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MỘT SỐ BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY 

1. Dàn ý nghị luận về vấn đề ô nhiễm môi trường 

Mở bài 
• Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề trọng tâm của toàn xã 

hôi và được dư luận hết sức quan tâm. 
• Ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày ngày hàng giờ và ngày càng trở nên phức tạp 

hơn rất nhiều. Ô nhiễm môi trường đã và đang để lại những hệ lụy hết sức khôn lường 
cho toàn nhân loại. 

Thân bài 
- Biểu hiện của ô nhiễm môi trường 

• Môi trường không khí đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 
đã vượt quá ngưỡng mức cho phép về ô nhiễm không khí. Những năm gần đây nồng 
độ chì đã và đang tăng lên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

• Ô nhiễm môi trường nước: Tình trạng ô nhiêm nguồn nước đang ngày càng báo động. 
Nguyên nhân chính là do một số khu công nghiệp đã xả nước thải không qua xử lý ra 
môi trường. Bên cạnh đó hiện tượng xả rác ra ao, hồ sông suối vẫn còn tôn tại ở rất 
nhiều nơi (dẫn chứng). 

• Ô nhiễm môi trường đất: Đất là môi trường sống của một số sinh vật, tuy nhiên hiện 
tượng đất nhiễm chì, nhiễm chất hóa học do thuốc trừ sâu đang trở thành một vấn 
nạn mà chúng ta vẫn đang tìm cách giải quyết. Đặc biệt đối với những vùng đất thuộc 
các khu công nghiệp thì việc ô nhiễm môi trường đất đã trở thành vấn đề thường 
trực… (dẫn chứng) 

- Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường 
• Ý thức của một số doanh nghiệp còn kém: một số doanh nghiệp bất chấp pháp luật 

cố ý xả chất thải chưa qua xử lý vào môi trường, gây nên hiện tượng ô nhiễm môi 
trường nặng nề ở biển, sông… 

• Người dân xả rác thải dẫn đến tình trạng ô nhiễm diện rộng không kiểm soát được. 
• Sự quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém, hệ thống quy phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường vẫn còn nhiều lỗ hổng. 
- Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường 

• Cần có sự quản lý chặt chẽ của người nhà nước trong việc xứ lý những doạnh nghiệp 
cá nhân vi phạm. 

• Tăng cường tuyên truyền để cho nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo 
vệ môi trường. Đồng thời nêu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái, 
sức khỏe con người… 

Kết bài 
• Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề hết sức cấp bách hiện nay. Chúng ta 

những thế hệ trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước không thể làm ngơ trước những 
hiện tượng này. 

• Bằng mọi cách hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường là bảo vệ 
cuộc sống của chúng ta. 

2. Môi trường sống của con người đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, đặc biệt là ở 
các nước đang phát triển như Việt Nam. Anh/ chị hãy bày tỏ hiểu biết của mình trong 
một bài văn nghị luận về vấn đề trên? 

Vấn đề môi trường sống của con người trên trái đất đã và đang bị ô nhiễm là một vấn đề cấp 
bách đối với bất kì quốc gia nào. Vì nó gây ra những hiện tượng biến đổi khí hậu dẫn đến 
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những thảm hoạ thiên tai khủng khiếp. Ở Việt Nam sự ô nhiễm môi trường là vẫn đề đáng 
báo động. Đây là một hiện tượng xấu, nhiều tác hại, cần nhanh chóng khắc phục. 
Trước hết, ta cần hiểu môi trường là gì? Môi trường sống của con người là một khái niệm 
rộng. Nó bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có 
ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và mọi sinh vật trên 
trái đất. Môi trường có hai loại chính: đó là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Môi 
trường tự nhiên bao gồm các thành phần tự nhiên như địa hình, địa chất, đất trồng, khí hậu, 
nước, sinh vật,… Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con 
người, quan hệ cá nhân với cộng đồng thể hiện bằng luật pháp, thể chế, cam kết, quy định,… 
Thực trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra rất nghiêm trọng.Ô nhiễm nguồn không khí: các 
nhà máy đã và đang thải ra môi trường không khí một nguồn cacbonnic khổng lồ, các loại 
axit, các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, khói bụi xe hơi và các loại động cơ khác. Ô nhiễm 
nguồn nước: hiện nay thế giới và đặc biệt là Việt Nam đã bị ô nhiễm nguồn nước, nhu cầu 
về nước uống và nước sinh hoạt ở nhiều vùng miền đang bị thiếu nghiêm trọng, số lượng 
người được sử dụng nước sạch chiếm tỉ lệ không lớn. Các nguồn nước: ao, hồ, sông, suối, 
biển cả đại dương, nguồn nước ngầm, nước mưa,… Ô nhiễm nguồn đất: đất đai ngày càng 
bị thoái hoá, bị rửa trôi, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt. Từ cách hiểu trên ta thấy ô 
nhiễm môi trường có nhiều tác hại. Có rất nhiều ví dụ về ô nhiễm môi trường trong những 
năm gần đây. Theo ước tính của những nhà khí tượng thủyvăn, hằng năm trên Biển Đông 
có tới 9 đến 10 cơn bão hoạt động và 3 đến 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới ViệtNam, 
hiện tượng sa mạc hóa ở ven biển miền Trung đang diễn ra ngày càng nhanh chóng đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Nghiêm trọng nhất chính là việc 
khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long của nước ta sẽ có thể chìm ngập dưới mực nước biển 
trong thời gian sắp tới, một vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ, một vựa lúalớn nhất của 
nước ta có thể mất đi nếu như ngay từ bây giờ chúng ta không có biện pháp kịp thời để khắc 
phục. Và còn biết bao những ảnh hưởng khôn lường mà biến đổi khí hậu gây ra đối với 
người dân Việt Nam. Qua các ví dụ trên ta thấy, ô nhiễm môi trường gây ra những tác hại 
lớn về con người. Đối với sức khỏe con người: không khí ô nhiễm có thể giết chết nhiều cơ 
thể sống trong đó có con người. Ô nhiễm ozone có thể gây bệnh đường hô hấp, bệnh tim 
mạch, viêm họng, đau ngực, tức thở. Ô nhiễm nước gây ra xấp xỉ 14.000 cái chết mỗi ngày, 
chủ yếu do ăn uống bằng nước bẩn chưa được xử lý. Các chất hóa học và kim loại nặng 
nhiễm trong thức ăn nước uống có thể gây ung thư không thể chữa trị. Đối với hệ sinh thái : 
lưu huỳnh điôxít và các ôxít của nitơ có thể gây mưa axít làm giảm độ pH của đất.Đất bị ô 
nhiễm có thể trở nên cằn cỗi, không thích hợp cho cây trồng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 
các cơ thể sống khác trong lưới thức ăn.Khói lẫn sương làm giảm ánh sáng mặt trời mà thực 
vật nhận được để thực hiện quá trình quang hợp.Các loài động vật có thể xâm lấn,cạnh tranh 
chiếm môi trường sống và làm nguy hại cho các loài địa phương, từ đó làm giảm đa dạng 
sinh học.Khí CO2 sinh ra từ các nhà máy và các phương tiện qua lại còn làm tăng hiệu ứng 
nhà kính, làm Trái Đất ngày một nóng dần lên, các khu sinh thái. Có nhiều nguyên nhân dẫn 
đến ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân chính là do ý thức của con người không tôn trọng 
luật pháp bảo vệ môi trường. Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, diện tích 
bao phủ bị giảm ngiêm trọng.Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các công ti, nhà máy xí nghiệp 
đã bất chấp luật pháp thải ra môi trường, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải công 
nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được,…Nhận thức của con người về 
ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế… Luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, chưa đủ mạnh 
để ngăn chặn mọi sự vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường… Việc giáo dục ý thức giữ gìn 
, bảo vệ môi trường sống chưa được quan tâm đúng mức , chưa được tổ chức thường xuyên 
. Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn có những chương trình kêu gọi ý thức 
bảo vệ môi trường của con người nhưng chúng quá ít ỏi , không đáp ứng được nhu cầu tìm 
hiểu và học hỏi của người dân. Do đó mà trình độ hiểu biết của người dân còn thấp dẫn đến 
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thái độ tuân thủ nội quy nơi công cộng chưa đi vào nề nếp. Một phần là do sự quản lý, kiểm 
soát của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kém hiệu quả, …chưa có hình thức xử lý 
nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị, công ty vi phạm hợp lý nhất. Ô nhiễm môi trường gây 
ra nhiều tác hại nghiêm trọng nên cần có những biện pháp để ngăn chặn. Bản thân con 
người phải ý thức được những tác hại to lớn khi môi trường ô nhiễm. Hệ thống pháp lí, chế 
tài nghiêm minh để xử phạt thích đáng cho các cá nhân và tổ chức vi phạm. Nhà trường phối 
hợp với các ban ngành thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, kiểm tra ý thức tự giác của 
mọi người về việc giữ gìn vệ sinh. Nên có những hình thức khiển trách đúng mức đối với 
những học sinh có thói quen vứt rác bừa bãi. Giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ môi 
trường. Trong thời gian gần đây, chúng ta thường được nghe nói đến phong trào “Giờ Trái 
Đất” .Đó cũng là một trong những hoạt động thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường. Và 
chúng ta cần phải thực hiện các giải pháp trên một cách đồng bộ, thường xuyên để khắc 
phục những hậu quả của sự ô nhiễm môi trường, tạo ra môi trường sống trong lành cho con 
người.Tóm lại, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay là một vấn nạn gây hậu quả nghiêm 
trọng cần lên án và loại bỏ. Hãy bảo vệ môi trường. 

3. Nghị luận về vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay 

Ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên Thế Giới, ô nhiễm môi trường đang trở thành một 
vấn đề vô cùng bức thiết bởi sự tàn phá, sự hủy hoại của con người. Bởi vậy cho nên bảo 
vệ môi trường là một việc làm cần được tuyên truyền và thực hiện một cách nhanh chóng 
để đẩy lùi nạn ô nhiễm, trả lại không khí trong lành, nguồn nước sạch, khuôn viên thoáng 
mát và đảm bảo cho sức khỏe của cộng đồng. Bảo vệ môi trường không phải là một giải 
pháp hay một việc làm tức thời, nó là cả một quá trình mà toàn bộ con người cùng tham gia 
thì mới hiệu quả được. 
Việt Nam đang trên đà phát triển, vì vậy mà việc xây dựng những công trình, cơ sở hạ tầng 
luôn được thực hiện và triển khai mỗi ngày. Chính vì sự xuất hiện của các công trình đó, các 
tòa nhà, khu đô thị, trung tâm công nghiệp... đã biến cả thành phố nói riêng và đất nước nói 
chung trở thành một công trường khổng lồ, ngổn ngang. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng kéo 
theo đó là việc thải ra vô số các rác thải xây dựng, những rác thải không thể và có thể xử lí 
được nhưng chẳng ai xử lí. Những rác thải rắn được thu về chỉ chiếm hơn 60%, chưa thể 
đáp ứng được nhu cầu về bảo vệ môi trường. Những nhà đầu tư, những công trình thi công 
thường tự cho rằng việc thải lại những loại rác xây dựng tại những bãi đất trống bỏ hoang 
sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng thực chất lại gây hại cho toàn thành phố. Ai sẽ là người 
chịu trách nhiệm di dời và xử lí khi chẳng biết ai là người bỏ lại để xử lí họ, và ai đủ quan 
tâm đến những bãi đất bỏ hoang không tên đó mà dọn dẹp? Không chỉ ở các công trình mà 
ngay tại những nhà máy, đặc biệt là các khu công nghiệp thường xuyên đổ nước thải ra 
sông, ra hồ làm ô nhiễm trầm trọng nước sinh hoạt của người dân. Những người dân sống 
gần những khu công nghiệp đó có nguy cơ và tỉ lệ mắc bệnh ung thư và các bệnh về đường 
hô hấp cao hơn những nơi khác. Một cá nhân không thể huy hoại được cả xã hội nhưng cả 
tập thể thì có, chính vì quy mô rộng như vậy mà xã hội đang bị ô nhiễm nặng nề. 
Vậy, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Các nhà máy, công trình chưa thực sự có 
quy trình đảm bảo, những hệ thống xử lí rác thải và nguồn nước để không ảnh hưởng đến 
người dân. Những người dân thì cũng chưa có ý thức nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường. 
Những hành động bảo vệ môi trường chưa được lan tỏa đến tất cả những người dân. Thêm 
vào đó là sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các vị lãnh đạo, những người trực tiếp triển khai công 
trình thường xuyên rút ruột công trình, lấy ngân sách của nhà nước để vụ lợi cá nhân, gây 
ra hậu quả không hề nhỏ. Dù có rất nhiều nguyên nhân sâu xa về tình trạng này nhưng 
nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của con người. Vì vậy khi triển khai về bảo vệ môi 
trường, ta cần phải nâng cao nhận thức và hành vi của họ, để họ thấy được sự cấp bách và 
cần thiết của vấn đề này. 
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Để bảo vệ môi trường thì có rất nhiều cách. Hiện tại rất nhiều người đang triển khai hành 
động giảm thải rác nhựa bằng cách sự dụng những chiếc túi vải khi đi chợ, mang theo hộp 
cá nhân khi đi mua đồ tại các cửa hàng để không mang theo túi nhựa về nhà. Nhiều siêu thị 
đã dùng lá chuối gói thực phẩm thay vì sử dụng túi ni lông như trước kia. Các cửa hàng đồ 
ăn, đồ uống cũng tích cực đưa ra khuyến mãi, quà tặng khi cá nhân đến mua hàng mang 
theo sẵn cốc, hộp để đựng. Đây là một việc làm tốt, tích cực và đang dần lan rộng tới cộng 
đồng. Bên cạnh đó, các trường học cũng cần phải chú trọng trong việc dạy các học sinh về 
cách phân loại rác để giúp rút quá trình phân loại rác cực khổ từ các công nhân vệ sinh môi 
trường. Uỷ ban nhân dân của làng, xã cũng nên có kế hoạch tổng hợp rác về chung một địa 
điểm tập kết để mang đi xử lí, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. 
 Bảo vệ môi trường không phải là vấn đề của riêng ai mà là vấn đề chung của toàn xã hội. 
Cả xã hội cần chung tay bảo vệ môi trường vì một cuộc sống tươi đẹp hơn, phát triển hơn, 
vì tương lai của con em mỗi chúng ta được sống trong một môi trường đảm bảo nhất.  
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