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Đà	  Nẵng	  là	  một	  thành	  phố	  cảng	  ở	  khu	  vực	  duyên	  hải	  miền	  Trung	  Việt	  Nam.	  Thành	  phố	  đang	  phát	  
triển	  mạnh	  mẽ	  với	  các	  ngành	  xây	  dựng,	  ngư	  nghiệp,	  thương	  mại,	  du	  lịch	  và	  một	  số	  trường	  Đại	  
học,	  và	  đang	  dần	  trở	  thành	  nơi	  hội	  tụ	  về	  tri	  thức	  và	  kinh	  tế	  quan	  trọng	  của	  khu	  vực.	  Các	  hiểm	  
họa	  khí	  hậu	  như	  nắng	  nóng	  và	  mưa	  cực	  đoan	  đang	  tạo	  nhiều	  nguy	  cơ	  cho	  người	  dân,	  các	  doanh	  
nghiệp	  và	  hệ	  thống	  cơ	  sở	  hạ	  tầng	  của	  Đà	  Nẵng.	  Đối	  tượng	  người	  lao	  động	  thu	  nhập	  thấp	  và	  lao	  
động	  nhập	  cư	  đặc	  biệt	  dễ	  bị	  tổn	  thương	  trước	  những	  tác	  hại	  của	  nắng	  nóng,	  đặc	  biệt	  là	  gánh	  
nặng	  nhiệt,	  do	  nguy	  cơ	  mất	  năng	  suất	  lao	  động	  và	  các	  ảnh	  hưởng	  về	  sức	  khỏe	  ngày	  càng	  nghiêm	  
trọng.	  	  	  

• Đến	  năm	  2050,	  giá	  trị	  trung	  bình	  của	  chỉ	  số	  nhiệt	  độ	  ban	  ngày	  sẽ	  liên	  tục	  chạm	  mức	  40°C	  
trong	  giai	  đoạn	  từ	  tháng	  5	  đến	  tháng	  9,	  và	  mùa	  nắng	  nóng	  sẽ	  kéo	  dài	  từ	  tháng	  3	  đến	  hết	  
tháng	  10,	  tức	  là	  dài	  hơn	  trước	  đây	  từ	  2–3	  tháng.	  	  

• Chỉ	  số	  nhiệt	  độ	  ban	  đêm	  trong	  những	  tháng	  nóng	  nhất	  (tháng	  6–8)	  sẽ	  không	  giảm	  xuống	  
thấp	  hơn	  mức	  trung	  bình	  29.4°C,	  làm	  giảm	  khả	  năng	  phục	  hồi	  vào	  ban	  đêm	  khi	  ngủ	  và	  
tác	  động	  tiêu	  cực	  đến	  sức	  khỏe	  với	  các	  bệnh	  như	  tiểu	  đường	  và	  huyết	  áp	  cao.	  	  

• Các	  công	  nhân	  làm	  việc	  ngoài	  trời	  và	  trong	  nhà	  có	  nguy	  cơ	  chịu	  gánh	  nặng	  nhiệt	  do	  chỉ	  số	  
nhiệt	  ban	  ngày	  sẽ	  không	  ở	  dưới	  mức	  35.1°C	  từ	  năm	  2050.	  Mức	  khuyến	  cáo	  của	  Bộ	  Y	  tế	  
đối	  với	  các	  công	  nhân	  làm	  việc	  ngoài	  trời	  là	  30°C.	  	  

• Trước	  các	  tác	  động	  của	  hiệu	  ứng	  đảo	  nhiệt	  ở	  khu	  vực	  đô	  thị,	  gánh	  nặng	  nhiệt	  đối	  với	  Đà	  
Nẵng	  trong	  tương	  lai	  sẽ	  vô	  cùng	  nghiêm	  trọng	  và	  tác	  động	  đến	  sức	  khỏe	  và	  năng	  suất	  của	  
người	  lao	  động.	  
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Tóm	  tắt	  
Đà	  Nẵng	  là	  một	  thành	  phố	  thuộc	  miền	  Trung	  Việt	  Nam	  với	  khí	  hậu	  nhiệt	  đới.	  Mùa	  khô	  hạn	  ở	  đây	  
kéo	  dài	  từ	  tháng	  4	  đến	  tháng	  8	  và	  mùa	  mưa	  kéo	  dài	  từ	  tháng	  9	  đến	  tháng	  3	  năm	  sau.	  Thành	  phố	  
nằm	  giữa	  một	  bên	  là	  biển	  một	  bên	  là	  núi	  cao	  và	  đang	  trải	  qua	  quá	  trình	  đô	  thị	  hóa	  nhanh	  chóng,	  
tạo	  nên	  dấu	  chân	  đô	  thị,	  tác	  động	  rõ	  rệt	  đến	  lĩnh	  vực	  thương	  mại	  và	  các	  khu	  dân	  cư.	  Các	  hiểm	  
họa	  tự	  nhiên	  và	  khí	  hậu	  ở	  Đà	  Nẵng	  cũng	  tương	  tự	  như	  với	  các	  tỉnh	  thành	  khác	  trong	  khu	  vực.	  
Thành	  phố	  không	  chỉ	  có	  nguy	  cơ	  về	  mưa	  bão,	  mà	  nghiêm	  trọng	  
hơn	  là	  tình	  trạng	  lũ	  lụt.	  Bên	  cạnh	  đó,	  những	  tác	  động	  của	  gánh	  
nặng	   nhiệt	   do	   nhiệt	   độ	   và	   độ	   ẩm	   cao	   gây	   ra	   vẫn	   chưa	   được	  
ngành	   y	   tế	   cộng	   đồng	   và	   cộng	   đồng	   doanh	   nghiệp	   chú	   trọng.	  
Nhận	  thức	  của	  cả	  người	  lao	  động	  và	  người	  sử	  dụng	  lao	  động	  về	  
những	   tác	   hại	   của	   nhiệt	   độ	   cao	   vẫn	   còn	   hạn	   chế	   (Dao	   et	   al.	  
2013).	  
	  
Gánh	  nặng	  nhiệt	  đã	  trở	  thành	  một	  chủ	  đề	  của	  đối	  thoại	  toàn	  cầu	  (Smith	  et	  al.,	  2014),	  khi	  các	  thảo	  
luận	  về	  BĐKH	  và	  điều	  tra	  tác	  động	  của	  gánh	  nặng	  nhiệt	  đã	  bắt	  đầu	  đưa	  ra	  những	  thông	  tin	  mang	  
tính	  báo	  động.	  Nghiên	  cứu	  cho	  thấy	  các	  tác	  động	  về	  sức	  khỏe	  có	  thể	  xuất	  hiện	  ở	  nhiều	  điều	  kiện	  
khác	  nhau	  về	  nhiệt	  độ	  và	  độ	  ẩm	  không	  khí,	  đặc	  biệt	  là	  với	  những	  người	  có	  cường	  độ	  hoạt	  động	  
cao	  (Parsons	  2006).	  Có	  nhiều	  chỉ	  số	  nhiệt	  khác	  nhau	  được	  sử	  dụng	  để	  đánh	  giá	  các	  nguy	  cơ	  sức	  
khỏe	  do	  nhiệt	  độ	  và	  độ	  ẩm	  cao	  gây	  ra.	  Nhiệt	  độ	  ở	  mức	  27°C	  và	  độ	  ẩm	  tương	  đối	  khoảng	  40%	  có	  
thể	   làm	   tăng	   cảm	  giác	  mệt	  mỏi	   và	   bực	   bội	   đối	   với	   những	  người	   khỏe	  mạnh.	  Một	   người	   khỏe	  
mạnh	  lao	  động	  tay	  chân	  ở	  mức	  trung	  bình	  đến	  cao,	  như	  các	  công	  nhân	  xây	  dựng	  hoặc	  nông	  dân,	  
có	   thể	  bắt	  đầu	   chịu	   gánh	  nặng	  nhiệt	   khi	   chỉ	   số	  nhiệt	  ở	  mức	   từ	  26°C	   trở	   lên	   (Kjellstrom	  et	   al.	  
2009;	  Parsons	  2006).	  	  
	  
Bộ	  Y	   tế	  Việt	  Nam	  đã	  đưa	   ra	   các	   khuyến	  
cáo	  cho	  người	  lao	  động	  về	  thực	  hiện	  các	  
biện	  pháp	  phòng	  ngừa	  khi	  nhiệt	  độ	  môi	  
trường	  (nhiệt	  độ	  nhiệt	  kế	  khí	  tượng	  tiêu	  
chuẩn)	   và	   ẩm	  độ	   đạt	   tới	   các	   ngưỡng	   cụ	  
thể	   nào	   đó.	   Đối	   với	   công	   nhân	   làm	   việc	  
ngoài	   trời,	  như	  thợ	  xây,	  người	  bán	  hàng	  
rong,	   nông	   dân	   và	   ngư	   dân,	   Bộ	   Y	   tế	  
(2002)	   khuyến	   cáo	   cần	   thận	   trọng	   khi	  
nhiệt	  độ	  không	  khí	  từ	  30°C	  trở	  lên	  và	  độ	  
ẩm	   từ	  80%	   trở	   lên.	  Người	   lao	  động	   làm	  
việc	   trong	   nhà	   tham	   gia	   các	   công	   việc	  
nhẹ	  nhàng,	  như	  việc	  bàn	  giấy	  về	  lý	  thuyết	  có	  thể	  chịu	  được	  mức	  nhiệt	  lên	  tới	  34°C	  và	  ẩm	  độ	  tới	  
80%	  (Bộ	  Y	  tế	  2002).	  Căn	  cứ	  các	  nghiên	  cứu	  và	  kinh	  nghiệm	  về	  điều	  kiện	  lao	  động	  trên	  toàn	  thế	  
giới,	  Bộ	  Y	  tế	  cần	  xem	  xét	  giảm	  mức	  nhiệt	  độ	  cảnh	  báo	  thận	  trọng	  xuống	  còn	  26°C	  để	  bảo	  vệ	  được	  
nhiều	  người	  lao	  động	  hơn,	  đặc	  biệt	  là	  đối	  tượng	  đang	  có	  tình	  trạng	  sức	  khỏe	  xấu	  để	  tránh	  giảm	  
năng	  suất	  lao	  động.	  

BĐKH	  và	  tác	  động	  của	  gánh	  nặng	  nhiệt	  
Các	  dự	  báo	  về	  nhiệt	  độ	  ngoài	  trời	  ngày	  và	  đêm	  trong	  tương	  lai	  và	  giá	  trị	  chỉ	  số	  nhiệt	  trong	  hầu	  
hết	  các	  kịch	  bản	  BĐKH	  đều	  cho	  thấy	  nhiệt	  độ	  sẽ	  tiếp	  tục	  gia	  tăng	  từ	  nay	  đến	  năm	  2050	  (Optiz-‐
Stapleton,	  2014).	  Nhiệt	  độ	  tăng	  đáng	  kể	  nhất	  trong	  các	  tháng	  trước	  tháng	  4–5	  và	  sau	  tháng	  9–11	  
của	  mùa	  nắng	  nóng,	  và	  mùa	  nóng	  cũng	  sẽ	  nắng	  nóng	  hơn.	  Do	  tăng	  nhiệt	  độ	  môi	  trường,	  chỉ	  số	  
nhiệt	  ban	  ngày	  bắt	  đầu	  tăng	  dần	  lên	  trên	  mức	  40°C	  trong	  thời	  gian	  từ	  tháng	  5–9,	  tạo	  nhiều	  nguy	  
cơ	  cho	  cả	  người	  lao	  động	  làm	  việc	  trong	  nhà	  và	  ngoài	  trời.	  Trung	  bình	  chỉ	  số	  nhiệt	  ban	  ngày	  sẽ	  
không	  thấp	  hơn	  mức	  35.1°C	  ở	  bất	  kỳ	  mùa	  nào	  trong	  năm	  từ	  năm	  2050,	  điều	  này	  sẽ	  đặt	  người	  lao	  
động	  làm	  việc	  trong	  nhà	  và	  ngoài	  trời	  trước	  rủi	  ro	  về	  gánh	  nặng	  nhiệt	  nếu	  không	  có	  các	  cơ	  chế	  
đối	  phó	  phù	  hợp.	  	  

Mức	  độ	  làm	  việc	  
	  (dựa	  trên	  mức	  tiêu	  tốn	  năng	  lượng)	  	  

Giá	  trị	  chỉ	  số	  
nhiệt	  (°C)	  

Nghỉ	  ngơi/việc	  bàn	  giấy	  nhẹ	  nhàng	   33	  
Hoạt	  động	  nhẹ	  nhàng	   30	  
Hoạt	  động	  cường	  độ	  trung	  bình	   28	  
Hoạt	  động	  cường	  độ	  trung	  bình-‐cao	   25	  
Hoạt	  động	  nặng	   23	  
ISO	  7243:	  Giá	  trị	  tham	  chiếu	  chỉ	  số	  nhiệt	  để	  bảo	  vệ	  
người	  lao	  động	  (Parson	  2006)	  

Chỉ	  số	  nhiệt	  	  
Ước	  tính	  mức	  cảm	  nhận	  
nhiệt	  của	  một	  người	  trong	  
một	  điều	  kiện	  thời	  tiết,	  hoạt	  
động,	  tình	  trạng	  sức	  khỏe	  và	  
trang	  phục	  nào	  đó.	  	  
.	  
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Số	  ngày	  (đêm)	  có	  chỉ	  số	  nhiệt	  vượt	  quá	  34°C	  (28°C)	  cũng	  sẽ	  gia	  tăng	  đáng	  kể	  ở	  tất	  cả	  các	  kịch	  
bản	  BĐKH.	  Nếu	  sử	  dụng	  chỉ	  số	  nhiệt	  ban	  ngày	  cho	  phép	  như	  hiện	  tại	  là	  30°C	  (tương	  đương	  mức	  
cho	  lao	  động	  ngoài	  trời),	  thì	  đến	  năm	  2050,	  nhiệt	  độ	  sẽ	  liên	  tục	  vượt	  quá	  ngưỡng	  này.	  Những	  thay	  
đổi	   về	   nhiệt	   độ	   môi	   trường	   này	   là	   phù	   hợp	   với	   dự	   đoán	   của	   Bộ	   Tài	   nguyên	   và	   Môi	   trường	  
(MONRE,	  2011).	  	  
Đến	  năm	  2050	  mùa	  nóng	  sẽ	  có	  thể	  kéo	  dài	  từ	  tháng	  3	  đến	  hết	  tháng	  10,	  tức	  là	  dài	  hơn	  trước	  đây	  
từ	  2–3	  tháng.	  Chỉ	  số	  nhiệt	  ban	  đêm	  trong	  các	  tháng	  nóng	  nhất	  (tháng	  6–8)	  sẽ	  có	  thể	  không	  giảm	  
xuống	  dưới	  29.4°C,	  làm	  giảm	  khả	  năng	  phục	  hồi	  vào	  ban	  đêm	  khi	  ngủ	  và	  làm	  trầm	  trọng	  thêm	  
tình	  trạng	  sức	  khỏe	  vốn	  có,	  gây	  ra	  các	  bệnh	  tiểu	  đường	  hay	  huyết	  áp	  cao.	  
	  
Cần	  phải	  làm	  gì?	  
Một	  nghiên	  cứu	  của	  COHED	  cho	  thấy	  các	  biện	  pháp	  phòng	  ngừa	  để	  xử	  lý	  gánh	  nặng	  nhiệt	  còn	  
hạn	  chế.	  Một	  số	  đối	  tượng—như	  các	  hộ	  do	  phụ	  nữ	  làm	  chủ	  hoặc	  những	  chủ	  cơ	  sở	  kinh	  doanh	  
nhỏ—có	  rủi	  ro	  đặc	  biệt	  lớn	  từ	  gánh	  nặng	  nhiệt	  và	  giảm	  năng	  suất	  (Dao	  et	  al.,	  2013).	  Các	  công	  
nhân	  xây	  dựng,	  lao	  động	  nông	  nghiệp,	  người	  bán	  hàng	  rong	  và	  ngư	  dân	  (các	  đối	  tượng	  làm	  việc	  
ngoài	  trời),	  và	  những	  công	  nhân	  làm	  việc	  trong	  nhà	  tham	  gia	  các	  ngành	  sản	  xuất	  hoặc	  may	  mặc,	  
hoặc	  những	  người	  làm	  việc	  trong	  môi	  trường	  nhà	  xưởng	  không	  có	  hệ	  thống	  thông	  gió	  tốt	  sẽ	  đặc	  
biệt	  bị	  ảnh	  hưởng.	  Do	  cả	  nhiệt	  độ	  ban	  ngày	  và	  ban	  đêm	  sẽ	  tiếp	  tục	  gia	  tăng	  do	  BĐKH,	  cũng	  như	  
do	  tác	  động	  của	  hiệu	  ứng	  đảo	  nhiệt	  trong	  khu	  vực	  thành	  phố	  gây	  ra	  bởi	  quá	  trình	  phát	  triển	  và	  
thay	  đổi	  sử	  dụng	  đất,	  các	  biện	  pháp	  đối	  phó	  mang	  tính	  thụ	  động	  như	  mở	  cửa	  sổ	  hay	  treo	  vải	  ướt	  
để	  làm	  không	  còn	  hiệu	  quả	  nữa.	  Người	  dân	  cần	  được	  điều	  hòa	  nhiệt	  độ,	  đặc	  biệt	  là	  vào	  buổi	  tối,	  
để	  có	  thể	  hồi	  phục	  trước	  những	  tác	  động	  của	  gánh	  nặng	  nhiệt	  đã	  chịu	  vào	  ban	  ngày.	  Những	  đối	  
tượng	  nghèo	  hơn,	  hiện	  chỉ	  dựa	  vào	  các	  biện	  pháp	  đối	  phó	  thụ	  động,	  sẽ	  bị	  ảnh	  hưởng	  nặng	  nề	  bởi	  
những	  gia	  tăng	  đã	  được	  dự	  đoán	  về	  nhiệt	  độ	  môi	  trường	  và	  chỉ	  số	  nhiệt.	  Công	  nhân	  làm	  việc	  
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ngoài	  trời	  ở	  khu	  vực	  đô	  thị	  sẽ	  có	  nguy	  cơ	  bị	  sốc	  nhiệt,	  và	  thậm	  chí	  nguy	  cơ	  tử	  vong	  rất	  cao	  vào	  
mùa	  nóng	  nếu	  chỉ	  số	  nhiệt	  cục	  bộ	  đạt	  tới	  mức	  45–55°C	  do	  tác	  động	  của	  hiệu	  ứng	  đảo	  nhiệt	  và	  
nếu	  không	  được	  nghỉ	  ngơi	  và	  áp	  dụng	  các	  biện	  pháp	  phòng	  ngừa.	  	  
	  
Để	  đảm	  bảo	  khả	  năng	  thích	  ứng	  với	  gánh	  nặng	  nhiệt,	  chúng	  tôi	  khuyến	  nghị	  rằng:	  	  

• Bộ	  Y	  tế	  Việt	  Nam	  sử	  dụng	  các	  ngưỡng	  nguy	  cơ	  sức	  khỏe	  lớn	  hơn	  để	  bảo	  vệ	  người	  lao	  
động,	  tương	  tự	  như	  đã	  áp	  dụng	  ở	  các	  nước	  khác,	  để	  có	  thể	  	  khuyến	  cáo	  cho	  các	  doanh	  
nghiệp	  về	  những	  biện	  pháp	  phòng	  ngừa	  khi	  nhiệt	  độ	  rơi	  vào	  các	  khoảng	  cảnh	  báo.	  	  

• Cần	  xây	  dựng	  hệ	  thống	  cảnh	  báo	  nhiệt	  để	  thông	  báo	  cho	  các	  doanh	  nghiệp,	  người	  lao	  
động	  và	  người	  dân	  Đà	  Nẵng	  khi	  nhiệt	  độ	  vượt	  quá	  ngưỡng	  an	  toàn.	  	  

• Cần	  thiết	  lập	  các	  khu	  vực	  hóng	  mát	  gần	  những	  nơi	  có	  nhiều	  đối	  tượng	  dễ	  bị	  tổn	  thương	  
mà	  COHED	  đã	  xác	  định	  để	  đảm	  bảo	  cung	  cấp	  đủ	  phương	  tiện	  làm	  mát	  và	  bảo	  vệ	  cho	  
những	  người	  lao	  động	  dễ	  bị	  tổn	  thương.	  
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