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Hỏi: Khí nhà kính/Hiệu ứng nhà kính là 

gì? Tại sao gọi là khí nhà kính mà 

không gọi đơn giản là khí thải? 

Đáp: Trước khi nói về hiệu ứng nhà kính – 

greenhouse effects, thiết nghĩ cũng cần 

nên nói qua về môi trường. Danh từ môi 

trường – environment chỉ bắt đầu thông 

dụng ngay từ sau đại chiến thứ hai. Từ lúc 

Luật EPA ra đời năm 1973, người Mỹ mới 

chú ý nhiều đến danh từ nầy. Mãi cho tới 

năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh và sự 

hâm nóng toàn cầu ở Rio de Janeiro, Brazil quy tụ trên 150 nguyên thủ quốc già cảnh 

báo về hiện tượng trai đất nóng dần lên. VÀ từ đó, hiệu ứng nhà kính được nhắc đến… 

 Vậy Hiệu ứng nhà kính là gì? 

Trong nhà kính, ánh sáng mặt trời đi vào và nhiệt được giữ lại. Hiệu ứng nhà kính mô 

tả một hiện tượng tương tự trên quy mô hành tinh nhưng thay vì lớp kính của nhà kính, 

một số loại khí nhất định đang ngày càng làm tăng nhiệt độ toàn cầu. 

Bề mặt Trái đất chỉ hấp thụ chưa đến một nửa năng lượng của mặt trời, trong khi bầu 

khí quyển hấp thụ 23% và phần còn lại được phản xạ trở lại không gian. Các quá trình 

tự nhiên bảo đảm rằng lượng năng lượng đến và đi bằng nhau, giữ cho nhiệt độ của 

hành tinh ổn định. 

Khí nhà kính là những khí trong khí quyển có ảnh hưởng đến sự cân bằng năng 

lượng của trái đất. Chúng gây ra cái gọi là hiệu ứng nhà kính. Các khí nhà kính được 

biết đến nhiều nhất, carbon dioxide (CO2), mêtan và nitơ oxit N2O, có thể được tìm thấy 

tự nhiên ở nồng độ thấp trong khí quyển. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể từ 

đầu thế kỷ trước do nhiều nguồn nhân tạo khác nhau. 

Ngoài các khí vi lượng này, chỉ có thể được tìm thấy ở nồng độ rất thấp trong khí quyển, 

hơi nước có lẽ là khí nhà kính quan trọng nhất. Tuy nhiên, nó chỉ đóng một vai trò 

quan trọng trong mối quan hệ với hiệu ứng nhà kính tự nhiên, vì khả năng hấp thụ hơi 

nước trong không khí liên quan trực tiếp đến nhiệt độ. Do đó, hơi nước có rất ít ảnh 

hưởng đến sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra. 

Tuy nhiên, hoạt động của con người dẫn đến việc tăng phát thải khí nhà kính. Không 

giống như các khí khác trong khí quyển như oxy và nitơ, khí nhà kính bị mắc kẹt trong 

bầu khí quyển, không thể thoát ra khỏi hành tinh. Khí nhà kính trở lại bề mặt, nơi nó 

được tái hấp thu. 



Hiệu ứng nhà kính là cách thức mà nhiệt năng bị giữ lại gần bề mặt Trái đất bởi "khí nhà 

kính." Những chất khí giữ nhiệt này có thể được coi như một tấm chăn quấn quanh Trái 

đất, giữ cho hành tinh này hoạt động tốt hơn so với khi không có chúng. 

 

Tại sao khí nhà kính mang đến hiệu ứng nhà kính? 

Tác dụng của việc này là làm ấm bề mặt Trái đất và tầng khí quyển thấp hơn. Khí nhà 

kính được gọi như vậy vì nó hấp thụ bức xạ hồng ngoại từ Mặt trời dưới dạng nhiệt, 

được lưu chuyển trong khí quyển và cuối cùng bị mất vào không gian. 

 

Hiệu ứng nhà kính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu như thế nào? 

Tác nhân chính của biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số khí trong bầu khí 

quyển của Trái đất giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó rò rỉ trở lại không gian và từ đó, 

gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu. 

Tại sao gọi là khí nhà kính mà không gọi đơn giản là khí thải?  

Giản dị thôi. Vì khí thải do tự nhiên hay do con người điểu gây ra ít hay nhiều hiệu ứng 

nhà kính 

Hỏi: Các khí nào gây ra hiệu ứng nhà kính hay được xem là khí thải 

nhà kính? 

Đáp: Các loại khí nhà kính là gì? 

- Khí cacbonic (CO2) 

- Mêtan (CH4) 

- Ôxít nitơ (N2O) 

- Khí phát thải trong quá trình sản xuất công nghiệp: Hydrofluorocarbons (HFCs) 

Perfluorocarbons (PFCs), Lưu huỳnh hexafluoride (SF6), Nitrogen trifluoride (NF3). 

Hỏi: Khí thải nhà kính từ đâu ra? Bao nhiêu phần là trong tự nhiên, bao nhiêu phần 

là do con người gây ra? 

Đáp: Khí thải đến từ nhiều lĩnh vực: chúng ta cần nhiều giải pháp để khử cacbon dioxide 

trong việc phát triển kinh tế. 

Rõ ràng là từ việc nầy, một loạt các lĩnh vực và quy trình góp phần vào việc phát thải 

toàn cầu. Điều này có nghĩa là không có giải pháp đơn lẻ hoặc đơn giản nào để đối phó 

với biến đổi khí hậu. Nếu chỉ tập trung vào năng lượng, hoặc giao thông, lương thực, 

hoặc phá rừng là không đủ. 

Ngay cả trong lĩnh vực năng lượng – chiếm gần 3/4 lượng khí thải – không có cách 

nào giải quyết đơn giản cả. Ngay cả khi chúng ta có thể khử cacbon hoàn toàn trong 

việc cung cấp điện, chúng ta cũng cần phải điện khí hóa tất cả hệ thống sưởi và phương 

tiện giao thông đường bộ. Và chúng ta vẫn có khí thải từ việc vận chuyển đường bộ, 



đường biến, và đường hàng không những thứ mà chúng ta chưa có công nghệ phát thải 

ra CO2 thấp – để giải quyết vấn đề 

Hiệu ứng nhà kính là gì và tại sao nó lại gây ra nhiều vấn đề tiêu cực cho con người? 

Khí nhà kính gây ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe. Chúng gây ra 

biến đổi khí hậu bằng cách giữ nhiệt, do đó ảnh hưởng đến nhiều loài khác nhau trong 

khí hậu vốn đã khô cằn. Biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính cũng góp phần gây 

ra thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng, hạn hán và gián đoạn nguồn cung cấp lương thực. 

10 nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì? 

10 nguyên nhân hàng đầu của sự nóng lên toàn cầu: - Chất thải - Nhà máy điện - Khoan 

dầu - Giao thông và Phương tiện di chuyển - Chủ nghĩa tiêu dùng “vô tội vạ” - Khai thác 

nông nghiệp - Công nghiệp hóa: Công nghiệp hóa cổ điển tiêu thụ nhiều năng lượng 

hóa thạch - Đánh bắt quá mức. Cá là một trong những nguồn cung cấp protein chính 

của con người và hiện nay rất nhiều người trên thế giới dựa vào ngành công nghiệp 

này.  

Hỏi: Những hoạt động nào của con người gây ra các loại khí thải nhà kính? Các 

nguồn phát thải khí nhà kính? 

Đáp: Hoạt động của con người tạo ra các khí nhà kính như thế nào? 

Hoạt động của con người tạo ra các khí nhà kính như thế nào? Than đá được đốt cháy 

để tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng sẽ tạo ra CO2. 

Than, dầu và khí đốt tự nhiên tiếp tục cung cấp năng lượng cho nhiều nơi trên thế giới. 

Cacbon là nguyên tố chính trong các loại nhiên liệu này và khi chúng được đốt cháy để 

tạo ra điện, vận chuyển năng lượng hoặc cung cấp nhiệt, chúng sẽ tạo ra CO2. 

Khai thác dầu khí, khai thác than và bãi chôn lấp rác thải chiếm 55% lượng khí metan 

do con người gây ra. Khoảng 32% lượng khí thải metan do con người thải ra là do bò, 

cừu và các loài nhai lại khác lên men thức ăn trong dạ dày của chúng. 

Phân hủy phân và trồng lúa cũng gây phát thải khí metan trong ngành nông nghiệp.Khí 

thải oxit nitơ do con người gây ra phần lớn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp. Vi 

khuẩn trong đất và nước chuyển đổi nitơ thành oxit nitơ một cách tự nhiên, nhưng việc 

sử dụng phân bón và thải ra ngoài sẽ làm tăng thêm quá trình này bằng cách đưa nhiều 

nitơ vào môi trường hơn. 

Khí fluor - chẳng hạn như hydrofluorocarbon, perfluorocarbon và lưu huỳnh hexafluoride 

- là những khí nhà kính không xuất hiện tự nhiên. Hydrofluorocarbon là chất làm lạnh 

được sử dụng thay thế cho chlorofluorocarbon (CFC) - chất làm suy giảm tầng ozon, đã 

bị loại bỏ dần nhờ Nghị định thư Montreal. Những khí nhà kính khác được sử dụng trong 

công nghiệp và thương mại. 

Mặc dù các khí nhà kính Fluor hóa ít phổ biến hơn nhiều so với các khí nhà kính khác 

và không làm suy giảm tầng ozon như khí CFC, nhưng chúng vẫn rất mạnh. Trong 



khoảng thời gian 20 năm, khí Fluor tác động đến hiện tượng nóng lên toàn cầu gấp 

16.300 lần so với CO2. 

Hỏi: Tác động của khí nhà kính lên trái đất? 

Đáp: Sự tan băng của các khối băng. ... 

Ngập lụt các đảo và thành phố ven biển. ... 

Bão sẽ tàn khốc hơn. ... 

Sự di cư của các loài vì nhiệt độ không khí thay đổi bất thường, không còn giữ chu kỳ tự 

nhiên như trước kia nữa. 

Sa mạc hoá các vùng màu mỡ. ... 

Ảnh hưởng đến nông nghiệp và chăn nuôi. 

Hỏi: Tác hại của khí nhà kính lên môi trường, sức khỏe, đời sống, sinh kế? 

Đáp: Chỉ trong vài thập kỷ qua: 

Nhiệt độ tăng cao đã làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. 

Các dải băng ở Nam Cực đã tan ra. 

Mùa cháy rừng kéo dài hàng tháng và xảy ra ở nhiều nơi, mà trước đó đã không xảy ra. 

Các rạn san hô đã bị tẩy trắng và biến mất dần dần... 

Muỗi ngày càng mở rộng lãnh thổ, có khả năng truyền bệnh cũng như sức đề kháng với 

thuốc mạnh hơn gây thiệt hại cho con người nhiều hơn. 

Hỏi: Tác hại lớn nhất của khí nhà kính là gì? 

 

 

 

Đáp: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng gây nên tình trạng biến đổi khí hậu, sẽ ảnh 

hưởng rất nghiêm trọng đến 

đời sống con người cũng 

như môi trường xung quanh. 

Cụ thể như sau:Ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến nguồn 

nước 



• Hiệu ứng nhà kính có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả lượng nước và chất lượng 

nước trên Trái đất: 

Thiếu hụt nước uống cho các loài sinh vật. 

Thiếu nước cho nông nghiệp (tưới tiêu, nuôi trồng thủy hải sản,...). công nghiệp (cung 

cấp cho thủy điện), cho lâm nghiệp (nạn cháy rừng,...) 

• Hiện tượng biến đổi khí hậu trên Trái Đất 

Hiện tượng biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong các khoảng thời gian xác 

định và có thể so sánh được. Hiện tượng này trước đây chỉ xuất hiện ở một số khu vực 

và trong một giai đoạn nhất định do sự biến đổi của tự nhiên. Tuy nhiên, hiện tượng này 

ngày một xảy ra thường xuyên hơn trên phạm vi toàn cầu vì dưới tác động của con 

người, hàm lượng phát thải khí CO2 ngày một tăng cao. 

•  Hiện tượng cháy rừng tự phát 

Một trong những nguyên nhân gây cháy rừng tự phát phải kể đến là do sự thay đổi rõ 

rệt của khí hậu. Dưới tác động của hiệu ứng nhà kính, Trái đất ngày một nóng lên khiến 

nhiệt độ cũng thay đổi bất thường, biên độ nhiệt theo đó mà ngày càng dao động mạnh 

lên và giữ ở mức cao. Chính vì thế mà ở những nước nhiệt đới, nhiệt độ sẽ cao và làm 

cho mùa hè trở nên khắc nghiệt hơn. Chính vì vậy mà hiện tượng cháy rừng diễn ra 

ngày một phổ biến hơn. 

• Hiện tượng hạn hán cháy rừng 

Khi nhiệt độ trái đất tăng cao dẫn đến hiện tượng cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn. 

Cháy rừng tác động xấu đến sức khỏe, kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng của mỗi quốc 

gia. Và đây chính là nguyên nhân trực tiếp giết chết nhiều loài sinh vật, gây mất cân 

bằng sinh thái. 

• Tác động đến các loài sinh vật 

Hiện tượng Trái đất nóng lên sẽ làm thay đổi điều kiện sống bình thường của các loài 

sinh vật. Điều đó đã khiến cho nhiều loài sinh vật sinh vật không thể thích nghi, môi 

trường sống bị thu hẹp mà dần biến mất, tuyệt chủng. 

• Dẫn đến hiện tượng băng tan 

Khi nhiệt độ trái đất đủ cao sẽ làm tan nhanh băng tuyết ở Nam cực và Bắc cực, điều 

này sẽ dẫn đến mực nước biển tăng quá cao, 

Nếu mực nước biển dâng cao quá mức thì tương lai không xa, một số quốc gia sẽ bị 

nhấn chìm, không còn tên trên bản đồ thế giới. 

 

• Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người 



Hiệu ứng nhà kính sẽ khiến ô nhiễm môi trường, nguồn nước nghiêm trọng, đó chính là 

những yếu tố dẫn đến nhiều bệnh tật và bệnh dịch phát tán tràn lan ảnh hưởng đến hệ 

miễn dịch và sức khỏe của con người. 

Tình trạng mưa nắng bất thường ở nhiều nơi trên thế giới sẽ là điều kiện thuận lợi cho 

nhiều vi khuẩn truyền nhiễm bệnh sinh sôi và phát triển. Lúc này, sẽ có rất nhiều loại 

bệnh mới xuất hiện, con người chưa kịp phát minh ra loại thuốc chữa trị kịp thời, tỷ lệ tử 

vong rất cao. 

Hỏi: Mức độ khí nhà kính hiện nay trên toàn cầu ra sao? Đã tăng tới mức nào trong 

thời gian gần đây? 

Đáp: Mặc dù có những kết ước của hơn 190 nguyên thủ quốc gia trong Thượng đỉnh 

Hân nóng toàn cầu, COP 21 vào tháng 11/2015 ở Paris, nhưng từ ngay sau đó sự tích 

tụ của các khí gây ra hâm nóng trong bầu khí quyển đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 

2020 bất chấp đại dịch hạn chế việc đi lại trên toàn thế giới qua thống kê của Tổ chức 

Khí tượng Thế giới (WMO). 

Lượng các khí CO2, mê-tan và oxít nitơ đã tăng hơn mức trung bình hàng năm trong 10 

năm qua. 

WMO cho biết điều này sẽ làm tăng nhiệt độ vượt quá các mục tiêu của thỏa thuận 

Paris. COP21 

Những con đường vắng thời Covid-19 đã chứng kiến lượng khí thải carbon từ phương 

tiện giao thông giảm mạnh trong thời gian phong tỏa, cách ly, nhưng nồng độ khí thải 

này trong khí quyển vẫn tăng 

Khoảng một nửa lượng khí thải từ hoạt động của con người được cây cối, đất đai và đại 

dương hấp thụ. Nhưng khả năng hấp thụ của chúng có thể khác nhau rất nhiều, tùy 

thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa và các yếu tố khác. 

Một vấn đề khác là trong thập kỷ qua, lượng 

khí thải CO2 đã tăng dần. 

Vì vậy, mặc dù sản lượng carbon đã giảm vào 

năm ngoái, mức tăng trong khí quyển vẫn lớn 

hơn mức trung bình trong giai đoạn 2011-

2020. 

Theo Bản tin về Khí nhà kính hàng năm của 

WMO, khí CO2 đạt 413,2 phần triệu trong khí 

quyển vào năm 2020 và tăng lên đến 427 ppm 

vào tháng 2/2022 so với thời tiền công nghiệp 

là 280 ppm. 

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu 

COP26 tại Glasgow vào tháng 11/2021 được 



coi là rất quan trọng nếu biến đổi khí hậu được kiểm soát. Gần 200 quốc gia đang được 

yêu cầu về kế hoạch cắt giảm khí thải, và nó có thể dẫn đến những thay đổi lớn đối với 

cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

"Với đà gia tăng nồng độ khí nhà kính hiện nay, ước tính nhiệt độ tăng vào cuối thế kỷ 

này vượt xa các mục tiêu của Thỏa thuận Paris là 1,5 đến 2 độ C so với mức tiền công 

nghiệp", Tổng thư ký Tổ chức khí tượng Thế giới-WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho 

biết và nhận định: "Chúng ta đang đi chệch hướng." 

Hỏi: Thực trạng phát khí thải nhà kính tại VN hiện nay 

Đáp: Rác sinh hoạt và phế thải kỹ nghệ là hai nguyên nhân chinh gây ra hiệu ứng nhà 

kính ở Việt Nam. 

Bãi chôn lấp (BCL) chất thải rắn là một trong các nguồn phát sinh khí nhà kính (KNK) 

đặc biệt là khí methan (CH4). Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá mức độ 

phát sinh khí nhà kính tại 15 bãi chôn lấp tại đồng bằng sông Hồng để đề xuất giải pháp 

giảm thiểu. Phương pháp đo được áp dụng là phương pháp lấy mẫu tĩnh theo thời gian 

(04 thời điểm, mỗi thời điểm cách nhau 20 phút), kết quả cho thấy tốc độ phát sinh khí 

trung bình đối với CO2 , CH4 và N2O lần lượt là: 19,1; 12,1 và 0,012 mg/m2 /giờ. Tốc 

độ phát sinh khí nhà kính tương đương đạt 351 tấn CO2 eq/ha/năm. Thời gian sử dụng 

ô chôn lấp, kỹ thuật che phủ tạm thời và lớp phủ vĩnh viễn ô chôn lấp, hệ thống thu hồi 

khí bãi rác là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể tới tốc độ phát sinh KNK, theo đó thời 

gian phát sinh khí lớn nhất là 1-2 năm đầu tại các BCL không có lớp che phủ đạt chuẩn 

và không có hệ thống thu khí. Do đó, việc đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế và vận hành cho 

những tiêu chí này là cần thiết nhằm đảm bảo cắt giảm phát thải KNK và giảm thiểu tiềm 

năng biến đổi khí hậu từ hoạt động chôn lấp CTR. 

 

Hỏi: Chúng ta có thể ngưng hẳn, hay chỉ có thể giảm, khí nhà kính? 

Ngưng bằng cách nào, giảm bằng cách nào? 

Nếu không ngưng, không giảm thì hậu quả thế nào? Giới chuyên môn dự báo 

chuyện gì sẽ xảy ra? 

 



Đáp: Trong Hội nghị Thượng đỉnh COP21 tại Paris vào tháng 12 năm 2015, 196 lãnh 

đạo quốc gia trên thế giới đã đồng ý và chuẩn thuận sau 15 ngày nhóm họp về nguyên 

nhân và giải pháp cho sự hâm nóng toàn cầu như sau: 

• Khí Carbonic – CO2 là tác nhân gây ra sự hâm nóng toàn cầu hiện tại; 

• Và nếu không giảm thiểu sự phát thải CO2 từ nay (2015) cho đến 2100, trái đất sẽ 

nóng lên khoảng 1,5 – 40C; 

• Từ đó, có những kết ước phụ là lời hứa của từng quốc gia tham dự sẽ giảm phát 

thải khí carbonic theo từng giai đoạn v.v…; 

• Cũng như các kết ước cho những quốc gia “giàu” về tài chánh (100 tỷ US$/năm) và 

phương tiện cho các quốc gia “nghèo” (đang phát triển) để thực thi việc tiết giảm trên 

• Và kết ước chung cho 196 quốc gia là “cố gắng” ngăn chận sự hâm nóng toàn cầu 

cho đến năm 2100 là dưới 20C và tối ưu là dưới 1,50C. 

Sau 7 năm “kết ước”, hiện tại cho thấy là thỏa ước COP21 hoàn toàn không hữu hiệu 

vì nhiều lý do khách quan và chủ quan: 

Thỏa ước không có tính ràng buộc mà chỉ dựa vào…lời hứa của từng quốc gia mà thôi. 

Chỉ sau hai năm (2017) các nước Á Châu chiếm 2/3 tổng số khí thải, và TC trong năm 

2018 đã xử dụng 20% lượng than đá nhiều hơn so với năm 2015. 

Thỏa ước không đặt ra biện pháp chế tài, không trừng phạt; cho nên không có quốc gia 

nào tuân thủ cả dù đã hứa! 

Sự hâm nóng toàn cầu đang gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu của chúng ta đã và đang 

gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy đây là lý do tại sao việc chống lại biến đổi 

khí hậu là rất cấp thiết 

"Sự hâm nóng toàn cầu" đề cập đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu chánh yếu do nồng 

độ ngày càng tăng của các khí nhà kính trong khí quyển. “Sự Biến đổi khí hậu” đề cập 

đến những thay đổi ngày càng tăng trong các thước đo khí hậu trong một thời gian dài 

- bao gồm cả lượng mưa, nhiệt độ và các kiểu gió. 

Chúng ta đã biết sự hâm nóng toàn cầu đang gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu của 

chúng ta đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. 

Không quá muộn để làm chậm tốc 

độ biến đổi khí hậu và ngăn chặn 

những tác động tồi tệ nhất của 

cuộc khủng hoảng khí hậu - 

miễn là chúng ta hành động 

ngay hôm nay. Với sự giúp đỡ 

của bạn, chúng tôi có thể tấn 

công thử thách này. 

Giải pháp trồng cây là biện pháp 

tốt và rẻ nhất để giải quyết khủng 



hoảng khí hậu. Phải làm từ ngay bây giờ…  Martin Luther từng nói rằng, "Ngay cả khi 

tôi biết rằng ngày mai thế giới sẽ tan rã, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình." Nhưng 

hóa ra việc trồng cây ngày hôm nay có thể giúp thế giới không bị tàn phá vào ngày mai. 

Một nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí Science cho thấy rằng “việc 

khôi phục đất rừng ở quy mô toàn cầu có thể giúp thu giữ carbon trong khí quyển và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu”. Khi cây cối lớn lên, chúng hấp thụ và lưu trữ lượng khí thải 

carbon dioxide đang gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nghiên cứu mới này ước tính 

rằng một chương trình trồng trọt trên toàn thế giới có thể loại bỏ 2/3 lượng khí thải, theo 

The Guardian. 

Hỏi: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có 1,7 tỷ ha đất không có cây, trên đó 

1,2 nghìn tỷ cây bản địa sẽ phát triển một cách tự nhiên. Các hệ sinh thái có thể 

hỗ trợ thêm 0,9 tỷ ha rừng liên tục, tăng hơn 25% diện tích rừng, bao gồm hơn 500 

tỷ cây. Diện tích đó chiếm khoảng 11% tổng diện tích đất và tương đương với diện 

tích của Hoa Kỳ và TC hợp lại. 

Đáp: Trong phân tích của họ, các nhà khoa học đã loại trừ các khu vực đô thị và tất cả 

các cánh đồng được sử dụng để trồng hoa màu, mặc dù chúng có bao gồm đất chăn 

thả, trên đó các nhà nghiên cứu cho biết một vài cây cũng có thể mang lại lợi ích cho 

cừu và gia súc. 

“Đánh giá định lượng mới này cho thấy phục hồi [rừng] không chỉ là một trong những 

giải pháp thay đổi khí hậu, mà nó còn là giải pháp hàng đầu”, Tom Crowther thuộc 

trường đại học Thụy Sĩ ETH Zürich, 

Ông cho biết thêm rằng: “Các dự án hiệu quả nhất là phục hồi với giá 30 US cent 

một cây. “Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể khôi phục [một nghìn tỷ] cây với giá [300 

tỷ USD], mặc dù rõ ràng điều đó có nghĩa là hiệu quả và hiệu quả to lớn. Nhưng cho đến 

nay đó là giải pháp rẻ nhất từng được đề nghị”. 300 tỷ đô la sẽ nằm trong tầm tay của 

một liên minh các nhà từ thiện tỷ phú và các nguồn tài trợ tư nhân khác nhằm giải quyết 

chi phí cho việc trồng 1.000 tỷ cây nầy. 

Để thực hiện điều đó, chúng ta có thể tài trợ cho nỗ lực trồng cây với số tiền tương 

đương số tiền mà người đóng thuế Mỹ chi mỗi năm để trả lãi cho khoản nợ quốc gia 

(266 tỷ USD). 

Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, định giá cacbon và loại bỏ dần than đều là 

những giải pháp quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, các mục 

tiêu giảm phát thải mạnh mẽ hơn cũng cần thiết để duy trì sức khỏe lâu dài của 

con người và bảo vệ môi trường. 

Cần hành động ngay bây giờ”. 

Trong suốt Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc 

về biến đổi khí hậu (COP26), Liên minh châu Âu và Mỹ đã phát động Cam kết Khí metan 



toàn cầu. Theo đó, hơn 100 quốc gia đặt mục tiêu cắt giảm 30% lượng khí mêtan phát 

thải trong các ngành năng lượng, nông nghiệp và rác thải vào năm 2030. 

Mặc dù còn gặp nhiều thách thức, nhưng thế giới có thể đón nhận nhiều cơ hội hơn. Từ 

năm 2010 đến năm 2021, các chính sách đã được đưa ra để giảm lượng khí thải hàng 

năm xuống 11 gigaton vào năm 2030. Các cá nhân có thể tham gia Chiến dịch ActNow 

của Liên Hợp Quốc để đưa ra ý tưởng thực hiện các hành động tích cực với khí hậu. 

Bằng cách đưa ra các lựa chọn có ít tác động tiêu cực hơn đến môi trường, mọi người 

đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra giải pháp và ảnh hưởng đến sự thay đổi. 

Mọi người có thể hỗ trợ nhau để nhân rộng tác động tích cực và tạo ra sự thay đổi trên 

quy mô lớn. 

Còn các giải pháp khác đã được đề nghị như” – Thu hồi khí CO2, nhốt khí dưới biển…lọc 

các khí thải từ nhà máy bằng hóa chất…rất tốn kém và không có tính khả thi cao.. 

Các nhà khoa học cho biết, nạn cháy rừng, lũ lụt và thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế 

giới trong những tháng gần đây chỉ là bước khởi đầu cho những gì có thể xảy ra trong 

tương lai nếu sự nóng lên toàn cầu tiếp tục diễn ra, khi cơ quan hàng đầu thế giới về 

biến đổi khí hậu chuẩn bị cảnh báo về nguy cơ nghiêm trọng sắp xảy ra đối với hệ thống 

khí hậu toàn cầu. 

Uỷ ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (The Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC) vừa qua đã công bố một bản báo cáo mang tính bước ngoặt, một bản 

đánh giá toàn diện nhất từ trước tới nay về tình hình khí hậu toàn cầu. Bản báo cáo 

được công bố chưa đầy ba tháng trước các cuộc đàm phán quan trọng của Liên hợp 

quốc nhằm xác định tương lai của sự sống trên Trái Đất vào tháng 11 sắp tới nầy. 

Theo tin tức của VOA phát ngày 27/10 vừa qua, cho đến nay, các cam kết bổ sung kể 

từ hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc trước đó ở Scotland năm ngoái đã loại được 0,5 

tỷ tấn khí thải nhà kính tương đương CO2, ít hơn 1% lượng phát thải toàn cầu ước tính 

vào năm 2030, báo cáo hàng năm của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) cho thấy 

hôm 27/10. 

Trừ khi được tăng cường, những lời hứa cho đến nay có thể sẽ dẫn đến nhiệt độ tăng 

2,8 độ C vào cuối thế kỷ này, cao hơn 0,1 độ C so với ước tính năm ngoái. Trong khi 

các quốc gia tìm cách cải thiện vấn đề, một số nước đề nghị các hành động tiếp theo 

với điều kiện phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính và kỹ thuật quốc tế. Báo cáo cho biết những 

cam kết “có điều kiện” này, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể làm giảm sự hâm nóng 

xuống mức tăng 2,4 độ C, trong khi các cam kết vô điều kiện có thể dẫn đến mức tăng 

2,6 độ C, báo cáo cho biết. 

Chúng ta hy vọng Thượng đỉnh COP 27 sẽ diễn ra tại Ai Cập vào cuối tháng 11 tới đây, 

các nguyên thủ quốc giả cùng các nhà khoa học sẽ hoạch định những giải pháp khả thi 

và hữu hiệu khác để hạn chế sự hâm nóng toàn cầu qua việc giảm sự phát thải khí CO2. 



Nhưng dù sao đi nữa, dù có khuynh hướng nào đi nữa, chúng ta vẫn nhận thấy việc 

phát thải khí CO2 vào không khí là một trong nhiều nguyên nhân khác nữa làm cho bầu 

khí quyển “nóng” lên trong hiện tại, và mỗi quốc gia (và chúng ta) đều có trách nhiệm 

liên đới. 

Vì vậy, cần phải động não nhiều hơn nữa về những phương pháp hạn chế (vì không thể 

nào chấm dứt được) việc phát thải trên: 

• Tiền: Thay đổi công nghệ sạch, cần đầu tư nguồn vốn vào nghiên cứu cũng như 

chấp nhận chậm phát triển trong giai đoạn chuyển tiếp; 

• Chấm dứt hẳn việc xử dụng năng lượng hóa thạch. Điều nầy không dễ vì, nếu lấy 

Hoa Kỳ làm thí dụ, lượng than đá của xứ nầy còn đủ dùng cho 250 năm nữa, Mỹ 

không thể chấm dứt việc dùng than trong một sớm một chiều được, nhưng kỹ nghệ 

nầy đã được thay thế bằng phương pháp “hóa khí” – “gasification” than đá trước khi 

biến thành điện năng, giảm hơn 90% việc phát thải khí CO2 so với phương pháp cổ 

điển bằng cách đốt than đá trực tiếp; 

• Việc áp dụng các loại năng lượng tái tạo (renewable energies) cũng cần phải cân 

nhắc lại vì, năng lượng tái tạo như thủy điện sẽ không phát thải khí nhà kính, nhưng 

lại hủy hoại hệ sinh thái toàn vùng. Chính vì vậy mà Ngày Môi trường Thế giới năm 

nay 2021 cổ súy cho việc phục hoạt hệ sinh thái toàn cầu; 

• VIệc cải tiến công nghệ thực phẩm và lương thực để thích ứng với điều kiện khí hậu 

khắc nghiệt hơn nữa trong tương lai nhằm giảm thiểu nguồn nước tiêu thụ cũng như 

phân bón và các hóa chất bảo vệ thực vật. Cân bằng nguồn lương thực động vật và 

thực vật sẽ là một tác động không nhỏ trong việc giảm thiểu việc phát thải khí 

Carbonic; 

• Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần phải xét lại thói quen và cung cách ăn uống của 

chúng ta nhứt là đối với những người sống trong những quốc gia có nguồn lương 

thực dồi dào và ăn quá nhiều “thịt” như ở Hoa Kỳ? 

• Một gợi ý khác nữa là, nếu chúng ta không giảm thiểu được nguồn phát thải khí CO2 

vào bầu khí quyển do điều kiện đặc thù của từng quốc gia, một giải pháp khác được 

nêu ra là “làm nguội trái đất bằng cách đưa vào bầu khí quyển một lớp mây tinh thể 

- Salt crystal clouds…để ngăn chận bớt tia sáng mặt trời do hiện tượng phản chiếu 

gây ra. Đây là một ý tưởng độc đáo của một số khoa học gia nghiên cứu về neo-

energie (năng lượng mới). Từ đó, trái đất sẽ bớt…nóng lên! 

Chừng ấy suy nghĩ thiết nghĩ cũng quá đủ cho các lãnh đạo toàn cầu và những nhà 

khoa học có viễn kiến của nhân loại suy gẫm. 

Còn riêng đối với mỗi người trong chúng ta, với tư cách của một người dân toàn cầu, ý 

thức bảo vệ môi trường cần phải phát xuất từ trong TIM và hành động do Ý CHÍ, chứ 

không qua …LỜI NÓI! 

Qua cảnh báo và các đề nghị giải quyết vấn nạn hôm nóng toàn cầu của những nhà 

chuyên môn, chúng ta, tất cả những người con của toàn cầu cần phải ý thức rõ hơn và 

phải có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề: 



• Hạn chế việc xử dụng nguồn nước bừa bãi như hiện tại. Một người Mỹ trung bình 

tiêu thụ 200 gallon nước/ngày, trong lúc đó nhiều nơi ở Phi Châu chưa có đủ 1 

lít/ngày! 

• Đừng lạm dụng việc đi lại bằng phương tiện di chuyển bằng xe cộ. XỬ dụng việc 

đi lại bằng xe đạp nếu có thể; 

• Hạn chế tiêu dùng điện năng khi không thực sự cần thiết. 

Làm chừng ấy chuyện hạn chế kể trên chúng ta đã đóng góp vào việc bảo vệ trai đất 

cũng như làm giảm sự phát thải khí CO2 vào khí quyển, tức hạn chế phần nào sự hâm 

nóng toàn cầu. 

Cám ơn Quý vị đã lắng nghe… 

Mai Thanh Truyết 

San Jose 27/10/2022 

 


