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Mục tiêu

➢

➢

Nắm rõ các khái niệm cơ bản, các vấn
đề ô nhiễm không khí và những vấn
đề liên quan đến sức khỏe từ phát
triển các nhà máy nhiệt điện.
Củng cố các kỹ năng định lượng, định
giá và đánh giá tác động ô nhiễm
không khí.

Tổng quan, khái niệm và thuật ngữ chính
➢

➢

➢

➢

Ô nhiễm không khí có liên quan đến những
tác động có hại đến sức khỏe con người, hệ
sinh thái tự nhiên và khí hậu
Nên định lượng các tác động một cách nhất
quán - các phương pháp tiếp cận dựa trên
định giá tiền tệ là phổ biến nhất
Một yếu tố quan trọng trong bất kỳ đánh giá
kinh tế nào về ô nhiễm không khí là chi phí
của các tác động đến sức khỏe; tuy nhiên,
vấn đề này đang rất gây tranh cãi
Các chi phí sức khỏe của ô nhiễm không khí
bị chi phối bởi các tác động của nó đến tỷ lệ
tử vong, do đó bị chi phối bởi các tác động
của bụi mịn trong không khí (PM).

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ – KẺ GIẾT
NGƯỜI THẦM LẶNG

Tổng quan & Các khái niệm, thuật ngữ chính
Không khí ngoài trời thường được gọi
là không khí xung quanh

Các cách tiếp cận để đánh giá những thay đổi trong
ô nhiễm không khí
Con đường tác động
•

Lộ trình tác động
Định lượng phát thải chất ô nhiễm

•

Các tác động tổng thể được tính toán bằng
các mối quan hệ chung sau:

Tác động = Nồng độ × Tích trữ rủi ro ×
Chức năng phản hồi
Chi phí = Tác động × Đơn giá tác động
•

Chi phí thiệt hại

Mô hình phát thải và lan truyền chất
ô nhiễm
Đánh giá sự phơi bày của “Tích trữ
rủi ro”

Định lượng tác động
Định giá tiền tệ của các tác động

Tác động của lộ trình 1
•

Định lượng khí thải
•

•

Các yếu tố phát thải

Hệ số phát thải có nguồn gốc tại chỗ = Phát thải
hàng năm / Hoạt động liên quan

Hoạt động liên quan là sản xuất điện được biểu thị
dưới dạng mega-watthours (MWh) hoặc nhiệt lượng
đầu vào (GJ). Khi đó, các hệ số phát thải có nguồn
gốc tại chỗ có thể được biểu thị bằng mg phát thải khí
trên một đơn vị tổng điện năng được sản xuất (kg /
MWh) và trên một đơn vị nhiệt đầu vào (kg / GJ).
•

Lập mô hình ô nhiễm không khí

•

Phân tích sự phân tán chất ô nhiễm và hóa học
trên các quy mô không gian khác nhau.

Tác động của lộ trình 2
•

•

Xác định mức độ tiếp xúc
•

Lượng hít phải (ước tính mức độ ô nhiễm từ các
nguồn khí thải cố định và di động mà người dân tiếp
xúc hít phải)

•

Lượng hít phải phụ thuộc vào ba yếu tố chính
•

Độ cao mà khí thải được giải phóng

•

Quy mô dân số tiếp xúc với ô nhiễm

•

Điều kiện khí tượng, địa hình và nồng độ amoniac
xung quanh

Dự án Ứng phó Sức khỏe với Các chất gây ô nhiễm
Không khí ở Châu Âu (HRAPIE) do WHO-Châu Âu phối
hợp với Ủy ban EU thực hiện, là một trong những nghiên
cứu khoa học toàn diện nhất được thực hiện cho đến nay
về tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí

Tác động của lộ trình 3
•

Ước tính tác động
•

Các tác động xấu đến sức khỏe của ô nhiễm không khí xung quanh được chia thành
02 loại

Bệnh tật
•

Các tác dụng cận lâm sàng tương đối nhẹ như tăng ho, giảm chức năng phổi hoặc
tăng sử dụng thuốc, thông qua việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế của bác sĩ đa khoa,
chăm sóc tại khoa cấp cứu và nhập viện

Tử vong
•

Có hai phương pháp tính toán tỷ lệ tử vong do thay đổi mức độ tiếp xúc.
•

Hàm thống kê đáp ứng nồng độ tập trung (C-R)

Tỷ lệ phân bổ = Tỷ lệ tử vong hàng năm x Quy mô dân số nghiên cứu x % ảnh
hưởng đến sức khỏe trên mỗi lần tăng tiếp xúc x Thay đổi phơi nhiễm

•

Bảng tuổi thọ (phương pháp ước tính biểu thị các tác động đến sức khỏe theo "số năm
tuổi thọ bị mất" (YOLL) do ô nhiễm không khí)

•

PM2.5 được coi là chỉ số tốt nhất của hạt bụi cho các đánh giá định lượng

Kinh tế về ô nhiễm không khí và tác động đến sức khỏe
•

Định giá tiền tệ các tác động
•

Các tác động đến sức khỏe do thay đổi lượng khí thải
thường được được tiền tệ hóa bằng cách sử dụng đơn
giá cho:
• Giá trị của tuổi thọ thống kê (VSL),
• Giá trị của năm sống thống kê (VOLY),
• Nhập viện vì bệnh hô hấp và
• Nhập viện vì bệnh tim mạch.
• Điểm cuối cùng về sức khỏe quan trọng nhất trong
việc đánh giá các tác động đến sức khỏe của PM là tỷ
lệ tử vong, và cụ thể là tỷ lệ tử vong do phơi nhiễm
mãn tính
•

VSL: Định giá tiền tệ của VSL thường được tính bằng
cách sử dụng phương pháp "sẵn sàng thanh toán"
(WTP).

•

VOLY: ước tính tương đương hàng năm của VSL.

Giới hạn dữ liệu cho áp dụng phương pháp tiếp cận lộ
trình tác động

• Bảng kê sức khỏe
• Năng lực mô hình khí quyển
• Sự sẵn có của dữ liệu về chất lượng
không khí và sức khỏe (bao gồm cả
chi phí sức khỏe)
• Sự thay đổi dữ liệu giữa các tỉnh
• Sự khác biệt giữa các cộng đồng đô
thị và nông thôn (ví dụ: về tác động
chất lượng không khí và lợi ích của
việc giảm phát thải)

Phương pháp và công cụ đánh giá tác động
• Các chỉ số
➢ Tổng phát thải chất ô nhiễm không khí (SOx,
NOx, PM)
➢ Số người có nguy cơ rủi ro sức khỏe

➢ Chi phí kinh tế của các tác động đến sức khỏe
• Có thể có phương pháp tính toán tác động của
các kịch bản QHĐ 8, nhưng phức tạp

• Thách thức đối với VN là thiếu dữ liệu
• Có thể sử dụng các giá trị dựa trên hệ số quốc tế
phù hợp với bối cảnh Việt Nam

Phương pháp và công cụ đánh giá tác động
Vùng ảnh hưởng (Áp dụng trong ĐMC của QHĐ 7)

•

Số người bị phơi nhiễm: tăng tỷ lệ mắc bệnh và giảm tuổi thọ

•

Có thể tính toán rủi ro cho từng NMĐ hoặc nhóm NMĐ dựa trên :
➢ Mô hình phân bố (chùm) khí thải
➢ Dân số gần (các) nhà máy điện
➢ Chất lượng không khí xung quanh hiện tại ở các khu vực bị ảnh
hưởng

•

Source: SEA Report for PDP 7

Xác định 3 vùng rủi ro: (1) <5 km; (2) 5-10 km; (3) 10-30 km từ nhà
máy điện

Phương pháp và công cụ đánh giá tác động
•

Chuyển giao lợi ích
•

Các nghiên cứu quốc tế chính bao gồm:

•

Liên minh Châu Âu - Chương trình CAFE

•

Vương quốc Anh - Đánh giá Chiến lược Chất lượng Không khí

•

Mỹ - Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Quốc gia.

•

Có giá năng lượng phù hợp (gần đây nhất, đề xuất cho QHĐ 8)

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”
•

Phương pháp luận
•

Dựa trên rủi ro tử vong đối với dân số bị phơi nhiễm
cho cả nhà máy NĐ than và khí đốt tự nhiên

•

Các tác động đến sức khỏe sau đó được quy thành
tiền, với mục đích minh họa bằng cách sử dụng bằng
chứng về cách mọi người ở các quốc gia khác nhau
đánh giá sự đánh đổi giữa tiền và rủi ro từ nhiều
nghiên cứu được phân tích trong OECD (2012).

•

Thiệt hại được biểu thị trên một đơn vị hàm lượng
năng lượng hoặc sử dụng nhiên liệu bằng cách sử
dụng dữ liệu cấp quốc gia về tỷ lệ phát thải.

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”

Hình dạng của Hàm số Thiệt hại Ô nhiễm Không khí

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”
Đo lường thiệt hại ô nhiễm từ sử dụng nhiên liệu

• Tác động ô nhiễm-tử vong do đốt nhiên liệu trong nghiên
cứu được đánh giá bằng cách sử dụng các bước sau:
• Xác định mức độ ô nhiễm mà người dân bị phơi
nhiễm hít phải, cả ở quốc gia nơi phát thải khí thải, và
đối với khí thải thải ra từ các lò khói cao, ở các quốc
gia có thể bị lan truyền ô nhiễm đến
• Đánh giá mức độ ảnh hưởng của phơi nhiễm ô nhiễm
này đến nguy cơ tử vong, tính đến các yếu tố, chẳng
hạn như tuổi tác và sức khỏe của dân số, ảnh hưởng
đến tính dễ bị tổn thương do bệnh tật liên quan đến ô
nhiễm
• Quy thành tiền những ảnh hưởng đến sức khỏe
• Biểu thị thiệt hại gây ra trên một đơn vị nhiên liệu.

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”
Ước tính dân số tiếp xúc với ô nhiễm
•

Nghiên cứu dựa trên tỷ lệ hít phải
•

•

Mặc dù lượng khí thải đã được ước
tính rộng rãi đối với lượng khí thải
thải ra ở mặt đất; tuy nhiên hạn chế
hơn nhiều đối với lượng khí thải
thoát ra từ trên cao
Cách tiếp cận trong báo cáo này sử
dụng một nghiên cứu được trích dẫn
rộng rãi của Zhou và những người
khác (2006)

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”
Từ tiếp xúc ô nhiễm đến Rủi ro Tử vong
•

Báo cáo áp dụng quy trình hai (02) bước
•

•

Tỷ lệ tử vong cơ bản. Tăng nguy cơ tử vong do ô
nhiễm gia tăng do dân số ở quy mô nhất định hít phải,
tùy thuộc vào độ tuổi và sức khỏe.

Tăng tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí. Dựa trên
một số nghiên cứu hạn chế ở Mỹ đã ước tính mối
quan hệ giữa nồng độ ô nhiễm và tỷ lệ tử vong gia
tăng đối với các bệnh liên quan đến ô nhiễm — cái
gọi là chức năng đáp ứng nồng độ

Hiểu về báo cáo “Có giá năng lượng phù hợp”
Đánh giá các nguy cơ tử vong
•

•

•

Báo cáo dựa trên "mức độ sẵn sàng chi trả"
•

Sự ưa thích được biết

•

Sự ưa thích đã nêu

•

Tổn thất khả năng con người (ít được ưu tiên hơn)

Giá trị ban đầu cho việc giảm thiểu rủi ro tử vong: OECD
(2012), đánh giá rủi ro tử vong ở nhóm các nước OECD ở mức
3 triệu đô la cho mỗi người được cứu sống, giá đô la năm
2005.
Điều chỉnh thu nhập

Thực hành nghiên cứu điển hình: Áp dụng cách
tiếp cận chuyển giao lợi ích cho QHĐ 8

Khí tự nhiên
(2019 USD/t)
Than (2019
USD/t)

NOX
2,602

SO2
4,460

PM2.5
5,120

5,213

7,476

9,300
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