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Đô thị hóa với vấn đề môi trường và sức khỏe

CHÍNH BÌNH
1. Đô thị hóa - một cách nhìn từ hướng tiếp cận Y - Xã hội học.
Đô thị hóa là một quá trình phát triển của sự tập trung và tăng cường các mối giao tiếp mang tính chất lịch
sử trên phạm vi toàn cầu hay như một quá trình liên kết các hình thức sinh hoạt đời sống thực tiễn khác nhau và
là tiền đề cho sự tiến bộ của giao tiếp toàn xã hội cũng như cho sự phát triển tiềm năng sáng tạo của loài người.
Song, thực chất quá trình đó là gì? Và, nếu nhìn từ góc độ Y - Xã hội học từ khía cạnh vì sức khỏe của con
người, vì một môi trường vật chất và xã hội trong sạch thì bức tranh đó ra sao?
Đô thị hóa thực tế là sự tập trung, gia tăng dân số cùng các cơ sở sản xuất dịch vụ ở các thành phố v.v... Như
vậy, quá trình đó gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người, gắn liền vào sự tiến bộ của khoa học - kỹ
thuật. Đô thị hóa là ghi nhận khả năng phát huy tiềm năng sáng tạo cũng như thừa hưởng mọi thành quả của quá
trình sáng tạo đó của con người. Đương nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Quá trình đó luôn luôn đặt con
người trước những nhiệm vụ bức xúc phải giải quyết về việc bảo vệ cho sức khỏe con người; cho sự đảm bảo tốt
môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Có thể xem đó như một sự chạy đua không chỉ vì sự tăng trưởng của
khoa học kỹ thuật, của nền kinh tế, của sự phồn vinh v.v.. và còn là sự đấu tranh thường xuyên chống lại các
hậu quả tất yếu của chính quá trình đô thị hóa và bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cho con người.
Hiện nay diện tích các đô thị mới chỉ chiếm 0,3% diện tích trái đất song lại có hơn 40% dân số thế giới. Nếu
năm 1925 mới có 20% dân số sống ở đô thị thì năm 1975 đã có 40% và năm 2000 sẽ là 50% .
Ở Việt Nam, quá trình đó cũng không thể nói là không mạnh mẽ. Lấy Hà Nội làm ví dụ: năm 1954, diện tích
nội thành là 1.200 ha, dân số khoảng 250.000, vào đầu năm 1955 Hà Nội mới chỉ có 9 xí nghiệp công nghiệp.
Đến nay, diện tích nội thành đã là 40 km2 tăng gấp 3 lần và dân số trên dưới 1 triệu người. Theo các thống kê
chưa đầy đủ, Hà Nội có 226 xí nghiệp công nghiệp, 300 xí nghiệp dịch vụ sửa chữa, 450 hợp tác xã tiểu thủ
công nghiệp v.v.. Và không xa nữa, sẽ hình thành thêm nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất v.v...
Thực trạng đó đã và đang tạo ra những sức ép, những đòi hỏi phải giải quyết về môi sinh đối với các nhà
hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội của thủ đô cũng như của quốc gia...
2. Đô thị hóa và những vấn đề về môi trường và sức khỏe.
2.1. Tốc độ gia tăng quá trình đô thị hóa từ những năm năm mươi của thế kỷ này đã là thay đổi bộ mặt sức
khỏe cộng đồng hầu như của mọi quốc gia. Đô thị hóa bao gồm có sự gia tăng mạnh dân số có quan hệ tới sự
phát triển kinh tế - xã hội; đó là yếu tố chính của tình trạng sức khỏe và môi trường mà con người ta sống trong
đó. Những biện pháp giải quyết sức khoẻ cộng đồng càng thích hợp thì càng liên quan đến việc quản lý xã hội
về chính trị, về kinh tế cùng tất cả những vấn đề nảy sinh từ đô thị hoá. Bảo vệ môi trường, tăng cường sức khoẻ
trong cuộc sống đô thị ngày càng trở nên quan trọng, khó khăn và cấp

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học, số 3 - 1993
75
thiết. Trong vài chục năm qua, bởi các thay đối về mặt kinh tế - xã hội mà bức tranh chung về tình trạng sức
khỏe của con người cũng chịu ảnh hưởng theo. Những tác động của môi trường tới sức khỏe con người ít nhiều
đã thể hiện qua các bệnh được coi là "truyền thống" hay đặc trưng" ở các nước đang phát triển. Ở những nước
phát triển, vấn đề có hơi khác một chút, môi trường bị ô nhiễm do sự phát triển của công nghiệp đã và đang tác
động đến con người. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Các bệnh tật của con người ở những nước đó có
đặc trưng liên quan đến chính sự phát triển. Hiện tượng Stress v.v:.. là ví dụ tiêu biểu nhất. Chính tại các quốc
gia đó, bệnh tật và sức khỏe con người có sự liên quan rất gần với các vấn đề tâm lý học xã hội của lối sống đô
thị.
2.2. Cũng như các nước đang phát triển khác. Ở Việt Nam chúng ta, sự phát triển của đô thị đã sản sinh ra
nhiều vấn đề bức xúc cần phải giải quyết. Sự gia tăng nhanh chóng của đô thị hóa đã đưa một số tiêu chí đảm
bảo xã hội vào mức thấp quá giới hạn cho phép. Và chính sự gia tăng đô thị hóa thậm chí có thể đã đưa lại cái
nghèo cho không ít cộng đồng và hàng loạt gia đình. Tựu trung lại, quá trình đô thị hóa ở nước ta cần phải giải
quyết đồng bộ một số vấn đề dướí gây nảy sinh trong chính quá trình đó:
2.2.1. Đô thị hóa đòi hỏi phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng tương ứng.
Do thị hóa gắn liền với sự "bùng nổ dân số" bởi thế nếu chủ thể quản lý xã hội chưa chuẩn bị cơ sở hạ tầng
đáp ứng cho tốt thì chính quá trình đó sẽ gây ra tình trạng quá tải, ví dụ như chất thải sinh hoạt. Trong tình trạng
thiếu các cơ sở xử lý chất thải, thiếu điện, thiếu nước v.v... sẽ dễ dàng gây nên một thực trạng ô nhiễm môi
trường trầm trọng. Sự ô nhiễm đó không gì khác hơn là sẽ đầu độc trực tiếp đến con người. Chúng ta có những
con số ví dụ về số gia tăng chất thái (rác) ở Hà Nội như sau:
- Năm 1981, rác của Hà Nội thải ra là 174.000m3
- Năm 1987, con số đó là 238.000 m3. v.v...
- Người ta trù tính rằng Hà Nội vào năm 1995 sẽ thải ra 246.000m3 rác và đến năm 2000 con số đó không
dưới 281.606m3
Liệu đến lúc đó, chúng ta cần có bao nhiêu nhà máy xử lý rác, cần bao nhiêu phương tiện thu gom chất thải
cho Thủ Đô ta thanh sạch và không bị ô nhiễm nặng nề?
Hiện tại, môi ngày nội thành Hà Nội chúng ta có thêm 800m3 rác thải ra (xấp xỉ 400 tấn), trong số đó 82% là
rác sinh hoạt và 18% là rác công nghiệp. Chúng ta đã nghe nói đến một nhà máy xử lý rác cho Hà Nội sẽ được
một quốc gia Bắc Âu tài trợ xây dựng ở vùng Cầu Diễn nhưng công suất của nó còn lâu mới đáp ứng được nhu
cầu xử lý rác phế thải cho Hà Nội. Vả lại, trước mắt thành phố vẫn chưa có được một cơ sở xử lý rác hiện đại để
vừa đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, an toàn lao động vừa tận dụng được nguồn rác thải vào các mục đích
hữu ích. Một nghiên cứu cho thấy nồng độ NH3, CO2, CO v.v... vượt quá các tiêu chuẩn cho phép nhiều lần
ngay tại các điểm rác nằm trong các khu cư dân đông đúc của thủ đô ta.
2.2.2. Đô thị hóa cùng với việc tăng mật độ cư dân quá đông (ở Hà Nội: trên 18.800 người/km2; ở thành phố
Hồ Chí Minh: trên 41.340 người/km2 v.v.. ) đã gây ra sự tắc nghẽn giao thông - một biểu hiên quan trọng của sự
quá tải của cơ sở hạ tầng. Rất đáng lưu ý là, việc gia tăng quá nhiều phương tiện giao thông, cả hiện đại lẫn thô
sơ ngoài việc tạo ra nguy cơ gây tai nạn cao còn làm ô nhiễm môi trường rất lớn. Một nghiên cứu cho thấy rằng
ồn ào giao thông ở đường phố Hà Nội đạt tới con số 70-85 dbA, nồng độ các chất CO vượt quá tiêu chuẩn cho
phép l,5 cho tới 1,7 lần, nồng độ CO2 vượt quá 2,5 đến 2,9 lần, bụi lắng vượt quá 43 đến 60 lần, bụi lơ lửng vượt
quá từ 5 đến 20 lần, và nguy hiểm thay, bụi chì
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vượt quá 6 đến 14 lần tiêu chuẩn cho phép v.v. và v.v...
Người ta cũng dễ dưng thấy hậu quà của vấn đề ô nhiễm môi trường như trên tác động đến sức khỏe của
cộng đồng nói chung cũng như của những người lao động trực tiếp trong môi trường đó. Một nghiên cứu ở Hà
Nội cho biết: trong số 613 công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội được khám sức khỏe, chỉ có 7,1% có
sức khỏe loại I, có 43% sức khỏe loại III và số sức khỏe loại IV lại chiếm tới 7,2%. Một số bệnh có tỷ lệ cao đặc
trưng cho ảnh hưởng nghề nghiệp và môi trường của người lao động ở đây là - Tai – Mũi -Họng (75%), mắt
(43%), Viêm phế quản mãn tính, phụ khoa v.v.. Con em của họ cũng bị ảnh hưởng: cho tới trên dưới 60% số
cháu bị suy dinh dưỡng...
2.2.3. Đô thị hóa phải gắn liền với việc qui hoạch khu công nghiệp và vành đai an toàn cho khu dân cư.
Như trên đã nói, đô thị hoá cũng có nghĩa là sự phát triển của các xí nghiệp công nghiệp. Một yêu cầu bức
xúc đặt ra là trong các nhà máy, xí nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các chế độ an toàn về sản xuất phòng hộ, bảo hộ
lao động, phải đảm bảo tốt về kiểm soát môi trường. Bên cạnh lợi ích trước mắt về kinh tế, các chủ thể quản lý
sản xuất - quản lý xã hội phải tính đến lợi ích lâu dài của thành phố, của người lao động.
Hãy lấy khu công nghiệp Thượng Đình, khu công nghiệp lớn nhất Hà Nội làm ví dụ: Với 22 nhà máy, xí
nghiệp lớn nhỏ, hiện nay khu công nghiệp đó đang tập trung nhiều vấn đề để chúng ta phải quan tâm suy nghĩ
và xử lý. Trước đây, khu công nghiệp này chưa có qui mô đến thế, vẫn được gọi nôm na là khu Cao - Xà - Là
(Cao su sao vàng Xà phòng Hà Nội và Thuốc lá Thăng Long) và cũng ở khá xa các khu dân cư. Tuy nhiên, quá
trình đô thị hóa đã làm cho bản thân khu công nghiệp đó lớn lên rất nhiều cả về tính chất và qui mô, mặt khác cả
thành phố tăng trưởng và hình thành thế bao vây liên hoàn so với khu công nghiệp đó. Bởi những lẽ ấy, hiện nay
khu công nghiệp Thượng Đình đã ở xen kẽ với các khu dân cư? cơ quan, trường học và các công trình dân sinh
khác. Nguồn ô nhiễm khu vực này chính là các khí thải, nước thải, hóa chất thải xà vào đất, nước, không gian
toàn bộ vùng lân cận, trong các nhà máy thì hầu hết thiếu thiết bị an toàn, lọc bụi, lọc hơi khí độc v.v... Lượng
khối, bụi, nước thải, chất thải do các nhà máy này thật ra trước hết làm ô nhiễm ngay bầu không khí của các
phân xưởng, xí nghiệp thành viên trong lòng nó. Kết quả đề tài 52D.05.01 cho biết tạo nơi làm việc của công
nhân, các trị số cho phép thường vượt quá 7 - 8 lần. Các khu dân cư xung quanh về mùa hè có tượng bụi vượt
quá 3-4 lần khi phép, khí SO2 vượt quá 12 - 18 lần, CO2 vượt 4,5 - 5,5 lần, CO: 2,5 lần. Có thể nói được rằng,
dân cư sống trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm này. Xét riêng bệnh viêm phế quản,
tỷ lệ mắc của công nhân 2 công ty Cao su Sao vàng và Xà phòng Hà Nội cao gấp 16-17 lần dân ở xã Định Công
(huyện Thanh Trì) - là xã không bị ảnh hưởng các khí, chất thải nói trên; tỷ lệ đó cũng cao gấp 7 lần dân ở
phường Thượng Đình- gấp 6 lần dân ở phường Thanh Xuân (đều là các phường sở tại của khu công nghiệp
này).
Các số liệu điều tra cũng cho thấy. Trong số 63 xí nghiệp gây bụi ở nội thành thì có tới 11 xí nghiệp có
nhiều bụi gây ra bệnh bụi phổi; 11/77 xí nghiệp thải ra số khí độc quá mức cho phép; 46/48 xí nghiệp gây ra
tiếng ồn quá mức v.v...
Rất cần lưu ý rằng, một thống kê khám sức khỏe trong 5 năm 1981 - 1985 cho 8.214 công nhân của 990 đơn
vị sản xuất ở Hà Nội đã phát hiện 4.110 người (44,6%) mắc bệnh nghề nghiệp. Trong số đó, đặc biệt có tới
24,4% mắc bệnh bụi phổi, một bệnh nặng, rất khó chữa trị.
2.2.4. Đô thị hóa làm cho cuộc sống con người có nguy cơ thường xuyên bị cắt đứt mối liên hệ với thiên
nhiên, đẩy con người đi sâu hơn vào cuộc sống tạo lập nhân tạo. Bởi thế
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trong những thành tựu hiện đại của đời sống công nghiệp phát triển, đồng thời cũng là sự gia tăng một loạt bệnh
xã hội. Đó là các chứng bệnh tim mạch, ung thư, tâm thần, hội chứng Sick buiding (hội chứng nhà cao tầng),
người già cô đơn v.v... nguy cơ nhiễm HIV/SIDA. Cùng với nó, các tệ nạn xã hội ở đô thị còn đem lại các loại
bệnh nguy hiểm khác như các bệnh hoa liễu v.v...
Việc giải quyết các hệ quả tất yếu đó là không dễ dàng và là việc làm thường xuyên, liên tục, thu hút sự
quan tâm của toàn xã hội.
3. Một vài khuyến nghị.
Đô thị hóa là một ưu thế khách qua bởi thế, việc xác định khả năng kinh tế, công nghệ cũng như trong kiến
trúc tổng thể nhằm qui hoạch xây dựng thành phố theo hướng không ngừng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu hiện
đại hóa của xã hội con người phải luôn luôn tính tới những nguyên tắc cơ bản về bào tồn và xây dựng hệ sinh
thái thành phố. Nhằm thóa mãn yêu cầu trên, chúng ta không thể không lưu ý đến những thao tác ở tầm trung
mô và vi mô dưới đây trong các kế hoạch - chiến lược trung hạn và dài hạn, thậm chí, cần phải được thể hiện
ngay trong các kế hoạch ngắn hạn trước mắt.
3.1. Phân tích đặc điểm môi trường thành phố để xây dựng các công trình, các khu dân cư, nhà máy, xí
nghiệp, các tuyến giao thông, các khu -giải trí, các thảm cây xanh, công viên v.v...
3.2. Nghiên cứu mối liên hệ giữa tâm lý, tình cảm, trí tuệ của con người với tài nguyên, năng lượng v.v...
của thành ph6; phân tích một cách khoa học thế giới tự nhiên và thế giới nhân văn của hệ sinh thái này v.v...
trước khi ra các quyết định cần thiết.
3.3. Nghiên cứu sức khoẻ của dân cư đô thị dưới ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và môi trường.
3.4. Đánh giá chuẩn xác tương lai phát triển của thành phố trong điều kiện bảo lưu các xu hướng hiện nay đã
và đang thực hiện để có thể đưa ra các lời giải tối ưu trong các điều kiện lịch sử cụ thể.
3.5. Hình thành một bản chỉ dẫn cho việc tối ưu hóa các giải pháp quản lý thành phố. Đồng thời làm tốt sự
nghiệp tuyên truyền, giáo dục cho một lối sống đô thị có văn hóa, có tri thức hiện đại, chống xu hướng "nông
thôn hóa" thành thị như có thời chúng ta đã trải qua.
Trước mắt và thật sự cấp bách, chúng ta phải đề xuất cho được phương hướng tối ưu trong cải tạo thành
phố. Cùng với nỗ lực tinh thần và trí tuệ đó, nhiệm vụ cụ thể đặt ra trước chúng ta là nghiên cứu các khả năng
công nghệ để tải tạo ra hệ sinh thái tốt nhất cho sức khỏe. Chúng ta cũng cần thiết phải biết lựa chọn giải pháp
kinh tế - xã hội thích hợp, hình thành hệ thống dịch và mà cộng đồng chấp nhận được về xã hội, về môi trường
và chính sách kinh tế. Có thể nêu lên một cách tóm tắt về yêu cầu đó là: "An toàn về vệ sinh, tiến bộ về khoa
học, thỏa mãn được về văn hóa - xã hội, phù hợp về môi trường, đáp ứng tốt về kinh tế”.
Dù nhìn dưới góc độ nào, sự nghiệp đô thị hóa đều đòi hỏi sự phân tích khách quan và trách nhiệm nghề
nghiệp của mỗi chúng ta. Trách nhiệm nghề nghiệp đó hoặc là của nhà quản lý, của người xây dựng hay của
người chăm lo sức khỏe cho cộng đồng v.v... và cũng là lương tâm nghề nghiệp của những người làm công tác
nghiên cứu khoa học xã hội, khoa học nhân văn. Quá trình tim kiếm một phương hướng tối ưu cho đô thị hóa
nói chung, cho
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xây dựng thủ đô nói riêng không thể chỉ là nhiệm vụ hay quyền lợi - vinh quang của một giới chức nào. Công
cuộc đó đòi hỏi sự chấp nhận của cả cộng đồng mà trước hết là sự hợp lực nhất trí của các ngành khoa học.
Bằng các lao động nghề nghiệp của mình, bằng các phương pháp phân tích và tiếp cận đặc thù của mình trước
đối tượng phức tạp đó, giới xã hội học và những người làm công tác y học xã hội hy vọng rằng sẽ góp phần nhất
định trong sự nghiệp xây dựng đất nước, tổ chức xã hội v.v... một khi đã xác định cho mình mục tiêu hành động
vì con người và cho con người.
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Một thực tập sinh người Australia đang triển khai công trình nghiên cứu
tại Viện xã hội học: Tìm hiểu về động thái dân số ở tỉnh Hải Hưng
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