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TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Ô nhiễm môi trường gây ra những 
ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, những 
thiệt hại về kinh tế cũng như các vấn đề 
xã hội. Đối với khu vực đô thị, những tác 
động chủ yếu là do ô nhiễm không khí, 
nước và CTR.

6.1. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ TIẾNG ỒN

Ô nhiễm không khí đang trở thành 
vấn đề mang tính toàn cầu. Theo công 
bố năm 2016 của WHO, hơn 80% dân số 
thành thị trên toàn cầu đang hít thở bầu 
không khí kém trong lành và điều này đang 
làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh ở 
người dân (tỷ lệ này là 98% các thành phố 
có mức thu nhập thấp và trung bình, trong 
khi đó, tại các thành phố có mức thu nhập 
cao, tỷ lệ này là 56%). Chất lượng không 
khí đô thị suy giảm sẽ làm gia tăng nguy cơ 
đột quỵ, mắc các bệnh về tim mạch, ung 
thư phổi, các bệnh hô hấp cấp tính và mãn 
tính. Trong số những trường hợp tử vong 
do ô nhiễm không khí ngoài trời thì tỷ lệ tử 
vong do bệnh tim mạch và bệnh đường hô 
hấp chiếm cao nhất (Biểu đồ 6.1). Ước tính 
khoảng 2/3 trường hợp tử vong và giảm 
tuổi thọ do ô nhiễm không khí xảy ra ở các 
nước đang phát triển ở châu Á. Thống kê 
cũng cho thấy, hằng năm trên thế giới có 
khoảng 2 triệu trẻ em bị tử vong do nhiễm 
khuẩn đường hô hấp cấp, trong đó khoảng 
60% trường hợp có liên quan đến ô nhiễm 
không khí.

Tại Việt Nam, ô nhiễm bụi tại các 
đô thị tiếp tục duy trì ở mức cao cũng đã 
gây ra những tác động xấu tới sức khỏe 
người dân. Số liệu của Bộ Y tế cũng chỉ 
rõ tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra 
những hiểm họa cho sức khỏe của người 
dân. Trung bình mỗi năm có hàng chục 
ngàn người mắc các bệnh liên quan đến 
hô hấp do ô nhiễm không khí. Theo số liệu 
thống kê, số người bị các bệnh đường hô 
hấp chiếm từ 3 đến 4% tổng dân số. Trong 
đó, tỷ lệ số người bị các bệnh hô hấp ở các 
đô thị phát triển như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Hà Nội, Hải Phòng… thường cao hơn 
khá nhiều so với các đô thị ít phát triển.

Các báo cáo, nghiên cứu trong 
những năm gần đây cũng cho thấy, các 
bệnh ở trẻ em liên quan đến ô nhiễm không 
khí có xu hướng tăng cao, nổi bật là bệnh 
suyễn, nhiễm khuẩn đường hô hấp, lao, 
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Bệnh tim thiếu máu cục bộ

Đột quỵ

Viêm phế quản mãn

Ung thư phổi

Nhiễm đường hô hấp cấp ở 
trẻ em

Biểu đồ 6.1. Tỷ lệ những trường hợp tử vong            
do ô nhiễm không khí 

Nguồn: WHO, 2015
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viêm phổi, bại não, ung thư và các dị tật bẩm sinh... 
Tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp. Hồ Chí Minh), trong 
khi số trẻ mắc bệnh ký sinh trùng, nhiễm trùng 
nhập viện ngày càng giảm thì bệnh lý hô hấp ở trẻ 
lại một ngày tăng và chiếm 40 - 50% số bệnh nhi 
nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện.

Ô nhiễm môi trường không khí gây ra 
những thiệt hại về sức khỏe và kéo theo đó là 
những thiệt hại về kinh tế do phải chi trả các chi 
phí khám chữa bệnh, chi phí gián tiếp do mất 
ngày công lao động của cả người bệnh và người 
chăm sóc. Ước tính tỷ lệ thiệt hại mất khoảng 
20% thu nhập.

Bên cạnh tác động của các chất ô nhiễm 
trong không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng gây tác 
động xấu tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của 
người dân. Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến 
thính giác của con người. Tiếng ồn ở mức cao, 
thường xuyên gây nên bệnh đau đầu, chóng mặt, 
trạng thái tâm thần bất ổn, mệt mỏi… Đối với 
những người sống và làm việc ở môi trường có 
mức độ ô nhiễm tiếng ồn lớn sẽ dẫn tới điếc, rất 
khó phục hồi lại được cơ quan thính giác. Tại các 
đô thị lớn ở nước ta, tiếng ồn phát sinh chủ yếu 
từ các hoạt động giao thông và xây dựng. Mặc 
dù, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu, đánh giá 
về ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn tới sức khỏe 
và đời sống của người dân ở các khu vực đô thị 
nhưng một số kết quả điều tra, khảo sát tại các 
khu vực dân cư gần các trục giao thông chính hay 
các khu dân cư gần các công trường xây dựng, 
người dân đều cho biết, tiếng ồn từ các hoạt động 
này đều gây tác động không nhỏ tới đời sống sinh 
hoạt của họ.

Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn 
còn gây ra tình trạng xung đột giữa doanh nghiệp 
gây ô nhiễm với dân cư liền kề. Xung đột căng 

Khung 6.2. Thiệt hại kinh tế                 
do gia tăng gánh nặng bệnh tật

Theo số liệu ước tính, chi phí khám, 
chữa bệnh về đường hô hấp, thiệt 
hại kinh tế do nghỉ ốm... đối với dân 
cư nội thành Hà Nội là hơn 1.500 
đồng/người.ngày. Từ số liệu này, với 
3,5 triệu dân nội thành Hà Nội, quy 
đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc các 
bệnh đường hô hấp là khoảng gần 
2.000 tỷ đồng/năm. 

Nguồn: Báo cáo HTMT Tp. Hà Nội                    
giai đoạn 2011-2015

Khung 6.1.  Ảnh hưởng của                
ô nhiễm không khí tới sức khỏe 

con người

Bụi tích đọng trong xương và hồng 
cầu gây rối loạn tủy xương, đau 
khớp, viêm thận, cao huyết áp, tai 
biến não, gây nhiễm độc hệ thần 
kinh TW và ngoại biên, phá vỡ hồng 
cầu gây thiếu máu, làm rối loạn chức 
năng thận. Bụi khi thâm nhập vào 
phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa 
phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp: 
ho ra đờm, ho ra máu, khó thở,… 
Khí H2S gây thiếu oxy đột ngột, có 
thể dẫn đến tử vong do ngạt thở. 
Khí NH3 là khí gây độc có khả năng 
kích thích mạnh lên mũi, miệng, hệ 
hô hấp. Khí CO khi kết hợp với Hb 
trong máu thành HbCO làm cho 
máu giảm khả năng vận chuyển ôxy 
dẫn đến thiếu oxy trong máu,… Khí 
NO2 làm tổn thương niêm mạc phổi, 
tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô 
hấp. Khí SO2 là chất khí gây kích 
thích đường hô hấp mạnh. SO2 ảnh 
hưởng tới chức năng của phổi, gây 
viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, 
gây bệnh tim mạch, tăng mẫn cảm 
ở những người mắc bệnh hen,… 
Khi hít thở phải khí SO2 (thậm chí ở 
nồng độ thấp) có thể gây co thắt các 
cơ thẳng của phế quản. 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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thẳng này thường do các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm thuộc các lĩnh vực như nhiệt 
điện, sản xuất xi măng, chế biến thủy, hải 
sản hoặc các doanh nghiệp sản xuất sử 
dụng nhiều hóa chất độc hại. Những doanh 
nghiệp này có vị trí gần với các khu vực đô 
thị, thậm chí nằm ngay trong khu vực đô thị 
đã gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, 
ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường 
và sức khỏe của người dân. Từ đó, dẫn tới 
các xung đột gay gắt như tụ tập biểu tình, 
chặn không cho doanh nghiệp hoạt động 
(Khung 6.3).

6.2. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM NƯỚC 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm các kênh, 
sông, hồ nội thành không chỉ xảy ra ở các 
đô thị lớn mà còn ở cả các đô thị vừa và 
nhỏ. Ô nhiễm nước tại các sông, hồ, kênh 
mương trong khu vực nội thành thường 
gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới đời sống 
sinh hoạt của người dân sinh sống ở các 
khu vực lân cận, làm mất mỹ quan đô thị 
và ảnh hưởng tới chất lượng nước của các 
nguồn tiếp nhận (ngấm vào nguồn nước 
dưới đất hoặc các sông tiếp nhận...). 

Ô nhiễm mùi từ các sông hồ, kênh 
rạch nội thành đang là vấn đề nổi cộm tại 
nhiều khu vực nội thành, nội thị, gây bức 
xúc cho cộng đồng dân cư. Mùi hôi thối do 
chất hữu cơ phân hủy trên các kênh rạch, 
sông hồ phát tán vào không khí, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới tới đời sống sinh 
hoạt của người dân các khu vực lân cận.

Ô nhiễm các dòng kênh, sông hồ nội 
thành gây mất mỹ quan cũng đã và đang 
xảy ra không chỉ ở các đô thị lớn mà còn 

cả các đô thị vừa và nhỏ. Thêm vào đó, 
nước sông ô nhiễm, khi chảy vào các sông 
khác hoặc ngấm vào nguồn nước dưới đất 
cũng đã gây ô nhiễm tại nhiều khu vực. 
Điển hình như nước sông Nhuệ (Hà Nội), 
do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của thành 
phố với hàm lượng các chất ô nhiễm cao, 
khi đổ vào sông Đáy cũng đã gây ô nhiễm 
môi trường nước, ảnh hưởng tới hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất của các khu vực dân 
cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khung 6.3. Xung đột môi trường                            
từ hoạt động phát triển kinh tế với khu                 

dân cư liền kề

Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá của 
Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) nằm 
trong CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương (thành 
phố Nha Trang) gây ô nhiễm môi trường về 
mùi, tiếng ồn và bụi đối với khu dân cư liền 
kề. Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận 
định: Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều 
khiếu nại của cử tri, thậm chí có thời điểm 
tạo thành xung đột căng thẳng giữa người 
dân và doanh nghiệp. Mặc dù tỉnh Khánh 
Hòa có chủ trương cho phép doanh nghiệp 
đầu tư kinh phí để di dời 26 hộ dân ra khỏi 
vùng giáp ranh với nhà máy, nhưng người 
dân vẫn không đồng tình vì khu dân cư đã 
tồn tại khá lâu trước khi nhà máy được xây 
dựng. Năm 2013, UBND Tp. Nha Trang đã 
đình chỉ hoạt động của nhà máy này(1). 

Tại Tp. Hồ Chí Minh, 96% người dân cho 
rằng có ô nhiễm mùi rất báo động; ở Thái 
Nguyên khói bụi từ nhà máy kẽm điện phân 
làm vàng lá; ở Đà Nẵng 56,63% người dân 
nói có bị ảnh hưởng của ô nhiễm mùi từ KCN 
thủy sản. Mặc dù, người dân đã có nhiều 
phản ánh nhưng các phương thức giải quyết 
tranh chấp của các cơ quan quản lý hầu như 
đều không được người dân chấp nhận(2). 

Nguồn: (1) UBND tỉnh Khánh Hòa, 2013;                           
    (2) Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách                    

Công nghiệp - Bộ Công thương, 2014
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Ô nhiễm môi trường gia tăng 
đồng nghĩa với chi phí đầu tư xử lý ô 
nhiễm cũng gia tăng, kéo theo là kinh 
phí phải chi trả để giải quyết những 
hậu quả do ô nhiễm gây nên trong 
nhiều lĩnh vực, đó là những thiệt hại 
đối với nền kinh tế. Trong những năm 
gần đây, một số đô thị lớn đã phải dành 
một phần ngân sách khá lớn hoặc huy 
động các nguồn đầu tư từ bên ngoài 
để triển khai các dự án nạo vét, khơi 
thông dòng chảy, làm sạch các kênh 
mương nội thành. Điển hình như các 
dự án cải tạo sông Tô Lịch và các hồ 
nội thành của Hà Nội, dự án cải tạo 
kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tân 
Hóa – Lò Gốm, kênh Đôi kênh Tẻ của 
Tp. Hồ Chí Minh… 

Khung 6.5. Ô nhiễm môi trường 
gây tác hại tới nền kinh tế

Theo ước tính của các chuyên gia 
kinh tế tại hội thảo “Các giải pháp 
tăng trưởng nhanh” do báo Nhân dân 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 
15/9/2015, nếu GDP Việt Nam tăng 
gấp đôi trong 10 năm tới mà không 
có các giải pháp BVMT hữu hiệu, thì 
ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 
lần, đến năm 2025 có thể gấp 4 lần 
mức độ ô nhiễm môi trường hiện nay. 
Số liệu thống kê của WB đã chỉ rõ, 
tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt 
Nam gây thiệt hại đến 5% GDP hằng 
năm. Trong đó, tỷ lệ chi trả để bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe của năm 2010 
khoảng 0,3% GDP, dự kiến sẽ tăng 
lên tới 1,2% GDP năm 2020. 

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp                
Việt Nam (VCCI), 2015Ô nhiễm nước và rác thải trên sông Tô Lịch

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Khung 6.4. Ô nhiễm mùi từ các kênh nội đô 
Tp. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2.000km kênh 
thoát nước nhưng đang trong tình trạng ô nhiễm 
trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người 
dân thành phố. Nguồn ô nhiễm không chỉ từ các 
nhà máy, các khu công nghiệp mà còn từ sự xả 
rác vô ý thức của chính người dân. 

Nhiều năm nay, người dân khu phố 1, phường 
Hiệp Phú (Q.9) đã có phản ánh về mùi hôi thối từ 
rạch Bình Thọ, gây bất tiện cho cuộc sống hằng 
ngày. Dòng kênh Đôi chảy qua quận 7 và quận 8 
cũng bị ô nhiễm trầm trọng, dòng nước đen ngòm, 
đặc quánh gây mùi hôi thối khó chịu. 

Kênh Trần Quang Cơ, ranh giới giữa P. Hiệp Thành 
(Q.12) và xã Đông Thạnh (huyện Hoóc Môn) cũng 
đang bị ô nhiễm trầm trọng. Mùi hôi nồng nặc nhất 
nằm ở khu vực gần cầu Trần Quang Cơ, trên đoạn 
kênh này phía bờ thuộc phường Hiệp Thành có 
hàng chục dãy chuồng heo, gà và lò nấu rượu xả 
thẳng nước thải xuống lòng kênh. Phía bờ kênh 
thuộc tổ 6, xã Đông Thạnh, người dân tận dụng 
bờ kênh để phơi phân trâu bò bón cho hoa màu. 
Gặp trời mưa, nước cuốn luôn cả phân xuống lòng 
kênh gây mùi hôi thối cho cả một khu vực rộng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016.
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6.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM DO 
CHẤT THẢI RẮN 

Tại các khu vực đô thị, mặc dù 

các báo cáo đều cho thấy, tỷ lệ thu gom 

CTR sinh hoạt khá cao, tuy nhiên, vấn đề 

ô nhiễm rác thải tại các bãi tập kết, trạm 

trung chuyển hay mùi hôi thối, nước rỉ rác 

từ các xe, phương tiện vận chuyển rác 

thải vẫn đang gây tác động không nhỏ tới 

hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra phổ biến 

ở nhiều khu vực dân cư.

Ô nhiễm do CTR không chỉ gây ảnh 
hưởng tới đời sống sinh hoạt của người 
dân mà còn gây tác động xấu tới cảnh 
quan, mất mỹ quan đô thị. Tại các khu 
vực đô thị có hoạt động du lịch phát triển, 
ô nhiễm môi trường do rác thải gây ấn 
tượng xấu tới du khách, làm giảm lượng 
khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng.

Tại các khu đô thị ven biển, du lịch 
biển mang lại nguồn thu không nhỏ. Tuy 
nhiên, tại nhiều bãi biển, tình trạng rác thải 
vứt bừa bãi tạo ấn tượng không tốt cho du 
khách đến tham quan. 

Khung 6.6. Ô nhiễm từ bãi thu gom, tập kết rác thải gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư

Nằm trên đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, là bãi thu gom, tập kết rác 
thải của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội. Bãi rác này nằm ngay giữa Khu 
đô thị Văn Khê, Khu đô thị Dương Nội và còn có rất nhiều hộ dân cư xung quanh. Mặc dù bãi rác 
có xây tường rào bao quanh và các hoạt động gom, đổ rác diễn ra bên trong tuy nhiên mỗi lần xe 
gom rác trở về là phế thải lại rơi đầy phía bên ngoài khuôn viên.

Theo phản ánh của người dân, những ngày trời mưa, từ khu vực bãi tập kết nước rác chảy tràn ra 
đường mà không có bất kỳ biện pháp xử lý, khắc phục nào. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khi các xe chở 
rác mang về đây lượng rác thải rất lớn. Từ sáng tới tối, thậm chí ngày thứ bảy, chủ nhật, khi bãi rác tạm 
“nghỉ” thì mùi hôi thối vẫn nồng nặc. Vào những ngày trời gió, mùi cứ theo đó bay thẳng vào nhà, ảnh 
hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe mọi người.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Theo ước tính của WB, mỗi năm, 
nước ta đang mất đi ít nhất 69 triệu USD 
thu nhập từ ngành du lịch do hệ thống xử 
lý vệ sinh kém. Ô nhiễm môi trường cũng 
làm giảm đi sức thu hút khách của ngành 
du lịch.

Việc thu gom, xử lý CTR cũng đang 
là gánh nặng kinh tế cho ngân sách do 
hiện nay. Phần kinh phí chi trả cho hoạt 
động thu gom, xử lý chủ yếu vẫn do nhà 
nước bao cấp. Nguồn thu từ phí vệ sinh rất 
thấp, chỉ đủ hỗ trợ cho các hoạt động thu 
gom tại chỗ. Tại một số đô thị, việc thu phí 
vệ sinh chưa hiệu quả, mức thu về ngân 
sách đã thấp lại càng thấp hơn.

Hiện nay, các bãi chôn lấp, xử lý rác 
thải thường nằm ở khu vực ngoại thành 
của các đô thị, hầu hết đều trong tình trạng 
quá tải. Để xây dựng được 1 bãi chôn lấp, 
xử lý chất thải hợp vệ sinh, đầy đủ các 
bước từ san lấp, khử trùng, xử lý nước 
rỉ rác và các biện pháp kĩ thuật khác đạt 
yêu cầu khác đã làm gia tăng gánh nặng 
ngân sách của các địa phương. Trung 
bình, mức chi phí xử lý cho công nghệ xử 
lý CTR bằng biện pháp chôn lấp hợp vệ 
sinh là 115.000 - 286.000 đồng/tấn. Theo 
ước tính của WB, Việt Nam cần khoảng 
500 triệu USD để xây dựng các hệ thống 
xử lý chất thải y tế và cần hàng trăm tỷ 
đồng mỗi năm chi phí cho hoạt động xử lý 
chất thải y tế.

Khung 6.7. Ô nhiễm rác thải, nước 
thải tại các bãi biển gây mất mỹ quan                   
và ảnh hưởng tới hoạt động du lịch, 

nghỉ dưỡng

Tại các khu du lịch nghỉ dưởng ven biển, 
ngoại trừ các khu nghỉ dưỡng cao cấp có 
đầu tự hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 
hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch, các 
nhà hàng khách sạn đều chưa có hệ thống 
XLNT, nước thải xả thẳng ra môi trường. 
Thậm chí, cống xả nước thải nằm ngay 
trong khu vực bãi tắm, xả thẳng ra biển. 
Nhiều nơi, vẫn còn tình trạng du khách vứt 
rác tùy tiện; những người bán hàng rong 
không thu nhặt thức ăn thừa khách vứt trên 
bãi cát... ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, 
môi trường. Đây chính là các nguyên nhân 
gây ô nhiễm cục bộ tại một số khu, điểm du 
lịch biển.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
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Khung 6.9. Thu phí vệ sinh 
đô thị  và gánh nặng kinh tế                             

lên ngân sách

Đắk Lắk: Theo thống kê của Công 
ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường 
Đắk Lắk, hiện tại công ty đang triển 
khai phục vụ thu gom rác thải sinh 
hoạt cho gần 27.000 hộ dân trên địa 
bàn, song chỉ có khoảng 19.000 hộ 
đóng phí vệ sinh hằng tháng, đạt tỷ 
lệ 70%. Một số phường có tỷ lệ hộ 
dân đóng phí vệ sinh còn thấp như: 
phường Thành Nhất (57%), phường 
Tân Lập (49%)...; đơn vị có tỷ lệ hộ 
dân chấp hành việc đóng phí vệ sinh 
cao nhất là phường Thắng Lợi cũng 
mới chỉ đạt 83% số hộ trên địa bàn. 

Tp. Hồ Chí Minh: Theo thống kê 
của Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, 
số kinh phí ngân sách chi cho công 
tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác 
lên đến gần 1.900 tỷ đồng; trong khi 
đó, số thu phí vệ sinh và phí BVMT 
vào ngân sách toàn thành phố chỉ 
khoảng 60 tỷ đồng, chỉ đạt xấp xỉ 3% 
số kinh phí ngân sách chi cho công 
tác thu gom và xử lý rác.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Khung 6.8. Ô nhiễm nước, CTR                                  
ảnh hưởng tới du lịch

Rác đặt ngay lối vào hàng ăn tại Hà Nội

Hà Nội với những tour du lịch nội đô để khám phá văn 
hóa, ẩm thực thủ đô đã và đang thu hút rất nhiều du 
khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên rất nhiều 
tuyến phố, thường xuyên bắt gặp cảnh thức ăn thừa 
không được thu gom tập trung, giấy ăn, đũa dùng một 
lần, thức ăn thừa, nước thải bị đổ tràn xuống cả lòng 
đường gây mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, làm mất mỹ 
quan đô thị và ảnh hưởng tới du khách. Mặc dù, các 
lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc 
nhở, thậm chí thực hiện xử phạt nhưng tình trạng này 
vẫn kéo dài, không được giải quyết dứt điểm.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: tapchimoitruong.vn
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