một số ít các thành phố châu Phi theo
dõi mức độ ô nhiễm của họ.
Theo dữ liệu của WHO, thành phố ô nhiễm nhất
thế giới là Onitsha, một cảng và thành phố trung
chuyển đang phát triển nhanh ở phía đông nam
Nigeria, ghi nhận mức gần 600 microgam trên mét
khối PM10 - gấp khoảng 30 lần mức khuyến nghị
của WHO là 20 microgam trên mét khối.
Mức độ ô nhiễm không khí nhìn chung thấp hơn
nhiều tại các thành phố ở các nước phát triển với
Sydney, New York và London đăng ký 17, 16 và 22
microgam trên mét khối cho PM10 tương ứng. Tuy
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nhiên, dữ liệu chỉ bao gồm các phép đo cho các hạt
và không bao gồm các dạng ô nhiễm không khí như
NO2 và ozone.
Chúng ta có trường hợp cấp bách về sức khỏe
cộng đồng ở nhiều quốc gia, đó là vấn đề ô nhiễm
không khí đô thị tiếp tục gia tăng ở mức báo động,
tàn phá sức khỏe con người. Tiến sĩ Maria Neira,
giám đốc Y tế công cộng thuộc WHO tại Geneva
cho biết, nó rất kịch tính, đó là một trong những vấn
đề lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt trên toàn
cầu. Theo bà, các chi phí cho các nước rất lớn. Ô
nhiễm không khí ảnh hưởng đến nền kinh tế và chất
lượng cuộc sống của con người, dẫn đến những căn
bệnh mạn tính nặng và cuối cùng dẫn đến tử vong.
Dữ liệu mới được thu thập từ thành phố và hồ sơ
nghiên cứu cho thấy, chất lượng không khí suy giảm
nhanh chóng khi các thành phố thu nhập thấp tăng
trưởng không được kiểm soát và dân số không thể
thoát khỏi những đám mây khói và bồ hóng từ giao
thông, công nghiệp, công trường xây dựng, trồng
trọt và đốt gỗ trong các ngôi nhà.
Ô nhiễm không khí ngoài trời gây ra hơn 3 triệu
ca tử vong mỗi năm - nhiều hơn cả căn bệnh sốt rét,
HIV / AIDS và hiện là kẻ giết người đơn độc lớn nhất
trên thế giới. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi khi
dân số đô thị tăng lên và số lượng xe hơi lên tới 2 tỷ
vào năm 2050.
Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), các chất gây ô
nhiễm không khí như sunfat, nitrat và carbon đen
xâm nhập sâu vào phổi và vào hệ thống tim mạch,
gây ra những nguy hại lớn nhất đối với sức khỏe
con người. Khi chất lượng không khí đô thị suy
giảm, nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi và
các bệnh hô hấp mạn tính và cấp tính, bao gồm cả
hen suyễn gia tăng đối với những người sống trong
bầu không khí đó. Khi không khí bẩn bao trùm các
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thành phố của chúng ta, những người dân thành thị
dễ bị tổn thương nhất - trẻ em, người già và người
nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất - ông Flavia Bustreo,
trợ lý tổng giám đốc WHO cho biết.
Điều đáng khích lệ, đó là bằng chứng từ dữ liệu
của WHO cho thấy, nhiều thành phố đang giải quyết
ô nhiễm không khí. Hơn một nửa số thành phố được
giám sát ở các nước thu nhập cao và hơn một phần
ba trong số đó ở các nước thu nhập thấp và trung
bình đã giảm mức ô nhiễm không khí hơn 5% trong
05 năm. Delhi, một trong những thành phố ô nhiễm
nhất thế giới, đã ra lệnh cấm những chiếc xe chạy
dầu diesel lớn đi vào trung tâm thành phố.

Các thành phố thực hiện các biện pháp nhanh
chóng bao gồm: giảm phát thải khói công nghiệp,
tăng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như
năng lượng mặt trời và gió, ưu tiên mạng lưới giao
thông, đi bộ và đi xe đạp trong các thành phố. Nhiều
thành phố cũng cam kết giảm lưu lượng xe hơi và xe
chạy dầu diesel nói riêng.
Dựa trên cơ sở dữ liệu thứ ba về ô nhiễm không
khí ngoài trời của UN cho thấy, các thành phố sạch
nhất trên thế giới thường nhỏ, giàu có và nằm cách xa
các trung tâm công nghiệp. Muonio ở Phần Lan, một
thị trấn nằm trên vòng Bắc Cực, có không khí đô thị
tinh khiết nhất thế giới, ghi được chỉ 2 microgam trên
một mét khối ô nhiễm PM2,5 và 4 microgam trên mét
khối PM10. Norman Wells ở Canada, Campisábalos
ở Tây Ban Nha và Converse County, Wyoming ở Mỹ
được theo dõi chặt chẽ. Theo dữ liệu của LHQ, 52 thị
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trấn và thành phố của Vương quốc Anh, cảng Talbot
ở miền nam xứ Wales, một trung tâm của ngành
thép Vương quốc Anh bị ô nhiễm nhất, đứng đầu
là London, Glasgow, Southampton và Leeds. Thành
phố sạch nhất của Vương quốc Anh trong danh sách
của WHO là Inverness, tiếp theo là Bournemouth,
Newcastle và Sunderland.
Cũng theo dữ liệu, thành phố ô nhiễm nhất ở
Úc là Geraldton, một cảng biển lớn ở bờ biển phía
tây, phía bắc của Perth. Thành phố ô nhiễm nhất
ở Hoa Kỳ là thành phố nội địa Visalia-Porterville ở
California.
Theo WHO, “hơn 80% dân số sống ở khu vực
thành thị nơi được theo dõi ô nhiễm không khí bị
phơi nhiễm vượt quá giới hạn mức chất lượng không
khí của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi tất cả các
khu vực trên thế giới bị ảnh hưởng, dân số ở các
thành phố thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất;
98% các thành phố ở các quốc gia thu nhập thấp
và trung bình có hơn 100.000 người dân không đáp
ứng theo hướng dẫn về chất lượng không khí của
WHO. Tuy nhiên, ở các nước thu nhập cao, tỷ lệ đó
giảm xuống 56%”.
“Một điều rất quan trọng đối với chính quyền
thành phố và quốc gia là làm cho chất lượng không
khí đô thị trở thành ưu tiên hàng đầu về sức khỏe
và phát triển” - Tiến sĩ Carlos Dora, điều phối viên
của chương trình Can thiệp vì Môi trường lành mạnh
của WHO cho biết. Khi chất lượng không khí được
cải thiện, chi phí y tế từ các bệnh liên quan đến ô
nhiễm không khí được thu hẹp, năng suất của công
nhân sẽ tăng và tuổi thọ cũng tăng lên. Giảm ô nhiễm
không khí cũng mang lại phần thưởng khí hậu được
bổ sung, có thể trở thành một phần của các quốc gia
cam kết về hiệp ước khí hậu.
TỐ QUYÊN dịch
Nguồn: Nhật báo The Guardian – Vương quốc Anh
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PHÁT HUY VAI TRÒ
CỦA TƯ NHÂN TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG
Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công là một trong những giải pháp để cơ quan
nhà nước tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý. Đây cũng là nội dung chính
của hội thảo “Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức sáng 15/5/2019 tại Hà Nội.
Tư nhân làm thay đổi chất lượng dịch vụ công
nhưng lại vấp phải nhiều “rào cản”
Thực tế cho thấy, việc mở cửa cho tư nhân tham
gia cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho xã hội mang lại
rất nhiều các lợi ích thiết thực. Ví dụ lĩnh vực vận tải
ô tô, các doanh nghiệp vận tải quốc doanh dần thu
hẹp, nhường chỗ cho hàng trăm, hàng ngàn doanh
nghiệp taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch, xe
container, xe tải phục vụ hầu hết nhu cầu của xã hội.
Thậm chí, số lĩnh vực vốn được xem là “sân chơi”
riêng của các doanh nghiệp nhà nước hoặc các đơn
vị sự nghiệp như dịch vụ chứng nhận sự phù hợp,
sân bay, cảng biển, hạ tầng giao thông, hàng không,
điện lực, y tế, giáo dục, thể thao, điện ảnh, công
chứng,… đã có sự tham gia của tư nhân. Điều đó
cho thấy vai trò của khu vực tư nhân đã ngày càng
trở nên quan trọng và không thể thiếu trong lĩnh vực
đầu tư công.
Tuy không thể phủ nhận vai trò ngày càng lớn và
không thể thiếu của khu vực tư nhân, song còn rất
nhiều dịch vụ công đang do các cơ quan nhà nước
thực hiện, nguy cơ gây ra tình trạng không minh
bạch (như vừa cấp phép vừa thẩm định năng lực,
kiểm tra giám sát…). Nhiều dịch vụ có tính “đăng
ký”, “thông báo” nhưng trên thực tế lại biến thành
“xin-cho”. Các điều kiện cung cấp dịch vụ công do
Nhà nước ban hành và cũng chính các cơ quan nhà
nước các cấp trực tiếp thực hiện.
Về việc xã hội hóa dịch vụ khoa học kỹ thuật, ông
Nguyễn Hữu Dũng, Tổng thư ký Hội các Phòng thử
nghiệm Việt Nam (VinaLAB) cho rằng, các doanh
nghiệp tư nhân chịu rủi ro rất lớn từ cơ chế quản lý
của Nhà nước. Cụ thể là tính bất ổn định của pháp
luật; tính phân biệt đối xử giữa tổ chức tư nhân với
tổ chức của nhà nước; quy định pháp luật còn lo,
nghĩ hộ cho doanh nghiệp;…
Dẫn chứng về tính phân biệt đối xử giữa tổ chức
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tư nhân với tổ chức của nhà nước, ông Dũng cho
biết: Mặc dù Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ban hành
ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định
rõ việc tư nhân được phép thành lập tổ chức khoa
học công nghệ để thực hiện dịch vụ công nhận,
nhưng do Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
(2006) có đề cập đến điều kiện hoạt động của tổ
chức công nhận là đơn vị sự nghiệp, do đó, cơ quan
quản lý mặc định rằng, đơn vị sự nghiệp là đơn vị
nhà nước nên có tình trạng, đơn vị đã đăng ký hoạt
động công nhận (có giấy phép kinh doanh) nhưng
vẫn không đăng ký hoạt động được mà phải chuyển
đổi ngành nghề kinh doanh…
Nhà nước không “ôm” việc của doanh nghiệp
Phân tích quan điểm “Nhà nước không ôm việc
của doanh nghiệp”, theo ông Dũng, điều này đã
được Thủ tướng và nhiều vị lãnh đạo cấp cao đề
cập, tuy nhiên trên thực tế, các văn bản hướng dẫn
Luật còn thể hiện sự “ôm việc” của doanh nghiệp.
Trong khi đó, tư nhân là những người mong muốn
có được lợi nhuận nhất nên sáng tạo, cải tiến là mối
quan tâm hàng đầu để nâng cao lợi nhuận của mình.
Do vậy, để khai thác tối đa nguồn lực xã hội thì cái gì
tư nhân làm được hãy để tư nhân làm.
Trên cơ sở phân tích các tồn tại, hạn chế về cơ
chế quản lý, ông Nguyễn Hữu Dũng đề xuất, để xã
hội hóa dịch vụ công nói chung, dịch vụ khoa học
công nghệ nói riêng và để các hoạt động này trở
thành động lực thúc đẩy xã hội phát triển, rất cần
cái “tâm và tầm của nhà quản lý”, đặc biệt là cần xây
dựng pháp luật phải dựa trên lòng tin. Khi đó các
quy định pháp luật đó mới có tính nhân văn và dễ đi
vào cuộc sống, trở thành quy tắc xử sự chung, định
hướng cho đối tượng lựa chọn cách xử sự thích hợp.
Trên thế giới, việc thừa nhận kết quả đánh giá sự
phù hợp đã phổ biến. Các văn bản quy phạm pháp
luật của Việt Nam đều quy định thừa nhận kết quả
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đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự
phù hợp nước ngoài, nhưng kết quả đánh giá của
các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước thì
lại không được thừa nhận. Việc thừa nhận này vừa
làm giảm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian cho doanh
nghiệp mà lại còn làm giảm thủ tục hành chính trong
việc thực hiện các dịch vụ công.

Ảnh: KS. Nguyễn Hữu Dũng-Tổng thư ký Hội các Phòng
thử nghiệm Việt Nam trình bày tham luận “Xã hội hoá dịch vụ
khoa học công nghệ-cần lắm cái tâm, cái tầm của nhà quản lý”,
tại hội thảo “Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công”.

Thêm cơ hội để tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công
Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, vai trò của các Hội
nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ khoa học công
nghệ còn rất thấp. Các Hội: Đo lường Việt Nam;
Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; Hội các Phòng
thử nghiệm Việt Nam; Hội Thử nghiệm không phá
hủy Việt Nam… là các hội nghề nghiệp liên quan
đến hoạt động đánh giá sự phù hợp, nhưng hoạt
động của các Hội này chưa có sự gắn kết thực sự
và chưa thể hiện được vai trò của mình trong xã hội.
“Nguyên nhân một phần là do sức ảnh hướng của
các Hội này với các cơ quan quản lý nhà nước còn
rất thấp. Thực tế có rất nhiều việc cơ quan quản lý
có thể giao cho các Hội này thực hiện như: T ổ chức
xây dựng tiêu chuẩn; tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ
hành nghề v.v... còn cơ quan quản lý chỉ cần kiểm
tra giám sát. Sẽ là khôn ngoan nếu biết cách khai
thác tận dụng các nguồn lực xã hội cho công việc
của mình”, Tổng Thư ký Hội VinaLAB giải thích.
Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh
viện tư nhân Việt Nam chia sẻ, năm 2003, khi doanh
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nghiệp tư nhân bắt đầu tham gia vào cung cấp dịch
vụ y tế, việc xin giấy phép thành lập bệnh viện tư
nhân gặp rất nhiều khó khăn do Nhà nước có tâm lý
"giữ" cho bệnh viện công. Để có được giấy phép cho
bệnh viện của mình, doanh nghiệp đã phải đề xuất,
kiến nghị rất nhiều lên tất cả các cấp chính quyền.
Để lựa chọn lĩnh vực giao cho khu vực tư nhân
tham gia đầu tư và cung cấp mang lại hiệu quả cao
nhất, theo ông Đoàn Tiến Giang (chuyên gia nghiên
cứu PPP của USAID), cần cân nhắc một số yếu tố
như tính lâu dài của dịch vụ, các hạn chế về pháp lý
và chính sách, mức độ rủi ro, khả năng đánh giá chất
lượng dịch vụ, mức độ cạnh tranh, khả năng thay
đổi hợp đồng, tác động đến các kỹ năng và chuyên
môn chuyên ngành, khả năng quản lý hợp đồng hay
chi phí và hiệu quả của việc đấu thầu cạnh tranh…
Theo ý kiến của các chuyên gia, kinh nghiệm thế
giới cũng như thực tiễn qua nhiều lĩnh vực ở Việt
Nam đã chứng minh việc khu vực tư nhân tham gia
cung cấp dịch vụ công không có nghĩa là Nhà nước
không làm gì, không còn vai trò gì. Song,cũng có
nhiều ý kiến quan ngại về nguy cơ khi tư nhân tham
gia cung cấp dịch vụ công có thể dẫn tới tăng giá
dịch vụ, khó kiểm soát chất lượng, nguy cơ lừa đảo,
gian dối trong kinh doanh, thậm chí cả tình trạng độc
quyền, tham nhũng, doanh nghiệp sân sau…
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc khẳng định: “Phá bỏ
sự độc quyền, bao cấp của Nhà nước trong cung
cấp dịch vụ công, huy động sự tham gia của khu vực
tư nhân vào cung cấp các dịch vụ công sẽ mang lại
nhiều lợi ích. Lợi ích quan trọng nhất là “thoái sức”
nhà nước ra khỏi lĩnh vực dịch vụ công không cần
thiết, thu gọn bộ máy quản lý nhà nước theo đúng
chức năng cốt lõi. Bộ máy nhà nước tập trung vào
công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thể chế
là yếu tố quyết định cạnh tranh quốc gia. Đây là việc
cơ quan nhà nước cần tập trung ưu tiên hàng đầu
hiện nay. Nhà nước sẽ tăng cường hơn nữa vai trò
định hướng, tạo cơ chế và giám sát hiệu quả đối với
khu vực kinh tế tư nhân khi tham gia đầu tư dịch vụ
công, để khu vực này có thêm nhiều cơ hội và hoạt
động hiệu quả khi đầu tư dịch vụ công”.
VŨ HẢI
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CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG XỬ LÝ RÁC
Nỗ lực giảm thiểu tối đa rác thải phải chôn lấp
làm ảnh hưởng đến quỹ đất, môi trường đất, nước,
không khí, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình
Dương thuộc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường
Bình Dương (BIWASE) đã giải quyết căn cơ về các
loại rác bằng công nghệ mới và tạo ra những sản
phẩm có ích.
Được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm
2004, khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình
Dương (Khu liên hợp) thuộc BIWASE mỗi ngày
tiếp nhận, xử lý 1.200 tấn rác sinh hoạt, 400 tấn
rác công nghiệp (RCN), 200 tấn rác công nghiệp
nguy hại (RCNNH) và 3 tấn rác y tế. Tất cả rác đều
được phân loại, xử lý và tái chế thành các sản phẩm
hữu ích: Phân bón compos; khí biogas phụ vụ phát
điện; gạch xây dựng. Nước rỉ rác phát sinh trong
quá trình sản xuất phân compos và ủ chất thải sinh
hoạt cũng được thu gom, xử lý đạt mức A QCVN
25:2009/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT và được
tái sử dụng cho việc tưới cây, rửa đường, rửa xe…
trong Khu liên hợp.
Ông Ngô Chí Thắng - Phó giám đốc Khu liên hợp
cho biết: Rác sinh hoạt được các xe vận chuyển đến
Khu liên hợp. Sau khi cân, xe đưa rác đến hố tập
kết và giao lại cho phân xưởng tái chế rác sinh hoạt
thành phân compost (mùn hữu cơ) với nhãn hiệu
“Con Voi Bình Dương”. Trong quá trình phân loại,
một số CTR được tận dụng, chất vô cơ chuyển sang
khu vực vật liệu của bê tông/gạch. Số rác sơ, sợi, vô
cơ không làm phân thì đem chôn, giai đoạn tiếp theo
sẽ đưa qua đốt.
Việc xử lý RCN, RCNNH được phân loại ngay
từ khi tiếp nhận, tùy theo đặc điểm của chất thải là
RCNNH, RCN thông thường, rác khô, bùn thải hay
rác xây dựng... sẽ được đánh dấu chủ nguồn thải,
phân loại vật liệu có thể tái chế, vật liệu có thể phối
trộn đốt và đốt như thế nào cho an toàn... Phần lớn
RCN và RCNNH đều được phối trộn hợp lý để đốt vì
đây là phương án xử lý sạch nhất.
Lò đốt RCNNH cũng có 2 cấp, nhiệt độ đốt từ
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1.1000C÷1.1500C. Xỉ tro sau khi đốt được phối trộn
trở thành nguyên liệu để sản xuất các loại gạch
không nung lát vỉa hè: Gạch tự chèn, terazo, con
sâu… Bên cạnh đó, để xử lý và tái chế lượng bùn
thải từ nhà máy cấp nước, công ty đã nghiên cứu
và phối trộn với một số loại đất đá khác tạo thành
nguyên liệu làm gạch 4 lỗ, 2 lỗ có nung, công suất
20.000 viên gạch 4 lỗ và 5.000 viên gạch 2 lỗ/ngày,
chất lượng gạch đạt yêu cầu tiêu chuẩn Việt Nam và
được được thị trường chấp nhận.
Chia sẻ về công nghệ xử lý rác sinh hoạt thu khí
biogas sản xuất điện, ông Thắng cho biết: Khu liên
hợp đang sử dụng máy phát điện chạy bằng khí
biogas thu hồi từ được từ các bể ủ rác, với công
suất 2000 kVA tương đương 1600 kW sẽ sản suất
được 40.000 kWh và góp phầm giảm được 179,4
tCO2eq/ngày (1 tấn rác hữu cơ khi ủ kỵ khí sẽ tạo ra
65m3 khí metan, nếu đốt phát điện sẽ tạo ra 145,6
kWh điện và lượng CO2 giảm thiểu là 0,563 tCO2eq/
tấn CTR (Total expected carbon credits - tCO2eq).
Còn đối rác bằng lò đốt công suất 320 tấn/ngày,
nếu kết hợp phát điện sẽ cho phép giảm khí nhà kính
là (0,523 x 320) 167,3 tCO2eq/ngày. Ứng dụng cả 2
công nghệ sẽ góp phần cắt giảm lượng khí nhà kính
tổng cộng là 642,5 tCO2eq/ngày so với công nghệ
chôn lấp, tương đương giảm được 234,512 tCO2eq/
năm. Nếu trung bình giá bán khí cacbon là 10USD/
tấn thì mỗi năm công ty sẽ thu được 2,34 triệu USD.
Với các ưu điểm này, công nghệ xử lý CTR ứng
dụng quá trình phân hủy kị khí đang được Khu liên
hợp (và nhiều quốc gia trên thế giới) áp dụng nhờ
hiệu quả bảo vệ môi trường, hạn chế nguồn metan
phát thải, mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc
thu hồi khí biogas phát điện, giảm phát thải CO2.
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương
thuộc BIWASE đã góp phần quan trọng vào việc
kiểm soát ô nhiễm môi trường đi đôi với hiệu quả
kinh tế thu được từ tái chế các loại CTR.
Mai Hương
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