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Lời cảm ơn
Chúng tôi xin được phép tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các bạn cộng sự, các tổ chức đã
giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện bản báo cáo này.
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được hỗ trợ kỹ thuật của IPEN và được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu Giới, Gia Đình
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dựa trên nền tảng tự do và quyền con người. Bên cạnh tầm nhìn hướng đến năm 2020 CGFED
sẽ không những là một trong 3 tổ chức phi chính phủ hàng đầu ở Việt Nam về năng lực nghiên
cứu hành động với cách tiếp cận sáng tạo và năng lực truyền cảm hứng về Bình Đẳng và Công
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LỜI MỞ ĐẦU
Các loại sơn chứa chì dành cho sơn nhà ở đang được sản xuất và tiêu thụ ngày càng
rộng rãi, và điều này đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia đang phát triển trong khi đó
thực tế tại các quốc gia có ngành công nghiệp phát triển vượt bậc sơn chứa chì đã bị
cấm sử dụng cho nhà ở từ hơn 40 năm. IPEN và các tổ chức có sự tham gia là một bộ
phận của cuộc vận động toàn cầu với tầm nhìn đến năm 2020 nhằm loại bỏ chì trong
sơn bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trên toàn cầu khỏi chì.
Trong năm 2007 và 2008, các tổ chức phi chính phủ trong mạng lưới IPEN đã thu thập
và phân tích sơn trang trí (sử dụng cho trang trí nhà ở) hiện bán trên thị trường của 11
quốc gia đang phát triển, và các quốc gia có nền kinh tế chuyển dịch. Kết quả đã làm
các tổ chức và mạng lưới phải giật mình. Ở mỗi quốc gia trong mười một quốc gia
này nhiều mẫu sơn chứa nồng độ chì ở mức nguy hiểm. Trước thực trạng đó, IPEN đã
phát động Chiến dịch Loại Bỏ Chì Trong Sơn Toàn Cầu, chiến dịch không những tìm
kiếm và loại bỏ chì trong sơn mà còn nâng cao sự hiểu biết cho mọi người nhất là các
doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty sản xuất sơn và các nhà tiêu thụ về mối nguy hại, ảnh
hưởng nggiêm trọng đến sức khỏe của con nguời, mà nguy hiểm hơn cả đối với sức
khỏe của trẻ em. Từ đó, IPEN đã liên kết với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức
khác đã và đang thu thập mẫu và phân tích nồng độ chì trong các mẫu sơn của gần 40
quốc gia có thu nhập trung bình thu nhập thấp.
Báo cáo này chỉ ra những số liệu mới nhất về nồng độ chì trong một số sơn dung môi
có mặt trên thị trường sơn tại Việt Nam. Nó cũng đồng thời giới thiệu một cái nhìn
tổng quát giải thích tại sao dùng sơn chứa chì là nguyên nhân của nhiều mối nguy cơ,
đặc biệt là đối với sức khỏe của trẻ em; một cách nhìn tổng quát về khung chính sách
quản lý của nhà nước đã được ban hành hay chưa để cấm hoặc hạn chế các hoạt động
sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, buôn bán và sử dụng sơn chứa chì, đồng
thời báo cáo cũng cung cấp các dẫn liệu khoa học, thuyết phục để có thể tác động các
nhà hoạch định chính sách, ban hành luật nhằm quản lý nghiêm ngặt sơn chứa chì tại
Việt Nam. Cuối cùng báo cáo cũng đề xuất hành động cho các cơ quan, tổ chức liên
quan để bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác khỏi sơn chứa chì.
IPEN là một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe
và môi trường đến từ các khu vực trên thế giới trong đó có CGFED. IPEN là một tổ
chức điều hành toàn cầu làm việc để thành lập và thực hiện yêu cầu các chính sách
hóa chất an toàn cho môi trường và sức khỏe con người, hành động để bảo vệ sức
khỏe con người và môi trường. Sứ mệnh của mạng lưới là vì một tương lai không độc
chất. IPEN chung tay xây dựng, phát triển nguồn lực cho các tổ chức thành viên nhằm
thực hiện những chương trình hành động thiết thực, học hỏi từ kinh nghiệm làm việc
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lẫn nhau và đoàn kết toàn cầu để thiết lập sự ưu tiên và đạt được những chính sách bảo
vệ sức khỏe cho con người và môi trường sống của chúng ta.
CGFED, một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 1993, hành động vì bình
đẳng giới dựa trên nền tảng tôn trọng quyền tự do, sự đa dạng và quyền của con người.
Các vấn đề chính mà CGFED đã hoạt động bao gồm quyền giới, quyền tình dục, và
quyền về sức khỏe sinh sản; nâng cao và trao quyền cho các nhóm thiểu số, nghèo; và
bảo vệ con người và đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi các hóa chất độc hại. CGFED hành
động thông qua sự nghiên cứu, giáo dục về môi trường, hỗ trợ phát triển cộng đồng,
tập huấn, đào tạo và vận động. CGFED đã và đang cố gắng không ngừng nhằm thực
hiện sứ mệnh và “hướng đến năm 2010, CGFED sẽ là một trong ba tổ chức phi chính
phủ hàng đầu ở Việt Nam về năng lực nghiên cứu hành động với cách tiếp cận sáng
tạo và năng lực truyền cảm hứng về bình đẳng và công bằng giới.
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TÓM LƯỢC BÁO CÁO
Phơi nhiễm chì không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lớn, mà còn
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ em và ảnh hưởng này là lâu dài đến suốt
cuộc đời của các em. Trẻ em càng nhỏ tuổi càng có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn
từ việc phơi nhiễm chì, nhất là những trẻ em suy dinh dưỡng bị ảnh hưởng ở tỉ lệ cao
hơn. Đối tượng bị tổn thương nhiều nhất là thai nhi, bởi các bà mẹ khi đang mang thai
có khả năng truyền chì từ cơ thể họ sang cho con thông qua nguồn dinh dưỡng vào
nhau thai tới bào thai đang phát triển. Chì cũng được lây truyền qua con đường sữa mẹ
ở các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ.
Các bằng chứng về mối liên hệ giữa việc phơi nhiễm chì và suy giảm trí thông minh
đã tác động tới Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải đưa chì vào danh sách “chậm phát
triển trí tuệ do phơi nhiễm chì” như là một loại bệnh. WHO cũng liệt kê chậm phát
triển trí tuệ do phơi nhiễm chì vào danh sách 10 loại bệnh gây ảnh hưởng nặng nề nhất
cho trẻ em gây ra bởi các tác nhân môi trường.
Sơn chì là một trong những nguồn chính gây phơi nhiễm chì ở trẻ em. Khái niệm sơn
chì, được nêu trong báo cáo này, được định nghĩa bởi hội người tiêu dùng mỹ hành
động vì sản phẩm an toàn, “rằng nếu trong sơn hoặc bất kỳ một vật liệu sơn phủ, sơn
bề mặt có chứa chì hoặc hợp chất của chì trong đó hàm lượng chì vượt quá 0.0009
phần trăm khối lượng khô của một lớp sơn”.
Đại đa số các quốc gia công nghiệp hiện đại đã ban hành nhiều luật và quy định bắt
đầu từ những năm 1970 đến 1980 nhằm kiểm soát nồng độ chì trong sơn trang trí-bao
gồm sơn trang trí ngoài trời và trong nhà cho nhà ở, trường học và các thiết bị cho trẻ
em khác. Ở Việt Nam, thời điểm hiện tại vẫn chưa có một quy định nào đưa ra để giới
hạn lượng chì sử dụng trong sơn nhà và trong các loại sơn trang trí.
Từ 28 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2015, CGFED đã tiến hành mua tổng 26 hộp
sơn dung môi sử dụng cho sơn nhà ở được bán rộng rãi ở nhiều cửa hàng tại Hà Nội,
Việt Nam. Những hộp sơn được mua đại diện cho 11 nhãn hàng sơn và 11 nhà sản
xuất sơn. Tất cả 26 mẫu sơn được phân tích nồng độ chì dựa trên trọng lượng khô của
mỗi loại tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cho phép tại Mỹ. Phòng thí nghiệm này
đã tham gia vào chương trình Phân tích thử lượng chì trong môi trường để kiểm tra sự
chính xác từ khâu thực hiện đến kết quả phân tích được giám sát, quản lý bởi Hiệp Hội
Vệ Sinh Công Nghiệp Mỹ.
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KẾT QUẢ
14 mẫu trên tổng số 26 mẫu sơn dung môi dùng cho sơn nhà (chiếm 54%) chứa tổng
nồng độ chì vượt quá 600 ppm-giới hạn nồng độ chì theo quy định ở một số quốc gia
như Singapore, Hàn Quốc, và Sri Lanka. Hơn thế nữa, 5 mẫu sơn (chiếm 19%) chứa
nồng độ chì ở mức nguy hiểm trên 10,000 ppm. Bốn nhãn sơn trong tổng số 11 nhãn
(36%) có ít nhất 1 mẫu sơn với tổng nồng độ sơn vượt 10,000 ppm.
Mặt khác 12 mẫu sơn trong tổng 26 mẫu (chiếm 46%) chứa tổng nồng độ chì dưới
600ppm, điều này chứng tỏ rằng tại Việt Nam tồn tại công nghệ sản xuất sơn chứa chì
với nồng độ chì thấp hơn cả một số quốc gia phát triển.
Sơn đỏ, sơn vàng khi mang phân tích là hai mẫu chứa nồng độ chì cao nhất trong tất
cả các mẫu màu sơn vượt 10,000 ppm. Ba mẫu sơn màu đỏ trong tổng số 9 mẫu sơn
màu đỏ (33 %), và 2 mẫu sơn vàng trong tổng số 8 mẫu sơn màu vàng (chiếm 25%)
chứa nồng độ chì trên 10,000ppm.
Trong 26 hộp sơn, không một thông tin nào về nồng độ chì được cung cấp trên nhãn
và hầu hết trến 26 nhãn bao bì chứa rất ít thông tin về thành phần sơn. Hầu hết trên
các bao bì chỉ đơn thuần ghi loại sơn ví dụ như “dung môi, sơn bột, hay dạng nhựa”
mà không có bất kì thông tin cụ thể nào về dạng sơn ví dụ như là dung môi thì thuộc
loại dung môi nào, thành phần là gì, là chất tổng hợp hay tự nhiên, nếu là sơn dạng bột
màu thì thuộc loại vô cơ hay hữu cơ. Ngày sản xuất và số lô sản xuất chỉ có trong 22
mẫu sơn trong tổng số 26 mẫu (chiếm 85%) dùng trong nghiên cứu này. Hầu hết thông
tin cảnh báo và lưu ý chỉ đề cập đến tính bắt lửa của sơn mà không đề cập đến ảnh
hưởng của bụi chì trong sơn đến trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sơn dung môi dành cho sơn nhà ở chứa nồng độ chì ở mức
rất cao đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường sơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên
các số liệu cũng chỉ ra rằng 12 mẫu sơn trong tổng số 26 mẫu sơn (chiếm 46%) chứa
nồng độ chì ở mức thấp dưới ngưỡng 600 ppm-điều này chứng tỏ tồn tại công nghệ
sản xuất sơn với nồng độ chì thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cung
cấp những dẫn liệu có tính thuyết phục mạnh mẽ để kiến nghị và yêu cầu các nhà
hoạch định chính sách,cơ quan ban hành luật sẽ có quy định để cấm hoặc hạn chế việc
sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, buôn bán và sử dụng sơn chứa tổng nồng
độ chì lớn hơn 90 ppm-ngưỡng giới hạn này là quy định của hầu hết các quốc gia trên
thế giới về nồng độ chì được phép tồn tại trong sơn.
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ĐỀ XUẤT
Để giải quyết vấn nạn chì trong sơn, dù ở nồng độ cao hay thấp đều ảnh hưởng đến
sức khỏe của con người và thế hệ tương lai vậy nên CGFED và IPEN xin trình bày
một số đề xuất sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức chính phủ
Bộ Khoa học và Công nghệ nên ban hành quy định, để quản lí ngưỡng chì cho phép
trong sơn và cấm sảm xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán các sản phẩm sơn có
nồng độ chì vượt ngưỡng 90 ppm (tiêu chuẩn được hầu hết các quốc gia phát triển quy
định). Các cơ quan, tổ chức này cũng nên yêu cầu các công ty sản xuất, kinh doanh
sơn phải bổ sung đầy đủ thông tin về nồng độ chì chứa trong từng loại sơn lên bao bì
của từng loại sản phẩm, đồng thời phải có cảnh báo trên những loại sơn phủ có thể có
bụi chì độc khi bề mặt sơn bị hư hỏng, bong ra sẽ là nguồn phơi nhiễm chì cho trẻ em.

Đối với ngành công nghiệp sơn
Các công ty, tập đoàn sản xuất sơn vẫn đang kinh doanh những nhãn hiệu sơn chứa chì
nên dừng ngay việc sử dụng chì trong thành phần, công thức sản xuất sơn, tìm kiếm
giải pháp thay thế và không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Các
tập đoàn, công ty chuyển sang sản xuất các sản phẩm sơn không chứa chì nên chứng
minh sản phẩm của họ không chứa chì thông qua sự giám sát, quản lý và cấp chứng
nhận của một tổ chức độc lập thứ ba. Tổ chức này phải là tổ chức có uy tín và giúp
người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm sơn họ dùng là hoàn toàn không có chì.

Đối với người tiêu dùng từ các nhân, hộ gia đình đến các cơ quan tổ chức khác
Những người tiêu dùng dù là cá nhân hay tập thể nên yêu cầu, và đòi hỏi chính đáng
về sản phẩm họ dùng không được phép có chì, vạch trần tố cáo những sản phẩm sơn
chứa chì, là một người mua thông thái và có trách nhiệm về sản phẩm mình sử dụng
có gây hại cho người xung quanh hay không, khi mua nên đọc kĩ, tìm hiểu rõ thông tin
về thành phần, nguồn gốc của sản phẩm. Chỉ dùng những sản phẩm sơn không có chì
khi trang trí cho nhà ở, trường học, trung tâm y tế, công viên, hay sân chơi cho trẻ.

Các tổ chức và nhóm chuyên gia
Các nhóm, tổ chức y tế công cộng, tổ chức người tiêu dùng và các cơ quan liên quan
khác nên cùng nhau hỗ trợ, hành động để loại bỏ những loại sơn chứa chì, xây dựng
kế hoạch hành động thiết thực để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ phơi nhiễm chì không
những là chì trong sơn mà trong bụi, đất, và các nguồn khác như đồ chơi, dụng cụ học
tập.
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Các tổ chức cơ quan hữu quan
Các tổ chức, cơ quan hữu quan là tập thể có ảnh hưởng đến sự thành bại của doanh
nghiệp sản xuất vì vậy hãy đoàn kết và lên tiếng mạnh mẽ để thúc đẩy, yêu cầu chính
sách để từng bước loại bỏ chì khỏi sơn tại Việt Nam.
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1. TỔNG QUAN
1.1 PHƠI NHIỄM CHÌ VỚI NHỮNG ẢNH HƯỞNG VỀ SỨC KHỎE VÀ
NHỮNG THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ
Trẻ em bị phơi nhiễm chì thông qua nhiều con
đường từ sơn chứa chì trên tường, trên cửa sổ,
cửa ra vào đến cả những về mặt từng được sơn
phủ nguồn sơn chứa chì bất dầu bị rạn nứt, hư
hỏng bởi từ những nguồn này chì sẽ được phát
tán xung quanh môi trường học tập cũng như
vui chơi của các em dưới dạng bụi và cát. Nhất
là trong trường hợp bề mặt nào đó được yêu
cầu sơn lại chúng thường được đánh ráp để tạo
độ bám cho lớp sơn mới do vậy chì trong lớp
sơn cũ sẽ bong ra và phát tán rộng rãi trong
không khí dưới dạng những hạt bụi nhỏ nhiễm
chì và gây những hậu quả nặng nề đến sức
khỏe.[1]

Khái niệm sơn chì, được nêu
trong báo cáo này, được định
nghĩa bởi hội người tiêu dùng
mỹ hành động vì sản phẩm
an toàn, “rằng nếu trong sơn
hoặc bất kỳ một vật liệu sơn
phủ, sơn bề mặt có chứa chì
hoặc hợp chất của chì trong đó
hàm lượng chì vượt quá 0.0009
phần trăm khối lượng khô của
một lớp sơn”.

Trẻ em dù chơi trong nhà hay ngoài trời, do
thói quen đưa tay vào miệng nên các em đã vô
ý đưa bụi nhà hoặc cả đất vào miệng và nuốt.
Nếu bụi hay đất nhiễm chì trẻ em khi đưa tay
vào miệng và chì cũng từ đó đi vào hệ tiêu hóa của các em. Thói quen đưa tay vào
miệng rất phổ biến ở trẻ em từ sáu tuổi trở xuống, và nhóm này rất dễ bị ảnh hưởng
bởi phơi nhiễm chì. Một trẻ em trong độ tuổi từ một tuổi đến sáu tuổi điển hình mỗi
ngày nuốt từ khoảng 100-400 miligrams bụi và cát nhà.[2]
Trong một vài trường hợp khác, các em nhặt những mẩu sơn vụn- rớt ra từ những bề
mặt rạn, nứt hư hỏng- cho trực tiếp vào miệng nhai và nuốt. Điều này đặc biệt nguy
hiểm bởi lượng chì trong những mẩu sơn thường cao hơn nhiều so với lượng chì bám
trong các hạt bụi, cát hay đất. Khi đồ chơi, đồ đạc trong nhà hoặc các vật dụng khác
được sơn bởi sơn chứa chì, trẻ em có thể nuốt trực tiếp những mẩu sơn khô, nhiễm chì
khi nhai chúng. Tuy nhiên, trường hợp phổ biến nhất trẻ em bị phơi nhiễm chì là từ
những hạt bụi, cát nhiễm chì dính trên tay các em.[3]
Trong khi phơi nhiễm chì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lớn, thì trẻ nhỏ
phơi nhiễm chì cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo nghiên cứu trẻ em hấp thụ một
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lượng chì vào cơ thể lớn gấp 5 lần so với lượng người lớn hấp thụ. Nhất là đối với trẻ
em suy dinh dưỡng thì lượng chì hấp thụ thậm chí còn lớn hơn.[2]
Những trẻ càng nhỏ tuổi thì ảnh hưởng tử việc phơi nhiễm chì đến các em càng lớn
thông thường đó là ảnh hưởng không phục hồi, tác động đến suốt cuộc đời của các em.
Đối tượng bị tổn thương nhiều nhất là thai nhi, bởi các bà mẹ khi đang mang thai có
khả năng truyền chì từ cơ thể họ sang cho con thông qua nguồn dinh dưỡng vào nhau
thai tới bào thai đang phát triển.[4] Chì cũng được lây truyền qua con đường sữa mẹ ở
các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ.[5]
Một khi chì đi vào cơ thể trẻ em thông qua tiêu hóa, hít thở, hay qua nhau thai, chúng
có khả năng rất lớn phá vỡ một số con đường và hệ thống sinh học trong cơ thể. Mục
tiêu đầu tiên của chúng là tấn công vào hệ thần kinh trung ương và bộ não, do vậy nó
sẽ ảnh hưởng đến hệ máu, thận, hệ khung xương.[6] Chì cũng được xếp vào loại hóa
chất phá vỡ tuyến nội tiết (EDC).[7]
Các nhà khoa học cho rằng tồn tại một yếu tố chính trong nhiễm độc chì chính là
nguyên nhân khiến cho chúng có khả năng thay thế các kim loại khác và nhất là canxi
trong hệ dẫn truyền xung thần kinh, chất đạm, cấu trúc xương, thay đổi cấu chức chức
năng dẫn đến một loạt ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Bên cạnh đó chì còn ảnh
hưởng và phá hủy cấu trúc của tế bào.[8]
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): “chì không có một vai trò thiết nào trong cơ thể
con người, và nhiễm độc chì chiếm khoảng 0.6 % trong các căn bệnh là gánh nặng cho
toàn cầu.”[2] Từ những bằng chứng về mối liên hệ giữa phơi nhiễm chì thời thơ ấu với
việc suy giảm trí thông minh, WHO buộc phải đưa “chậm phát triển trí tuệ do chì” vào
danh sách được coi là bệnh. Đồng thời WHO cũng đưa “căn bệnh” này vào danh sách
là một trong mười căn bệnh ảnh hưởng nặng nề tới trẻ em do các nhân tố môi trường.
[9]

Trong những năm gần đây, các nhà y khoa đã và đang chỉ ra nhiều bằng chứng thuyết
phục chứng minh dù bị phơi nhiễm ở nộng độ từ thấp hay cực kì thấp thì chì đều ảnh
hưởng đến sức khỏe con người.[2, 6] Theo trang Nhiễm độc chì và Sức Khỏe của WHO:
“Không có mức độ phơi nhiễm chì nào được coi là an toàn.”[10]
Khi trẻ nhỏ bị phơi nhiễm chì, chúng sẽ tấn công vào hệ thần kinh của các em từ đó sẽ
dẫn đến các em gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng trên lớp, dễ bực bội
và có hành vi bạo lực.[11] Phơi nhiễm chì ở trẻ nhỏ cũng liên quan tới việc gia tăng tỉ lệ
tăng động, mất tập trung, trượt tốt nghiệp, rối loạn hành vi, tội phạm vị thành niên, sử
dụng ma túy và bị bỏ tù.[2] Phơi nhiễm chì sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời của các em, ảnh
hưởng đến hiệu suất công việc của trẻ và dẫn đến giảm năng suất kinh tế.
Trong những nghiên cứu gần đây xem xét về thiệt hại kinh tế quốc gia gây ra bởi phơi
nhiễm chì ở trẻ nhỏ ở tất cả các quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ước
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tính tổng chi phí cho gánh nặng này là 977 tỉ đô la quốc tế* trên một năm.[12] Nghiên
cứu cũng xem xét về những ảnh hưởng đến việc phát triển thần kinh ở trẻ bị phơi
nhiễm chì, thông qua đo điểm số IQ. Điểm số IQ giảm ở những trẻ em phơi nhiễm với
chì dẫn đến năng suất làm việc của các em sẽ giảm và ảnh hưởng đến khả năng kiếm
sống của các em. Những nghiên cứu này cũng chỉ rõ trẻ em bị phơi nhiễm chì từ nhiều
nguồn khác nhau và chì trong sơn là một trong những nguồn chủ yếu. Theo từng khu
vực khác nhau, thiệt hại về kinh tế do phơi nhiễm chì được ước tính trong nghiên cứu
này như sau:
•

Châu Phi: Thiệt hại kinh tế 134.7 tỉ đô la, chiếm 4.03% tổng sản phẩm quốc nội
(GDP)

•

Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê: Thiệt hại kinh tế 142.3 tỉ đô la, chiếm
2.04% GDP

•

Châu Á: Thiệt hại kinh tế 699.9 tỉ đô la, chiếm 1.88% GDP

•

Việt Nam: Chưa có số liệu thống kê chính thức

1.2 VIỆC SỬ DỤNG CHÌ TRONG SƠN
Sơn chứa một lượng lớn chì khi nhà sản xuất sơn cố ý thêm vào một hoặc nhiều hợp
chất chì với một vài mục đích. Một sản phẩm sơn có thể chứa chì nếu thành phần
sơn bị nhiễm chì từ trước và được sử dụng, hoặc có thể bị lây nhiễm chì từ các dòng
sản phẩm chứa chì khác trong cùng một nhà máy sản xuất. Sơn pha nước hiếm khi bị
nhiễm chì, trong khi đó sơn phủ dung môi được phân tích có chứa hàm lượng chì cao
ở nhiều quốc gia.[13-15]
Hợp chất chì hầu hết thường được thêm vào sơn ở dạng bột. Những bột màu này dùng
để tạo màu cho sơn, bên cạnh đó nó còn giúp cho sơn có độ mớ đục cao (chỉ cần một
lượng nhỏ hợp chất có thể phủ một bề mặt rộng), đồng thời chúng còn bảo vệ lớp
sơn và bề mặt sơn khỏi sự phai màu khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Những bột
màu chứa chì thỉnh thoảng được sử dụng riêng rẽ, tuy nhiên trong một vài trường hợp
chúng cũng được kết hợp với một số dạng bột khác.
Hợp chất chì cũng được sử dụng làm thành phần của các loại sơn phủ với vai trò như
một chất làm khô (có thể gọi là tác nhân làm khô hoặc chất xúc tác khô). Những hợp
chất này cũng được thêm vào sơn dùng cho việc bảo vệ các bề mặt kim loại như ô

*

Một đô la quốc tế là một đơn vị tiền giấy được sử dụng bởi các nhà kinh tế và các tổ chức quốc tế để so sánh giá trị
giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau. Đồng đô la quốc tế điều chỉnh giá trị đồng đô la Mỹ từ đó sẽ phản ánh tỷ giá hối
đoái, sức mua tương đương (PPP), và giá hàng hóa bình quân tương ứng với từng quốc gia. Theo Ngân hàng Thế giới,
“Một đô la quốc tế có cùng sức mua vượt GDP tại thời điểm đồng đô la Mỹ tại Mỹ.” Gía trị của đồng đô la quốc tế
trong báo cáo này được tính dựa trên bảng thống kê GDP bình quân đầu người tương ứng với mõi quốc gia của Ngân
hàng Thế giới trên cơ sở cân bằng sức mua và thông qua đồng đô la quốc tế..
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tô, cầu, tàu, thuyền khỏi gỉ và bị ăn mòn. Được sử dụng phổ biến đó là chì tetroxide
(Pb3O4), thi thoảng được gọi là chì đỏ ô xít, hoặc minium chì.
Những bột màu không chứa chì, các chất làm khô, tác nhân chống ăn mòn phổ biến
qua nhiều thập kỷ nay và đang được nhiểu nhà sản suất sơn áp dụng để tạo ra những
sản phẩm sơn có chất lượng tốt nhất không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và
thân thiện với môi trường. Khi những nhà sản xuất sơn bỏ chì ra khỏi thành phần của
sơn, họ cũng rất quan tâm đến việc bảo đảm để sơn của họ không bị nhiễm chì từ các
nguồn khác do vậy sản phẩm sơn khi mang phân tích hàm lượng chì sẽ là rất thấp-nhỏ
hơn 90 ppm, hoặc có trường hợp còn nhỏ hơn 10 ppm.
Hầu hết các quốc gia công nghiệp phát triển đã ban hành nhiều luật và quy định nhằm
kiểm soát lượng chì trong sơn trang trí từ những năm 1970 đến 1980. Nhiều quốc gia
đã buộc kiểm soát lượng chì trong sơn sử dụng trong trang trí đồ chơi cho trẻ em và
các vật dụng khác tiềm ẩn nguy cơ gây phơi nhiễm chì. Nhiều hoạt động kiểm soát,
giám sát được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và y
học chỉ ra rằng chì trong sơn là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em bị phơi nhiễm chì
dẫn đến các em đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt đối với những trẻ em dưới
sáu tuổi
Việc sử dụng chì trong sản suất các sản phẩm sơn trang trí đã được kiểm soát bởi Liên
minh châu Âu thông qua các quy định liên quan đến các sản phẩm an toàn cho người
tiêu dùng đồng thời có nhiều lệnh cấm đặc biệt với hầu hết các nguyên vật liệu thô
chứa chì. Ở Mỹ, Canada, Úc và nhiều quốc gia khác đã quy định giới hạn chì sử dụng
trong thành phần sơn trang trí, tiêu chuẩn cho phép chỉ rõ một giới hạn lớn nhất được
phép sử dụng. Tiêu chuẩn hiện tại cho sơn sử dụng hộ gia đình tại một số quốc gia như
Mỹ, Philippine, và Nê pan là 90 ppm, điều này đảm bảo và cho phép một nhà sản xuất
có thể bán sản phẩm của mình ở bất kì quốc gia nào trên thế giới. Một số quốc gia
khác như Singapore và Sri Lanka đưa ra tiêu chuẩn là không vượt quá 600 ppm.

1.3 THỊ TRƯỜNG SƠN Ở VIỆT NAM VÀ KHUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
NỒNG ĐỘ CHÌ TRONG SƠN Ở VIỆT NAM
Thị trường sơn ở Việt Nam
Theo bài viết trên tờ Tin tức Việt Nam[23], trang báo điện tử tiếng anh quốc gia hằng
ngày, ngành sơn nội địa có mức tăng trưởng đáng kể , bình quân mỗi năm tăng 20%
trong giai đoạn 2000-2012, theo số liệu thống kê của Hiệp hội Sơn và Mực in Việt
Nam (VNPIA)[24]. ChỈ riêng trong năm 2011, sản lượng sơn và chất phủ đạt 345 triệu
lít tương đương với 994 triệu đô la Mỹ[25]. Ngành công nghiệp này đang tiếp tục tăng
trưởng với tốc độ từ 6-8% trên năm[25]
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Theo Hiệp hội Sơn và Mực in Việt Nam, sơn trang trí chiếm 66% trong cơ cấu ngành
sơn theo sản lượng 2011, tiếp theo là sơn gỗ chiếm 16%, sơn tàu biển và bảo vệ chiếm
7%, sơn bột chiếm 4%, sơn tấm lợp chiếm 4%, và các loại sơn khác chiếm 3%[26]. Tính
theo bình quân đầu người, mỗi năm người Việt Nam sử dụng 3.7 lít sơn[27]. Ngành sơn
Việt Nam cũng bị phụ thuộc vào vị trí địa lý và vùng miền: khu vực sơn nội địa phía
Bắc chiếm 50% sản lượng tiêu thụ, trong khi đó miền Trung và phía Nam sản lượng
tiêu thụ sơn tương ứng chỉ chiếm lần lượt là 15% và 35%[28].
Các tập đoàn sơn lớn đa quốc gia gồm có: 4 Oranges, AkzoNobel, PPG, SherwinWilliams, Dupont, Valspar, and Nippon chiếm hầu hết thị trường ngành sơn và chất
phủ[29]. Trong năm 2014, Nippon đã đầu tư xây dựng 3 nhà máy đặt tại tỉnh Vĩnh
Phúc[30]. Jotun đã và đang tăng đầu tư cơ sở vật chất với số vốn 16.1 tỉ đô la cho việc
mở rộng nhà máy và dự kiến sẽ nâng cao sản lượng đến 25 triệu lít trên năm[31]. Trong
năm 2013, 4 Oranges đã thông báo kế hoạch thiết lập 2000 trung tâm phối trộn màu
trên toàn quốc, trong khi đó AkzoNobel đã đầu tư thêm 13 triệu Euro cho nhà máy sản
xuất sơn đặt tại Bình Dương để đạt được sản lượng cao nhất[32]. Sản lượng AkzoNobel
Việt Nam hiện tại đạt 30,000 tấn trên năm[33].
Trong khi các ông trùm sơn ngoại đang kiểm soát 65 % thị trường sơn thì các nhà máy
sản xuất sơn trong nước đang bắt tay theo đuổi các chiến lược để nâng cao thương
hiệu nội địa, giới thiệu các dòng sản phẩm đặc trưng như Kova, công ty TNHH sơn
Nero Đồng Tâm, và Hòa Bình[34]. Các công ty trong nước cũng có vẻ đang chuyển
sang sản xuất những dòng sơn ngoài dòng sơn trang trí gồm có sơn Hòa Bình có loại
sơn dùng cho vùng ven biển, Kova có dòng sản phẩm chống thấm, bền với nhiệt và

Biểu đồ 1: Cơ cấu ngành sơn Việt Nam theo sản lượng (2011).[19]
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dòng sơn công nghệ nano[35]. Theo báo cáo các công ty trong nước đang trú trọng vào
việc phát triển thị trường ở khu vực nông thôn hơn là so với thị trường ở thành phố
như các tập đoàn sơn ngoại đang kiểm soát. Để nâng cao doanh số bán hàng “nhiều
công ty nội địa đã và đang quảng bá nhiều lợi ích tới các nhà thầu và nhà đầu tư, đồng
thời cung cấp tới các đại lý nhiều chương trình khuyến mãi để họ bán và quảng bá sản
phẩm cho mình.”[36]
Tìm hiểu thêm tại:
http://vietnamnews.vn/economy/276951/local-foreign-paintmakers-vie-for-market.
html#fZlTjPbJg85Lr8y3.99

Quy định về nồng độ chì trong sơn tại Việt Nam
Ở Việt Nam, hiện tại chưa có một quy định nào về nồng độ chì được phép sử dụng cho
mỗi loại sơn và đặc biệt hơn không có cả quy định về nồng độ chì trong đồ chơi trẻ
em.
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Từ 28 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2015, CGFED đã tiến hành mua 26 mẫu sơn từ
nhiều cửa hàng sơn trên địa bàn Hà Nội đại diện cho 11 nhãn hàng sơn và 11 nhà sản
xuất.
Hầu hết sơn sáng màu được lựa chọn như đỏ hoặc vàng, các mẫu sơn màu trắng
cũng được lựa chọn. Sự sẵn có của các mẫu sơn này ở các cửa hàng bán lẻ chứng tỏ
rằng chúng được phép bày bán và sử dụng cho nhà ở. Sơn dành cho ô tô và sơn công
nghiệp đã được loại trừ trong quá trình chọn mẫu bởi chúng không được dùng phổ
biến cho sơn nhà ở ở Việt Nam.
Trong suốt quá trình chuẩn bị mẫu sơn, những thông tin về màu sắc, nhà sản xuất,
địa điểm sản xuất , mã sản phẩm, ngày sản xuất và nhiều thông tin chi tiết trên bao bì
được ghi lại. Những màu sơn cùng loại cũng được ghi chép lại ví dụ trên bao bì của
sản phẩm sơn ghi là màu “hoa hướng dương” và thực tế nó có màu vàng như các hãng
sơn khác nên để thuận tiện cho việc phân tích số liệu đã được nhập liệu lại là “màu
vàng”. Đối với sơn màu nghiên cứu cũng sẽ phân loại thành sơn màu nóng, sơn màu
lạnh để thuận tiện cho việc phân tích.
Bộ dụng cụ chuẩn bị cho việc lấy mẫu sơn được đánh số thứ tự, bao gồm các miếng
gỗ sạch và cùng loại. Chổi sơn cho mỗi mẫu và dụng cụ khuấy được làm từ những
que gỗ sạch, cùng loại gỗ được sắp xếp và gửi đến văn phòng CGFED bởi đối tác của
IPEN là Arnika từ Cộng Hòa Séc.
Mỗi lọ sơn được khuấy đều sau đó dùng chổi sơn tô lên miếng gỗ sạch. Mỗi mẫu sơn
lặp lại ba lần. Quy trình này được thực hiện nghiêm túc và cẩn thận bởi cán bộ nghiên
cứu của CGFED.
Mỗi dụng cụ khuấy và chổi sơn chỉ được sử dụng một lần, các mẫu sơn sau khi được
lấy được để riêng biệt tránh nhiễm từ mẫu sơn này sang mẫu sơn khác. Tất cả các mẫu
sau khi lấy được bảo quản ở nhiệt độ phòng, đợi khô trong vòng 5 đến 6 ngày. Sau
khi tất cả các mẫu đã khô, đánh số thứ tự lên mỗi mẫu, đóng gói riêng từng mẫu bằng
nilon và gửi đến Phòng thí nghiệm Phân tích Pháp y trụ sở tại Mỹ để được phân tích
nồng độ chì trong từng mẫu. Trong quá trình lựa chọn mẫu, IPEN cũng tham gia vào
việc đánh giá độ tin cậy của kết quả thí nghiệm thông qua thực hiện một kiểm nghiệm
chất lượng độc lập. IPEN gửi kết quả phân tích của mình đối chiếu với kết quả tại
phòng thí nghiệm tại Mỹ và có đánh giá chính xác về sự tin cậy của kết quả phân tích.
Kết quả phân tích hàm lượng chì phụ thuộc vào lượng sơn ở mỗi mẫu. Thông thường
nồng độ chì thấp nhất phân tích được là 60 ppm, nhưng nếu lượng chì trên mỗi mẫu
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Hình 2. Chuẩn bị mẫu sơn

rất ít thì giới hạn nồng độ chì thấp nhất lại tăng. Do vậy mà có những mẫu có kết quả
phân tích lên tới 200 ppm.
Phân tích nồng độ chì trong sơn được thực hiện bằng phương pháp EPA3050B/7420,
phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử được công nhận bởi tổ chức Y tế thế giới cho
nhiều mục đích nghiên cứu khác.[18]
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3. KẾT QUẢ
3.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ
Một số kết quả chính trong nghiên cứu chỉ ra rằng:
•

Trong 26 mẫu sơn, 14 mẫu sơn (chiếm 54%) có nồng độ chì vượt 600 ppm (là
giới hạn nồng độ chì cho phép ở Singapore và Sri Lanka), 5 mẫu sơn (chiếm
19%) chứa hàm lượng chì ở nồng độ rất nguy hiểm vượt 10,000 ppm.

•

5 nhãn hàng trong tổng 11 nhãn hàng (45%) được bán có ít nhất 1 mẫu sơn với
tổng nồng độ chì trên 600 ppm. Cũng trong 11 nhãn hàng, có 4 nhãn hàng (chiếm
36%) tồn tại ít nhất một mẫu sơn chứa nồng độ chì ở mức cao vượt 10,000 ppm.

•

10 trong tổng số 19 mẫu sơn màu nóng (chiếm 53% số sơn màu nóng) chứa tổng
nồng độ chì trên 600 ppm. Sơn màu đỏ là sơn độc nhất -chứa nồng độ chì cao
nhất- với ba mẫu sơn đỏ trong tổng 9 sơn đỏ (chiếm 33%) chứa tổng nồng độ chì
vượt 10,000ppm; hai trong tổng số 8 sơn màu vàng (chiếm 25%) cũng chứa tổng
nồng độ chì nguy hiểm vượt mức 10,000ppm.

•

Nồng độ chì cao nhất phân tích được là 21,000 ppm trong mẫu sơn màu đỏ của
nhãn sơn Jimmy được bán sử dụng cho sơn nhà ở.

•

Không một thông tin nào về nồng độ chì được cung cấp trên nhãn và hầu hết trến
26 nhãn bao bì chứa rất ít thông tin về thành phần trong sơn. Hầu hết trên các bao
bì chỉ đơn thuần ghi loại sơn ví dụ như “dung môi, sơn bột, hay dạng nhựa” mà
không có bất kì thông tin cụ thể nào về dạng sơn ví dụ như là dung môi thì thuộc
loại dung môi nào, thành phần là gì, là chất tổng hợp hay tự nhiên, nếu là sơn
dạng bột màu thì thuộc loại vô cơ hay hữu cơ. Ngày sản xuất và số lô sản xuất chỉ
có trong 22 mẫu sơn trong tổng số 26 mẫu (chiếm 84.62%) dùng trong nghiên cứu
này. Hầu hết thông tin cảnh báo và lưu ý chỉ đề cập đến tính bắt lửa của sơn mà
không đề cập ảnh hưởng của bụi chì trong sơn đến trẻ em và phụ nữ đang mang
thai.

3.2 PHÂN TÍCH THEO NỒNG ĐỘ CHÌ Ở MỖI MẪU
14 mẫu sơn (chiếm 54%) trong tổng số 26 mẫu chứa nồng độ chì vượt mức 600 ppm –
ngưỡng chuẩn trong sơn được một số quốc gia áp dụng như Singapore và Sri Lanka. 5
mẫu sơn (chiếm 19%) trong tổng 26 mẫu chứa hàm lượng chì ở nồng độ rất nguy hiểm
vượt 10,000 ppm.
Sơn màu đỏ Jimmy chứa nồng độ chì cao nhất là 21,000 ppm trong khi đó nhãn sơn
Valspar màu đỏ chỉ chứa nồng độ rất thấp nhỏ hơn 10 ppm.
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Tốp 10 nhãn hàng sơn chứa nồng độ chì cao nhất được tóm tắt trong bảng 1 dưới đây.
BẢNG 1. DANH SÁCH 10 NHÃN HÀNG CHỨA NỒNG ĐỘ CHÌ LỚN NHẤT
Thứ tự

Mã mẫu

Nhãn hàng

Nhà sản
xuất

Màu

Nồng độ
chì (ppm)

1

VNM-003

Jimmy

Vietnam

Đỏ

21,000

2

VNM-021

Nishu Deluxe

Vietnam

Đỏ

18,000

3

VNM-001

Jimmy

Vietnam

Vàng

14,000

4

VNM-012

Dai bang

Vietnam

Vàng

14,000

5

VNM-006

Lobster

Vietnam

Đỏ

11,000

6

VNM-015

Nippon Bilac

Vietnam

Vàng

8,900

7

VNM-020

Nishu Deluxe

Vietnam

Vàng

7,900

8

VNM-004

Lobster

Vietnam

Vàng

5,100

9

VNM-016

Nippon Bilac

Vietnam

Trắng

3,300

10

VNM-017

Nippon Bilac

Vietnam

Đỏ

3,200

3.3 PHÂN TÍCH THEO NHÃN HÀNG
Có 4 nhãn hàng (chiếm 36%) trong tổng số 11 nhãn hàng có ít nhất một sản phẩm sơn
chứa nồng độ chì vượt 10,000 ppm.Trong các mẫu sơn dung môi, nhãn sơn Jimmy
màu đỏ chứa nồng độ chì cao nhất lên đến 21,000 ppm trong khi đó nhãn hàng Valspar
cùng màu đỏ chỉ chứa nồng độ nhỏ hơn 10 ppm. Các mẫu sơn thuộc các nhãn hàng
sau đây chứa nồng độ chì dưới 90 ppm: Jotun Gardex (đỏ, vàng, trắng), Mandarin
Duck (đỏ, vàng, trắng), Maxilite (vàng) và Valspar (đỏ, trắng). Việc này chỉ rõ rằng
công nghệ sản xuất sơn có nồng độ chì ở mức thấp vẫn tồn tại ở Việt Nam.

3.4 PHÂN TÍCH THEO MÀU SẮC SƠN
10 mẫu trong tổng số 19 mẫu sơn màu nóng (chiếm 53%) như đỏ và vàng chứa nồng
độ chì vượt 600 ppm. Cũng trong tổng 19 mẫu sơn màu nóng có 5 mẫu (chiếm 26 %)
chứa nồng độ chì ở mức nguy hiểm vượt 10,000 ppm.
Nghiên cứu này đã phân tích 9 mẫu sơn đỏ, 8 mẫu sơn vàng, 7 mẫu sơn trắng, 1 mẫu
sơn màu xanh lá cây và một mẫu sơn màu cam. Nhũng mẫu sơn đỏ và vàng chứa nồng
độ chì cao nhất.
Năm trong tổng số 9 mẫu sơn màu đỏ (56%) chứa nồng độ chì vượt mức 600 ppm,
3 mẫu trong 5 mẫu sơn đỏ đó chứa nồng độ vượt 10,000 ppm. Sơn màu đỏ của nhãn
hàng Jimmy chứa nồng độ chì ở mức cao nhất 21,000ppm, trong khi đó nhãn hàng sơn
Valspar cùng màu chứa nồng độ chì ở mức rất thấp: 10 ppm.
Tổng số 8 sơn vàng có 5 sơn (chiếm 62%) chứa nồng độ chì trên 600 ppm và chỉ 2
trong số 5 sơn này chứa nồng độ lớn hơn 10,000 ppm với nhãn hàng Jimmy và Đại
20

Bàng chứa nồng độ là 14,000 ppm. Cùng màu nhưng nhãn hàng Mandarin Duck và
Jotun Gaedex chỉ chứa nồng độ ở mức thấp hơn là nhỏ hơn 60 ppm.
Trong 7 mẫu sơn trắng, 4 mẫu (chiếm 57 %) chứa nồng độ chì vượt 600 ppm và không
có mẫu nào lớn hơn 10,000 ppm. Nhãn hàng Nippon Bilac chứa nồng độ chì cao nhất
ở mức 3,300 ppm, trong khi đó nhãn hàng Jotun Gardex chỉ chứa nồng độ ở mức thấp
hơn là nhỏ hơn 60 ppm.
Sự phân bố nồng độ chì theo màu sơn được thể hiện trong biểu đồ dưới đây.

3.5 THÔNG TIN TRÊN NHÃN DÁN

Hình 3. Sự phân bố nồng độ chì của sơn dung môi theo màu sắc.

Trên bao bì của tất cả 26 mẫu sơn dùng trong nghiên cứu, không có mẫu sơn nào được
cung cấp thông tin về nồng độ chì cũng như cảnh báo về độ độc hại của chì.
Không một thông tin nào về nồng độ chì được cung cấp trên nhãn và hầu hết trến 26
nhãn bao bì chứa rất ít thông tin về thành phần trong sơn. Hầu hết trên các bao bì chỉ
đơn thuần ghi loại sơn ví dụ như “dung môi, sơn bột, hay dạng nhựa” mà không có bất
kì thông tin cụ thể nào về dạng sơn ví dụ như là dung môi thì thuộc loại dung môi nào,
thành phần là gì, là chất tổng hợp hay tự nhiên, nếu là sơn dạng bột màu thì thuộc loại
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vô cơ hay hữu cơ. Ngày sản xuất và số lô sản xuất chỉ có trong 22 mẫu sơn trong tổng
số 26 mẫu (chiếm 84.62%) dùng trong nghiên cứu này. Hầu hết thông tin cảnh báo và
lưu ý chỉ đề cập đến tính bắt lửa của sơn mà không đề cập ảnh hưởng của bụi chì trong
sơn đến trẻ em và phụ nữ đang mang thai.
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sơn dung môi dành cho sơn nhà ở chứa nồng độ chì ở mức
rất cao đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường sơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên
các số liệu cũng chỉ ra rằng 12 mẫu sơn trong tổng số 26 mẫu sơn (chiếm 46%) chứa
nồng độ chì ở mức thấp dưới ngưỡng 600 ppm-ddirruf này chứng tỏ tồn tại công nghệ
sản xuất sơn với nồng độ chì thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cung
cấp những dẫn liệu có tính thuyết phục mạnh mẽ để kiến nghị và yêu cầu các nhà
hoạch định chính sách,cơ quan ban hành luật sẽ có quy định để cấm hoặc hạn chế việc
sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, buôn bán và sử dụng sơn chứa tổng nồng
độ chì lớn hơn 90 ppm-ngưỡng giới hạn này là quy định của hầu hết các quốc gia trên
thế giới về nồng độ chì được phép tồn tại trong sơn.
Để giải quyết vấn nạn chì trong sơn, dù ở nồng độ cao hay thấp đều ảnh hưởng đến
sức khỏe của con người và thế hệ tương lai vậy nên CGFED và IPEN xin trình bày
một số đề xuất sau:

Đối với các cơ quan, tổ chức chính phủ
Bộ Khoa học và Công nghệ nên ban hành quy định, để quản lí ngưỡng chì cho phép
trong sơn và cấm sảm xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán các sản phẩm sơn có
nồng độ chì vượt ngưỡng 90 ppm (tiêu chuẩn được hầu hết các quốc gia phát triển quy
định). Các cơ quan, tổ chức này cũng nên yêu cầu các công ty sản xuất, kinh doanh
sơn phải bổ sung đầy đủ thông tin về nồng độ chì chứa trong từng loại sơn lên bao bì
của từng loại sản phẩm, đồng thời phải có cảnh báo trên những loại sơn phủ có thể có
bụi chì độc khi bề mặt sơn bị hư hỏng, bong ra sẽ là nguồn phơi nhiễm chì cho trẻ em.

Đối với ngành công nghiệp sơn
Các công ty, tập đoàn sản xuất sơn vẫn đang kinh doanh những nhãn hiệu sơn chứa chì
nên dừng ngay việc sử dụng chì trong thành phần, công thức sản xuất sơn, tìm kiếm
giải pháp thay thế và không ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Các
tập đoàn, công ty chuyển sang sản xuất các sản phẩm sơn không chứa chì nên chứng
minh sản phẩm của họ không chứa chì thông qua sự giám sát, quản lý và cấp chứng
nhận của một tổ chức độc lập thứ ba. Tổ chức này phải là tổ chức có uy tín và giúp
người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm sơn họ dùng là hoàn toàn không có chì.
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Đối với người tiêu dùng từ các nhân, hộ gia đình đến các cơ quan tổ chức khác
Những người tiêu dùng dù là cá nhân hay tập thể nên yêu cầu, và đòi hỏi chính đáng
về sản phẩm họ dùng không được phép có chì, vạch trần tố cáo những sản phẩm sơn
chứa chì, là một người mua thông thái và có trách nhiệm về sản phẩm mình sử dụng
có gây hại cho người xung quanh hay không, khi mua nên đọc kĩ, tìm hiểu rõ thông tin
về thành phần, nguồn gốc của sản phẩm. Chỉ dùng những sản phẩm sơn không có chì
khi trang trí cho nhà ở, trường học, trung tâm y tế, công viên, hay sân chơi cho trẻ.

Các tổ chức và nhóm chuyên gia
Các nhóm, tổ chức y tế công cộng, tổ chức người tiêu dùng và các cơ quan liên quan
khác nên cùng nhau hỗ trợ, hành động để loại bỏ những loại sơn chứa chì, xây dựng
kế hoạch hành động thiết thực để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ phơi nhiễm chì không
những là chì trong sơn mà trong bụi, đất, và các nguồn khác như đồ chơi, dụng cụ học
tập.

Các tổ chức cơ quan hữu quan
Các tổ chức, cơ quan hữu quan là tập thể có ảnh hưởng đến sự thành bại của doanh
nghiệp sản xuất vì vậy hãy đoàn kết và lên tiếng mạnh mẽ để thúc đẩy, yêu cầu chính
sách để từng bước loại bỏ chì khỏi sơn tại Việt Nam.
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MỤC LỤC BẢNG

Ngày sản xuất
(y/m/d)

Số lô sản
xuất

Ngày mua (y/m/d)

Thông tin trang
web

100,000

07/14

EU00062

28/10/15

No

100,000

08/14

QU00115

28/10/15

No

0.8

100,000

03/12

HE00006

28/10/15

No

yellow

0.28

30,000

30/06/14

None

28/10/15

No

Lobster

white

0.28

30,000

30/06/14

None

28/10/15

No

VNM006

Lobster

red

0.28

30,000

30/06/14

None

28/10/15

No

VNM007

Sơn Ta

caramel

0.5

40,000

30/06/15

None

28/10/15

No

VNM008

Kim son

green

0.8

120,000

18/05/15

150420.
SD003

28/10/15

No

VNM009

Mandarin
Duck

yellow

0.8

100,000

01/15

327687

28/10/15

No

VNM010

Mandarin
Duck

white

0.8

100,000

05/15

328134

28/10/15

No

VNM011

Mandarin
Duck

red

0.8

100,000

07/14

325952

28/10/15

No

VNM012

Dai bang

yellow

0.75

70,000

09/05/15

AKTDV-02

28/10/15

No

VNM013

Dai bang

white

0.75

70,000

24/08/15

AKTDTR-02

28/10/15

No

Nhãn
hàng

Màu sắc

Thể tích(L)

Mã số mẫu

Giá (VND)

BẢNG 2. THÔNG TIN 26 MẪU SƠN DUNG MÔI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU

VNM001

Jimmy

yellow

0.8

VNM002

Jimmy

white

0.8

VNM003

Jimmy

red

VNM004

Lobster

VNM005
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Màu sắc

Thể tích(L)

Giá (VND)

Ngày sản xuất
(y/m/d)

Ngày mua (y/m/d)

Thông tin trang
web

VNM014

Dai bang

red

0.75

70,000

28/07/15

AKDBDO-01

28/10/15

No

VNM015

Nippon
Bilac

yellow

1

160,000

12/14/12

5029992

28/10/15

No

VNM016

Nippon
Bilac

white

1

160,000

28/11/14

5038397

28/10/15

No

VNM017

Nippon
Billac

red

1

160,000

08/10/14

5038090

28/10/15

No

VNM018

Maxilite

yellow

0.8

130,000

18/05/15

52101201

28/10/15

No

VNM019

Maxilite

red

0.8

130,000

05/12/14

44903801

28/10/15

No

VNM020

Nishu
Deluxe

yellow

0.8

160,000

26/11/13

EC0002

28/10/15

No

VNM021

Nishu
Deluxe

red

0.8

160,000

12/8/15

CU0015

28/10/15

No

VNM022

Jotun Gardex

yellow

0.8

200,000

02/06/14

736425-1*1:2

31/10/15

No

VNM023

Jotun Gardex

white

0.8

200,000

21/05/15

947170-1*-1:3

31/10/15

No

VNM024

Jotun Gardex

red

0.8

200,000

02/06/14

736425-1*1:2

31/10/15

No

VNM025

Valspar

white

0.8

160,000

29/04/15

V15-04-214 28/10/15

No

VNM026

Valspar

red

0.8

160,000

29/04/15

V15-04-215 28/10/15

No

Mã số mẫu

Nhãn
hàng

28

Số lô sản
xuất

Nhãn hàng

Màu
sắc

Nồng độ chì (ppm)

Trụ sở chính tại

Nơi sản xuất

Có hay không thông
tin về chì trên bao bì?

BẢNG 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ CHÌ TRONG 26 MẪU SƠN DUNG MÔI
TRANG TRÍ CHO NHÀ Ở

VNM-001

Jimmy

yellow

14,000

Vietnam

Vietnam

No

VNM-002

Jimmy

white

2,800

Vietnam

Vietnam

No

VNM-003

Jimmy

red

21,000

Vietnam

Vietnam

No

VNM-004

Lobster

yellow

5,100

Thailand

Vietnam

No

VNM-005

Lobster

white

1,100

Thailand

Vietnam

No

VNM-006

Lobster

red

11,000

Thailand

Vietnam

No

VNM-007

Sơn Ta

caramel 440

Vietnam

Vietnam

No

VNM-008

Kim son

green

100

Vietnam

Vietnam

No

VNM-009

Mandarin Duck

yellow

<60

Thailand

Vietnam

No

VNM-010

Mandarin Duck

white

<60

Thailand

Vietnam

No

VNM-011

Mandarin Duck

red

<20

Thailand

Vietnam

No

VNM-012

Dai bang

yellow

14,000

Vietnam

Vietnam

No

VNM-013

Dai bang

white

950

Vietnam

Vietnam

No

VNM-014

Dai bang

red

990

Vietnam

Vietnam

No

VNM-015

Nippon Bilac

yellow

8,900

Japan

Vietnam

No

VNM-016

Nippon Bilac

white

3,300

Japan

Vietnam

No

Mã số
mẫu
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Nhãn hàng

Màu
sắc

Nồng độ chì (ppm)

Trụ sở chính tại

Nơi sản xuất

Có hay không thông
tin về chì trên bao bì?

VNM-017

Nippon Billac

red

3,200

Japan

Vietnam

No

VNM-018

Maxilite

yellow

<80

Netherland

Vietnam

No

VNM-019

Maxilite

red

<200

Netherland

Vietnam

No

VNM-020

Nishu Deluxe

yellow

7,900

Vietnam

Vietnam

No

VNM-021

Nishu Deluxe

red

18,000

Vietnam

Vietnam

No

VNM-022

Jotun Gardex

yellow

<60

Norway

Vietnam

No

VNM-023

Jotun Gardex

white

<60

Norway

Vietnam

No

VNM-024

Jotun Gardex

red

<40

Norway

Vietnam

No

VNM-025

Valspar

white

<90

US

Vietnam

No

VNM-026

Valspar

red

<10

US

Vietnam

No

Mã số
mẫu
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Nhãn hàng

Số mẫu

Số mẫu trên 600
ppm

Số mẫu trên 10,000
ppm

Nồng độ thấp nhất
(ppm)

Nồng độ cao nhất
(ppm)

BẢNG 4. SỰ PHÂN BỐ NỒNG ĐỘ CHÌ TRONG SƠN THEO TỪNG NHÃN HÀNG

Jimmy

3

3

2

2,800

21,000

Lobster

3

3

1

1,100

11,000

Sơn Ta

1

0

0

440

440

Kim son

1

0

0

100

100

Mandarin Duck

3

0

0

<20

<60

Dai bang

3

3

1

950

14,000

Nippon Bilac

3

3

0

3,200

8,900

Maxilite

2

0

0

<80

<200

Nishu Deluxe

2

2

1

7,900

18,000

Jotun Gardex

3

0

0

<40

<60

Valspar

2

0

0

<10

<90
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Màu

Số mẫu

Số mẫu trên Số mẫu trên
600 ppm
10,000 ppm

Nồng độ thấp nhất
(ppm)

Nồng độ cao nhất
(ppm)

BẢNG 5. SỰ PHÂN BỐ NỒNG CHÌ TRONG SƠN THEO MÀU SẮC

Đỏ

9

5

3

<10

21,000

Vàng

8

5

2

<60

14,000

Trắng

7

4

0

<60

3,300

Xanh

1

0

0

100

100

Cam

1

0

0

440

440
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