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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam là một trong những làng nghề truyền thống khá độc đáo và nổi 

tiếng, được hình thành cách đây 500 năm. Ngày nay hoạt động của 

làng nghề gốm Thanh Hà, không chỉ có ý nghĩa giữ gìn nét văn hóa 

truyền thống dân tộc, mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng cho 

du khách các miền gần xa trong hành trình về với Hội An - Di sản 

văn hóa Thế giới, đây cũng là một trong những hoạt động đóng góp 

cho phát triển kinh tế địa phương. 

Tuy nhiên việc phát triển làng nghề gốm Thanh Hà trong 

những năm gần đây còn một số hạn chế như: quy mô sản xuất còn 

nhỏ, phân tán, năng suất lao động thấp, ý thức bảo vệ môi trường 

sinh thái và bảo vệ chính gia đình của người lao động còn rất hạn 

chế. Nguyên liệu dùng cho sản xuất làng nghề gốm Thanh Hà chủ 

yếu than và củi, khí thải chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra môi 

trường gây ô nhiễm môi trường, việc đầu tư xây dựng các hệ thống 

bảo vệ môi trường rất ít được quan tâm.  

Nhằm mục đích bảo vệ môi trường (BVMT) hướng đến phát 

triển bền vững (PTBV) cho làng nghề gốm Thanh Hà trong quá trình 

sản xuất qua đó thu hút khách du lịch đến tham quan làng nghề cần 

có các khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường từ đó đề ra các 

phương pháp kiểm soát ô nhiễm đạt hiệu quả cao mà giá thành lại 

hợp lý. 

Xuất phát từ những lý do trên nên tác giả chọn đề tài: “Nghiên 

cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường 

hướng đến phát triển bền vững cho làng nghề gốm Thanh Hà, 



2 

 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu của 

mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp BVMT 

hướng đến PTBV cho làng nghề gốm Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh 

Quảng Nam. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Khảo sát nguồn phát sinh, thành phần chất gây ô nhiễm từ hoạt 

động sản xuất của làng nghề gốm Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng 

Nam. 

Tìm hiểu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất làng nghề gốm 

Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đến môi trường và sức khỏe 

của người dân. 

Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề gốm Thanh Hà, TP. 

Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và BVMT hướng đến 

PTBV cho làng nghề gốm Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Môi trường không khí, nước, đất và chất thải rắn của khu vực 

làng nghề gốm Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Sức khỏe cộng đồng người dân tại khu vực làng nghề gốm 

Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

Các giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề gốm Thanh Hà. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu trong phạm vi phường Thanh Hà, TP. Hội An, 

tỉnh Quảng Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thống kê 

4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát 

4.3. Phương pháp phân tích các thành phần môi trường 

4.4. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá 

4.5. Phương pháp mô hình thực nghiệm 

4.6. Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn 

4.7. Phương pháp kế thừa 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, 

phụ lục, luận văn gồm có 3 chương sau: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã tham khảo nhiều tài 

liệu như: 

* Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH) phường Thanh 

Hà, TP. Hội An qua các năm. 

* Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của TP. Hội An năm 

2014. 
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* GS.TS. Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh, 

Làng nghề Việt Nam và Môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2012. 

* Các tài liệu khác. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ 

1.1.1.Khái niệm về làng nghề 

1.1.2. Vài nét lịch sử phát triển của làng nghề 

1.1.3. Vai trò của các làng nghề truyền thống 

1.1.4. Phân loại làng nghề 

1.1.5. Tình hình nghiên cứu làng nghề tại Việt Nam 

1.1.6. Các vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề 

1.2. TỔNG QUAN CHUNG VỀ LÀNG GỐM THANH HÀ 

1.2.1. Vị trí địa lý 

1.2.2. Đặc điểm tự nhiên 

a. Địa hình, địa chất 

b. Khí hậu, thủy văn 

1.2.3. Điều kiện KT - XH 

a. Số lượng cơ sở sản xuất và lao động trong làng nghề 

b. Kinh tế - Xã hội 

1.3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG LÀNG 

NGHỀ GỐM THANH HÀ 

1.3.1. Ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên 

a. Môi trường khí 

b. Môi trường nước 

c. Môi trường đất 

1.3.2. Ảnh hưởng đến tình hình KT - XH 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Đề tài tiến hành nghiên cứu các nội dung sau: 

- Khảo sát thực trạng sản xuất tại làng nghề gốm Thanh Hà. 

- Khảo sát, đo đạc chất lượng môi trường khu vực làng nghề. 

- Điều tra chất lượng môi trường, sức khỏe cộng đồng thông 

qua phiếu điều tra. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường tại làng nghề gốm Thanh 

Hà. 

- Tính toán cân bằng nguyên vật liệu, năng lượng lò nung 

gốm. 

- Các đề xuất giảm thiểu ô nhiễm theo hướng SXSH có khả 

năng áp dụng tại làng nghề. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp điều tra, khảo sát 

Lập phiếu khảo sát, tiến hành phỏng vấn. 

Phương pháp phỏng vấn nhanh: tiến hành phỏng vấn 8 hộ 

tham gia sản xuất và 42 hộ không tham gia làm gốm. 

2.3.2. Phương pháp phân tích các thành phần môi trường 

* Môi trường không khí 

- Đối với lò nung có ống khói 

+ Tiến hành lấy mẫu khí thải tại ống khói lò và mẫu khí môi 

trường xung quanh cuối hướng gió.  

- Đối với lò nung không có ống khói 
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+ Tiến hành lấy mẫu khí môi trường xung quanh cách lò đốt 

1m, và mẫu khí môi trường xung quanh cuối hướng gió. 

2.3.3. Phương pháp luận đánh giá SXSH 

Để thực hiện SXSH cho làng nghề ta tiến hành 6 bước với 18 

nhiệm vụ sau: 
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Hình 2.1.  Sơ đồ các bước đánh giá sản xuất sạch hơn 

 

  

Bước 1: Lập kế hoạch & đánh 

giá SXSH  

1. Thành lập nhóm đánh giá 

SXSH                                          

2. Phân tích các công đoạn và xác 

định lãng phí 

Bước 2: Phân tích các bước công 

nghệ 

3. Chuẩn bị sơ đồ quy trình                     

4. Cân bằng nguyên liệu, năng lượng 

và cấu tử                                                                          

5. Xác định tính chất dòng thải                                  

6. Xác định chi phí dòng thải                         

7. Xác định nguyên nhân sinh ra chất 

thải 

Bước 3: Đề xuất các cơ hội SXSH         

8. Đề xuất các cơ hội SXSH                                                    

9. Lựa chọn các cơ hội khả thi nhất                                                        

Bước 4: Lựa chọn các giải 

pháp SXSH  

10. Đánh giá khả thi về kỹ thuật                                      

11. Đánh giá khả thi về kinh tế                                      

12. Đánh giá về mặt môi trường                       

13. Lựa chọn giải pháp để thực 

hiện 

Bước 5: Thực hiện các giải pháp 

SXSH  

14. Chuẩn bị thực hiện                                      

15. Thực hiện các giải pháp SXSH                                                       

16. Quan trắc và đánh giá kết quả             

Bước 6: Duy trì SXSH                           

17. Duy trì các giải pháp 

SXSH                                                    

18. Lựa chọn công đoạn tiếp 

theo cho trọng tâm đánh giá 

SXSH (quay về Bước 3) 
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2.3.4. Phương pháp mô hình thực nghiệm 

Mô hình xử lý bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm được thực 

hiện trong 2 đợt: 

- Đợt 1 ngày 14/5/2015 tiến hành thực hiện 3 mô hình, mô 

hình che bạt, mô hình phun sương với số péc phun 9 péc, và mô hình 

kết hợp che bạt phun sương với số péc phun 9 péc. 

- Đợt 2 ngày 21/5/2015 tiến hành thực hiện 3 mô hình, mô 

hình che bạt, mô hình phun sương với số péc phun 12 péc, và mô 

hình kết hợp che bạt phun sương với số péc phun 12 péc. 

a. Mô hình thực nghiệm 1: áp dụng biện pháp che bạt khu 

vực bốc dỡ sản phẩm. 

b. Mô hình thực nghiệm 2: áp dụng biện pháp phun sương 

dạng sương mù nhằm hạn chế bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm. 

c. Mô hình thực nghiệm 3: tiến hành che bạt khu vực bốc dỡ, 

đồng thời kết hợp biện pháp phun sương dạng sương mù nhằm hạn 

chế bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm. 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

LÀNG NGHỀ GỐM THANH HÀ, TP. HỘI AN 

3.1.1. Kết quả khảo sát, đo đạc chất lượng môi trường 

a. Môi trường không khí (MTKK) 

* Kết quả đo đạc chất lượng MTKK xung quanh lúc lò nung 

không có ống khói hoạt động 
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Bảng 3.1. Chất lượng MTKK xung quanh tại một số điểm tại làng 

nghề 

STT 
Chỉ tiêu 

khảo sát 
ĐVT 

Vị trí 
QCVN  

K1 K2 K3 K4 

1 Nhiệt độ 
o
C 34 34 33 33 - 

2 Độ ẩm % 70 70 71 71 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,44 0,46 0,48 0,5 - 

4 NO2 mg/m
3 0,151 0,067 0,101 0,050 0,20 (*) 

5 SO2 mg/m
3 0,723 0,220 0,482 0,120 0,35 (*) 

6 CO mg/m
3  5,48  2,41 6,14  2,15  30 (*) 

7 Bụi tổng mg/m
3 2 0,38 2,10 0,36 0,30 (*) 

8 Tiếng ồn dBA 56  54 57   54 70 (**) 

Ghi chú: 

+ Dấu “-“: Không có trong quy chuẩn. 

+ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam. 

+ (*): QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

+ (**): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, tại khu vực thông thường, cột từ 6 giờ đến 21 giờ. 

+ Ngày lấy mẫu: 16/3/2015.  

Thời gian lấy mẫu: lúc 14 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng. 

Tại thời điểm lấy mẫu, hoạt động sản xuất của các cơ sở diễn 

ra bình thường, có lò nhỏ cơ sở ông Nguyễn Ngữ đang nung gốm. 
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K1: Mẫu khí tại vị trí cách lò nung nhỏ cơ sở ông Nguyễn Ngữ 

1m theo chiều gió thổi. 

K2: Mẫu khí tại vị trí cuối hướng gió, cách lò nung nhỏ cơ sở 

ông Nguyễn Ngữ 20 m. 

+ Ngày lấy mẫu: 17/3/2015.  

Thời gian lấy mẫu: lúc 14 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng. 

Tại thời điểm lấy mẫu, hoạt động sản xuất của các cơ sở diễn 

ra bình thường, có lò nhỏ cơ sở ông Lê Văn Xê đang nung gốm. 

K3: Mẫu khí tại vị trí cách lò nung nhỏ cơ sở ông Lê Văn Xê 1 

m theo chiều gió thổi. 

K4: Mẫu khí tại vị trí cuối hướng gió, cách lò nung nhỏ cơ sở 

ông Lê Văn Xê 20 m. 

+ Tất cả mẫu phân tích được lấy mẫu, vận chuyển bảo quản 

đúng theo quy trình phòng thí nghiệm môi trường, Trường Đại học 

Bách Khoa Đà Nẵng. 

Kết quả: 

Kết quả phân tích mẫu khí xung quanh cho thấy các chỉ tiêu 

đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng SO2 và bụi tại một số điểm 

cao hơn quy chuẩn cho phép cụ thể: 

Tại K1 SO2 cao gấp 2,07 lần, bụi cao gấp 6,67 lần. 

Tại K2 bụi cao gấp 1,27 lần. 

Tại K3 SO2 cao gấp 1,38 lần, bụi cao gấp 7 lần. 

Tại K4 bụi cao gấp 1,2 lần. 
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* Kết quả đo đạc chất lượng MTKK lúc lò nung có ống khói 

hoạt động 

Bảng 3.2. Chất lượng MTKK tại ống khói lò nung lớn ngày 

17/4/2015 

STT 
Chỉ tiêu 

khảo sát 
ĐVT 

Vị trí QCVN 

19:2009/BTNMT  K5 

1 Nhiệt độ o
C  36 - 

2 Độ ẩm %  50 - 

3 Tốc độ gió m/s  0,72 - 

4 NO2 mg/Nm
3  3,75 850 

5 SO2 mg/Nm
3  9,14 500 

6 CO mg/Nm
3  12,6 1.000 

7 Bụi tổng mg/Nm
3 18,4  200 

Ghi chú: 

+ Dấu “-“: Không có trong quy chuẩn. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Ngày lấy mẫu: 17/4/2015.  

Thời gian lấy mẫu: lúc 12 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng. 

Tại thời điểm lấy mẫu, hoạt động sản xuất của các cơ sở diễn 

ra bình thường, có lò nung lớn cơ sở ông Nguyễn Lành đang nung 

gốm. 

K5: Mẫu khí thải lò nung gốm cơ sở ông Nguyễn Lành. 
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+ Mẫu khí do Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ Môi 

trường miền Trung lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu. 

Kết quả: 

Kết quả phân tích mẫu khí lò gốm cho thấy các chỉ tiêu đều 

nằm trong giới hạn cho phép. 

Bảng 3.3. Chất lượng MTKK xung quanh tại làng nghề ngày 

17/4/2015 

STT 
Chỉ tiêu khảo 

sát 
ĐVT 

Vị trí 
QCVN  

K6 

1 Nhiệt độ o
C 500 - 

2 Độ ẩm % 62 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,74 - 

4 NO2 mg/m
3 0,065 0,20 (*) 

5 SO2 mg/m
3 0,226 0,35 (*) 

6 CO mg/m
3 <5 30 (*) 

7 Bụi tổng mg/m
3 0,13 0,30 (*) 

8 Tiếng ồn dBA 54 70 (**) 

Ghi chú: 

+ Dấu “-“: Không có trong quy chuẩn. 

+ QCVN: Quy chuẩn Việt Nam. 

+ (*): QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

+ (**): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, tại khu vực thông thường, cột từ 6 giờ đến 21 giờ. 
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+ Ngày lấy mẫu: 17/4/2015.  

Thời gian lấy mẫu: lúc 12 giờ trong ngày, thời tiết nắng nóng. 

Tại thời điểm lấy mẫu, hoạt động sản xuất của các cơ sở diễn 

ra bình thường, có lò nung lớn cơ sở ông Nguyễn Lành đang nung 

gốm. 

K6: Mẫu khí tại vị trí cuối hướng gió cách lò nung gốm 20 m. 

+ Mẫu khí do Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ Môi 

trường miền Trung lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu. 

Kết quả: 

Kết quả phân tích mẫu khí xung quanh cho thấy các chỉ tiêu 

đều nằm trong giới hạn cho phép. 

* Kết quả đo đạc chất lượng MTKK trong quá trình bốc dỡ 

sản phẩm 

Bảng 3.4.  hất lượng M    trong quá trình bốc dỡ sản phẩm 

STT 
Chỉ tiêu 

khảo sát 
ĐVT 

Vị trí 
QCVN  

K7 K8 K9 K10 

1 Nhiệt độ o
C 31 30,5 32 31 - 

2 Độ ẩm % 60 61 59 60 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,57 0,57 0,47 0,47 - 

4 Bụi tổng mg/m
3 21 7,9 20,2 7,6 0,30 (*) 

5 Tiếng ồn dBA 55 50 55 51 70 (**) 

Ghi chú: 

+ Dấu “-“: Không có trong quy chuẩn. 
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+ (*): QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

+ (**): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, tại khu vực thông thường, cột từ 6 giờ đến 21 giờ. 

+ Thời gian lấy mẫu: lúc 13 giờ trong ngày, thời tiết nắng 

nóng. 

+ Tại thời điểm lấy mẫu, cơ sở ông Lê Văn Xê đang bốc dỡ 

sản phẩm từ lò nung nhỏ.  

+ K7: Mẫu khí trong quá trình bốc dỡ sản phẩm lò nung nhỏ 

cơ sở ông Lê Văn Xê ngày 14/5/2015. 

+ K8: Mẫu khí trong quá trình bốc dỡ sản phẩm cơ sở ông Lê 

Văn Xê cách lò nung nhỏ cuối hướng gió 4 m ngày 14/5/2015. 

+ K9: Mẫu khí trong quá trình bốc dỡ sản phẩm lò nung nhỏ 

cơ sở ông Lê Văn Xê ngày 21/5/2015. 

+ K10: Mẫu khí trong quá trình bốc dỡ sản phẩm cơ sở ông Lê 

Văn Xê cách lò nung nhỏ cuối hướng gió 4 m ngày 21/5/2015. 

Kết quả: 

Kết quả phân tích mẫu bụi lúc lò nung nhỏ cơ sở ông Lê Văn 

Xê trong quá trình bốc dỡ sản phẩm cao hơn quy chuẩn cho phép cụ 

thể: 

Tại K7 bụi  cao gấp 70 lần. 

Tại K8 bụi cao gấp 26,34 lần. 

Tại K9 bụi  cao gấp 67,33 lần. 
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Tại K10 bụi cao gấp 25,34 lần. 

b. Môi trường nước 

c. Môi trường đất và chất thải rắn 

d. Nhận xét chung về môi trường làng nghề gốm Thanh 

Hà  

Qua kết đo đạc chất lượng môi trường tại làng nghề gốm 

Thanh Hà, có thể đưa ra một số nhận xét sau: 

- Về môi trường không khí: Qua kết quả phân tích chất lượng 

MTKK tại các điểm đại diện cho vùng bị ảnh hưởng từ quá trình 

nung gốm, và quá trình bốc dỡ sản phẩm gốm cho thấy:  

Ô nhiễm khí thải SO2 và bụi trong quá trình nung gốm lò nhỏ 

chỉ ở mức ô nhiễm cục bộ, do các lò nung nhỏ chưa có các biện pháp 

kỹ thuật xử lý khí thải, quá trình cháy không hoàn toàn là những 

nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm. 

Mức độ ô nhiễm về bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm là vấn 

đề đáng quan tâm nhất tại làng nghề hiện nay, quá trình bốc dỡ sản 

phẩm phát sinh một lượng bụi rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe người 

lao động, cũng như môi trường không khí xung quanh nếu không có 

các biện pháp xử lý bụi. 

- Về môi trường nước ngầm: Qua kết quả phân tích chất lượng 

nước ngầm cho thấy: Đa số các chỉ tiêu đo đạc có hàm lượng thấp 

hơn mức cho phép. Chỉ có chỉ tiêu NH4
+
 - N cao hơn quy chuẩn cho 

phép. Nguyên nhân có thể là do trong làng chưa có hệ thống thoát 

nước sinh hoạt, các bể tự hoại đã được sử dụng lâu năm nên nước 

thải sinh hoạt từ bể tự hoại ngấm vào đất dẫn đến nồng độ NH4
+
 

trong nước ngầm khá cao. 

- Về môi trường nước sông: Các kết quả khảo sát cho thấy 

nguồn  nước sông có thể sử dụng tốt cho mục đích giao thông thủy. 
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- Về môi trường nước hồ: Qua kết quả phân tích chất lượng 

nước hồ cho thấy, đa số các chỉ tiêu đo đạc có hàm lượng thấp hơn 

mức cho phép, chỉ có nồng độ amoni chớm vượt quy chuẩn. 

3.1.2. Kết quả điều tra chất lượng môi trường và sức khỏe 

cộng đồng thông qua phiếu điều tra 

a. Tình hình sản xuất và xử lý chất thải tại các cơ sở sản 

xuất gốm tại làng nghề gốm Thanh Hà 

b. Chất lượng môi trường nước, không khí thông qua phiếu 

điều tra 

c. Sức khỏe cộng đồng thông qua phiếu điều tra 

d. Nhận xét 

Qua kết quả phỏng vấn bằng các phiếu điều tra tại làng nghề 

gốm Thanh Hà, có thể đưa ra một số nhận xét như sau: 

- Cộng đồng chưa hoàn toàn nhận thức được vấn đề ô nhiễm 

hiện tại của làng nghề. 

- Về phía những người không tham gia làm gốm hầu hết đều 

thông cảm với người sản xuất. 

- Về phía những người tham gia hoạt động sản xuất gốm thì 

không muốn nói đến khía cạnh ô nhiễm hoặc cho rằng đó là tình 

trạng chung của làng nghề, nguồn chi phí bỏ ra cải tiến các thiết bị 

phục vụ cho sản xuất nhằm giảm ô nhiễm cũng là một vấn đề nan 

giải. 

- Được hỏi về giải pháp cải thiện môi trường làng nghề gốm 

Thanh Hà, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên đa phần các ý 

kiến đều theo chiều hướng trông chờ vào sự giải quyết của nhà nước, 

của cấp trên. Nhìn chung các giải pháp mà họ cho rằng khả thi nhất 

là quy hoạch lại khu làng nghề để tập trung sản xuất và hỗ trợ thêm 
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nguồn vốn để họ mở rộng sản xuất, tập trung sản xuất mà không gây 

ô nhiễm môi trường. 

- Theo hầu hết người dân thì làng nghề gốm Thanh Hà đã giải 

quyết được một số lượng lao động dư thừa và nông nhàn tại địa 

phương. 

3.1.3. Đánh giá các giải pháp môi trường đang được áp 

dụng tại địa phương 

a. Về phía chính quyền 

Chính quyền địa phương đã sử dụng công cụ quản lý, giáo dục 

để bảo vệ môi trường cho làng nghề. Nhưng trên thực tế việc áp 

dụng chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Nguyên nhân chủ yếu là do 

chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách, có kiến thức chuyên môn về 

lĩnh vực môi trường. 

b. Về phía các cơ sở sản xuất 

Việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động chỉ mang tính 

tự phát. Một số ít người lao động có mang khẩu trang trong quá trình 

bốc dỡ sản phẩm, quá trình mà phát sinh khá nhiều bụi, có thể gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của họ nhưng vẫn chưa thực sự được quan 

tâm. 

3.1.4. Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người 

dân khu vực 

Các kết quả khảo sát ở trên cho thấy làng nghề gốm Thanh Hà 

đang có sự ô nhiễm về môi trường không khí và môi trường nước 

ngầm, nước hồ. 

Nguồn gây ra ô nhiễm môi trường không khí chính là lượng 

khí thải được phát sinh từ quá trình nung gốm, quá trình bốc dỡ sản 

phẩm, và lượng nhiệt tỏa ra từ quá trình nung gốm, gây ảnh hưởng 

đến người lao động và người dân xung quanh khu vực sản xuất. Ô 



18 

 

nhiễm môi trường không khí có thể làm cho con người dễ bị mất 

nước, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh và các bệnh về hô hấp. 

Môi trường nước ngầm khu vực làng nghề gốm đang bị ô 

nhiễm amoni. Amoni tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe con người, nhưng trong quá trình khai thác, lưu trữ và xử lý… 

Amoni được chuyển hóa thành nitrit và nitrat là những chất có tính 

độc hại tới con người, vì nó có thể chuyển hóa thành Nitrosamin có 

khả năng gây ung thư cho con người. Đa số các hộ dân tại khu vực 

làng nghề sử dụng nước ngầm dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

và sản xuất, do đó môi trường nước ngầm bị ô nhiễm amoni sẽ gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe người dân làng nghề. 

Qua kết quả điều tra tình hình mắc bệnh trong cộng đồng diễn 

ra không giống nhau giữa các hộ và tần suất biểu hiện bệnh không 

giống nhau ở mỗi người, còn tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người. 

3.2. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG 

LƯỢNG CHO LÒ NUNG GỐM 

3.2.1. Cân bằng vật chất lò nung gốm 

3.2.2. Cân bằng năng lượng lò nung gốm 

3.3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CHO LÀNG NGHỀ GỐM THANH HÀ, TP. HỘI AN, TỈNH 

QUẢNG NAM 

3.3.1. Các đề xuất giảm thiểu ô nhiễm theo hướng sản xuất 

sạch hơn 

a. Áp dụng biện pháp SXSH 
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Bảng 3.21.  Thứ tự ưu tiên thực hiện các giải pháp SXSH 

Các giải pháp SXSH Công việc cần thực hiện 
Chịu trách 

nhiệm 

Giải pháp 4: Trang bị thêm 

mô tơ thiết kế cho bàn quay 

công đoạn tạo hình 

Mua và lắp thiết bị Chủ cơ sở 

Giải pháp 5: Trang bị thêm 

mô tơ và hộp số thiết kế cho 

bàn quay công đoạn tạo hình 

Mua và lắp thiết bị Chủ cơ sở 

Giải pháp 3: Trang bị thêm 

máy đùn làm nhồi nhuyễn 

đất và làm chín đất 

Mua và lắp thiết bị 

Kiểm tra tiếng ồn 
Chủ cơ sở 

Giải pháp 8: Bảo ôn lò đốt, 

tránh tổn thất nhiệt, cung cấp 

đủ oxy cho quá trình cháy 

Theo dõi khả năng cấp khí Chủ cơ sở 

Giải pháp 1: Sử dụng đất sét 

có hàm lượng sỏi sạn ít hơn 
Chọn địa điểm mua đất sét Chủ cơ sở 

Giải pháp 6: Thiết kế chụp 

hút khí thải, quạt cấp khí cho 

quá trình đốt 

Thiết kế chụp hút khí, lắp 

đặt đường ống cấp khí 

Kỹ sư tư 

vấn thực 

hiện SXSH 

Giải pháp 7: Cải tiến cửa nạp 

nhiên liệu cho quá trình đốt, 

cửa bốc dỡ sản phẩm gốm. 

Tính toán thiết kế cửa nạp 

nhiên liệu cho quá trình đốt  

Tính toán thiết kế cửa bốc 

dỡ sản phẩm gốm 

Kỹ sư tư 

vấn thực 

hiện SXSH 

Giải pháp 2: Sử dụng than đá 

có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp, có nhiệt trị cao 

Chọn loại than có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp 
Chủ cơ sở 

Giải pháp 9: Dồn nung chung 

lò nung lớn có khả năng 

kiểm soát khí thải tại lò nung 

Các cơ sở tự lên kế hoạch 

sản phẩm cần nung chung 
Chủ cơ sở 
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b. Kết quả đạt được áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn 

* Lợi ích về kinh tế 

Với các giải pháp có tính kinh tế cao, thời gian hoàn vốn 

nhanh, nên khi thực hiện các giải pháp này sẽ mang lại lợi ích kinh tế 

cho sản xuất làng nghề, giúp cho làng nghề phát triển một cách bền 

vững thân thiện với môi trường.  

Từ việc phân tích sơ bộ tính khả thi về mặt kinh tế, áp dụng 

cho SXSH cơ sở ông Lê Văn Xê giúp tiết kiệm được 32.141.000 

đồng/năm với khoảng đầu tư ban đầu 37.000.000 đồng/năm. Trong 

các năm tiếp theo chỉ tốn chi phí bảo dưỡng thiết bị, tuy nhiên chi 

phí này không quá lớn.  

* Lợi ích về môi trường 

Thực hiện SXSH cho làng nghề sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết 

thực về môi trường.  

- Cải thiện môi trường lao động, cũng như môi trường sống 

khu vực xung quanh làng nghề, bảo vệ sức khỏe người dân. 

- Giảm lượng chất thải rắn: sỏi sạn, sản phẩm hỏng. 

3.3.2. Các biện pháp kỹ thuật xử lý các chất ô nhiễm tại 

làng nghề 

a. Cải tiến lò nung 

* Thiết kế cửa nạp nhiên liệu quá trình đốt cholò nung gốm 

nhỏ 

* Thiết kế chụp hút khí tự nhiên ở nóc lò 

* Thiết kế cửa thăm 

b. Che bạt và phun sương nhằm giảm bụi trong quá trình 

bốc dỡ sản phẩm 
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* Kết quả thu được khi lắp đặt các mô hình đợt 1 ngày 

14/5/2015 

Kết quả: 

Kết quả thu được khi áp dụng mô hình phun sương và mô hình 

kết hợp che bạt và phun sương: Hàm lượng bụi giảm đáng kể, như ở 

mô hình phun sương hiệu suất đạt được 87%, ở mô hình kết hợp che 

bạt và phun sương hiệu suất đạt được 97%. Tuy nhiên hàm lượng bụi 

vẫn còn cao hơn so với quy chuẩn cho phép. 

Kết quả: 

Kết quả thu được khi áp dụng mô hình che bạt: Hàm lượng bụi 

giảm 27% so với khi không áp dụng mô hình, tuy nhiên hàm lượng 

bụi vẫn còn cao hơn so với quy chuẩn cho phép. 

* Kết quả thu được khi lắp đặt các mô hình đợt 2 ngày 

21/5/2015 

Kết quả: 

Kết quả thu được khi áp dụng mô hình phun sương và mô hình 

kết hợp che bạt và phun sương: Hàm lượng bụi giảm đáng kể, như ở 

mô hình phun sương hiệu suất đạt được 90%, ở mô hình kết hợp che 

bạt và phun sương hiệu suất đạt được 99%.  

Kết quả: 

Kết quả thu được khi áp dụng mô hình che bạt: Hàm lượng bụi 

giảm 39,5% so với khi không áp dụng mô hình, tuy nhiên hàm lượng 

bụi vẫn còn cao hơn so với quy chuẩn cho phép. 

* Nhận xét 

Kết quả thu được khi áp dụng mô hình kết hợp che bạt và 

phun sương đợt 2 đem lại hiệu quả cao nhất trong số các mô hình áp 

dụng, hàm lượng bụi nằm trong giới hạn cho phép. 
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Trước khi áp dụng mô hình kết hợp che bạt và phun sương đợt 

2, hàm lượng bụi cao hơn quy chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến môi trường không khí 

xung quanh khu vực. Lợi ích đem lại khi áp dụng mô hình, hàm 

lượng bụi nằm trong giới hạn cho phép, môi trường làm việc của 

người lao động được cải thiện hơn và môi trường không khí xung 

quanh cũng tốt hơn. 

3.3.3. Các biện pháp quản lý 

a. Các giải pháp quy hoạch không gian làng nghề gắn với 

bảo vệ môi trường 

b. Giải pháp giáo dục môi trường 

c. Giải pháp quản lý môi trường 

d. Giải pháp quan trắc môi trường làng nghề 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Trong quá trình thực hiện luận văn tác giả đã tiến hành đánh 

giá chất lượng môi trường khu vực làng nghề gốm Thanh Hà, nghiên 

cứu đề xuất áp dụng các cơ hội sản xuất sạch hơn và thực hiện các 

mô hình xử lý bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm, qua đó có thể rút 

ra một số kết luận sau: 

1. Hoạt động sản xuất của làng nghề đã có những tác động gây 

ô nhiễm môi trường không khí cục bộ trong khu vực sản xuất cũng 

như gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh gần nơi sản xuất 

nhất. Hàm lượng bụi trong quá trình bốc dỡ sản phẩm là vấn đề đáng 

quan tâm nhất tại khu vực làng nghề. Do đó cần có giải pháp BVMT 

cũng như sức khỏe của người lao động. 

2. Môi trường khu vực làng nghề đang bị ô nhiễm amoni 

nguồn nước ngầm và nước hồ, do đó cần có các giải pháp bảo vệ các 

nguồn nước. Các hộ dân cần ưu tiên chuyển đổi sang sử dụng nước 

thủy cục của thành phố nhằm bảo vệ sức khỏe người dân tại khu vực 

làng nghề. 

3. Hiệu quả việc áp dụng SXSH không những mang lại nhiều 

lợi ích về môi trường mà còn đem lại lợi ích về kinh tế. Qua một thời 

gian khảo sát, đánh giá, tìm hiểu quy trình sản xuất gốm, tác giả đã 

đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng tại cơ sở sản xuất ông Lê Văn 

Xê với tổng số tiền tiết kiệm được tối thiểu là 32.141.000 đồng/năm 

sau khi đã khấu trừ chi phí đầu tư ban đầu 37.000.000 đồng. Trong 

các năm tiếp theo chỉ tốn chi phí bảo dưỡng thiết bị mỗi năm khoảng 

550.000 đồng, lợi nhuận thu được là 68.591.000 đồng/năm. 

4. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm các mô hình xử lý bụi trong 

quá trình bốc dỡ sản phẩm, tác giả đề xuất áp dụng mô hình kết hợp 
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che bạt và phun sương. Nghiên cứu đã áp dụng xử lý cho hộ ông Lê 

Văn Xê, từ đó có thể áp dụng cho các hộ sản xuất khác tại làng nghề. 

5. Công tác quản lý môi trường tại khu vực làng nghề gốm 

Thanh Hà nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn. Người dân tham gia 

sản xuất chưa hoàn toàn nhận thức được mức độ ảnh hưởng đến sức 

khỏe của họ, để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Chưa có nguồn 

kinh phí để xử lý, giải quyết ô nhiễm tại làng nghề.  

Kiến nghị 

1. Các cơ quan chức năng địa phương cần tuyên truyền cho 

các cơ sở sản xuất gốm hiểu rõ các nguy cơ về ô nhiễm môi trường 

tại làng nghề. 

2. Các cơ quan chức năng địa phương cần áp dụng các quy tắc 

về vấn đề vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất. 

3. Các cơ sở sản xuất phải có quy định về an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường ở nơi sản xuất. 

4. Cần phối hợp giữa các ban ngành có liên quan để xây dựng 

kế hoạch tổng thể về quy hoạch làng nghề. 

5. Cần có chính sách tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động cũng như người dân tại làng nghề. 

6. Cần có chính sách khuyến khích, chương trình hỗ trợ nguồn 

vốn để thúc đẩy các cơ sở sản xuất tự nguyện tham gia sản xuất             

sạch hơn. 

 

 

 

 


