BẢN TIN DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM

Lời chào mừng
POP & PCB:

“Sát thủ vô hình”

DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB
tại Việt Nam
Quản lý PCB: Không chỉ là trách
nhiệm của các bên thực hiện dự án
Nỗ lực vì một Việt Nam

AN TOÀN VỚI PCB
dừng sử dụng PCB
năm 2020 và tiêu hủy an toàn năm 2028

Việt Nam sẽ

Giới thiệu về

và Dự án quản lý PCB tại Việt Nam

BẢN TIN DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM

Thông qua Bản tin này, chúng tôi hy vọng các thông tin hữu ích về các chất POP và PCB
sẽ được cung cấp như một nguồn tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý nhà nước,
các cán bộ, nhân viên làm việc tại các tổ chức trong nước, quốc tế, công ty, doanh
nghiệp... liên quan đến lĩnh vực hóa chất nguy hại, các chất POP và PCB và các độc giả
quan tâm đến lĩnh vực này.
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam
Giám đốc Ban Quản lý dự án PCB hợp phần TCMT/ATMT
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Lời chào mừng
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến

Thứ trưởng
Bùi Cách
Tuyến hiện là
Tổng cục
trưởng Tổng
cục Môi
trường, Trưởng
Ban Chỉ đạo
Dự án Quản lý
PCB tại Việt
Nam, đồng
thời là Giám
đốc Ban Quản
lý dự án PCB hợp phần TCMT/ATMT.
Việt Nam đã tham gia 17 Công ước quốc
tế về môi trường, trong đó về lĩnh vực
quản lý an toàn hóa chất nguy hại, Việt
Nam đã ký kết các Công ước như: Công
ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu
cơ khó phân hủy (POP); Công ước Basel
về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới
các chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ
chúng; Công ước Cấm phát triển, sản
xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hóa học và
Phá hủy các loại vũ khí này; Công ước của
Tổ chức Lao động thế giới về An toàn hoá
chất tại nơi làm việc,…
Liên quan đến lĩnh vực quản lý an toàn
hoá chất và chất thải chứa hóa chất độc

hành nhiều văn bản pháp quy và đang
tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp về
bảo vệ môi trường. Các biện pháp chế tài
và kinh tế phù hợp với kinh tế thị trường
cũng đang được tăng cường để đáp ứng
yêu cầu phòng ngừa và kiểm soát ô
nhiễm.
Công ước Stockholm về các chất POP
được thông qua vào ngày 22 tháng 05
năm 2001 và có hiệu lực vào ngày 19
tháng 05 năm 2004 với mục tiêu chung là
bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường
trước nguy cơ do các chất POP gây ra.
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Stockholm vào ngày 22 tháng 07 năm 2002 và
trở thành thành viên thứ 14 của Công
ước.
Để thực hiện Công ước Stockholm, Việt
Nam đã ban hành Kế hoạch quốc gia thực
hiện Công ước Stockholm theo Quyết định
số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (Kế
hoạch 184) với nội dung là quản lý an
toàn, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ POP tại
Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Công ước
Stockholm và mục tiêu phát triển bền
vững của Việt Nam.

hại (trong đó có POP), Việt Nam đã ban

SỐ 1 – THÁNG 8/2012

3

BẢN TIN DỰ ÁN QUẢN LÝ PCB TẠI VIỆT NAM

Kế hoạch gồm có nhiều đề án, dự án ưu tiên
thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau
để kiểm soát, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ
các chất POP theo mục tiêu chung của Công
ước Stockholm.
Kế hoạch 184 đã quy định rõ vai trò của các
bộ, ngành trong việc quản lý POP bao gồm:
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công
Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Quốc phòng,… và các địa
phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ
quan đầu mối, điều phối các hoạt động
quản lý các chất POP tại Việt Nam.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng
đồng là một trong các hoạt động quan trọng
để triển khai thực hiện Công ước Stockholm
tại Việt Nam.
Hoạt động này nhằm cung cấp các thông tin
liên quan đến POP và đặc biệt là sự nguy
hại của các hợp chất POP tới môi trường và
sức khỏe cộng đồng, từ đó thay đổi hành vi
của người lao động về thực hành an toàn,
mang lại sự hiểu biết tốt hơn cho công
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chúng về rủi ro và an toàn liên quan đến các
chất POP, đồng thời thúc đẩy các hoạt động
quản lý an toàn các chất POP của các cơ
quan có chức năng và thẩm quyền.
Hoạt động truyền thông tới cộng đồng sẽ
được thực hiện thông qua các kênh truyền
thông như: báo viết, truyền thanh, truyền
hình, internet, các tài liệu in (tờ rơi, áp
phích, sổ tay về những câu hỏi thường gặp,
bản tin theo quý,...), các hoạt động đào tạo
cho các cán bộ quản lý, công nhân viên có
tiếp xúc với POP, phổ biến thông tin, tập
huấn cho đội ngũ phóng viên, nhà báo về
rủi ro đối với môi trường và sức khỏe liên
quan đến POP.
Trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện
Công ước Stockholm tại Việt Nam, Chính
phủ Việt Nam đã cùng với Ngân hàng Thế
giới triển khai Dự án “Quản lý PCB tại Việt
Nam” (2010 – 2014), với sự hỗ trợ tài chính
của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) để quản
lý an toàn PCB - một trong 22 nhóm chất
POP đã được quy định trong Công ước
Stockholm.
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”Bản tin POP & PCB” là một trong các sản phẩm truyền thông của Dự án PCB được xây
dựng để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về POP nói chung và PCB nói riêng, đáp
ứng các hoạt động truyền thông cho Công ước Stockholm.
Bản tin sẽ giúp người đọc tiếp cận các thông tin cơ bản và mới nhất về hợp chất POP, bao
gồm cả hợp chất PCB, về sự nguy hại của chúng đến môi trường và sức khỏe. Bản tin cũng
là kênh thông tin đăng tải, cập nhật các hoạt động, kết quả của Dự án Quản lý PCB tại Việt
Nam.
Thông qua Bản tin này, chúng tôi hy vọng các thông tin hữu ích về các chất POP và PCB sẽ
được cung cấp như một nguồn tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý nhà nước, các cán
bộ, nhân viên làm việc tại các tổ chức trong nước, quốc tế, công ty, doanh nghiệp... liên
quan đến lĩnh vực hóa chất nguy hại, các chất POP và PCB và các độc giả quan tâm đến lĩnh
vực này.
Cùng với đó, Bản tin này cũng sẽ là công cụ hỗ trợ việc trao đổi thông tin, tương tác giữa
các bộ, ban, ngành liên quan trong lĩnh vực hóa chất và chất thải chứa hóa chất, về vấn đề
sử dụng, lưu giữ, vận chuyển và các biện pháp quản lý, kiểm soát và xử lý POP/PCB để từ
đó có sự phối hợp tốt hơn trong các hoạt động quản lý và xử lý chất thải nguy hại nói chung
và POP/PCB nói riêng.
Qua Bản tin này, chúng tôi mong sẽ nhận được các ý kiến đóng góp và phản hồi của quý
độc giả về các thông tin liên quan đến POP và PCB. Những ý kiến đóng góp của quý độc giả
cũng sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn việc xây dựng Bản tin trong các kỳ tiếp theo; học tập,
tích lũy thêm kinh nghiệm để phát huy, xây dựng các sản phẩm truyền thông tương tự về
các chất POP và kiểm soát ô nhiễm đối với hóa chất độc hại được tốt hơn.
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả!
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Dự án
Quản lý PCB tại Việt Nam
Phạm Mạnh Hoài
Mục tiêu
Mục tiêu chung:
Mục tiêu chung của Dự án Quản lý PCB tại
Việt Nam là “Xây dựng năng lực quốc gia
của Việt Nam nhằm quản lý PCB và lưu trữ
an toàn một lượng lớn PCB tại các tỉnh
trình diễn nhằm tiêu hủy trong tương lai”.

Mục tiêu cụ thể:
Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế
quản lý PCB; xây dựng Kế hoạch
hành động quốc gia quản lý PCB;
Trình diễn các hoạt động quản lý an
toàn PCB trong một số ngành chính
có sử dụng PCB và trong phạm vi khu
vực trình diễn được lựa chọn;
Tăng cường năng lực cho các bên liên
quan về quản lý an toàn PCB; nâng
cao nhận thức cộng đồng về quản lý
an toàn PCB.

Đối tượng
Cán bộ quản lý nhà nước từ Trung
ương đến địa phương;
Cán bộ lãnh đạo, kỹ thuật, người lao
động tại các doanh nghiệp sản xuất
điện, sản xuất công nghiệp, cơ sở tái
chế dầu, tiêu hủy chất thải nguy hại,
và các phòng thí nghiệm;
Cộng đồng, các tổ chức kỹ thuật, xã
hội và các cơ quan báo chí trên toàn
quốc.

Hoạt động
Dự án bao gồm 5 hợp phần chính:
Hoàn thiện khung pháp lý quản lý
PCB và Kế hoạch hành động quốc gia
quản lý PCB;
Trình diễn quản lý PCB;
Tăng cường năng lực;
Giám sát và đánh giá;
Quản lý Dự án.
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Các
Các bên
bênthực
thực hiện
hiện
Cơ quan tài trợ: Quỹ Môi
trường Toàn cầu (GEF) tài trợ
thông qua Ngân hàng Thế giới
(WB).
Cơ quan chủ quản: Tổng cục
Môi trường (TCMT) - Bộ Tài
nguyên và Môi trường (Bộ
TNMT), trong đó Cục Kiểm soát
ô nhiễm đóng vai trò nòng cốt.
Cơ quan chủ quản các dự án
thành phần: Cục Kỹ thuật an
toàn và Môi trường công nghiệp
(Cục ATMT) thuộc Bộ Công
Thương (Bộ CT) và Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN).

Thời gian
Thời gian
Dự án được thực hiện trong
5 năm, từ tháng 3/2010 đến
tháng 12/2014.

Các kết quả chính
Đã phối hợp với TCMT sửa đổi và ban
hành:
QCVN 41:2011 về đồng xử lý chất thải nguy
hại trong lò nung xi măng;
QCVN 40:2011 về nước thải công nghiệp.

Đã tổ chức hội thảo/đào tạo về:
Phát hiện nhanh PCB trong các sản phẩm,
thiết bị cho cán bộ kỹ thuật, quản lý nhà
nước;
Kỹ năng truyền thông PCB cho cán bộ kỹ
thuật, quản lý nhà nước, nhà báo;
Phân tích chính xác PCB cho cán bộ phòng
thí nghiệm;
Kiểm soát xuất nhập khẩu các vật liệu, thiết
bị chứa PCB cho cán bộ hải quan, cảnh sát
môi trường, cán bộ quản lý thị trường;
Các quy định về PCB trong hệ thống tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường của
Việt Nam cho cán bộ quản lý ngành thuộc
các ban ngành liên quan.

Đã thực hiện các hoạt động khác:
Xây dựng “Phuơng pháp luận kiểm kê PCB",
đảm bảo kết quả thống nhất cho các hoạt
động kiểm PCB trên toàn quốc;
Khảo sát ban đầu về kiểm kê dầu biến thế
chứa PCB.

Truy cập http://pops.org.vn để biết thêm chi
tiết hoạt động dự án.
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POP & PCB: “Sát

thủ vô hình”
Phạm Mạnh Hoài

PCB là một trong 22 nhóm chất ô nhiễm
hữu cơ khó phân hủy (POP), tồn tại ở thể
lỏng tại nhiệt độ phòng, không mùi, không
vị, có màu từ trong suốt đến vàng nhạt và
không thể phát hiện bằng mắt thường.
POP là từ viết tắt của các chữ tiếng Anh Persistant
Organic Polutants, được dùng cho các hóa chất/nhóm
hóa chất hữu cơ độc hại bền vững trong môi trường
với 4 đặc tính chính: (i) độc tính cao; (ii) khó phân
hủy trong môi trường tự nhiên; (iii) khả năng di
chuyển và phát tán xa; (iiii) khả năng tích tụ sinh học
cao: hấp thụ dễ dàng vào các mô mỡ và tích tụ trong
cơ thể của các sinh vật sống (tích tụ sinh học) theo
chuỗi thức ăn. POP gây nguy hại đến sức khoẻ con
người và môi trường.
PCB là từ viết tắt của các chữ tiếng Anh
Polychlorinated Biphenyls, là nhóm chất hữu cơ thuộc
danh sách các nhóm chất POP. PCB là một nhóm hợp
chất thơm của halogen được tạo thành khi thay thế từ
1 đến 10 nguyên tử hiđro trong phân tử biphenyl
bằng các nguyên tử clo. PCB có 10 đồng đẳng và 209
đồng phân, trong đó 130 đồng phân được sản xuất
thương mại. PCB tồn tại ở thể lỏng tại nhiệt độ
phòng, không mùi, không vị, có màu từ trong suốt
đến vàng nhạt và không thể phát hiện bằng mắt
thường. PCB có xu hướng tồn tại bền vững trong mọi
môi trường. Mức độ phân hủy hoặc chuyển hóa PCB
phụ thuộc vào số lượng nguyên tử clo và vị trí thế của
chúng. PCB có thời gian bán hủy trung bình trong đất,
trầm tích, nước mặt là 6 năm.
SỐ 1 – THÁNG 8/2012

PCB không sinh ra trong tự nhiên
mà do con người sản xuất thành
các sản phẩm công nghiệp dưới
nhiều tên thương mại khác nhau
(Aroclor, Askarel...).
PCB được tổng hợp lần đầu
tiên tại Đức vào năm 1881, và
thương mại hóa năm 1929 bởi
Công ty hóa chất Swann (Mỹ)
như một chất phụ gia được sử
dụng trong một số ngành công
nghiệp như dầu cách điện máy
biến thế và tụ điện, dầu thủy lực
và dầu cắt công nghiệp, sơn, mực
in, giấy không chứa carbon, chất
dính, chất bôi trơn, chất bịt kín,
chất làm dẻo trong PVC và cao su
nhân tạo, thuốc trừ sâu, chất
chống cháy (trong vải, thảm, bọt
polyurethane…).

Sau khi phát hiện tính độc hại
của chất này, nhiều nước trên
thế giới đã dừng sản xuất PCB
từ những năm 1970.
Theo thống kê, từ năm 1930
đến 1993, thế giới đã sản xuất
1,3 triệu tấn PCB, trong đó chỉ
có 4% bị phân hủy, 31% tồn
tại trong môi trường (đất liền
và ven biển), phần còn lại tập
trung chủ yếu ở ngành điện, là
chất phụ gia trong dầu của các
thiết bị điện như máy biến thế,
tụ điện.
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PCB & sức khỏe?

Ngộ độc tập thể từ PCB ?

Con người bị phơi nhiễm PCB qua các con đường
tiêu hóa, hô hấp và tiếp xúc qua da. Riêng trẻ sơ
sinh có thể bị phơi nhiễm PCB từ sữa mẹ khi người
mẹ bị phơi nhiễm PCB. PCB có thể gây ra các ảnh
hưởng cấp tính và mãn tính đối với sức khỏe.
Trong trường hợp cấp tính, cơ quan đầu tiên bị
PCB tác động là gan, gây thương tổn như: nổi
mụn, cháy da và bỏng mắt.

Năm 1968 ở Nhật Bản, dầu ăn
sản xuất từ cám của một nhà
máy sản xuất đã bị nhiễm PCB
thông qua bộ phận trao đổi nhiệt
của dây chuyền sản xuất. Sự cố
này đã khiến hơn 1.800 người bị
bệnh nặng.

Với trường hợp mãn tính, PCB có thể tồn tại lâu
dài trong mô mỡ và tích lũy trong cơ thể, gây tác
hại nghiêm trọng đối với sức khỏe như ung thư,
tác động đến hệ sinh sản (rối loạn nội tiết) và phát
triển của trẻ (ảnh hưởng hệ thần kinh, chỉ số IQ).
PCB được tìm thấy trong gan, mô tế bào, não, da
và máu, thậm chí cả trong máu ở cuống rốn.

PCB & môi trường?
Khi có sự cố (nổ, rò rỉ dầu) từ các thiết bị điện
hoặc các thiết bị xử lý, lưu giữ dầu, PCB có thể
được phát thải vào môi trường, di chuyển với một
khoảng cách dài và tồn tại trong môi trường theo
thời gian theo chuỗi thức ăn. PCB được tìm thấy
trong nước, đất, trầm tích, thậm chí trong mô mỡ
của động vật và cả ở những người sống tại vùng
Bắc Cực, nơi không có các hoạt động công nghiệp.

Còn tiếp (bản tin số 2)

Năm 1979, một sự cố tương tự
đã xảy ra ở Đài Loan. Một tai nạn
máy móc đã làm chất PCB xâm
nhập vào dầu cám. Khoảng 2.000
người bị ngộ độc sau khi ăn phải
dầu cám có lẫn chất PCB.
Ngộ độc PCB không chỉ làm cho
nạn nhân chịu hậu quả như bị
đau dạ dày và phát ban ở ngoài
da, mà còn làm cho con cái của
họ chịu một số ảnh hưởng về thể
chất, trí não và nhận thức.
Sự kiện được báo cáo gần đây
nhất là ô nhiễm thức ăn ở Bỉ năm
1999 khi 25 lít dầu máy biến thế
đã chảy ra một khu thu gom chất
thải tái chế làm thức ăn cho gia
súc. Tổng chi phí để giải quyết
hậu quả này là hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

PCB tại Việt Nam?
Việt Nam không sản xuất PCB nhưng nhập khẩu thiết bị và dầu có khả năng chứa PCB
như: dầu biến thế, dầu cách điện, dầu công nghiệp (dầu thuỷ lực, dầu turbine khí, dầu
bôi trơn và chất phụ gia nhựa) từ cuối những năm 1940 và đã ngừng nhập khẩu vào
khoảng những năm 1980, khi các nước trên thế giới ngừng sản xuất PCB do bắt đầu ý
thức được mức độ nguy hiểm, độc hại của PCB đối với con người và môi trường.
Kết quả kiểm kê sơ bộ năm 2006 với 32.000 thiết bị, chủ yếu là máy biến áp, tụ điện và
máy cắt đã chỉ ra 5.204 thiết bị thuộc diện nghi ngờ có chứa PCB với số dầu trên 2.000
tấn. Báo cáo kết quả hoạt động này ước tính số thiết bị nghi ngờ chứa PCB có thể lên tới
10.000 thiết bị với tổng số dầu chứa trong đó dao động từ 4.000 đến 9.000 tấn dầu. Việt
Nam đã có kế hoạch hoàn thành kiểm kê tổng thể PCB trên toàn quốc trước năm 2014.
SỐ 1 – THÁNG 8/2012
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Nỗ lực vì một Việt Nam

An toàn với PCB
Giáng Hương
Xin ông vui lòng cho biết lộ trình quản lý và thải bỏ PCB
tại Việt Nam?

Phóng viên Tạp
chí Môi trường đã
có cuộc trao đổi
với ông Nguyễn
Văn Thanh, Phó
cục trưởng Cục
Kỹ thuật an toàn
và Môi trường
công nghiệp (Bộ
CT), Phó Giám
đốc Ban quản lý
dự án Quản lý
PCB về kế hoạch
quản lý và thải
bỏ an toàn PCB
tại Việt Nam.

Việt Nam đã phê chuẩn công ước Stockholm và sẽ thực hiện việc quản
lý và thải bỏ an toàn PCB trước năm 2028 theo cam kết. Quá trình này
được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ nay đến 2014, tập
trung chủ yếu vào công tác xây dựng năng lực, xác định và giám sát
việc sử dụng, quản lý an toàn và thải bỏ các thiết bị nhiễm PCB cũng
như tìm hiểu các công nghệ xử lý phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Dầu thải có chứa PCB sẽ được lưu trữ cách ly để phục vụ cho quá trình
xử lý an toàn ở giai đoạn 2.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả và tiến độ thực
hiện Dự án quản lý PCB tại Việt Nam?
Tính đến thời điểm hiện nay, Dự án đã thực hiện được 2 năm trong
tổng thời gian 5 năm. Trong 2 năm thực hiện, Dự án đã tập trung chủ
yếu vào ba hoạt động chính là hoàn thiện khung pháp lý cho việc quản
lý an toàn PCB tại Việt Nam; truyền thông nâng cao nhận thức và tăng
cường năng lực về kiểm soát PCB cho các tổ chức, cá nhân liên quan
và cộng đồng; và các hoạt động kỹ thuật để chuẩn bị kiểm kê toàn
diện PCB trên toàn quốc, tiến tới lưu giữ an toàn PCB.
Về hoàn thiện khung pháp lý, Dự án đã hoàn thành việc sửa đổi và
ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2011 về đồng xử
lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng và quy chuẩn QCVN
40:2011 về nước thải công nghiệp. Hiện nay Dự án đang xúc tiến hoàn
thành và đề xuất lên Bộ chủ quản xem xét về thông tư quy định về
quản lý thiết bị, hàng hóa, sản phẩm, vật liệu có chứa hóa chất PCB.
Về trình diễn kỹ thuật, Dự án đã hoàn thành Phuơng pháp luận kiểm
kê PCB trên toàn quốc, thực hiện kiểm kê ban đầu về dầu biến thế, thử
nghiệm công nghệ xử lý và đang xúc tiến các gói thầu triển khai công
tác kiểm kê, các hoạt động xác định địa điểm dự kiến xây kho chứa
PCB trên toàn quốc.

SỐ 1 – THÁNG 8/2012
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Về nâng cao năng lực, dự án đã tổ chức thành công 10 khóa đào tạo và tập huấn cho 700 cán
bộ trên phạm vi toàn quốc về phát hiện nhanh và phân tích chính xác PCB và nâng cao năng
lực kiểm soát xuất nhập khẩu các vật liệu, thiết bị chứa PCB, kỹ năng truyền thông PCB cũng
như các quy định pháp lý hiện hành về quản lý PCB cho cán bộ thuộc các sở, ban, ngành,
trường học, viện nghiên cứu, trung tâm, phóng viên và các doanh nghiệp. Cổng thông tin
pops.org.vn cũng đã được đưa vào vận hành nhằm hỗ trợ cho các hoạt động này cũng như
cho việc quản lý Dự án.

Xin ông cho biết Việt Nam còn bao nhiêu dầu nhiễm PCB?
Theo kết quả kiểm kê và ước tính sơ bộ năm 2006, Việt Nam có khoảng 9.000 tấn dầu cách
điện chứa PCB. Con số thực tế có thể lớn hơn do hiện tượng lây nhiễm chéo trong quá trình lọc
và tái sử dụng dầu. Dự án hiện đang xúc tiến đánh giá và kiểm kê tổng thể để đưa ra được
con số chính xác hơn thông qua 2 hoạt động kiểm kê trong và ngoài ngành điện.

Xin ông cho biết tại sao các nhà khoa học lại gọi PCB là “Sát thủ vô hình”?
PCB là hợp chất hữu cơ khó phân huỷ có tính độc hại cao và bền trong môi trường, có khả
năng tích lũy sinh học cao, phân tán, lan truyền rộng và nhất là mang tính “ngấm dần”. Như
chúng ta đã biết, trong sản xuất cũng như sinh hoạt, khi tiếp xúc với các chất độc hại như
PCB, dù trực tiếp hay gián tiếp qua chuỗi thức ăn, PCB được tích tụ đến một ngưỡng nhất định
mới phát sinh ra các triệu chứng có thể nhận biết. Khi đó, việc chữa chạy là hết sức khó khăn
và hệ quả có thể ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo.

Theo ông khó khăn lớn nhất trong việc quản lý và tiêu hủy an toàn PCB là
gì?
Để có thể quản lý và tiêu hủy an toàn PCB trước năm 2028 như đã đề ra trong Kế hoạch quốc
gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, Việt Nam phải
xác định được chính xác các nguồn nhiễm PCB và lượng dầu, vật liệu chứa PCB. Như đã trình
bày ở trên, một trong những khó khăn chính trong việc quản lý PCB là hiện tượng lây nhiễm
chéo khi bổ sung dầu hoặc tái sử dụng dầu từ các thiết bị có PCB sang các thiết bị “sạch” khác,
điều này sẽ gây khó khăn trong việc xác định và quản lý các thiết bị chứa PCB, nhất là các
thiết bị bị lây nhiễm mới. Ngoài ra, hiện tại phương pháp xác định mẫu dầu và vật liệu nhiễm
PCB là phân tích bằng sắc ký khí. Phương pháp này yêu cầu thời gian và chi phí cao. Trong
khuôn khổ hoạt động kiểm kê PCB trên toàn quốc của Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam, các
nguồn lây nhiễm PCB chính sẽ được xác định và các dấu hiệu nhận biết sẽ được đưa ra để
giảm hiện tượng lây nhiễm chéo cũng như tạo điều kiện cho việc tiếp tục giám sát và quản lý
sử dụng thiết bị chứa PCB và tiến tới thải bỏ an toàn.
Xin chân thành cảm ơn ông.
SỐ 1 – THÁNG 8/2012
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Văn bản pháp lý
Nguyễn Anh Tuấn
Việt Nam sẽ dừng sử dụng PCB vào năm 2020 và tiêu hủy an toàn vào
năm 2028
Công ước Stockholm
Công ước Stockholm là một hiệp ước toàn cầu
ra đời với mục đích bảo vệ sức khoẻ con nguời
và môi trường trước rủi ro từ các chất ô nhiễm
hữu cơ khó phân hủy. Công ước đã được thông
qua ngày 22/5/2001 và có hiệu lực từ ngày
17/5/2004 với 172 quốc gia tham gia. Việt
Nam là một trong 14 quốc gia đầu tiên phê
chuẩn Công ước Stockholm (vào ngày
22/7/2002). Cục Kiểm soát ô nhiễm là cơ quan
đầu mối triển khai Công ước Stockholm ở Việt
Nam.
Công ước Stockholm yêu cầu các bên tham
gia, là các quốc gia hoặc các tổ chức kinh tế
khu vực hợp nhất, phải:
Nỗ lực trong việc quản lý, giảm thiểu liên
tục và tiến tới loại bỏ việc sản xuất và sử
dụng POP;
Loại bỏ việc sử dụng PCB trong thiết bị (ví
dụ, các máy biến thế, tụ điện hoặc các loại
vật liệu khác chứa PCB) vào năm 2025;
Quản lý và tiêu hủy an toàn các chất lỏng
chứa PCB và thiết bị có hàm lượng PCB trên
0,005% chậm nhất vào năm 2028;
Thực hiện báo cáo tiến độ loại bỏ PCB 5
năm một lần.
Công ước Stockholm yêu cầu các bên tham
gia, trong phạm vi năng lực của mình, phải
thúc đẩy việc cung cấp thông tin, nâng cao
nhận thức và đào tạo cho cộng đồng.
SỐ 1 – THÁNG 8/2012

Kế hoạch quốc gia Thực hiện
Công ước Stockholm
Công ước Stockholm yêu cầu các nước
tham gia đệ trình Kế hoạch thực hiện
quốc gia (NIP) tới Hội nghị các bên trong
vòng 2 năm kể từ khi thông qua Công
ước. Việt Nam đã hoàn thành Kế hoạch
quốc gia thực hiện Công ước Stockholm
về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy (Kế hoạch quốc gia thực hiện
Công ước Stockholm) vào năm 2006 và
đệ trình chính thức tới Công ước vào
tháng 9 năm 2007.
Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước
Stockholm được chính phủ phê duyệt tại
quyết định số 184/2006/QĐ-TTg, trong
đó đã xác định 15 phạm vi ưu tiên hành
động. Quản lý và tiêu hủy PCB là ưu tiên
thứ 5 và thứ 6 (khôi phục các vị trí nhiễm
PCB và loại bỏ sử dụng PCB trong công
nghiệp, đặc biệt trong các thiết bị điện).
Căn cứ Kế hoạch quốc gia thực hiện
Công ước Stockholm, Việt Nam sẽ giảm
thiểu phát thải PCB vào môi trường, loại
bỏ việc sử dụng PCB trong các thiết bị,
máy móc vào năm 2020 (sớm hơn so với
yêu cầu của Công ước) và tiêu hủy an
toàn PCB vào năm 2028.

12

Các văn bản hiện hành liên quan đến quản lý PCB tại Việt
Về quản lý PCB
Chỉ thị số 29/1998/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công
tác quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật và các chất POP đã chỉ ra dầu
máy biến thế, dầu thải và các sản
phẩm có PCB bị cấm thải loại ra môi
trường. Các sản phẩm chứa PCB sẽ bị
hạn chế và từng bước bị cấm sử dụng;
Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị
định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
108/2008/NĐ-CP đã liệt kê PCB vào
danh sách các hóa chất được buôn
bán có điều kiện và quản lý bởi Bộ
TNMT;
Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công
ước Stockholm nêu rõ thời hạn ngừng
sử dụng PCB tại Việt Nam là năm 2020
và thời điểm tiêu hủy an toàn vào năm
2028.

Về nhập khẩu PCB
Hiện nay chưa có quy định riêng cho việc
nhập khẩu hóa chất PCB và các vật lệu
chứa PCB. Tuy nhiên, PCB cũng nằm
trong phạm vi quy định của Thông tư số
01/2006/TT-BCN và Thông tư số
10/2006/TT-BCN về việc Hướng dẫn quản
lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và
sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất
ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật
thuộc diện quản lý chuyên ngành.
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Về bảo quản, vận chuyển PCB
Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, trong
đó có hợp chất PCB trên đường thủy nội địa
được quy định tại Nghị định số 29/2005/NĐCP của Chính phủ về danh mục hàng hóa
nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy
hiểm trên đường thủy nội địa;
PCB cũng được liệt kê thuộc nhóm các chất
và hàng nguy hiểm khác thuộc Nghị định số
104/2009/NĐ-CP của Chính phủ về vận
chuyển đường bộ các hàng hóa nguy hiểm.

Về quản lý chất thải nhiễm PCB như
một loại chất thải nguy hại (CTNH)
Hoạt động quản lý CTNH nói chung, trong đó
có quản lý chất thải có chứa PCB tuân thủ
theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ
TNMT;
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 07:2009/BTNMT
hiện hành về ngưỡng CTNH có quy định
ngưỡng PCB trong chất thải là 5 ppm (5 phần
triệu);
Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT
hiện hành về nước thải công nghiệp nêu rõ
giá trị giới hạn của PCB trong nước thải loại A
và loại B lần lượt là 0,003 mg/l và 0,01 mg/l.

Về xử lý, tiêu hủy CTNH chứa PCB
Hiện nay, việc xử lý, tiêu hủy CTNH được thực
hiện theo các quy định tại Thông tư số 12/2011/
TT-BTNMT, Quyết định số 60/2002/QĐBKHCNMT về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật
chôn lấp CTNH và một số văn bản pháp luật
quy định về bãi chôn lấp CTNH, tiêu chuẩn thiết
kế do Bộ Xây dựng ban hành.

Nội dung các văn bản sẽ được trình bày chi tiết
trong các bản tin tiếp theo.
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Quản lý PCB
Không chỉ là trách nhiệm của các bên thực hiện Dự án
Nguyễn Anh Tuấn
Trách nhiệm quản lý PCB tại Việt Nam được quy định như sau:

Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường
chia sẻ trách nhiệm quản lý PCB, điều phối và
đảm bảo cách thức quản lý chất thải nguy hại
(CTNH) và chất hóa học hợp lý trên phạm vi toàn
quốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội: đào tạo, tập huấn về an toàn và
sức khỏe cho các cán bộ công nhân
viên làm việc với thiết bị có thể chứa
PCB.

Bộ Công Thương quy định việc sản xuất, đăng
ký, sử dụng, thương mại, xuất nhập khẩu chất
hóa học công nghiệp và ngành được sử dụng các
chất hóa học.

Tổng cục Hải Quan: thanh kiểm tra
xuất nhập khẩu POP trong đó có PCB.

Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định các
hoạt động quản lý CTNH. Tổng cục Môi trường
thuộc Bộ TNMT chịu trách nhiệm quản lý CTNH
và do vậy quản lý PCB. Ba đơn vị thuộc TCMT
chịu trách nhiệm quản lý CTNH và quản lý PCB
là:
Cục Kiểm soát ô nhiễm (triển khai, điều
phối Kế hoạch quốc gia, ban hành quy
chuẩn môi trường và các hoạt động quản
lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm);

Cục Cảnh sát phòng, chống tội
phạm về môi trường (C49) thuộc
Bộ Công an: phát hiện các vi phạm về
môi trường.
Cục Quản lý môi trường y tế thuộc
Bộ Y tế: đảm bảo hiệu quả môi
trường đối với các hoạt động y tế và
môi trường sức khỏe. Các chất POP,
trong đó có PCB, được hình thành
không chủ định trong các lò đốt chất
thải y tế.

Cục Quản lý chất thải (quản lý chất thải
công nghiệm và đô thị, bao gồm giấy phép
hành nghề quản lý CTNH);
Cục Đánh giá tác động môi trường
(đánh giá và phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường cho tất cả các cơ sở
xử lý và tiêu hủy CTNH).
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Tổ chức thực hiện Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam
Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ
thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) là
cơ quan tài trợ Dự án.
Tổng cục Môi trường (TCMT) - Bộ Tài
nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), trong
đó Cục Kiểm soát ô nhiễm đóng vai trò
nòng cốt trong việc quản lý Dự án.
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp (Cục ATMT) thuộc Bộ Công
Thương (Bộ CT) và Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) là cơ quan chủ quản các
dự án thành phần của Dự án.

Liên hệ

Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF)
Website: www.gef.monre.gov.vn

Ngân hàng Thế giới (WB)
Website: www.worldbank.org.vn

Cục Kiểm soát ô nhiễm
Tổng cục Môi trường
10 Tôn Thất Thuyết,
Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 84.4.3795.6854
Email: cuckson@vea.gov.vn
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Cục Kỹ thuật an toàn và
Môi trường công nghiệp
Bộ Công Thương
25 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 84.4.2221.8320
Email: cucatmt@moit.gov.vn
Website: www.atmt.gov.vn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
18 Trần Nguyên Hãn
Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 84.4.2220.1371
Email: ctv.evn@gmail.com
Website: www.evn.com.vn
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Mọi câu hỏi, góp ý, xin liên hệ

EVN

HỎI ĐÁP
Có thể tìm thấy PCB ở đâu?
Do có các ưu điểm: kém dẫn điện, khả năng truyền nhiệt tốt, ổn định ở nhiệt độ cao, chịu
được axit, kiềm và hóa chất… PCB đã được sản xuất và sử dụng phổ biến trên thế giới trong
công nghiệp và đời sống trong giai đoạn 1930 - 1993. PCB được tìm thấy trong các ứng dụng:

Các hệ thống kín:
 Chất cách điện
trong các máy biến
thế





Các hệ thống mở:
 Chất bôi trơn trong dầu và mỡ
 Chất chống thấm nước và chất chống cháy trong gỗ, giấy,
vải và da

Dung dịch điện
môi trong các tụ
điện




Chất phủ bề mặt trong sản xuất giấy

Chất lỏng thuỷ lực
trong các thiết bị
nâng, xe tải hay
bơm cao áp





Tồn dư trong thùng chuyên chở thuốc trừ sâu

Chất phụ gia trong keo hồ, sơn hay lớp bảo vệ chống xói
mòn
Chất xúc tác polyme hoá trong hóa dầu
Chất phụ gia trong dầu ngâm trong kính hiển vi

Sau gần 20 năm dừng sản xuất trên toàn thế giới, phần lớn các nghiên cứu, khảo sát chỉ còn
tìm thấy PCB trong các thiết bị điện như máy biến thế, dầu cách điện và một số thiết bị nâng
hạ công nghiệp. Các thiết bị này có thể chứa từ vài mg đến hàng chục nghìn mg PCB trong
mỗi kg dầu. Ngoài ra hiện nay PCB vẫn còn được tìm thấy với hàm lượng tương đối cao trong
các vật liệu bịt kín tại một số nước trên thế giới.
Do tính độc hại của PCB đối với sức khỏe con người và môi trường, Công ước Stockholm yêu
cầu các nước thành viên xác định, kiểm soát, quản lý và thải bỏ an toàn các thiết bị và chất
thải có chứa từ 50 mg trên mỗi kg dầu, tương đương với lượng PCB trong dầu là 50 ppm (50
phần triệu). Việt Nam cam kết dừng sử dụng PCB trước năm 2020 và tiêu hủy an toàn trước
năm 2028.
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vào tháng 9/2012 - PCB và ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường

