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Air quality - Ambient air quality standards 
 
1. Phạm vi ·p d ụng 
 
1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 
và chì ) trong không khí xung quanh 
 
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm 
không khí  
 
2. Giá trị giới hạn 
 
Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1. 
 
Bảng 1 - Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong xung quanh 
 

 (mg/m3) 
 

 
TT 

 
Thông s ố 

Trung bình 
 

1 giờ 

Trung bình 
 

8 giờ 

Trung bình 
 

24 giờ 

1 CO 40 10 5 

2 NO2 0,4 - 0,1 

3 SO2 0,5 - 0,3 

4 Pb - - 0,005 

5 O3 0,2 - 0,06 

6 Bụi lơ lửng 0,3 - 0,2 

 
 
 
Chú thích: phương pháp phân tịch, lẫy mẫu , tính toán, xác định các thông số cụ thể được quy định trong các 
TCVN tương ứng. 


