


“Chuyện Ngày Xám…” (Humans of Air Pollution), là một chuỗi những câu chuyện CHANGE góp 
nhặt đó đây trong những ngày trời xanh hóa xám. Qua những lời bộc bạch chân thành và đầy cảm 
xúc của các nhân vật, “Chuyện Ngày Xám…” không chỉ vẽ lại toàn cảnh bức tranh ô nhiễm không 
khí đô thị một cách rõ nét, mà còn nói lên những tiếng nói thiết thực từ cộng đồng với sự suy 
tư đa chiều, sâu sắc. Họ là những người đang nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí, họ cảm 
nhận được qua từng giác quan, họ đã và đang chịu đựng, họ không ngừng tìm kiếm giải pháp với 
niềm tin tươi sáng về một ngày bầu trời sẽ lại xanh trong, họ là hình ảnh của chính CHÚNG TA.
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Nét văn hóa
truyền thống
chuyển mình 
cùng thời đại
văn minh

Chuyện về một buổi chiều cuối năm bây giờ mới kể, về anh họa sĩ - nhà điêu khắc có 
tên gọi thân thương là Yến Năng, người được biết đến là một nghệ sĩ thị giác chuyên 
làm những tác phẩm có tính phù du. Đã từ rất lâu anh luôn coi trọng tất cả những 
vấn đề liên quan đến con người và môi trường là một trách nhiệm không thể né tránh

“Ai cũng phải thở, ai cũng phải sinh hoạt. 
Khi mà không khí bị ô nhiễm thì rõ ràng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng”.

Thế nên, từ những điều nhỏ bé, bên cạnh chuỗi dự án cộng đồng trong suốt những năm qua 
anh từng tham gia thực hiện như: chuỗi triển lãm “Rác Xuân” (Hà Nội), “Rác Sài Gòn”, “Rác 
Sông Hồng”, “Rác Nha Trang”, Đội săn Rác Lửa từ vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 
v.v... Anh đã bắt tay vào nghiên cứu và trở thành một trong những người đi đầu cho ra đời sản 
phẩm “vàng mã mini” thay thế cho vàng mã thông thường. Với cái tình ý làm sao để việc thói 
quen tâm linh “khó bỏ” có thể được hạn chế “tối đa” tác động lên môi trường. Ai cũng cần thay 
đổi, nhưng có lẽ từ những thay đổi nhỏ nhất sẽ hình thành nên những thay đổi to hơn. Và để 
thay đổi được từng bước, anh mong mình sẽ tạo ra giải pháp cho mọi người. 1 nét văn hóa, 1 thói 
quen gắn bó với đời sống người Việt từ bao đời nay, kêu bỏ đi ngày 1 ngày 2 gần như là bất khả. 

Thay vì với những sản phẩm vàng mã thông thường khổ to, sẽ chiếm nhiều tài nguyên sản xuất 
hơn và khi đốt sẽ tạo ra nhiều khí, khói bụi … hơn. Thì giờ, văn hóa vẫn có thể được gìn giữ 
nhưng với tiêu chí “xanh” hơn: nhỏ, đẹp, ít khói, tiết kiệm hơn mà còn hạn chế nguy cơ hỏa 
hoạn nữa. Anh không đặt mục tiêu làm giàu cho việc kinh doanh này, chỉ mong có đủ 1 số tiền 
nhỏ để có thể duy trì sản xuất và giữ một nét văn hóa truyền thống theo cách văn minh nhất. 

Những tác động lớn thường được tạo nên bằng những bước ngoặt nhỏ. Bạn có tin việc đốt 
vàng mã cũng có thể được hạn chế hơn nếu ta lựa chọn cách giảm thiểu? 

Câu chuyện từ 
Họa sĩ - Nhà điêu khắc 
Yến Năng
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“Người khiếm thị tụi tui vì không thể nhìn thấy nên tụi tui có cách cảm nhận về môi trường rất 
riêng biệt. Ông trời ổng lấy đi thị giác, ổng cho lại tụi tui những giác quan khác nhạy hơn. Hồi 
tui còn trẻ, Sài Gòn thơm lắm, hằng ngày tui đều thích bước ra khỏi nhà để cảm nhận cho hết 
hương thơm đất trời. Những ngày nắng, tui ngửi thấy hương hoa sứ ngòn ngọt, ngày mưa thoang 
thoảng hương ngọc lan, cảm giác mát và dịu ngập tràn trong phổi. Bây giờ không khí ở Sài Gòn 
khác rồi, hầu như toàn ngửi thấy bụi, nó cứ nằng nặng, ngồm ngộp, khó thở, nên tui cũng hạn chế 
ra ngoài. Những người không nhìn thấy như tui rất ghét bụi bởi dù không nhìn được nhưng bọn 
tui cảm nhận được một cách sâu sắc qua xúc giác, khứu giác... Vậy nên nếu bạn có dịp đến các 
trung tâm dành cho người khiếm thị, các bạn sẽ thấy đồ vật luôn thường được lau dọn sạch sẽ.
Tui ở cái hẻm này ở Sài Gòn ngót cũng được 60 năm hơn, hồi đó mắt tui còn sáng. Tui đi học, 
trường tui cách nhà chưa đầy một cây số, nhớ lúc đó con đường này đẹp lắm nha, hai bên toàn 
là cây xanh. Sáng nào tui cũng đi bộ đi học chung với mấy đứa bạn, nhà tụi nó cũng quanh 
quanh cái xóm nhỏ này, bao nhiêu là kỷ niệm. Rồi... mấy ngày này tất bật Tết đến xuân về, 
tui lại nhớ cảm giác hân hoan đón Tết của cái thời mình còn teen. Con hẻm nhỏ ngày xưa 
hiện ra với cây nhãn xòe tán lá xanh che nắng mai. Có tiếng nhạc xuân văng vẳng bên tai. Có 
mấy thằng nhóc đi lượm pháo lép vùi trong mớ giấy hồng xác pháo từ đêm giao thừa. Mùi 
nhang và mùi pháo quyện vào nhau thành một cảm xúc rất tinh tươm và rất rộn ràng của Tết.

Rồi… từ hồi nào nhà cửa, phố xá nó mọc lên san sát nhau, cây cối dần biến mất để nhà 
ở, đường sá thay vào. Hồi xưa hẻm này nhiều cây, chiều chiều con nít nó chạy chơi 
thấy rộn ràng, còn giờ thì… Tôi cảm giác thành phố giống như một ổ kiến lửa, bàn 
tay chỉ còn chạm vào cát và bê tông, bàn tay tìm kiếm thân cây dần vắng bóng… nghĩ 
cũng buồn. Tôi nghĩ mọi người dân đều tha thiết có một môi trường sống tốt hơn. 
Việc đi tìm nguyên nhân do ai làm ra, lỗi của ai là một việc vô nghĩa, không cần thiết. 
Cái quan trọng là chúng ta làm sao để thoát khỏi bi kịch môi trường này.”

Câu chuyện từ 
chú Trần Bá Thiện
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Chúng ta luôn sống trong bận rộn để mỗi ngày - trôi qua - như mọi ngày. Và nếu không 
ai cảnh báo, cũng không ai để tâm, thì mấy ai nhận ra không khí bị ô nhiễm đang từng 
bước từng bước “xâm lấn” và đe dọa cuộc sống của chúng ta như thế nào? Đối với Anh 
Tiến Đạt, nhận thức về vấn đề này đã ăn sâu và canh cánh trong Anh từ suốt mấy năm 
nay. Còn bạn, liệu từng chút từng chút thay đổi trong cuộc sống mỗi ngày bạn có nhận ra:
“Những ngày hồi còn nhỏ mặc cái áo 2 - 3 ngày cũng không sao, vì không có dơ. Giờ thì chỉ 
cần mặc đi vài vòng ngoài đường, về là thấy khác hẳn. Lúc đó mới ngỡ ngàng và quan tâm. 

Vậy hiện tại và trong tương lai, ai có thể làm gì? Và thay đổi được gì?

“Bạn trồng cây quanh nhà, bạn lắp máy lọc không khí, bạn có thể hạn chế ra ngoài, hạn 
chế mở cửa v.v… để bảo vệ bản thân và gia đình, nhưng tất cả đều là những giải pháp 
tức thời chứ không phải là tốt nhất! Đó là khi bạn có điều kiện thì bản thân chỉ chịu ảnh 
hưởng 1, còn người có đời sống thấp hơn sẽ chịu nhiều hơn... gấp 100 lần, 200 lần...”
“Mình quan tâm hơn tới môi trường sống xung quanh và thay đổi thói quen sống lành 
mạnh, thân thiện với môi trường chính là bảo vệ chính bản thân mình. Riêng những người 
nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng thì cần cùng nhau lên tiếng để mọi người 
cùng có cái nhìn tích cực hơn vì một cuộc sống và tương lai được yên lành, khỏe mạnh.”

Câu chuyện từ 
anh Đinh Tiến Đạt

Nếu có dịp, mỗi khi bước chân đến một đất nước khác, bất giác bạn sẽ nhận ra 
“Ồ không khí ở đây trong lành hơn” hoặc “Sao vừa bước chân đến Ấn Độ lại thấy 
mù mịt và ho như vậy”. Lúc đó mới tự hỏi và quan tâm. Những hoạt động ngoài 
trời, thể thao, đi lại,  công việc đều bị hạn chế do ảnh hưởng tức thì tới sức khỏe. 
Lúc đó mới quan tâm và cân nhắc lựa chọn phương tiện di chuyển hay phương pháp bảo vệ.
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“Giữa cái Sài Gòn bao la này, tòa nhà ngày càng mọc lên nhiều hơn mảng xanh từng có 
hồi đó. Kiếm một nơi mưu sinh đàng hoàng hiện giờ lại còn khó hơn. Vì vậy mà cô hay 
bán khoai bán bắp ngay góc đường này, dù biết bụi bặm nhiều, nhiều hơn hồi trước ghê 
lắm, cũng ngán xe qua lại nhưng nhờ vậy mà lo đủ cho 3 miệng người ăn. Mưu sinh mà...
Thỉnh thoảng ở đây bán, cô với mấy “đồng nghiệp” khác cũng có bị công an đuổi hoài chứ, nhưng 
cô biết mình sai thì mình chịu, ôm đồ chạy riết cũng quen. Người ta cũng chỉ làm việc như mình 
nên thôi mình đành thông cảm. Cô bán ở đây vào tầm chiều tối, có ngày bán được ngày không. Chắc 
tùy hôm thần tài đi dạo ghé thăm, lỡ không bán hết thì mình mang về nấu xôi bán cho người ta ăn 
sáng đi làm, vừa tiết kiệm cho mình vừa ngon lành cho người. Thấy cô lanh hông (cô cười hì hì).
Nói về sức khỏe thì đúng là từ lúc chuyển qua tuyến đường này ngồi bán lê lết bệnh có nhiều hơn. 
Nói chi xa, giờ nè, cô ho cả tháng nay rồi, đi khám rồi uống thuốc hoài không hết bệnh. Để bớt bụi 
nó phà phà vào mặt thì cô mua cái khẩu trang vải này nè, có đâu 8,000 một cái hà. Khẩu trang tốt 
mà 50,000/cái còn mắc hơn 1 ký bắp khó lắm cô mới bán được. Thôi che khẩu trang vải cũng được, 
giặt lại xài nhiều được con ơi. Cái khẩu trang này nó tiện, người ta ra chiến trường có khiên có giáo, 
cô đi bán có rau củ có miếng khăn là chiến được hết. Miễn sao con cô đi học được cực mấy chịu.”

Nói về mong chờ của cô: “Cô chỉ mong con cô được học hành đàng hoàng, anh chồng bớt nhậu nhẹt 
lại, nếu một ngày ổng hiểu ổng phụ cô nhiều hơn, cùng cô buôn bán chăm lo cho con thì sao cô cũng 
chịu. Cô sẽ cố chăm lo sức khỏe tới đâu hay tới đó, chứ có những thứ xa vời quá muốn nói cũng 
không có kiến thức. Ví dụ như chuyện ô nhiễm không khí này. Cô ít học biết gì đâu mà mong cầu…”
Dứt câu mọi thứ xung quanh tự nhiên trầm lắng lại với câu chốt hạ chúng tôi nghe từ cô. Tụi 
tui không biết làm gì khác ngoài việc tặng cô những chiếc khẩu trang mà cô “không dám” 
bỏ tiền ra mua ấy, chỉ mong đủ để cô có thể giữ sức khỏe ngày nào hay ngày ấy. Giờ người ta 
đeo khẩu trang không còn vì sự nguy hiểm thầm lặng của bụi mịn hay ô nhiễm không khí 
nữa, những mối lo khi nào hữu hình mới thực sự được quan tâm và phòng hờ, như con virus 
Corona vậy. Rồi đến hôm nay, đăng ảnh bài viết này, lòng tụi tui lại thêm lo cho những người 
dân thiện lành ngoài kia. Dù trên báo đài người ta có ầm ầm về Ô nhiễm không khí hay kể cả 
chết người vì Corona thì ở đây, ngay góc đường đó, cô vẫn vui tươi bán bắp bán khoai mỗi ngày. 
Mong là cô có lấy khẩu trang bọn tui tặng ra xài...

KỂ VỀ MỘT 
ĐÔI VAI BÁM ĐẦY 
BỤI PHỦ...

Câu chuyện được Change nhặt nhạnh bên lề đô thị, về một người bán rong như bao người bán 
rong khác, tần tảo mưu sinh sớm tối, mặc nắng gió, kệ đời...
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Ô NHIỄM

Câu chuyện được Change lắng nghe từ anh Ưu Đàm, tên đầy đủ là Trần Nguyễn Ưu Đàm. Anh được 
biết đến như một nghệ sĩ tạo hình với tiếng nói riêng biệt trong nghệ thuật đương đại Việt Nam lẫn quốc 
tế. Nghệ thuật của anh được tạo nên bằng cách “không ranh giới” từ đa chất liệu truyền thống đến công 
nghệ phần mềm ít ai nghe qua. Mọi khoảng cách đều thường bị thu hẹp từ phong cách đến cảm nhận dù 
Á hay Âu, trong hay ngoài nước. Dưới con mắt của người nghệ sĩ anh sáng tạo nên cách tiếp cận riêng 
của mình để dù cho đề tài có là vấn đề khô cằn cũng trở nên phong phú, có nhàm chán cũng hóa đa màu. 
Một trong những sản phẩm nghệ thuật cực kỳ có tiếng của anh là Serpents’ Tails (Rồng Rắn lên) dùng khí 
thải xe gắn máy như một chất liệu nghệ thuật, hướng người xem tới những nhận thức rõ nét hơn, ấn tượng 
sâu sắc hơn về tác hại môi trường của khí thải xe gắn máy, từ đó khích lệ ý thức và hành động bảo vệ môi 
trường của cộng đồng. “Rồng Rắn Lên” đã được triển lãm ở nhiều trung tâm nghệ thuật uy tín trong và 
ngoài nước như Úc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan v.v… thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham quan. 
Riêng tại Tp. HCM, “Rồng Rắn lên” đã được tổ chức tại Galerie Quỳnh vào tháng 5 và tháng 6 năm 2019. 

Cũng trong một ngày xám trời bọn mình may mắn được anh dành chút thời gian đàm đạo và nghe người 
nghệ sĩ kể về tâm tư lạ lùng:

“Tôi thực hiện triển lãm “Rồng Rắn Lên” về chủ đề ô nhiễm không khí, mục đích của 
tôi không nhằm chỉ trích hay phê phán một ai. Tôi đơn giản muốn truyền tải đến người 
xem thông điệp rằng, chúng ta, mỗi người đều là một phần của bức tranh ô nhiễm.” 

Bản thân tôi hằng ngày nếu tôi dùng xe máy đi làm, tôi đã là một phần trong dòng khí thải trên quãng đường 
đó. Chúng ta không chạy xe, thì cũng đi grab, đi ô tô, taxi, xe buýt hoặc xa hơn thì phải sử dụng máy bay 
v.v..., rất khó để tránh được. Có một sự thật đó là khi chúng ta di chuyển càng chậm thì tác động mang 
lại càng “xanh”, ví dụ: đi bộ. Hoặc một cách “xanh” nhất để du lịch sang Mỹ hoặc sang Châu u là dùng tàu 
thủy. Con tàu rất to, thải khói rất ít, tuy nhiên lại di chuyển rất chậm, mất chừng 20 – 30 ngày. Hiếm ai có 
thể có thời gian để đáp ứng cho chuyến đi như thế, mặc dù biết rằng nó “xanh” hơn những giải pháp khác. 
Thế nên, không một ai hơn ai, mỗi người đều là một nhân tố trong bức tranh tổng thể. Chúng ta không thể hoàn 
toàn không phát thải, trừ phi không tồn tại. Thế nhưng chúng ta có thể lựa chọn và thực hiện lựa chọn tốt hơn, 
lành hơn. Tôi mong người xem các tác phẩm của mình có thể dừng lại, suy và ngẫm về môi trường. Rõ ràng 
không hề dễ dàng để thay đổi, đặc biệt là thói quen. Nhưng liệu, chúng ta có muốn dần bị “nuốt chửng” bởi 
những thói quen, để rồi sớm hay muộn chỉ còn bầu trời xám, không để lại gì ngoài những dấu vết của khí thải…”

MỖI NGƯỜI ĐỀU 
LÀ MỘT PHẦN 
CỦA BỨC TRANH 
Ô NHIỄM

Câu chuyện từ 
anh Trần Nguyễn Ưu Đàm



“Ra đời trùng với thời điểm sự quan tâm của mọi người đến tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao, dự án tranh 
tường cộng đồng tại sân chơi cộng đồng tại Khu tập thể ngách 33 ngõ 69B phố Hoàng Văn Thái được người dân 
đón nhận một cách tích cực. Nếu như trước đây, khu sân chơi chỉ là một không gian xi măng xám xịt, buồn tẻ và 
không có nhiều hoạt động chung diễn ra thường xuyên; thì bây giờ, sự thay thế của những mảng tường đầy sắc 
màu, và nhiều ý nghĩa đã làm khu vực sống động hẳn lên, mời gọi thêm sự tham gia sử dụng của nhiều người, 
đặc biệt là các bạn nhỏ và cả bố mẹ các bạn. Theo chị, điều ấn tượng nhất, góp phần vào thành công của dự án 
tranh tường này là huy động được cộng đồng dân cư CÙNG NHAU THỰC HIỆN dự án và tổ chức nhiều hoạt 
động. NGHỆ THUẬT cũng được phát triển thêm, đi vào cuộc sống của người dân khi mọi người TẬN DỤNG 
những MÀU VẼ còn THỪA để vẽ thêm những trò chơi mới trên sân và CÙNG NHAU VUI CHƠI trên đó…”

Tuy rằng chỉ dừng lại ở việc vẽ và truyền tải thông điệp, cũng không thể đóng góp bằng hành động trực 
tiếp cải thiện chất lượng không khí, nhưng chị nhận ra được điều ý nghĩa nhất sau mỗi dự án đó là 
tinh thần và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân trong khu vực được nâng cao. Mọi người 
đều có sự gắn bó với không gian chung hơn rất nhiều và tự chủ động vẽ thêm tranh, còn cùng nhau lên kế 
hoạch trồng thêm cây xanh… để cải thiện chất lượng không khí, môi trường và cảnh quan nơi mình ở nữa.
Nhưng đằng sau thành quả đầy tự hào, thì dự án đầy sắc màu nào cũng phải đối mặt với không ít khó khăn… 
Ví dụ như đòi hỏi thời gian dài trong việc tiếp cận, làm quen, đi tìm tiếng nói chung của các bên 
liên quan và những khó khan khách quan của điều kiện thời tiết. Đồng thời cần kể đến nỗi trăn 
trở của những người làm dự án, các hoạ sĩ là: làm sao tạo ra tác phẩm tranh vẽ có nội dung vừa 
phù hợp với tâm tư, làm người dân hài lòng nhưng vẫn đáp ứng đúng mục đích chính của dự án.

“Những người làm dự án bọn mình nhận thấy rằng trước đây, khi còn nhỏ ai cũng ra ngoài chơi rất 
nhiều, có không gian để chạy nhảy vui chơi, hoạt động thể chất tinh thần ở ngoài nhà nhiều hơn 
trong nhà. Còn hiện nay không gian công cộng trong đô thị ngày càng bị thu hẹp. Chưa nói bây giờ, ở 
trong nhà còn nhiều thứ hấp dẫn như internet, hay trò chơi điện tử, khiến mọi người ít ra ngoài hơn.
Và không gian công cộng cùng hình thức tranh tường sẽ mang tính trực diện, dễ hiểu, hấp dẫn và dễ lôi 
kéo mọi người ra bên ngoài. Không gian công cộng vẫn ở đấy, chúng ta không thúc đẩy mở rộng thêm 
mà chỉ đơn giản làm cho mọi người sử dụng lại không gian công cộng một cách có tốt nhất. Ý nghĩa môi 
trường của dự án kết nối với vấn đề Ô nhiễm không khí là câu hỏi: Lôi cuốn mọi người ra không gian bên 
ngoài để vui chơi, nâng cao thể chất, nhưng nó còn có ý nghĩa gì nếu như cái không khí ấy không an toàn?”

BẢO VỆ LẤY 
NHỮNG ĐIỀU 

TA YÊU
BẢO VỆ LẤY 
NHỮNG ĐIỀU 

TA YÊU

Câu chuyện từ 
chị Nguyễn Thanh Tú, 

đến từ tổ chức 
Nghệ thuật Kiến tạo Cộng đồng



SỨC KHỎE TÔI 
KHÁC RỒI, KỂ TỪ 

DẠO ẤY…

SỨC KHỎE TÔI 
KHÁC RỒI, KỂ TỪ 

DẠO ẤY…

TUI: Ui cha! Vậy Sài Gòn thay đổi nhiều quá cô hén, vậy còn cô? Có “khác xưa nhiều lắm” không cô? 
(tui ghẹo ghẹo)
CÔ: Đổi chứ, ngoại trừ chuyện mưu sinh ra, lúc cô mới vô đây được 8 năm thì bắt đầu xuất hiện một anh 
bạn tên “viêm xoang”, ảnh ở với cô tới giờ, nên có thể nói là cô bị viêm xoang mãn tính, cứ 2 – 3 tuần là 
lại bị. Mà mỗi lần vậy là lại hắt hơi, sổ mũi, tối ngủ thì mũi nghẹt cứng, và lâu lâu lại không nghe được 
mùi. Đi khám bệnh, bác sĩ kê thuốc tây cho uống thì đỡ, nhưng không hết hẳn. Cô có tìm hiểu thì biết 
bệnh viêm xoang là do môi trường, hoặc cơ địa. Nhưng cơ địa của cô trước đây bình thường, nên cô nghĩ 
là do ô nhiễm môi trường, chẳng hạn như khói xe. Lần nào đi làm về áo khoác cũng ám mùi khói bụi.

TUI:  Sao cô không thử đổi phương tiện giao thông khác để giảm bụi, ví dụ như… xe buýt cũng là ý hay nè cô. 
CÔ: Thú thật với con, tính chất công việc hiện tại của cô yêu cầu phải di chuyển thường xuyên. Với tần suất 
kẹt xe ở Sài Gòn thì xe buýt hay thậm chí là taxi đều có thể khiến cô bị trễ giờ họp, do đó bắt buộc cô phải 
chọn xe máy thôi con… Biết là sẽ làm ô nhiễm hơn nhưng đó là lựa chọn cô phải làm, những ngày nghỉ 
cô còn hạn chế được chứ đi làm thì phải vậy chứ biết sao… Mà mật độ xe càng ngày càng nhiều. Xe máy, 
xe ô tô, máy bay nữa, nhà cô gần sân bay nên hay thấy máy bay. Lần nào bay lên cũng thấy khói quá trời.

TUI: Vậy rồi cô phải làm sao với mấy triệu chứng của viêm xoang vậy cô?
CÔ: Từ hồi cô được biết tới phương pháp diện chẩn, cô áp dụng nó thường xuyên thì thấy đỡ đi cũng 
nhiều con. Còn đối với vấn đề ô nhiễm không khí thì cô chỉ có những giải pháp cục bộ cho gia đình 
cô được thôi, chẳng hạn như đi ra ngoài thì mang khẩu trang y tế, còn ở nhà thì hạn chế mở cửa 
sổ, ngày nghỉ thì hạn chế ra đường, còn mà giải pháp lâu dài hơn thì cô cũng chưa biết nữa con ạ...

Câu chuyện từ 
cô NTTY

TUI: Nghe giọng cô thì con đoán cô là người miền Trung, cô vào Sài Gòn lâu chưa cô?
CÔ: Ừ cô là người Đà Nẵng đó con, cô vô đây cũng chắc được hơn 23 năm rồi đó, chà… nhanh ghê. Con 
biết không hồi xưa lúc cô mua cái nhà này xung quanh đây vắng vẻ lắm, hầu như không có ai. Trước nhà 
cô là cái ao rau muống, tối tới nghe tiếng ếch tiếng nhái, tiếng côn trùng kêu, mấy hôm mà nhớ nhà là 
buồn thê lương. Rồi một người, hai người, rồi hàng chục người tới đây. Con thấy đó, bây giờ nhà cô trở 
thành trong hẻm, xung quanh không còn một mảnh đất trống nào để mà trồng cây, nói chi là côn trùng 
ếch nhái! 



NHỮNG NGƯỜI TRẺ 
TIÊN PHONG

Đâu đó, có một nhóm người trẻ, học hành chưa đủ bận, làm thêm chưa đủ mệt, lại còn nhào 
thêm vào lo chuyện thế sự môi trường, để rồi “tự nhiên” giành được 1.000 USD của UNICEF và 
SIHUB để nghiên cứu thêm về giải pháp giải quyết vấn đề môi trường đang nhức nhối hiện nay: 

“Giới thiệu sơ sơ xíu bọn em là sinh viên năm 3 - sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật 
TP.HCM. Kể tên thì mắc công dài nên thôi mọi người cứ biết đến tụi em với cái tên BITPO là
Bọn em ở ký túc xá ở ngoại ô thành phố, nhưng vẫn cảm nhận được tình hình đang 
ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Có những ngày đến 9 giờ sáng, chẳng cần chi 
App đo AQI, bọn em đứng trên tầng 8 nhìn xuống mà không thấy mặt đất đâu, 
nghĩa là mức độ sương mù quang hóa đang rất lớn. Là những người trẻ, bọn em muốn 
làm được một điều gì đó để tác động tốt đến môi trường và tạo nên sức ảnh hưởng, 
giúp các bạn khác cũng nhận thức được điều này và cùng chung tay bảo vệ bầu không 
khí vốn đã từng trong lành. Thôi thì những người nhỏ chúng em làm việc nhỏ”. 

Đó là 1 ý tưởng được phát sinh từ sự “bức bối” chung của cả bọn. Mỗi buổi chiều cứ tầm 
5 giờ, khi chạy xe từ trường lên thành phố làm thêm thì không khó để gặp đặc sản “kẹt xe” 
ở những thành phố lớn như Sài Gòn. Cũng không khó khăn gì để nhận thấy những chiếc xe 
không chịu tắt máy khi dừng lại hơn nghìn cây đèn xanh đỏ. Đứng giữa những dòng người 
vừa nóng vừa thêm bụi cộng dồn của những chiếc pô xe. Khó chịu quá nên thôi tụi em về 
nghiên cứu thử: cách làm sao để giảm thiểu CO2 từ nguồn pô xe máy vậy. Ý tưởng nghe qua 
thì hơi “điên rồ” nhưng nó lại có thể thành hiện thực. Bọn em nảy ra cách chế tạo 1 màng 
chắn giảm thiểu khí CO2 từ ống pô xe máy bằng cách nuôi tảo và diệp lục. Nhờ sự hỗ trợ và 
cố vấn chuyên môn từ rất nhiều bên, trong đó có các thầy cô trường Đại học Bách Khoa, Đại 
học Quốc tế và Ban Tổ chức UPSHIFT, nên quyết định sẽ đi đến cùng với ý tưởng này. Hiện 
tại dự án của bọn em đang ở giai đoạn nghiên cứu nguyên vật liệu và sắp tới sẽ đưa vào thử 
nghiệm trong phòng thí nghiệm. Màng lọc bằng tảo mà nhóm tụi em đang nghiên cứu khác 
biệt ở chỗ là nó mới, khả thi, rẻ, thân thiện môi trường và dễ dàng sử dụng. Tụi em mong 
là sớm có thể thành công để mọi người giống tụi em thôi không còn bức bối nữa”. (Hì hì)

NHỮNG NGƯỜI TRẺ 
TIÊN PHONG

Câu chuyện từ nhóm BITPO



NHỮNG CON NGƯỜI 
THỜI ĐẠI 

“XÁM”

Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, tụi mình ráo riết băng xuyên màn sương 
mờ mịt để tìm nghe câu chuyện của những “con người thời xám”,  không biết do may 
mắn hay hữu duyên mà cả đám đã lạc chân đến một phòng thí nghiệm khá thú vị. 
Nơi có các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, kiên trì đang thực hiện nghiên cứu để giảm thiểu tác động 
của ô nhiễm không khí do giao thông gây ra cho trẻ em , được dẫn dắt bởi TS. BS. Trần Ngọc Đăng.

Sau đó, anh hồ hởi giới thiệu với cả đám về những kết quả khảo sát mà nhóm nghiên cứu đã thu thập 
được từ các em học sinh trên địa bàn thành phố, đồng thời giải thích về những phương pháp mà nhóm sẽ 
sử dụng để phân tích nhằm cho ra kết quả có tính thực tế và ứng dụng cao. Khi được hỏi về giải pháp để 
đẩy lùi “bức màn xám” đang bao trùm chúng ta, anh chia sẻ: “Để giảm thiểu ô nhiễm, anh nghĩ mỗi người 
chúng ta cần có một lối sống thân thiện với môi trường hơn. Chẳng cần nói đâu xa, với những khoảng cách 
gần, ta có thể đi bộ thay vì sử dụng xe máy để giảm phát thải, hoặc dùng phương tiện giao thông công cộng và 
trồng thêm nhiều cây xanh. Chỉ cần mỗi người thay đổi một ít, dần có ý thức hơn thì cộng đồng sẽ tốt đẹp hơn”.

NHỮNG CON NGƯỜI 
THỜI ĐẠI 

“XÁM”

Câu chuyện từ 
TS. BS. Trần Ngọc Đăng

“Dự án của tụi anh may mắn được tài trợ bởi quỹ Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia 
Việt Nam (NAFOSTED), và Hội Đồng Nghiên Cứu Y Tế Và Sức Khỏe Úc (NHMRC). Tụi em thấy đó, 
với mức độ ô nhiễm không khí như hiện nay, có hai biện pháp, một là giảm thiểu, hai là thích nghi. 
Trong những ngày ô nhiễm đang cao điểm, chỉ còn cách thích nghi, nôm na là sống chung với lũ. 
Người trưởng thành như mình có thể còn gắng gượng được, thế nhưng nhóm trẻ em thì lại 
là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong câu chuyện về ô nhiễm không khí thì trẻ em là nhóm 
đối tượng cần được bảo vệ đầu tiên, bởi hệ miễn dịch của các em hầu như chưa phát triển 
hoàn thiện, còn rất “mỏng manh” trước các tác nhân gây bệnh trong không khí. Cả nước có 7 
nghiên cứu được chọn để đầu tư và dự án của tụi anh được vinh dự nằm trong số đó. Tụi anh 
bắt tay vào dự án này từ tháng 11/2019, và sẽ kết thúc sau 3 năm. Dù hành trình còn dài và 
gian nan, nhưng bọn anh sẽ không ngừng cố gắng”, anh Đăng say sưa chia sẻ với tụi mình. 



“Tôi làm về lĩnh vực không khí đã hơn 40 năm, có thể nhận thấy những vấn đề về không khí, 
môi trường thường được ít xã hội quan tâm, ít hơn cả vấn đề về nước hay rác thải. Bởi ô nhiễm 
không khí thiếu tính trực quan, mọi người hay thờ ơ bởi còn hít thở thì còn sống được, thở cũng 
không tốn tiền, nên người dân không quan tâm lắm. Ở đời, cái gì mất tiền hay mất mát thấy rõ 
thì sẽ được quan tâm hơn. Hiển nhiên là thế. Bên cạnh đó, ở khía cạnh chuyên môn, các môn 
học về khí thường khó hơn, làm việc cũng đầy rẫy những thách thức, cơ hội việc làm thì cũng 
hạn hẹp. Thế nên không nhiều sinh viên ra trường lựa chọn bám “dai dẳng” với lĩnh vực này. 

Tôi theo đuổi lĩnh vực này vì nhận thấy ô nhiễm không khí không chừa một ai, và tác động 
của nó nghiêm trọng hơn những vấn đề khác rất nhiều. Nhưng vì không làm, không ăn, không 
ngủ, không thấm, không hiểu về nó thành ra ít ai chú trọng như tôi. Mỗi ngày, một người 
chỉ cần uống khoảng 2 lít nước, ăn tầm 2kg thức ăn, nhưng lượng không khí được đưa vào 
cơ thể lại rơi vào tận 50 - 60kg. Người ta có thể nhịn ăn cả tháng, nhịn uống nước vài ngày, 
nhưng chẳng ai nhịn thở nổi 5 phút. Thế mà nhiều năm trước chẳng nhiều người quan tâm... 

Còn hiện giờ, chỉ khi tình trạng chất lượng không khí đã trở nên trầm trọng hơn, ai cũng 
dần cảm nhận khó chịu, bức bối, hiển hiện sự bất an trong sức khỏe thì mọi người mới bắt 
đầu quan tâm rầm rộ. Tất nhiên, nguyên nhân của ONKK một phần do đời sống và kinh tế 
phát triển, còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác nữa. Thế nên tôi chưa thể lạc quan được về 
việc ÔNKK sẽ giảm đi trong một thời gian ngắn. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc 
buông xuôi với giải pháp. Tất cả chúng ta, bao gồm: mỗi cá nhân cho đến từng doanh ng-
hiệp và cơ quan chính phủ cần sự ĐỒNG LÒNG và cố gắng QUYẾT LIỆT để CHANGE 
(THAY ĐỔI), thay đổi từ những gì nhỏ nhất, mỗi người giỏi nhất: sự thay đổi trong luật 
lệ, chính sách, quy hoạch của chính quyền cho đến thay đổi nhận thức và thói quen của 
người dân. Còn những người như tôi, tất nhiên tôi vẫn sẽ không ngừng cống hiến từng ngày.”
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Câu chuyện từ người thầy, 
PGS. TS Nguyễn Đinh Tuấn
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Có những sự nguy hiểm nó không hiển hiện trước mắt, thì có nghĩ rằng nó không đáng để lưu tâm. Đó 
là cách mà đa số mọi người đang thờ ơ về vấn đề môi trường hiện nay anh nhận thấy. Chưa kể lòng tin 
của nhiều người tự khi nào cũng “keo kiệt” dần vì nghĩ chẳng thể nào thay đổi được. Cơm áo gạo tiền 
rõ ràng là quan trọng, nhưng trong khi hiển nhiên hơn không khí không sạch thì cơm, áo, gạo, tiền ấy 
cũng để làm gì. Anh mong mọi người xung quanh mình không bao giờ để mọi thứ trở thành “quá trễ”. 

Triết lý của anh về tất cả vấn đề trong cuộc sống sẽ luôn là “Do something” tức phải luôn làm điều gì 
đấy, kể cả khi mình cảm thấy bất lực hoặc bế tắc không nhìn ra giải pháp. Vì chỉ khi mình nhấc tay chân 
lên mà hành động thì mới thay đổi được. Đâu cần chi những hành động cao xa, chỉ cần đơn giản đó là:
Tập thói quen cho bản thân, điều tiết được gì mình làm được thì điều tiết. Ví như giảm sử dụng năng 
lượng phát thải của chính mình qua việc đi lại bằng phương tiện công cộng, tắt điều hòa, giảm thịt v.v…
Tìm hiểu đọc về những thay đổi tốt có thông tin minh chứng khoa học từ những nguồn đáng tin cậy v.v…

“Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp mà không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng 
đều là một cảnh tượng kỳ diễm, thế mà hầu hết khán giả vẫn đều còn chìm trong giấc ngủ.”- John Lennon.
Anh nghĩ anh sẽ dùng câu trích dẫn này để nói về những tâm sự mỏng của mình cho chủ đề “Ô Nhiễm Không 
Khí” hiện nay, như cái cách anh hay tự nhủ, cỗ vũ lòng mình cùng nhiều người đồng nghiệp khác rằng đừng 
ngừng hi vọng. Có thể nói theo một cách lãng mạn thì anh nghĩ đa phần mọi người ai cũng thích có một 
bầu trời xanh, không khí sạch, một cuộc sống nhẹ nhàng dễ thở và những buổi chiều tản mạn nên thơ. Thế 
nhưng có mấy người nhận ra mình đã “ngủ” hay thờ ơ quá lâu để rồi bỏ mặc những gì vốn đã đẹp từng có. 

Bạn sẽ không thấy bầu trời xanh quan trọng cho đến một ngày bỗng thấy trời chuyển xám xịt vì sương 
mù quang hóa ô nhiễm xấu xí trên con đường bạn đi mỗi ngày. 
Bạn sẽ không thấy không khí quan trọng cho đến khi nhận ra sự bất thường trong từng hơi thở, ánh 
nhìn và cơ thể bị tổn thương từ bên trong. 
Bạn sẽ không thấy hàng cây xanh vốn có xinh đẹp cho đến khi mất hết chỉ còn lại những ngày nắng cháy 
da thịt và không bóng mát. 
Bạn sẽ không thấy sức khỏe quan trọng cho đến khi cầm trên tay “giấy báo tử” xác nhận không còn sống 

Câu chuyện từ 
anh Phan Trung Minh Tuệ



KHÔNG CẦN 
BẠC VÀNG, 
CHỈ MONG 
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“Xanh trồng nhiều cây ăn quả ở ngoài đất công, ko rào chắn gì. Giống tốt quả sẽ sai ngọt. Sau này 
khi cây đậu quả, bọn mình đi thăm sẽ treo lên cái biển “Cây trái là phúc lộc của trời đất. Nếu đồng 
bào đói, xin hãy hái quả chín về ăn.” Vì một tương lai mọi người tin tưởng và tương trợ nhau hơn.”
Và cứ như thế, suốt 2 năm kể từ ngày thành lập, nhóm Xanh Hà Nội đã kiên trì cần mẫn, phủ xanh dần mảnh 
đất thủ đô với hơn 1.500 cây xanh. Quy tụ gần 200 bạn trẻ có “giấc mơ to”, vào mỗi cuối tuần, thay vì tranh thủ 
từng giây phút để nghỉ ngơi, cà phê, trà đá, “biệt đội” Xanh Hà Nội đã và đang vun trồng những tán cây xanh tại 
những không gian sinh hoạt cộng đồng, như trường học, nhà văn hóa, khu dân cư, trạm y tế… trên khắp địa bàn 
Hà Nội với mong muốn nâng cao diện tích cây xanh, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển bền vững.

CẦN CÓ “TƯ DUY CÂY XANH” ĐỂ KIẾN TẠO KHÔNG GIAN XANH 
Anh Nam cho biết, “Xanh Hà Nội trồng cây không phải để mang về lợi nhuận hay tiếng tăm. Tụi mình mong 
muốn từng thân cây Xanh trồng đều mang lại giá trị thực tế cho người dân tại khu vực đó. Bởi vậy nên, một 
khi đã trồng, Xanh Hà Nội luôn phải đảm bảo cho cây được phát triển tốt, nếu cây chết thì phải thay ngay và 
hạn chế tỷ lệ cây chết trong mỗi dự án đến mức tối thiểu nhất. Do vậy rất cần “tư duy cây xanh” và góc nhìn 
thực tế. Mọi công đoạn trong dự án của nhóm đều dựa trên những nghiên cứu khoa học và tình hình thực 
tiễn, thể hiện từ công đoạn chọn giống cây gì, trồng ra làm sao, có phù hợp với địa điểm trồng cây và nhu cầu 
của người dân trong khu vực đó hay không. Ví dụ đối với các loại cây có tán rộng, cho bóng mát, quả ngọt, tụi 
mình thường chọn trồng tại các khu vực dân cư, trường học, tạo thêm không gian xanh cho trẻ con có thể chơi 
đùa. Khi có bóng mát của cây xanh, thì người dân có thể giảm sử dụng quạt, điều hòa, điều này cũng làm giảm 
được lượng điện năng tiêu thụ, đóng góp rất tích cực cho môi trường. Ở những nơi cần cảnh quan, tụi mình 
sẽ trồng hoa. Ở những con đường đông đúc thì tụi mình trồng sấu, vừa cản bụi tốt, lại còn giảm tiếng ồn.”

TRỒNG MỘT RẶNG CÂY KHÔNG KHÓ, VUN ĐẮP Ý THỨC CỘNG ĐỒNG MỚI GIAN NAN
“Điều mà bọn mình muốn hướng tới không chỉ là mục tiêu 1.000 cây, 2.000 cây hay 1 triệu cây (dù đó là ước mơ 
mà bọn mình đều luôn ấp ủ), mà còn là giáo dục ý thức cho thế hệ người trẻ, giúp họ hiểu thêm và yêu thêm 
môi trường sống quanh mình, để từ đó có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và gìn giữ một môi trường 
sống trong lành, xanh và sạch. Một tin vui mà nhóm được nhận vào đầu năm nay, đó là, một cây xoài mà Xanh 
trồng không may mắn đã “ra đi”, Xanh chưa kịp thay thì người dân xung quanh đã nhanh nhẹn trồng hộ vào 
một cái cây mới rồi! Bọn mình vẫn luôn tin rằng người Việt rất yêu cây và thích trồng cây, chỉ là điều kiện ở 
thành phố không cho phép họ duy trì điều họ thích. Vì vậy chỉ cần Xanh giúp mọi người cày bê tông lên, moi 
hết trạc tôn nền đi, thay đất thịt vô, có chỗ trồng cây là ai cũng sẽ thích và có ý thức bảo vệ ngay thôi ấy mà!” 

KHÔNG CẦN 
BẠC VÀNG, 
CHỈ MONG 
“BẠT NGÀN”

Câu chuyện từ nhóm Xanh Hà Nội


