PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

1

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1
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Thời gian qua, phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần nâng cao đáng kể điều kiện sống
cho người dân, tạo đà tiếp tục đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là
những áp lực không nhỏ tác động lên môi trường.
1.1. DÂN SỐ, ĐÔ THỊ HÓA
1.1.1. Phát triến dân số và quá trình đô
thị hóa
Phát triển dân số
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê,
hiện nay dân số nước ta đã vượt mốc 90
triệu người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia
có dân số đứng thứ 13 trên thế giới, thứ 3
Đông Nam Á. Trong 5 năm qua, dân số Việt
Nam đã tăng thêm khoảng hơn 4,5 triệu
người, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1
triệu người. Quá trình gia tăng dân số nhanh
chóng kéo theo những nhu cầu ngày càng
tăng về sinh hoạt, giáo dục, đào tạo, chăm
sóc y tế, giao thông vận tải, nhà ở, việc
làm,... làm gia tăng sức ép đối với môi trường
tự nhiên và môi trường xã hội. Dân số nước
ta đông nhưng phân bố không đồng đều và
có sự khác biệt lớn theo vùng (Biểu đồ 1.1).
Chính sự khác biệt lớn của các nguồn tài
nguyên thiên nhiên và môi trường giữa các
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Biểu đồ 1.1. Mật độ dân số phân theo vùng năm 2014
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

vùng đã ảnh hưởng rõ nét tới phân bố dân
cư và kinh tế ở Việt Nam.
Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông
Cửu Long và Đông Nam bộ là nơi có đất đai
màu mỡ và điều kiện canh tác nông nghiệp
thuận lợi, có 59,5% dân số của cả nước
sinh sống. Ngược lại, hai vùng Trung du và
miền núi phía Bắc và Tây nguyên là những
vùng núi cao, điều kiện đi lại khó khăn, chỉ
chiếm gần 19% dân số của cả nước.
Dân số tăng nhanh tạo ra áp lực khá lớn
cho vấn đề tạo việc làm mới cho người lao
động. Năm 2014, tỷ lệ dân số trong độ tuổi
lao động (15 - 64 tuổi) của Việt Nam chiếm
69,4% tổng dân số, tỷ lệ dân số phụ thuộc
(dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên) chiếm
30,6%. Với tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao
động cao hơn gấp đôi nhóm dân số trong độ
tuổi phụ thuộc, Việt Nam vẫn đang trong thời
kỳ “cơ cấu dân số vàng”1. Nhóm người trẻ
thường có xu hướng di cư tìm việc làm ở các
thành phố lớn, các vùng kinh tế trọng điểm,
nơi có nhiều KCN, KCX như Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh, Bình Dương. Số lượng người di
cư nhiều nhất đến từ vùng Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung. Chiều hướng di dân
còn hướng tới những vùng nông thôn còn
thưa vắng người như vùng đất Tây Nguyên
để tìm kiếm cơ hội canh tác (Biểu đồ 1.2).
1. Thông cáo báo chí, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và
nhà ở Trung ương, 31/12/2014
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Biểu đồ 1.2. Diễn biến nhập cư giai đoạn 2010-2014
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

Công cuộc giảm nghèo ở nước ta đã đạt
được những thành tựu ấn tượng: tỷ lệ nghèo
giảm từ 15,5% năm 2006 xuống còn 8,4%
năm 2014; tuy nhiên, tỷ lệ nghèo vẫn còn
cao ở các cộng đồng dân tộc thiểu số. Tình
trạng dễ bị tổn thương do nguy cơ tái nghèo
nghiêm trọng hơn do tỷ lệ nghèo cùng cực
giảm. Cận nghèo đang là một hiện tượng
đáng chú ý trong xã hội và một bộ phận
đông dân số đang ở ngay trên ngưỡng nghèo
- có nguy cơ không đủ khả năng ứng phó với
các cú sốc về biến đổi khí hậu và kinh tế.
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Biểu đồ 1.3. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước
giai đoạn 2006 - 2014
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015
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Đói nghèo sẽ làm mất cân đối cán cân
kinh tế - môi trường - xã hội. Vì vậy, để bảo
vệ môi trường, ổn định chính trị - xã hội,
cần phải thực hiện hiệu quả chương trình
xóa đói, giảm nghèo.
Quá trình đô thị hóa
Sự chuyển đổi mô hình kinh tế thành
công trong thời gian vừa qua đã đưa nước ta từ
một nền kinh tế kém phát triển, chuyển tiếp
sang một quốc gia có thu nhập trung bình.
Điều này diễn ra đồng thời với quá trình đô
thị hóa và mở rộng địa giới hành chính đô
thị, dẫn tới dân số thành thị tăng theo.
Tính đến tháng 12/2015, cả nước có
787 đô thị, trong đó có 02 đô thị đặc biệt,
15 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 42 đô thị
loại III, 75 đô thị loại IV và 628 đô thị loại
V2. Dân số thành thị (gồm các khu vực: nội
thành, nội thị và thị trấn) khoảng 31 triệu
người với tỷ lệ dân số đô thị hóa đạt khoảng
35,7%, tăng 1,2% so với năm 2014. Tốc độ
đô thị hóa tăng nhanh, trong những năm
2. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển
khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành Xây dựng,
Bộ Xây dựng, tháng 1/2016

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

gần đây tăng trung bình 1% - 1,02%/năm, tương
Khung 1.1. Tốc độ đô thị hóa ở Hà Nội
và Tp. Hồ Chí Minh

ứng với 1 - 1,2 triệu dân đô thị mỗi năm. Trong quá
trình mở rộng đô thị ở nước ta, tốc độ đô thị hóa

Điều đáng chú ý trong quá trình mở
rộng đô thị ở Việt Nam là tốc độ tăng
nhanh khu đô thị tại Hà Nội và Tp.
Hồ Chí Minh. Tốc độ mở rộng của hai
thành phố này lần lượt là 3,8% và 4%
hằng năm, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn
nhiều so với các khu đô thị khác của Việt
Nam. Hơn 50% tổng diện tích đất đô
thị cả nước nằm tại hai khu đô thị này
và khoảng cách giữa hai đô thị này với
các khu đô thị khác của Việt Nam đang
ngày càng mở rộng với 75% tăng trưởng
không gian đô thị mới thuộc về hai khu
này. Hầu hết tất cả các khu đô thị trong
nước đã trở nên dày đặc hơn, nhưng có
một ngoại lệ đáng chú ý là, mặc dù Tp.
Hồ Chí Minh có đông dân nhất, tăng 2,5
triệu người (3,9% hằng năm), nhưng mật
độ dân số lại giảm.

tăng nhanh khu vực ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Nguồn: Báo cáo “Thay đổi cảnh quan
đô thị Đông Á” của Ngân hàng Thế giới
(World Bank), 2014

đô thị quá thấp, mới đạt khoảng 2m2/người. Nhìn

(lần lượt là 3,8% và 4% hàng năm), trên thực tế
hai thành phố này chi phối cảnh quan đô thị của
cả quốc gia.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các đô thị chiếm
2/3 tổng nhu cầu năng lượng và phát thải lượng
khí thải cacbon (có nguồn gốc từ giao thông, công
nghiệp, các hoạt động xây dựng và công trình). Đô
thị hoá nhanh đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể
đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên, gây mất
cân bằng sinh thái.
Tại nhiều vùng đô thị hóa nhanh, những vành
đai xanh bảo vệ môi trường không được quy hoạch
và bảo vệ. Chỉ tiêu đất để trồng cây xanh trong các
chung, hệ thống cây xanh mới chỉ hình thành và
tập trung tại các đô thị lớn và trung bình. Tại hai
thành phố lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, con
số này chỉ đạt khoảng 2m2/người, không đạt quy

Bảng 1.1. Diện tích tối thiểu đất cây xanh
sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở
Loại đô thị
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Nguồn: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam,
Quy chuẩn quy hoạch, 2008

chuẩn và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các
thành phố tiên tiến trên thế giới.
Thực trạng đô thị hóa thời gian qua, bên cạnh
những điểm tích cực, vẫn còn nhiều bất cập như:
chất lượng các đô thị chưa tương xứng với loại đô
thị; kết nối hạ tầng giữa các khu đô thị chưa được
quan tâm đầy đủ, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
và xã hội triển khai chậm, thiếu đồng bộ; đầu tư
phát triển đô thị còn theo phong trào, dàn trải, gây
lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực xã hội;
công tác quản lý đô thị chưa theo kịp thực tiễn
phát triển, thiếu các công cụ quản lý phát triển đô
5

CHƯƠNG 1
thị (thiếu quy hoạch phân khu, quy hoạch
hệ thống hạ tầng kỹ thuật BVMT, quy hoạch
chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý
quy hoạch kiến trúc). Bên cạnh đó, một số
đô thị, đặc biệt các đô thị ven biển đã bị
ngập úng vào mùa mưa, triều cường. Ngoài
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Huế ngập
úng thường xuyên về mùa mưa, còn một số
đô thị khác bị ngập do triều cường, mưa lớn,
lũ quét, như: Cần Thơ, Tuyên Quang, Hà
Giang, Lạng Sơn, Cà Mau, Hà Tĩnh…

Khung 1.2. Nhóm đô thị có nguy cơ
ngập lụt cao
Bộ Xây dựng phân chia nhóm đô thị có nguy
cơ ngập lụt cao theo vị trí đặc thù. Đó là các tỉnh,
thành ven biển, ven sông, các khu vực đô thị
đồng bằng có nguy cơ ngập lụt, nước biển dâng,
triều cường, mất đất, nhiễm mặn nguồn nước.
Có thể kể đến những khu vực đô thị có nguy
cơ ngập lụt cao như vùng ĐBSH, với 141 đô thị
thuộc 11 tỉnh, thành, dự kiến 5 tỉnh, thành có
nguy cơ ngập cao là Hải Phòng, Thái Bình, Nam
Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Vùng Bắc Trung
bộ và duyên hải miền Trung hiện có 190 đô thị
thuộc 14 tỉnh. Theo kịch bản BĐKH, dự kiến
toàn bộ 14 tỉnh có nguy cơ ngập lụt, có 41 đô thị
có nguy cơ ngập cao, trong đó có các đô thị lớn
như Vinh, Huế, Đà Nẵng… Riêng khu vực Đông
Nam Bộ, dù chỉ có 55 đô thị (thấp nhất so với
các vùng trên cả nước) nhưng tỷ lệ đô thị hóa lại
là 62%. Với 6 tỉnh, thành hiện có 52 đô thị, dự
kiến có 73 đô thị vào năm 2020. Vùng ĐBSCL
với 63 đô thị có nguy cơ ngập cao ở các đô thị
lớn như Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá.
Nguồn: Bộ Xây dựng, 2014

1.1.2. Sức ép từ hoạt động dân sinh lên môi
trường
Nước thải sinh hoạt
Trong những năm gần đây, cùng với sự
gia tăng dân số và nhu cầu cuộc sống, lượng
nước thải sinh hoạt tiếp tục tăng cao... Thành
phần các chất gây ô nhiễm chính trong nước
thải sinh hoạt là TSS, BOD5, COD, Nitơ và
Phốt pho. Ngoài ra còn có các thành phần
vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh. Lượng
nước thải sinh hoạt phát sinh dao động trong
phạm vi rất lớn, tùy thuộc vào mức sống và
thói quen sinh hoạt của người dân. Ước tính
trung bình khoảng 80% lượng nước cấp cho
sinh hoạt trở thành nước thải sinh hoạt. Theo
số liệu tính toán, Đông Nam Bộ và ĐBSH là
2 vùng tập trung nhiều lượng nước thải sinh
hoạt nhất cả nước (Biểu đồ 1.4).
Theo số liệu thống kê năm 2015, trong
tổng số 787 đô thị trên cả nước có 40 đô
thị có công trình xử lý nước thải đạt tiêu
chuẩn quy định. Trong đó, các công trình
này chủ yếu ở đô thị loại đặc biệt (2/2), đô
thị loại I (8/15), đô thị loại II (10/25), đô thị
loại III (7/42) và đô thị loại V (13/628)3 với
tổng công suất xử lý khoảng 800.000m3/
ngày đêm. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được
xử lý mới đạt 10% - 11% trên tổng số lượng
nước thải đô thị, tăng khoảng 4% - 5% so
với năm 2010. Điển hình một số nhà máy
xử lý nước thải sinh hoạt có công suất lớn đã
đi vào hoạt động như nhà máy xử lý nước
thải Bình Hưng (Tp. Hồ Chí Minh) với công
suất 141.000 m3/ngày đêm, nhà máy xử lý
nước thải tại Yên Sở (Tp. Hà Nội) với công
suất 200.000m3/ngày đêm4.
3. Niên giám thống kê năm 2014.
4. Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn
2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020, Bộ
TN&MT, Hội nghị MT toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015.
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Biểu đồ 1.4. Tỷ lệ thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ở các vùng trên cả nước

Mặc dù số lượng công trình xử lý nước
thải đô thị có tăng qua các năm, tuy nhiên,
con số này còn rất nhỏ so với yêu cầu thực tế
cần xử lý. Nước thải sinh hoạt chưa qua xử
lý vẫn đang tiếp tục là nguồn thải lớn, gây
ô nhiễm môi trường khu vực đô thị và các
vùng lân cận.
Bụi và khí thải
Gia tăng dân số, đô thị hóa nhanh,
kéo theo gia tăng số lượng phương tiện giao
thông cá nhân, tiếp tục gây áp lực lên môi
trường không khí tại các đô thị, đặc biệt là
ở các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh. Bụi và khí thải từ hoạt động giao
thông đô thị vẫn là một trong những nguồn
ô nhiễm chính đối với môi trường không
khí các khu vực này. Bên cạnh đó, chất
lượng các phương tiện tham gia giao thông
còn hạn chế (xe cũ, không được bảo dưỡng
thường xuyên) đã làm gia tăng đáng kể nồng
độ các chất khí ô nhiễm trong không khí.
Trong những năm gần đây, hoạt động
xây dựng các khu chung cư, khu đô thị mới,
cầu đường, sửa chữa nhà, vận chuyển vật
liệu và phế thải xây dựng, đào lấp đường
để lắp đặt hệ thống cáp ngầm, thông tin

liên lạc… diễn ra ở khắp nơi. Các hoạt động
như đào lấp đất, đập phá công trình cũ, vật
liệu xây dựng bị rơi vãi trong quá trình vận
chuyển thường gây ô nhiễm bụi đối với môi
trường xung quanh.
Mặc dù đã có quy định về che chắn
bụi tại các công trường xây dựng, phun rửa
phương tiện vận chuyển khi ra vào công
trường và che phủ phương tiện chuyên chở,
cùng với đó là việc phun nước rửa đường,
nhưng thực tế thực hiện còn nhiều hạn chế,
chưa tuân thủ đầy đủ dẫn tới phát tán lượng
bụi lớn vào không khí. Bên cạnh bụi, các
thiết bị xây dựng (máy xúc, máy ủi,...) và
các phương tiện vận chuyển vật liệu xây
dựng còn thải ra môi trường không khí các
chất gây ô nhiễm khí như SO2, CO, VOCs,...
Ngoài ra, đối với khu vực dân cư vẫn
còn tồn tại hoạt động đun nấu sử dụng nhiên
liệu than tổ ong và gây ô nhiễm cục bộ bởi
SO2, CO, bụi PM10 trong phạm vi một hộ gia
đình hoặc vài hộ xung quanh. Tuy nhiên,
những nguồn này thường có quy mô nhỏ và
giảm đáng kể ở các khu vực đô thị trong 5
năm qua, chỉ còn nhiều ở các khu vực ven
đô và vùng nông thôn.
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10,09%

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản
16,30%
Công nghiệp
và xây dựng

40,52%

Dịch vụ

33,09%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
sản phẩm

Biểu đồ 1.5. Cơ cấu nền kinh tế nước ta năm 2015
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

Khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước

tỷ đồng
4.000.000
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3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000

Sau một khoảng thời gian trầm
lắng do khủng hoảng kinh tế, đến
tháng 9 năm 2015, tỷ trọng khu vực
công nghiệp và xây dựng chiếm
33,9% GDP cả nước, đứng thứ hai
trong cơ cấu kinh tế hiện nay, trong
đó, ngành công nghiệp chế biến đóng
vai trò quan trọng.
Hiện nay, tỷ lệ áp dụng công
nghệ hiện đại trong các lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh còn khoảng cách
khá xa so với các quốc gia khác trong
khu vực, do vậy, để sản xuất các mặt
hàng cần tiêu thụ nhiều hơn nguyên
liệu và năng lượng, thải ra nhiều hơn
chất thải, lại không được xử lý hoặc
xử lý không đảm bảo, gây ô nhiễm
môi trường. Theo đó, giá trị gia tăng5
ngành công nghiệp còn thấp và có
xu hướng giảm dẫn tới hiệu quả đầu
tư thấp.

1.000.000
500.000
0

2011

2012

2013

2014

Biểu đồ 1.6. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

5.Tiêu chí về công nghiệp bao gồm 3 chỉ tiêu thuộc
nhóm kinh tế đó là: Một là, tỷ trọng Công nghiệp +
Xây dựng trong GDP phải đạt 42 - 43%; Hai là, tỷ
trọng hàng hóa chế tạo/tổng kim ngạch xuất khẩu
trên 28% (tỷ trọng này có thể thay thế bằng chỉ
tiêu tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu/tổng kim
ngạch xuất khẩu trên 80%); Ba là, tỷ trọng giá trị
gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp = 42 45%.

Khung 1.3. Tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2014
Năm 2014, ngành công nghiệp tăng trưởng 7,15% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến,
chế tạo có chuyển biến khá tích cực với mức tăng cao là 8,45%, cao hơn nhiều so với mức tăng của một số
năm trước, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng của khu vực II và góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng
chung. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành sản xuất đồ uống; dệt; sản xuất trang phục; sản
xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất giấy; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc
thiết bị); sản phẩm điện tử máy tính; sản xuất xe có động cơ là những ngành có đóng góp lớn vào tăng
trưởng với chỉ số sản xuất tăng khá cao ở mức trên 10%.
Nguồn: Thông cáo báo chí về tình hình KT - XH năm 2014, TCTK, 2015
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Bảng 1.2. Sản lượng khai thác một số loại tài nguyên quan trọng
ở nước ta giai đoạn 2011 - 2014
Sản phẩm

Đơn vị
tính

Than sạch

nghìn tấn

46.611

42.083

41.035

41.697

Dầu thô

nghìn tấn

15.185

16.739

16.705

17.392

Quặng
Apatit

nghìn tấn

2.395,3

2.363,8

2.635,8

-

Gỗ xẻ  

nghìn m3

5.179,3

4.732

4.324

-

Đá khai
thác

nghìn m3

155.549

136.635

128.532

-

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013 Năm 2014

Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

Trong 5 năm qua (2011 - 2015), do ảnh
hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
từ năm 2008, sản lượng khai thác một số
tài nguyên quan trọng không có nhiều biến
động nhưng vẫn dừng lại ở con số khá cao.
Điều này phản ánh thực tế sự tăng trưởng
kinh tế của nước ta cho đến nay vẫn còn
dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên và
gắn liền với đó là sức ép ngày càng tăng lên
đối với môi trường từ hoạt động khai thác (ô
nhiễm, suy thoái, suy giảm chất lượng môi
trường,...).
Làn sóng đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt
là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đang tiếp tục
mở rộng. Thị trường rộng lớn đang và sẽ mở
ra với các Hiệp định thương mại giữa Việt
Nam, ASEAN và các nước đối tác (TPP, VN
- EU, ASEAN+6…). Xu hướng dịch chuyển
của các dòng đầu tư mang lại nhiều cơ hội
nhưng đi kèm với đó là các thách thức không
nhỏ: cạnh tranh từ các nước trong khu vực;

suy thoái kinh tế toàn cầu; thách thức từ
các cam kết hội nhập trong lĩnh vực công
nghiệp trong khuôn khổ các Hiệp định
thương mại tự do (FTA); BĐKH và các vấn
đề môi trường, an ninh năng lượng sẽ tiếp
tục là các vấn đề cần nhận được sự quan
tâm thích đáng.
1.2.1. Khu công nghiệp và cụm công nghiệp
Theo số liệu điều tra của Tổng cục Môi
trường, tính đến hết năm 2015, cả nước
có 283 KCN đã đi vào hoạt động; tỷ lệ lấp
đầy diện tích đất các KCN đã vận hành đạt
khoảng 60%, thu hút khoảng 3 triệu lao
động cả trực tiếp và gián tiếp. Việc thu hút
doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng
KCN - CCN còn gặp khó khăn, đặc biệt
là các tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc
Trung Bộ, trái ngược hẳn với những vùng có
hạ tầng tốt như Đông Nam Bộ, Đồng bằng
sông Hồng.
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1,3

%
Đông Nam Bộ

6,5
11,8
43,3

Đồng bằng sông
Hồng
Tây Nam Bộ

15,4

21,7

Duyên hải miền
Trung
Trung du miền
núi phía Bắc
Tây nguyên

Khung 1.4. Nước thải công
nghiệp trên lưu vực hệ thống
sông Đồng Nai
Lưu vực hệ thống sông Đồng
Nai mỗi ngày phải tiếp nhận trên
111 nghìn m3 nước thải của các
KCN, khu chế xuất, khu dân cư,
chủ yếu từ vùng dự án, trong đó
có khoảng 15 tấn TSS, 19,6 tấn
BOD, 76,9 tấn COD và 1,6 tấn
nitơ...
Nguồn: Cục Quản lý chất thải và
Cải thiện môi trường, TCMT, 2014

Biểu đồ 1.7. Tỷ lệ phân bố KCN tại các vùng trên cả nước

Trong tổng số 283 KCN đang hoạt động

Các KCN thuộc vùng Đông Nam Bộ,

trong cả nước có 212 KCN đã xây dựng

ĐBSCL, ĐBSH tuân thủ quy định về đầu tư

hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm

hệ thống xử lý nước thải tập trung và bảo

74,9%), 24 KCN đang xây dựng hệ thống xử

vệ môi trường tốt hơn các vùng khác trên

lý nước thải tập trung (chiếm 11,5%), các

cả nước; tỷ lệ KCN đã xây dựng hoặc vận

KCN còn lại đang xây dựng lộ trình đầu tư

hành nhà máy xử lý nước thải tập trung so

hệ thống xử lý nước thải tập trung6. Nguồn

với tổng số KCN đang hoạt động của vùng

thải từ các KCN mặc dù tập trung nhưng thải

đạt cao (tương ứng ở từng vùng là 95%, 83%

lượng rất lớn, trong khi đó công tác quản lý

và 74,5%). Các vùng trung du miền núi phía

cũng như xử lý chất thải KCN còn nhiều hạn

Bắc, Tây Nguyên, DHMT do phát triển KCN

chế. Các hệ thống xử lý nước thải tập trung

muộn hơn và chủ yếu đang trong giai đoạn

ở các KCN chỉ xử lý được khoảng 60% lượng

xây dựng và từng bước thu hút đầu tư, nguồn

nước thải phát sinh. Lượng nước thải còn lại,

nước thải phát sinh chưa nhiều.

một phần do các cơ sở đã được miễn trừ đầu
nối và tự xử lý, một phần không qua xử lý
mà xả trực tiếp ra môi trường.

Theo số liệu từ Cục Công nghiệp Địa
phương, Bộ Công Thương, cả nước có 878
CCN đã có quyết định thành lập hoặc đã
được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ

6. Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta hiện nay
và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm
môi trường thời gian tới, Cục Kiểm soát ô nhiễm, TCMT,
Hội nghị MT toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015
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có hiệu lực và 92 CCN thành lập mới. Các
dự án này hoạt động đã tạo việc làm và thu
hút khoảng 461.000 lao động.

1.2.2. Làng nghề

Số liệu nghiên cứu cho thấy, mức độ
phát thải trên đơn vị diện tích của các CCN
không thua kém các KCN với trung bình 15 20 m3 nước thải/ngày đêm. Tính đến tháng
10/2014, chỉ có khoảng 3% - 5% trong tổng
số các CCN đang hoạt động có hệ thống xử
lý nước thải tập trung, còn lại là tự xử lý
hoặc xả trực tiếp ra môi trường. Hệ thống xử
lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, một
số hoạt động chưa thực sự hiệu quả (cả nước
chỉ có 66 CCN có hệ thống xử lý nước thải

nhiều nguồn vốn trong dân cư, tạo được việc

chung đi vào hoạt động chiếm 10,5% so với
các CCN đang hoạt động7) nên ảnh hưởng
đến môi trường nước mặt của các CCN vẫn
là vấn đề đặt ra nhiều thách thức hiện nay.

Trong thời gian qua, nhiều làng nghề
được khôi phục và phát triển đã thu hút được
làm tại chỗ cho hàng chục vạn lao động.
Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2014, số
làng nghề và làng có nghề nước ta là 5.096,
trong đó số làng nghề truyền thống được
công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay
của Chính phủ là 1.748 làng nghề.
Số lượng làng nghề miền Bắc chiếm
gần 60% số lượng các làng nghề trong cả
nước, trong đó tập trung nhiều nhất và phát
triển mạnh nhất là ở vùng ĐBSH, khu vực
miền Trung chiếm khoảng 23,6% và khu
vực miền Nam chiếm khoảng 16,6% tổng
số làng nghề (Biểu đồ 1.8).

7. Vai trò của ngành công thương trong công tác quản lý
nhà nước đối với các cụm công nghiệp, Cục Công nghiệp
địa phương, Bộ Công thương, 2015

Miền Nam
16,6%

Miền Trung
23,6%
Miền Bắc
59,8%

Biểu đồ 1.8. Tỷ lệ làng nghề phân theo vùng
Nguồn: Bộ TN&MT, 2014
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Nguyên vật liệu cho các làng nghề chủ

và hóa chất trong dây chuyền công nghệ

yếu được khai thác tại các địa phương và

sản xuất. Tùy theo tính chất của từng loại

hầu hết các nguồn nguyên liệu vẫn lấy trực

làng nghề mà loại ô nhiễm môi trường cũng

tiếp từ tự nhiên. Phần lớn công nghệ và kỹ

khác nhau. Trong đó, ngành sản xuất có thải

thuật áp dụng cho sản xuất trong các làng

lượng ô nhiễm lớn nhất là tái chế kim loại,

nghề còn lạc hậu, mang tính cổ truyền.

quá trình tái chế và gia công cũng gây phát

Những yếu tố khiến cho làng nghề đang là

sinh các khí độc như hơi axit, kiềm, oxit

tác nhân gây ô nhiễm môi trường có thể kể

kim loại (PbO, ZnO, Al2O3). Các làng nghề

ra như: trình độ công nghệ sản xuất tại các

chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi

làng nghề vẫn còn rất thấp, manh mún, lạc

và giết mổ phát sinh ô nhiễm mùi do quá

hậu; nhận thức của người dân về BVMT còn

trình phân huỷ các chất hữu cơ trong nước

chưa cao. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm

thải và các chất hữu cơ trong chế phẩm

môi trường ở các làng nghề hiện nay là do

thừa thải ra tạo nên các khí như SO2, NO2,

hầu hết các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ,

H2S, NH3... Các khí này có mùi hôi tanh

nằm trong khu dân cư, mặt bằng chật hẹp

rất khó chịu, điển hình như ở làng trống da

cho nên khó xây dựng hệ thống xử lý môi

Lâm Yên (Đại Lộc, Quảng Nam). Các làng

trường; phần lớn các hộ sản xuất của làng

nghề ươm tơ, dệt vải và thuộc da, thường

nghề chưa đầu tư thích đáng nhằm giảm ô

bị ô nhiễm bởi các khí: SO2, NO2. Các làng

nhiễm không khí, tiếng ồn, nước thải, CTR.

nghề thủ công mỹ nghệ thường bị ô nhiễm

Nước thải sản xuất chưa qua xử lý cùng nước

nặng bởi khí SO2 phát sinh từ quá trình xử lý

thải sinh hoạt được xả vào hệ thống thoát

chống mốc cho các sản phẩm mây tre đan.

nước mặt. Trong khi đó, công tác quản lý

Ở các làng nghề sản xuất mặt hàng mây, tre

và những giải pháp bảo vệ môi trường chưa

đan… thì có tình trạng ô nhiễm không khí,

được quan tâm đúng mức...; ý thức và nhận

do phải sử dụng lưu huỳnh khi sấy nguyên

thức của người dân về bảo vệ môi trường

liệu. Nồng độ SO2, NO2 tại các làng nghề

còn chưa cao, cho nên ô nhiễm môi trường

tái chế nhựa khá cao, vượt nhiều lần giới

đã và đang tiếp tục trở thành mối đe dọa

hạn cho phép. Ngành tái chế làm phát sinh

thường trực đối với môi trường sinh thái, sức

bụi và các khí thải như SO2, NO2, hơi axit

khỏe cộng đồng dân cư sống trong các làng

và kiềm sản sinh từ các quá trình như  xử

nghề, người dân khu vực xung quanh làng

lý bề mặt, phun sơn, đánh bóng bề mặt sản

nghề...

phẩm, nung, sấy, tẩy trắng, khí thải lò rèn,…

Ô nhiễm môi trường không khí tại các
làng nghề có nguồn gốc chủ yếu từ việc sử
dụng than làm nhiên liệu (phổ biến là than
chất lượng thấp), sử dụng nguyên vật liệu
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điển hình như làng nghề tái chế nhựa Trung
Văn (Hà Nội), làng nghề đúc đồng Đại Bái
(Bắc Ninh), làng tái chế nhựa Vô Hoạn
(Nam Định), làng nghề tái chế nhôm Yên
Bình (Nam Định)...
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1.2.3. Cơ sở sản xuất nằm ngoài KCN, CCN
Các doanh nghiệp lớn nằm ngoài KCN,
CCN tuy chỉ chiếm số lượng nhỏ (ít hơn 2%
tổng số doanh nghiệp cả nước) nhưng chiếm
trên 30% tổng sản lượng công nghiệp toàn
quốc. Các doanh nghiệp lớn nằm rải rác,
phân tán trên các vùng miền của cả nước
với các lĩnh vực sản xuất chính là khai thác
khoáng sản, sản xuất điện, khai thác và chế
biến dầu khí, cơ khí, hóa chất, luyện kim,
đóng tàu, sản xuất xi măng, chế biến thực
phẩm. Một số cơ sở công nghiệp lớn hiện
đang sản xuất với công nghệ chưa tiên tiến,
hiện đại, lại ít hoặc chưa quan tâm đến đầu
tư công trình xử lý môi trường trong quá trình
sản xuất nên đã gây ra sức ép rất lớn lên
môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng tại nhiều địa phương.

Khung 1.5. Thực trạng về địa điểm
sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn
Tp. Hồ Chí Minh
Theo số  liệu thống kê điều tra, khảo sát sơ
bộ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa
bàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2013, chỉ có một số 
ít các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng lớn hoạt
động tại các khu chế xuất, công nghiệp (12 cơ
sở, chiếm hơn 5%); phần lớn các cơ sở nhỏ, lẻ 
tồn tại và hoạt động bên ngoài, nằm xen kẽ trong
các khu dân cư (khoảng 200 cơ sở, chiếm 95%).
Việc phân tán các cơ sở  sản xuất vật liệu xây
dựng  dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường, chất lượng cuộc sống của cư dân thành
phố, không phát huy hiệu quả đầu tư và gây khó 
khăn trong quá trình quản lý.
Nguồn: Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị thế
quan trọng trong phát triển kinh tế ở Việt
Nam, chiếm đến 90% số lượng cơ sở sản
xuất kinh doanh, 25% tổng đầu tư xã hội,
thu hút 77% lực lượng lao động phi nông
nghiệp. Các doanh nghiệp này phần lớn
phân bố xen lẫn trong khu dân cư, tập trung
trong các khu vực đô thị, gia công sản xuất
cho các doanh nghiệp lớn với công nghệ lạc
hậu, tiêu tốn nhiều nguyên liệu và có tỷ lệ
phát thải cao. Do đặc tính phân tán trên diện
rộng, số lượng doanh nghiệp lớn, nằm xen
lẫn trong khu dân cư,... doanh nghiệp vừa và
nhỏ là đối tượng rất khó kiểm soát về mặt môi
trường. Cho đến nay, chưa có nhiều nghiên
cứu tổng hợp đánh giá về ô nhiễm môi trường
của các cơ sở sản xuất công nghiệp đứng độc
lập ngoài KCN, CCN. Tuy nhiên, theo các
báo cáo, đánh giá đều cho thấy, lượng phát
thải (nước thải, khí thải) từ các cơ sở này
chiếm tỷ lệ khá lớn và gây nhiều sức ép lên
môi trường. Tùy theo loại hình sản xuất mà
lượng phát thải và tính chất nguồn ô nhiễm
là khác nhau.
Nước thải từ các cơ sở sản xuất công
nghiệp
Kiểm soát nguồn nước thải từ các cơ
sở sản xuất công nghiệp đơn lẻ vẫn là một
trong những thách thức lớn đối với công tác
quản lý môi trường. Một số ngành sản xuất
công nghiệp có thải lượng nước thải lớn
cũng như nồng độ các các chất ô nhiễm cao
nếu không qua xử lý có thể kể đến như: chế
biến lương thực, thực phẩm; dệt nhuộm, sản
xuất giấy, khai thác khoáng sản...
Nước thải phát sinh từ ngành công
nghiệp chế biến thực phẩm với các thông
số đặc trưng như BOD, COD, cặn lơ lửng,
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dầu mỡ, nitơ cao, gồm nước thải từ quá trình
rửa, sơ chế nguyên liệu, chế biến sản phẩm,
vệ sinh nhà xưởng… là nguồn gây ô nhiễm
nước khu vực tiếp nhận. Hoạt động chế biến
thực phẩm tại các cơ sở nhỏ lẻ như sản xuất
nông sản, thủy hải sản, lò giết mổ gia súc,
gia cầm… thường gây ô nhiễm hữu cơ và ô
nhiễm mùi. Trong số hơn 500 nghìn cơ sở
sản xuất, chế biến thực phẩm trên cả nước,
nhiều cơ sở chưa đáp ứng các tiêu chí về
điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện
vẫn còn 16% cơ sở chế biến thủy sản tập
trung chưa có hệ thống xử lý nước thải8.

tẩy). Nước thải ngành dệt nhuộm là một
trong những loại nước thải ô nhiễm nặng,
hàm lượng các chất hữu cơ cao, khó phân
hủy. Độ màu của nước thải dệt nhuộm nếu
không được xử lý, khi thải ra môi trường
không những làm mất cảnh quan môi
trường mà còn làm ảnh hưởng đến khả
năng khuếch tán ánh sáng vào nước tác
động đến hệ thủy sinh vật. Ngoài ra, trong
nước thải nhuộm còn có chứa hàm lượng
kim loại nặng rất cao, đây cũng là một
nguyên nhân gây ngộ độc cho con người
và hệ sinh vật nơi tiếp nhận.

Ngành dệt nhuộm sử dụng một lượng
nước lớn để sản xuất và đồng thời thải ra
một lượng nước thải đáng kể cho môi trường
(khoảng 50 - 300m3 nước cho 1 tấn hàng
dệt, chủ yếu từ công đoạn dệt nhuộm và nấu

Ngành sản xuất giấy cũng là một trong
những ngành gây ô nhiễm môi trường nước
do nước thải chứa lượng lớn chất thải độc
hại và rất khó xử lý. Tùy theo công nghệ
và sản phẩm, lượng nước cần thiết để sản
xuất 1 tấn giấy thành phẩm dao động từ 80 450m3, vì vậy lượng nước thải ra từ ngành
công nghiệp này cũng rất lớn. Nước thải chủ
yếu là dịch đen từ công đoạn nấu, tẩy trắng
và xeo giấy có hàm lượng chất rắn lơ lửng,
BOD, COD cao, đặc biệt trong nước thải nhà
máy giấy thường chứa nhiều lignin, chất này
khó hòa tan và khó phân hủy, có khả năng
tích tụ sinh học trong cơ thể sống như các
hợp chất clo hữu cơ.  

Khung 1.6. Ô nhiễm do nước thải công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Theo thống kê sơ bộ, các cơ sở sản xuất
công nghiệp của tỉnh thải ra khoảng 19 triệu
m3 nước thải/năm và được dự báo tăng 22%
mỗi năm. Trong số 100 cơ sở gây ô nhiễm môi
trường trên địa bàn tỉnh đã được thống kê có
52 cơ sở có nguồn nước thải gây ô nhiễm môi
trường. Nước mặt trên các sông, suối tiếp nhận
nước thải từ các mỏ khoáng sản và cơ sở sản
xuất công nghiệp đã có dấu hiệu ô nhiễm chất
rắn lơ lửng (TSS) và một số kim loại nặng (Fe,
As, Cd, Pb, Zn).
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, 2015

8. Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô
nhiễm môi trường do hoạt động phát triển kinh tế tại
khu vực nông thôn, GS.TS.NGND. Đặng Kim Chi, tháng
9/2015.
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Hoạt động khai thác khoáng sản cũng
đã và đang gây nhiều tác động xấu đến
môi trường xung quanh. Trong đó, việc ảnh
hưởng đến sử dụng nước, ô nhiễm nước là
những vấn đề đáng chú ý do nguồn thải từ
đất đá và nước thải mỏ. Bên cạnh đó, hoạt
động khai thác và kinh doanh trái phép cát
sỏi trên các sông lớn cũng đã và đang làm
thất thoát nguồn tài nguyên thiên nhiên, gây
ô nhiễm môi trường, trở thành vấn đề bức
xúc ở một số địa phương.
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Xử lý nước thải đối với các cơ sở sản
xuất công nghiệp đứng độc lập ngoài KCN,
CCN đang là vấn đề nan giải do đa số các
doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ đều nằm xen
lẫn trong khu dân cư. Cơ sở sản xuất nhỏ
thường không có kinh phí để xây dựng một
hệ thống xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn, do
vậy tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực
này là rất đáng lo ngại.
Khí thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp
Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt
động sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung
tại các vùng ven các nhà máy, cơ sở sản
xuất vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, quản
lý môi trường kém, điển hình như một số
nhà máy xi măng, luyện kim, khai khoáng,
nhiệt điện… Bụi, khí thải tại xung quanh các
cơ sở này thường vượt nhiều lần quy chuẩn
cho phép.
Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động
công nghiệp này thường có nồng độ các
chất độc hại cao, tập trung trong một vùng.

Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy trình
công nghệ, quy mô sản xuất và nhiên liệu sử
dụng mà các hoạt động công nghiệp khác
nhau sẽ phát sinh khí thải với thành phần và
nồng độ khác nhau.
Các chất độc hại từ khí thải công nghiệp
được phân loại thành các nhóm bụi, nhóm
khí vô cơ (NO2, SO2, CO…), nhóm các chất
hữu cơ và kim loại nặng. Trong đó lượng phát
thải NO2, SO2 và TSP chiếm phần lớn trong
tổng lượng phát thải các chất gây ô nhiễm,
còn lại là các chất ô nhiễm không khí khác.
Nguồn gây ô nhiễm không khí của hoạt
động sản xuất thép chủ yếu phát sinh từ các
khu vực sản xuất như nhà xưởng, lò than,
khu vực tạo hình, khu vực tập kết sản phẩm
với các khí thải chủ yếu: bụi, gỉ sắt chứa các
oxit kim loại (FeO, MnO, Al2O3, SiO2, CaO,
MgO); khí thải chứa bụi CO2, SO2. Tại các
khu vực nhà kho, bãi chứa, kho than, khu
vực vận chuyển, khí thải phát sinh chủ yếu
gồm NOx, VOC, hơi xăng dầu.

Khung 1.7. Ô nhiễm khí thải công nghiệp tại một số địa phương
     Tại Phú Thọ, tại các khu, CCN như khu vực công nghiệp phía Đông, Nam Tp. Việt Trì, CCN Bạch
Hạc, Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Công ty CP xi măng Phú Thọ, mỏ đá Ninh Dân, mỏ
đá Thanh Ba…) nồng độ bụi TSP cao hơn quy chuẩn cho phép 1,2 - 4,3 lần.
     Tại Đồng Nai, theo báo cáo kết quả kiểm tra 137 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, có 5
cơ sở có khí thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với khí thải công nghiệp.
     Tại Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí là từ hoạt động sản xuất của các
nhà máy công nghiệp nằm ở các khu vực ngoại thành hoặc ngay trong nội thành, như các KCN Tân Bình,
KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung, các nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy thép Thủ Đức… rất nhiều cơ sở
sản xuất công nghiệp chưa trang bị hệ thống xử lý khí thải, khói bụi. Theo số liệu báo cáo, trong số 170 nhà
máy, cơ sở sản xuất có phát sinh khí thải ra môi trường thì còn tới 81 cơ sở chưa có hệ thống xử lý khí thải.
Điển hình như hàng loạt nhà máy công nghiệp sản xuất mỳ ăn liền, dầu thực vật, hóa chất, dệt nhuộm…
nằm dọc bờ kênh Tham Lương thường xuyên thải khói bụi độc hại ra môi trường.
Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh, 2014.
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Các nhà máy sản xuất thép phân bố
không đồng đều giữa các vùng trên cả nước,
chủ yếu tập trung ở vùng ĐBSH và Đông
Nam Bộ. Do đó, áp lực ô nhiễm môi trường
không khí từ hoạt động sản xuất thép tại hai
khu vực này cũng lớn hơn các khu vực khác,
đòi hỏi phải có sự cân nhắc trong quy hoạch
phát triển vùng và sự đầu tư đúng mức cho
các hệ thống xử lý khí thải phát sinh.
Các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng
phân bố tập trung chủ yếu tại ĐBSH và
Trung du miền núi phía Bắc. Ô nhiễm không
khí do hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng
phát sinh từ quá trình khai thác, sản xuất và
vận chuyển nguyên vật liệu. Các tác động
gây ô nhiễm không khí gắn liền với ngành
này gồm bụi, CO, NOx, SO2, H2S...
Ngành công nghiệp sản xuất xi măng là
ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Tuy nhiên, đây lại được coi
là ngành công nghiệp gây ảnh hưởng đến
chất lượng không khí lớn nhất và đặc trưng
nhất. Các nhà máy sản xuất xi măng chủ
yếu được phân bố tại vùng ĐBSH và Bắc
Trung Bộ, chiếm 39% tổng sản lượng sản
xuất xi măng trên toàn quốc. Hiện nay, công
nghệ sản xuất xi măng của nước ta chủ yếu
theo phương pháp khô, lò quay. Theo đánh
giá của các chuyên gia, sản xuất xi măng
bằng công nghệ lò quay ít gây ảnh hưởng
đến môi trường hơn lò đứng. Mặc dù đã có
chủ trương loại bỏ xi măng lò đứng nhưng
trên thực tế vẫn còn tồn tại một số nhà máy
xi măng lò đứng và các trạm nghiền độc lập,
có công suất nhỏ, thiết bị cũ, lạc hậu. Khí
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thải từ lò nung xi măng có hàm lượng bụi,
NO2, CO2, F rất cao và có khả năng gây ô
nhiễm nếu không được kiểm soát tốt, trong
đó nổi cộm là ô nhiễm bụi. Bụi xi măng phát
sinh ở hầu hết các công đoạn trong quá trình
sản xuất như: quá trình nghiền, đập, sàng,
phân ly, sấy, nung, làm nguội, đóng bao và
vận chuyển.

giữ vững an ninh năng lượng và tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam. Theo thống kê, hiện
có khoảng 28 doanh nghiệp khai thác, chế
biến than nằm trong Tập đoàn công nghiệp
Than và Khoáng sản Việt Nam. Do đặc thù
của ngành và công nghệ khai thác còn lạc
hậu, các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
còn hạn chế nên các tác động đến môi
trường không khí vẫn là vấn đề cần được
chú ý trong ngành sản xuất này.

Các ngành sản xuất vật liệu xây dựng
khác trong quá trình hoạt động cũng gây
ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại
các khu vực xung quanh. Việc khai thác và
chế biến đá gây ô nhiễm bụi từ quá trình
nổ mìn, đập nghiền và bốc xúc đá. Ngoài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường
không khí phát sinh từ hoạt động của ngành
khai thác và chế biến than chủ yếu là bụi
(TSP, PM10) và một số chất ô nhiễm khác

bụi, quá trình khai thác còn phát sinh ra các
khí: CO, NOx, SO2, H2S,… do nổ mìn và sử
dụng dầu diezen. Hoạt động sản xuất gốm
sứ, gạch nung, gạch ốp lát, do sử dụng than
làm nhiên liệu nên khí thải chủ yếu là bụi,
SO2 và HF.

như SO2, CO, NO2, CH4... Mặc dù trong quá
trình khai thác, chế biến và vận chuyển,
các doanh nghiệp đã thực hiện một số biện
pháp giảm thiểu tác động như trang bị hệ
thống xử lý bụi, che phủ xe vận chuyển,
cải tiến dây chuyền sản xuất nhưng kết quả
quan trắc cho thấy 100% các cơ sở khai
thác và chế biến than có nồng độ bụi vượt
ngưỡng QCVN.

Khai thác và chế biến than là một
trong những ngành công nghiệp góp phần

Bảng 1.3. Ước tính tải lượng các chất phát thải vào môi trường từ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng
Đơn vị: triệu tấn/năm
Ngành sản xuất
Xi măng

Vật liệu xây dựng

Các chất phát thải

2011

2015

2020

Bụi

0,65

1,075

1,34

SO2

0,086

0,14

0,18

Bụi

2,82

3,43

4,1

SO2

0,73

0,87

1,03

CO2

280,7

342,8

446,5

Nguồn: Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, 2013
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Nước ta nằm trong nhóm những nước
tiêu thụ năng lượng tương đối lớn so với khu
vực và trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế
giúp cải thiện mức sống của người dân và
làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng.
Các nguồn năng lượng ở nước ta khá đa
dạng: nhiên liệu hóa thạch, thủy điện, sinh
khối, năng lượng gió, năng lượng mặt trời...
tuy nhiên, nguồn năng lượng chủ yếu vẫn sử
dụng từ các nhiên liệu hóa thạch: than đá,
dầu thô, khí đốt... và thủy điện. Quá trình
công nghiệp hóa nhanh chóng khiến nguồn
cung năng lượng đã không bắt kịp cầu. Từ
một nước xuất khẩu năng lượng (xuất khẩu
than và dầu thô), sắp tới, Việt Nam phải
nhập khẩu năng lượng (nhập khẩu sản phẩm
dầu qua chế biến và điện năng).
Đặc trưng của giai đoạn 2011 - 2015,
các nhà máy nhiệt điện là một trong những
nguồn gây ô nhiễm không khí rất đáng chú ý.

2010

2015

2020

2025

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Nông nghiệp

Công nghiệp

Giao thông vận Dịch vụ thương
tải
mại

Mỗi loại hình sản xuất của ngành nhiệt
điện sẽ phát sinh các loại khí thải khác nhau.
Lượng phát thải các chất gây ô nhiễm cũng
phụ thuộc vào loại nhiên liệu sử dụng và công
nghệ sản xuất. Trong đó, nhiệt điện than phát
thải một lượng lớn bụi và khí SO2, NOx và
CO2; nhiệt điện dầu FO phát thải chủ yếu là
khí SO2, NO2 và CO2; nhiệt điện khí - tuabin
khí hỗn hợp phát thải chủ yếu là khí CO2 và
NOx, hầu như không có bụi và khí SO2.

Khung 1.8. Ngành năng lượng Việt Nam
trước nỗi lo nhập khẩu nguyên liệu

2030

đơn vị tính: ktoe

0

Các nhà máy nhiệt điện tập trung chủ yếu tại
khu vực phía Bắc (Quảng Ninh, Ninh Bình,
Hải Dương…) và khu vực phía Nam (Bình
Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Tp. Hồ
Chí Minh) và gần như hầu hết các nhà máy
nhiệt điện đốt than chủ yếu sử dụng nhiệt
điện ngưng hơi, lò hơi tuần hoàn tự nhiên,
hiệu suất thấp năng lượng thấp, thải nhiều
bụi, SO2 và NO2, không đáp ứng yêu cầu về
bảo vệ môi trường.

Dân dụng

Biểu đồ 1.9. Các lĩnh vực sử dụng năng lượng
ở nước ta giai đoạn 2010 - 2030
Ghi chú: ktoe (tiếng Anh: thousand tons of oil equivalent):
nghìn tấn dầu quy đổi
Nguồn: UNDP, Bộ KH&ĐT, Viện Chiến lược,
Chính sách TN&MT, 2014

Dự kiến đến năm 2025, Việt Nam phải
nhập khẩu than phục vụ cho các nhà máy
nhiệt điện khoảng 215 triệu tấn. Trong tương
lai gần, Việt Nam sẽ từ một nước xuất khẩu
than thành một nước nhập khẩu do quy hoạch
phát triển ngành điện chưa được cân đối trong
tổng thể quy hoạch phát triển năng lượng quốc
gia, khi tập trung quá nhiều vào phát triển
nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu. Chiến lược
ngành than đến năm 2015, có xét triển vọng
đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt
cho thấy cân đối cung cầu than cám, nhất là
than cám cho điện đang ở mức đáng lo ngại.
Theo đó, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu khoảng
8 triệu tấn (năm 2012); 32 triệu tấn (2015) và
215 triệu tấn (2025) từ các nước Indonesia,
Australia.
Nguồn: Bộ Công thương, 2013
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Việc cạn kiệt các nguồn nhiên liệu hóa
thạch trong sức ép về nhu cầu năng lượng
cũng mở ra cơ hội phát triển cho ngành
năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững
hơn trong khi tiềm năng điện gió của nước ta
chiếm tới 63% diện tích lãnh thổ; tiềm năng
năng lượng mặt trời, bức xạ theo vùng tăng
dần về phía Nam, với tổng xạ khá cao, đủ để
khai thác điện mặt trời. Bên cạnh đó, phát
triển năng lượng hạt nhân giai đoạn đầu sẽ
đóng góp đến 9% (4.000 MW) trong cơ cấu
nguồn điện9; đây là nguồn năng lượng sạch,
tuy nhiên, nếu không đảm bảo an toàn môi
trường tuyệt đối thì nhà máy điện hạt nhân
có thể xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng.
Đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng
tái tạo không chỉ giải quyết vấn đề cân bằng
cung cầu năng lượng, an ninh năng lượng mà
còn góp phần quan trọng giảm phát thải khí
nhà kính, chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Trong hệ thống cung ứng năng lượng nói
chung cũng như điện năng nói riêng, thuỷ
điện là nguồn năng lượng tái tạo, chiếm tỷ
9. Chương trình phát triển nguồn điện giai đoạn 2006 2025 theo Quyết định số 110/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng
7 năm 2007

Thủy điện
38,0%

Nhiệt điện
26,0%
Điện khí
30,0%

Nước ta có nhiều lợi thế trong việc phát
triển thuỷ điện nhỏ nhờ hệ thống sông ngòi
dày đặc. Việc phát triển hàng loạt các công
trình thủy điện nhỏ mà không chú ý đến tác
động tổng hợp về KT - XH và môi trường đã
dẫn đến nhiều tác động tiêu cực, trong đó
sự xâm chiếm, phá hoại diện tích rừng tự
nhiên rất lớn. Bên cạnh đó, việc các nhà
đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ thiên
nhiều về mục tiêu phát điện mà không chú
trọng đúng mức đến vận hành hồ thủy điện,
khiến cho nguy cơ mất an toàn về mùa lũ,
thiếu nước về mùa khô tại vùng hạ du các
LVS là rất cao. Hơn nữa, nhiều dự án thủy
điện, chủ đầu tư không thực hiện theo cam
kết tiến độ đã đề ra, chậm trồng rừng bù lại
diện tích rừng do xây dựng thủy điện tàn
phá, dẫn đến thiên tai trong vùng ngày một
khốc liệt, đe dọa an sinh xã hội.
Khung 1.9. Phát triển thủy điện vừa và nhỏ

Cơ cấu nguồn điện của Việt Nam 2015

Khác
6,0%

trọng khá lớn trong hệ thống cung ứng năng
lượng ở nước ta. Thời gian qua, trên phạm
vi toàn quốc, nhiều công trình thủy điện kết
hợp với công trình thủy lợi và điều tiết nước
đã được nhà nước và các doanh nghiệp đầu
tư xây dựng, mang lại những lợi ích về KT XH cho nhiều địa phương.

Các nguồn
năng lượng mới
và tái tạo
5,3%

Nguồn khác
0,7%

Biểu đồ 1.10. Cơ cấu nguồn điện của Việt Nam
năm 2015
Nguồn: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên và Liên minh
Năng lượng bền vững; EVN, 2015

Theo thống kê, cả nước hiện có gần 7.000
hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, trong đó có
khoảng 6.000 hồ chứa nước quy mô nhỏ (dung
tích chứa dưới 10 triệu m3 hoặc công suất nhỏ
hơn 15 MW). Các dự án này chủ yếu do tư nhân
làm chủ đầu tư. Riêng bốn tỉnh miền Trung cùng
hai tỉnh ở Tây nguyên là Kon Tum và Đắk Nông
đã có gần 150 dự án thủy điện lớn nhỏ đã được
phê duyệt. Quảng Nam là địa phương có số
lượng các nhà máy thủy điện lớn nhất, có đến
62 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất lên
tới 1.601MW.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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1.4. PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ SỨC ÉP LÊN MÔI TRƯỜNG
Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô
thị hoá, hoạt động xây dựng công nghiệp,
xây dựng nhà dân dụng, xây dựng hạ tầng
kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị và nông
thôn đã diễn ra hết sức mạnh mẽ ở tất cả
các vùng miền của đất nước.
Sau một thời gian khá dài tăng trưởng
thấp hơn hoặc xấp xỉ mức tăng trưởng GDP,
năm 2014, ngành xây dựng đã có dấu hiệu
phục hồi với mức tăng 7,07%, trong đó
công trình nhà ở vẫn là động lực tăng trưởng
chính với tỷ trọng lớn nhất 44%. Lĩnh vực
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng với
các dự án xây dựng hạ tầng như cầu đường,
hàng không, đường sắt, cảng biển, nhà máy
điện, dầu khí… cũng đang có mức độ tăng
trưởng khá cao.

vật liệu, che chắn bụi, xả thải chất thải đối
với thi công các công trình xây dựng và
phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu,
nhưng việc phát thải chất ô nhiễm từ các
hoạt động này vẫn là nguồn gây ô nhiễm
môi trường không khí, đất, nước rất lớn.
Các hoạt động xây dựng như đào lấp đất,
đập phá công trình cũ, vật liệu xây dựng bị
rơi vãi trong quá trình vận chuyển, thường
gây ô nhiễm bụi khá nghiêm trọng đối với
môi trường không khí xung quanh. CTR xây
dựng được thải ra với số lượng lớn, trên diện
tích rộng, có mức độ ảnh hưởng lớn, nếu
không được xử lý, về lâu dài tính chất thổ
nhưỡng tại khu vực đó sẽ bị thay đổi, ảnh
hưởng tới sự sinh trưởng của thực vật, đồng
thời gây ảnh hưởng xấu tới cảnh quan.

Mặc dù đã có quy định về BVMT trong
hoạt động xây dựng như vận chuyển nguyên

nghìn m2
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10.000
5.000
0

TDMN phía
Bắc
14.147

Bắc Trung
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Tây Nguyên
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ĐB sông
Hồng
23.993

2011

22.619

10.521

16.665
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18.841

10.829

2013

22.345

12.329

4.505

Ðông Nam
Bộ
11.757

ÐB sông
Cửu Long
18.084

4.143

11.355

19.063

17.382

5.321

10.338

18.602

17.717

5.640

10.875

17.715

Biểu đồ 1.11. Diện tích sàn xây dựng nhà ở phân theo vùng
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

20

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỨC ÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

1.5. PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VÀ SỨC ÉP LÊN MÔI TRƯỜNG
1.5.1. Phát triển giao thông đường bộ
Khung 1.10. Thi công nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 1: Dân bức xúc vì bụi mù mịt
Việc triển khai dự án mở rộng Quốc lộ
1A từ 2 lên 4 làn ô tô đã thúc đẩy sự phát
triển của các địa phương mà nó đi qua, bên
cạnh đó cũng mang đến những tác động
không nhỏ tới môi trường xung quanh như:
gia tăng nồng độ bụi, gia tăng mức ồn, ảnh
hưởng xấu đến môi trường xã hội, thẩm mỹ
cảnh quan khu vực, ảnh hưởng đến một số
loài sinh vật sống trong vùng, ảnh hưởng
đến cơ cấu sử dụng đất.
Trong quá trình nâng cấp, mở rộng
Quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh, việc thi
công chậm tiến độ, gây bụi mù mịt đang
khiến dư luận bức xúc.
Thừa Thiên Huế: Dự án nâng cấp, mở
rộng Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế thi
công ngổn ngang, nhiều đoạn đường đào
nền xong để vậy với thời gian dài, dẫn đến
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Trong lúc thi công, các đơn vị còn thiếu
trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh
môi trường và an toàn giao thông, ô nhiễm
bụi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
khu vực dân cư lân cận.
Phú Yên: Bụi mù mịt phong tỏa nhiều
đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa
bàn Phú Yên đang gây nhiều bức xúc của
người đi đường và các gia đình sinh sống
dọc tuyến đường này.
Khánh Hòa: Thời gian qua, một số nhà
thầu thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A
qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã không chú
ý đến việc bảo đảm vệ sinh môi trường khu
vực xung quanh công trình. Điều này đã
dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khói bụi bay vào nhà dân rất
nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc
sống sinh hoạt của người dân dọc tuyến
quốc lộ này.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015

Hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống
giao thông đường bộ phát triển khá nhanh.
Trong 5 năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông
cả nước từng bước được cải thiện, một số
công trình giao thông lớn quan trọng đã hoàn
thành như Cầu Nhật Tân, Nhà ga T2 - sân
bay quốc tế Nội Bài, đường nối cầu Nhật
Tân với sân bay Nội Bài, đường cao tốc Nội
Bài - Lào Cai, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình, đường cao tốc HCM - Long Thành Dầu Giây và rất nhiều công trình giao thông
khác. Vận tải duy trì mức tăng trưởng 8% với
tổng chiều dài 570.448 km gồm 3 hệ thống
chính: (1) 21.109 km quốc lộ (QL); (2) 583
km đường cao tốc đã đưa vào khai thác; (3)
Hệ thống đường do các địa phương quản lý
với tổng chiều dài 548.756 km.
Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông
nước ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
phát triển KT - XH; chi phí vận tải cao; tính
kết nối các vùng miền còn hạn chế, chủ
yếu vận tải bằng đường bộ; giao thông đô
thị chưa phát triển, ví dụ như vận tải hành
khách công cộng trong đô thị còn hạn chế,
ùn tắc giao thông vẫn xảy ra ở các đô thị
lớn như Thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,…
Bên cạnh đó, chất lượng hạ tầng còn thấp
cùng với phát triển và xây dựng các khu dân
cư, KCN dọc theo các tuyến quốc lộ,... này
đã gây tình trạng bức xúc về giao thông, ô
nhiễm môi trường và tạo sức ép lớn đến môi
trường không khí nước ta.
Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và
việc gia tăng dân số cơ học tại các đô thị, sự
gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện
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Khung 1.11. Ô nhiễm bụi do hoạt động xây dựng
hạ tầng đô thị
Tại Đồng Nai, việc xây dựng đường dẫn lên cầu Đồng Nai,
cầu vượt Tân Vạn; xây dựng cầu vượt qua tuyến đường sắt tại
ngã ba Cua Heo (thị xã Long Khánh) kéo dài trong cả năm
2014 gây ô nhiễm bụi các khu vực xung quanh.
Tại Hà Nội, việc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà
Đông xây dựng trong thời gian kéo dài (khởi công cuối năm
2011, dự kiến kéo dài đến tháng 6/2016) gây ảnh hưởng
không nhỏ tới hoạt động giao thông và sinh hoạt của các khu
vực dân cư xung quanh. Ô nhiễm bụi là vấn đề dễ nhận biết
nhất bằng mắt thường, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Nguồn: Báo cáo HTMT tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015;
TCMT tổng hợp, 2015.

Khung 1.12. Giao thông đô thị và môi trường
Theo số liệu thống kê, tại các đô thị lớn, các chỉ tiêu về hạ
tầng giao thông còn thấp, chỉ đáp ứng được khoảng 35 - 40%
so với nhu cầu cần thiết, như: tại Hà Nội, diện tích đất giao
thông khoảng 7,8%, mật độ đường đạt 3,89km/km2; tại Tp.
Hồ Chí Minh diện tích đất giao thông khoảng 7,5%, mật độ
đường đạt 3,88km/km2. Các chỉ tiêu giao thông tại các đô thị
loại thấp hơn cũng nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu cần thiết.
Diện tích các điểm đỗ xe chỉ đạt khoảng 25% nhu cầu song
chưa có quy hoạch cụ thể. Mật độ đường chính đạt 40%, mật
độ của đường liên khu vực, phân khu vực thấp nhất chỉ đạt
20 - 30% so với yêu cầu.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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giao thông cơ giới cá nhân đã
gây ra tình trạng ùn tắc giao
thông và cản trở quá trình phát
triển KT - XH cũng như gia
tăng sự ô nhiễm không khí tại
các đô thị.
Phương tiện cơ giới tăng
cao theo từng năm. Tại Hà Nội:
xe con tăng bình quân 17,23%/
năm, xe gắn máy tăng bình
quân 11,02%/năm, tại Tp. Hồ
Chí Minh: xe con tăng bình
quân 14,88%/năm, xe gắn máy
tăng bình quân 9,79%/năm10.
Đi đôi với số lượng xe lớn là
mật độ phương tiện ở mức quá
cao. Ô tô cá nhân tập trung cao
độ ở đô thị lớn, chiếm dụng mặt
đường và mức độ khí thải cao
gấp từ 5 - 10 lần so với xe máy.
Bên cạnh đó, số lượng xe máy
cũ, xe kém chất lượng, xe không
được bảo dưỡng thường xuyên,
định kì, đúng quy cách, chiếm
phần khá lớn và đây chính là
nguyên nhân chính gây nên ô
nhiễm không khí ở đô thị.
10. Đề án “Phát triển hợp lý các phương
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Biểu đồ 1.12. Số liệu phương tiện giao thông đường bộ
trên toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015
Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2015
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thức vận tải tại các thành phố lớn ở Việt
Nam”, Bộ GTVT, 2013
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Khung 1.13. Tốc độ phát triển các phương tiện giao thông 2011 - 2015
Năm 2011, theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, số lượng ô tô là 1,428 triệu chiếc, mô tô xe máy
là 33,9 triệu chiếc; tính đến hết năm 2014, theo số liệu từ của Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam hiện còn
lưu hành gần 40 triệu mô tô, xe máy vượt xa mức dự kiến vào năm 2020 (36 triệu), số lượng ô tô gần 2 triệu
chiếc. Riêng Tp. Hồ Chí Minh tính đến tháng 12/2014, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành
phố có 6.949.285 phương tiện, bao gồm 578.138 ô tô và 6.271.147 xe máy (chưa kể khoảng một triệu xe
máy từ các tỉnh do người dân mang vào thành phố để đi làm). Cũng theo thống kê của Bộ Giao thông Vận
tải từ đầu năm 2015 đến nay, mỗi quý, số lượng xe máy đăng ký mới khoảng 700.000; số lượng ô tô đến cuối
năm có thể tăng thêm 200.000 chiếc. Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo đến năm 2020 số xe máy sẽ
tăng thêm 13 triệu chiếc, sản lượng tiêu thụ ô tô năm 2020 sẽ đạt 300.000 chiếc.
Nguồn: Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015

Bảng 1.4. Kết quả kiểm tra khí thải, tiếng ồn, khói bụi
của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Kết quả kiểm tra năm 2014
(từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/5/2014)

Kết quả kiểm tra năm 2013
Phân loại

Số lượt
kiểm tra

Số lượt
kiểm
tra

Số đạt tiêu chuẩn
Số lượng

%

Lần 1

Lần tiếp theo

Số
lượng

%

Số
lượng

%

Số lượt
kiểm
tra

1.221.881

959.807

78,55

262.074

21,45

Từ 10 đến
15 năm

244.736

164.331

67,15

80,405

Từ 15 đến
20 năm

223.527

129,407

57,89

Trên 20
năm

238.657

128.133

53,68

Ô tô đang
lưu hành

Số lượt
kiểm tra

Từ 10 năm
trở xuống

Số đạt tiêu chuẩn
Số lượng

%

Lần 1

Lần tiếp theo

Số
lượng

%

Số lượng

%

487.637

343.745

70,49

143.892

29,51

32,85

137.359

81.855

59,59

55.504

40,41

94.120

42,11

77.272

36.063

46,67

41.209

53,33

110.544

46,32

105.536

46.938

44,48

58.598

55,52

Nguồn: Số liệu báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 8061/BGTVT-MT ngày 04/7/2014
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Theo Hiệp hội Xăng dầu ước tính, xăng
dầu tiêu thụ nội địa cả năm 2015 đạt khoảng
16,4 triệu m3/tấn (tăng khoảng 6% so với
năm 2014), trong đó khoảng 50% là tiêu thụ
dành cho các phương tiện giao thông vận tải.
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, Việt Nam
có sức tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh nhất khu
vực, tính riêng giai đoạn từ 1994 đến 2013
(trong thời gian 20 năm) mức độ tiêu thụ
xăng dầu ở Việt Nam tăng 7,5% năm. Với
giả định tốc độ tăng từ nay đến năm 2020
cũng là 7,5% thì đến 2020 Việt Nam sẽ tiêu
thụ khoảng hơn 23,5 triệu m3/tấn.
Có thể thấy rằng, hoạt động giao
thông vận tải đang tiếp tục gây áp lực rất
lớn lên môi trường, nhất là môi trường không
khí tại các đô thị (hai đô thị lớn là Hà Nội và
Tp. Hồ Chí Minh chiếm đến 30% tổng số xe
máy, mô tô và 50% số xe ô tô các loại của
cả nước). Điều này đòi hỏi phải có các giải
pháp đồng bộ trong quản lý và kiểm soát
nguồn thải tại khu vực đô thị trong thời gian
sắp tới.

1.5.2. Phát triển hệ thống các cảng biển
Với lợi thế là quốc gia nằm sát đường
hàng hải quốc tế, nơi có mật độ tàu biển qua
lại cao nhất nhì thế giới và thuận lợi về điều
kiện địa lý, nước ta có nhiều điều kiện để
xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển,
kể cả các cảng biển nước sâu trên khắp các
vùng biển của cả nước.
Tính đến tháng 9/2014, các tỉnh/ thành
vùng duyên hải nước ta có tổng cộng 44
cảng biển các loại, trong đó có 14 cảng biển
loại I, IA, 17 cảng biển loại II và 13 cảng
biển loại III bao gồm khoảng 219 bến cảng
với gần 44 km cầu cảng và hàng chục khu
chuyển tải. Sản lượng hàng hóa thông qua
hệ thống cảng biển ước đạt 370,3 triệu tấn,
tăng 14%, trong đó hàng container đạt 10,24
triệu TEUs11, tăng 20,1% so với năm 2013.

11. TEUs là từ viết tắt của twenty-foot equivalent units
trong tiếng Anh, tức “đơn vị tương đương 20 foot”

Bảng 1.5. Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nhóm

Lượng hàng hóa
thông qua cảng đến năm 2015
(triệu tấn/năm)

Lượng hàng hóa
thông qua cảng đến năm 2020
(triệu tấn/năm)

Tổng

Hàng hóa,
container

Tổng

Hàng hóa,
container

1 - Cảng biển phía Bắc
từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

112 - 117

81 - 83

153 - 164

113 - 120

2 - Cảng biển Bắc Trung Bộ
từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

46,7 - 48

10,7 - 11

101 - 106

15,2 - 16

3 - Cảng biển Trung Trung Bộ
từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

31 - 32,5

15,8 - 16,2

56,5 - 70

22,3 - 23,7

4 - Cảng biển Nam Trung Bộ
từ Bình Định đến Bình Thuận

24 - 25

14,6 - 15

61 - 62,5

20,4 - 21,6

5 - Cảng biển Đông Nam Bộ

172 - 175

142 - 145,5

238 - 248

191 - 200

6 - Cảng biển ĐB sông Cửu Long

10 - 11,2

7,7 - 8,4

25 - 28

11,5 - 14

Nguồn: Quyết định 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/06/2014 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch
phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
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Khung 1.14. Phát triển cảng biển và nguy cơ
ô nhiễm môi trường
Trong thời gian ngắn nước ta đã xây dựng
thêm nhiều bến cảng. Nhìn chung, không
gian phát triển cảng thường xây dựng ở những
nơi có các HST nhạy cảm và có giá trị. Hậu
quả là hầu hết các hoạt động của cảng đều tác
động tiêu cực đến sinh thái và môi trường tự
nhiên như mất các nơi sinh cư, ô nhiễm nước,
không khí, và đất xung quanh khu vực cảng.
Khi xây dựng cảng Cái Lân (Quảng Ninh) đã
nạo vét luồng cảng chạm qua vịnh Hạ Long,
nạo vét đã tác động xấu tới hệ sinh thái đáy
biển. Việc mở rộng cảng cùng với các công
trình khu vực cảng làm cho 359 ha rừng ngập
mặn và 47 ha bãi biển, hàng chục ha cỏ biển
bị phá huỷ. Khi nạo vét cảng Đà Nẵng đã làm
suy thoái nặng rạn san hô ở vùng này. Những
tác nhân gây ô nhiễm nguy hại cảng và vùng
cảng, lớn nhất là dầu, các phế thải trên tàu và
phế liệu xây dựng cảng được tuồn xuống biển,
làm ô nhiễm cả không khí, đất và nước.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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Biểu đồ 1.13. Tỷ lệ đóng góp phát thải các chất
gây ô nhiễm không khí do các phương tiện giao
thông cơ giới đường bộ toàn quốc năm 2014
(Tính toán theo hệ số phát thải WHO, 1993)
Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường
- TCMT, 2015

Phát triển về số lượng cảng biển và mật
độ tàu thuyền trong những năm qua đã làm gia
tăng mối đe dọa về ô nhiễm môi trường. Việc
đầu tư mở cảng ở những địa phương không có
nhiều lợi thế cảng nước sâu trong khi hàng hóa
ít, điều kiện tự nhiên không cho phép khiến một
số cảng phải làm đê chắn sóng, nạo vét luồng
hàng hải, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, làm
mới hệ thống giao thông đường bộ… thậm chí
phá vỡ quy hoạch, gây ô nhiễm nghiêm trọng
gay đến môi trường biển.
1.5.3. Sức ép từ hoạt động giao thông
Hoạt động giao thông vận tải được xem là
một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối
với môi trường không khí, đặc biệt ở các khu
đô thị và khu vực đông dân cư nơi mà hoạt
động giao thông phát triển mạnh.
Các phương tiện giao thông cơ giới sử
dụng xăng và dầu diesel làm nhiên liệu để tạo
ra sự chuyển động, quá trình đốt cháy nhiên
liệu này đã dẫn tới phát sinh nhiều các chất
ô nhiễm không khí khác nhau, bao gồm CO,
VOCs, SO2, NOx, bụi chì,... Bên cạnh đó còn
kéo theo sự hình thành bụi TSP do đất cát bị
cuốn bay lên từ mặt đường phố mất vệ sinh
trong quá trình di chuyển.
Tại nước ta hiện nay, sự gia tăng các
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đặc
biệt là ô tô và xe máy cùng với chất lượng các
tuyến đường chưa đáp ứng nhu cầu, chất lượng
nhiên liệu sử dụng còn thấp là những nguyên
nhân chính gây nên ô nhiễm môi trường không
khí. Theo các kết quả kiểm toán phát thải cho
thấy, xe máy chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát
thải các chất ô nhiễm CO, VOCs, TSP; ô tô con
chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát thải SO2, NO2;
các loại ô tô còn lại phát sinh nhiều bụi TSP,
SO2 và NO2.
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Lượng phát thải các chất ô nhiễm không
khí TSP, NOx, CO, SO2,... tăng lên hàng năm
cùng với sự phát triển của các phương tiện
giao thông đường bộ. Chất lượng phương
tiện còn hạn chế (xe cũ, không được bảo
dưỡng thường xuyên), làm gia tăng đáng kể
nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí.

1.6. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, Y TẾ VÀ SỨC
ÉP LÊN MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh đó, các tuyến đường chật
hẹp, xuống cấp, thiếu quy hoạch đồng bộ,
chưa đáp ứng nhu cầu đi lại cùng với ý thức
tham gia giao thông của người dân chưa cao
gây hiện tượng ùn tắc giao thông cũng là
yếu tố đáng kể làm nghiêm trọng thêm vấn
đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt

Dịch vụ ngày càng chiếm vị trí trọng
yếu trong nền kinh tế quốc dân và là yếu tố
đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Tỷ trọng dịch vụ trong GDP tăng theo hướng
tích cực, đạt khoảng 44% vào năm 201512.

là tại các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh.

Khung 1.15. Khách du lịch trong và ngoài nước
năm 2014-2015
Năm 2014, lượng khách du lịch từ 5 nước Tây
Âu đến Việt Nam đạt hơn 635.000 lượt người,
so với gần 516.000 lượt người năm 2010, trung
bình giai đoạn 2010 - 2014 tăng 5,35%/năm.
Năm 2015 cũng chứng kiến sự tăng trưởng
mạnh mẽ của khách du lịch nội địa với 48,8
triệu lượt người (cả năm 2014 đạt 38,5 triệu lượt
người), trong đó gần 50% là khách lưu trú vốn là
đối tượng chi tiêu nhiều, góp phần đưa tổng thu
từ khách du lịch trong 9 tháng đạt 269.458 tỷ
đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2015

Ngành dịch vụ sau thời gian tăng trưởng
khá, ở giai đoạn này có sự biến động nhẹ;
tuy nhiên ngành dịch vụ vẫn giữ tốc độ tăng
trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tổng
sản phẩm quốc nội (GDP).

Một số ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi
thế đang được tập trung phát triển như công
nghệ thông tin, truyền thông, giao nhận vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương
mại điện tử... Mạng lưới thương mại và dịch
vụ phát triển mạnh trên phạm vi cả nước,
đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển KT - XH.
Tuy nhiên, sự phát triển dịch vụ còn nhiều
hạn chế, có tốc độ tăng thấp hơn giai đoạn
trước. Các ngành dịch vụ có hàm lượng tri
thức cao như tài chính - tín dụng, khoa học
và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế còn
chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong GDP của toàn
nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa
công nghiệp - nông nghiệp với dịch vụ còn
nhiều bất cập.
1.6.1. Phát triển du lịch
Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của những
biến động toàn cầu và khu vực, du lịch Việt
Nam vẫn tăng trưởng với lượng khách quốc
tế tới tham quan, nghỉ dưỡng tăng theo hàng
12. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm
2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020
và năm 2016 của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội
khóa XIII, ngày 20/10/2015
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Bảng 1.6. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam
Đơn vị: lượt khách
Chỉ tiêu

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Khách quốc tế

2.140.100

3.477.500

5.049.855

6.014.032

6.847.678

7.572.352

Đường không

1.113.140

2.335.180

4.061.712

5.031.586

5.575.904

5.979.953

Đường biển

256.052

200.471

50.500

46.321

285.545

193.261

Đường bộ

770.908

941.849

937.643

936.125

986.229

1.399.138

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014

năm (Bảng 1.6), cùng với đó là sự mở rộng
quy mô về cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du
lịch; hệ thống hạ tầng, lưu trú, vận chuyển,
giải trí...
Do tốc độ phát triển nhanh chóng và
việc gia tăng lượng khách du lịch, tăng cường
hoạt động xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng
dịch vụ du lịch; gia tăng nhu cầu sử dụng
các giá trị tài nguyên thiên nhiên như các
nguồn nước, cảnh quan tự nhiên, bãi biển,
hồ nước,… đã gây tác động không nhỏ đến
môi trường được thể hiện rõ nét nhất là vấn
đề rác thải, nước thải, chất thải độc hại và
vấn đề vệ sinh môi trường từ hoạt động du
lịch…
Tại nhiều khu vực, do hoạt động du lịch
phát triển “nóng” vượt năng lực quản lý hoặc
Bảng 1.7. Một vài chỉ số cơ bản
ngành Y tế năm 2013 - 2014
TT

Chỉ số

Đơn vị

1

Tỷ lệ giường bệnh/
vạn dân (không bao
gồm TYT xã)

Giường

2

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí
quốc gia về y tế

3
4

2013 2014
22,5

23,0

%

50

55

Tỷ lệ dân số tham
gia BHYT

%

69,5

70,8

Tuổi thọ trung bình

Tuổi

73,1

73,2

Nguồn: Bộ Y tế, 2015

do nhận thức của những người có trách nhiệm
và điều hành còn hạn chế nên các hoạt động
du lịch đã vượt quá khả năng đáp ứng của tài
nguyên thiên nhiên và môi trường, gây tình
trạng ô nhiễm cục bộ và nguy cơ suy thoái
môi trường về lâu dài, tác động ngược trở lại
quá trình phát triển du lịch.
1.6.2. Phát triển y tế
Thời gian vừa qua, ngành y tế nước ta
có bước phát triển đáng kể nhờ ứng dụng
thành công nhiều thành tựu y học hiện đại,
ngăn chặn thành công những dịch bệnh
nguy hiểm, củng cố mạng lưới y tế các
tuyến, góp phần nâng cao an sinh xã hội
và từng bước nâng cao chất lượng sức khỏe
người dân.
Hiện cả nước có hơn 13.500 cơ sở y tế
công và tư, hàng ngày thải ra 47 tấn chất
thải y tế nguy hại (chiếm tỷ lệ khoảng 15 20% trong tổng lượng CTR y tế phát sinh),
tổng lượng nước thải y tế phát sinh cần xử
lý lên tới 125.000 m3/ngày13. Thời gian qua,
để hạn chế những tác động xấu từ chất thải
y tế, nhiều nguồn lực đã được đầu tư cho
công tác BVMT y tế, tuy nhiên, công tác
BVMT trong lĩnh vực y tế vẫn còn bộc lộ
nhiều hạn chế, tồn tại.
13. Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, 2015
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Khung 1.16. Xử lý các cơ sở y tế gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng
Tại Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013,
(Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng), đến năm 2020 có
169 cơ sở y tế trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng, trong đó giai đoạn đến năm
2015, có 53 bệnh viện và giai đoạn đến năm 2020
có 116 bệnh viện phải xử lý triệt để, dứt điểm tình
trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong số 169
bệnh viện nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng, chỉ có 1 bệnh viện trực
thuộc Bộ Y tế và hiện nay bệnh viện này đã được
cấp chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để tình trạng
ô nhiễm môi trường theo quy định và ra khỏi danh
sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Còn
lại 168 bệnh viện nằm trong danh sách cơ sở gây
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đều thuộc quyền
quản lý của các địa phương và UBND tỉnh/thành phố
phải có trách nhiệm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm
của các cơ sở này.
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 7/2015, chỉ có
9/169 bệnh viện đã được cấp chứng nhận hoàn thành
xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy
định; 68/169 bệnh viện đã hoàn thành việc xây dựng
hệ thống xử lý chất thải theo quy định, hiện đang
làm thủ tục để được cấp chứng nhận hoàn thành việc
xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường; 32/169
bệnh viện đang triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ
thống xử lý chất thải y tế nhằm khắc phục tình trạng
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 60/169 bệnh viện
đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống
xử lý chất thải y tế.
Nguồn: TCMT, 2015
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Ghi chú: Thải lượng nước thải được tính toán dựa trên hệ số phát
thải của WHO, 1993 và số lượng giường bệnh - NGTK, 2014

Biểu đồ 1.14. Thải lượng nước thải y tế
tính trên phạm vi toàn quốc qua các năm
Nguồn: Tổng cục Môi trường tổng hợp, 2015
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Trên thực tế, nhiều bệnh viện
được xây dựng từ rất lâu, không có hệ
thống thu gom, xử lý chất thải; việc kiểm
tra, giám sát công tác BVMT chưa được
chú trọng đúng mức dẫn tới công tác
quản lý chất thải y tế còn lỏng lẻo; đặc
biệt một số các cơ sở y tế tư nhân còn trốn
tránh nghĩa vụ xử lý các loại chất thải
phát sinh trong quá trình hoạt động; các
cơ sở khám chữa bệnh ở vùng sâu, vùng
xa không đảm bảo các thủ tục pháp lý về
đăng ký đề án BVMT, các hồ sơ pháp lý
về môi trường. Những nguyên nhân này
khiến cho thực trạng quản lý môi trường
y tế còn gặp nhiều khó khăn, gây áp lực
không nhỏ đối với môi trường.
Hiện nay, hầu hết các bệnh viện do
Bộ Y tế quản lý đã được đầu tư hệ thống
xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, tại
các bệnh viện thuộc Sở Y tế địa phương
quản lý hay các bệnh viện thuộc ngành
khác quản lý, cũng như các cơ sở khám
chữa bệnh tư nhân nằm rải rác, phần lớn
chưa có hệ thống xử lý nước thải. Một số
lượng lớn các chất độc hại trong nước thải
y tế không thể xử lý được bằng phương
pháp xử lý nước thải thông thường.
Theo điều tra khảo sát, đối với các
bệnh viện quy mô cấp tỉnh và thành phố
có từ 250 - 500 giường, lưu lượng nước thải
khoảng 100 - 150 m3/ngày đêm và đối với
các bệnh viện nhỏ tuyến huyện và trung
tâm có từ 50 - 250 giường thì lưu lượng
nước thải từ 50 - 100 m3/ngày đêm. Lượng
nước thải y tế phát sinh hàng năm tăng
dần theo thời gian. Mức độ gia tăng của
lượng nước thải y tế giai đoạn 2011 - 2014
mặc dù không có sự gia tăng đột biến so
với giai đoạn 2005 - 2010 nhưng cũng duy
trì ở mức độ khá cao (Biểu đồ 1.14).
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1.7. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ SỨC ÉP LÊN MÔI TRƯỜNG
Sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011
- 2015 tuy gặp một số khó khăn do thời
tiết khắc nghiệt, hạn hán, xâm nhập mặn,
thị trường tiêu thụ nông sản gặp khó khăn,
giá xuống thấp… nhưng giá trị sản xuất
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tính riêng
năm 2014 ước tính đạt 830 nghìn tỷ đồng,
tăng 3,86% so với năm 2013, trong đó:
nông nghiệp đạt 617,5 nghìn tỷ đồng, tăng
2,86%; lâm nghiệp đạt 23,9 nghìn tỷ đồng,
tăng 7,09%; thuỷ sản đạt 188,6 nghìn tỷ
đồng, tăng 6,82%.
1.7.1. Hoạt động trồng trọt và sức ép lên
môi trường
Lĩnh vực trồng trọt đã từng bước chuyển
sang sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường,
là ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng
giá trị sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp
trồng trọt dần chuyển theo hướng chất lượng
cao, ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới
hóa… đặc biệt là việc áp dụng sản xuất các
giống cây trồng mới với sản lượng và năng
suất cao, cây trồng giá trị, góp phần thay đổi
cơ cấu cây trồng.
Sản lượng và năng suất cây trồng không
ngừng tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử dụng
phân bón và hóa chất BVTV ngày càng
nhiều. Trong khi ở các nước phát triển có
xu hướng giảm việc sử dụng phân bón thì
tại các nước đang phát triển, trong đó có
Việt Nam, chiều hướng này lại tăng. Theo
Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT, ở nước ta
hiệu suất sử dụng phân bón chỉ đạt trung
bình 45-50% với phân đạm, 25-35% với
lân, 60% với kali, phần còn lại bị thất thoát
và sử dụng lãng phí.

Việc sử dụng phân bón hóa học mất
cân đối, phân hữu cơ, phân vi sinh dần bị
quên lãng, thời gian bón, cách bón phân
không có cơ sở khoa học và mang tính tự
phát, dẫn đến hậu quả làm ô nhiễm môi
trường, mất cân bằng sinh thái, làm cho đất
bị chua hóa, mất khả năng sản xuất.
Song song với việc sử dụng phân bón tràn
lan, lượng thuốc BVTV cũng đang tăng nhanh.
Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ
NN&PTNT (2015), từ năm 2011 đến nay, hàng
năm Việt Nam nhập và sử dụng từ 70.000 đến
100.000 tấn thuốc BVTV.
Bảng 1.8. Hiệu suất sử dụng phân bón cho lúa
qua các thời kỳ
Hiệu suất,
kg thóc/kg
NPK

NPK,
kg/ha/vụ

Thời kỳ
1960 - 1979

15 - 20

110 -133

1980 - 1989

50 - 55

50 - 55

1990 - 1999

75 - 90

41 - 43

2000 - 2010

174 - 209

15 - 25

Nguồn: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp
miền Nam, 2014
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Biểu đồ 1.15. Khối lượng các nhóm thuốc BVTV
ở Việt Nam
Nguồn: Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT, 2013
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Tình trạng thuốc giả, nhái và thuốc
nhập lậu tràn lan trên thị trường cũng là
một vấn đề “nhức nhối” trong vấn đề quản
lý và sử dụng thuốc BVTV. Trong đó, thuốc
trừ sâu chiếm khoảng 20%, thuốc trừ bệnh
chiếm khoảng 23%, thuốc trừ cỏ chiếm
khoảng 44%, các loại thuốc BVTV khác
chiếm 13%. 80% số thuốc BVTV nhập về
là từ Trung Quốc. Trong số các loại thuốc
BVTV mà Việt Nam đang sử dụng vẫn còn
những loại có độ độc cao, nhiều loại thuốc
đã lạc hậu.
Gia tăng liều lượng và chủng loại thuốc
BVTV, phân bón hóa học sử dụng trong trồng
trọt, nhưng công tác thu gom, lưu giữ và xử lý
các loại hóa chất, vỏ bao bì hóa chất BVTV
chưa được quan tâm đúng mức, nhiều nơi,
thải bỏ ngay tại đồng ruộng đã gây phát sinh
mùi, khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường
không khí.
Việc sử dụng và quản lý thuốc BVTV
trong ngành nông nghiệp còn gặp nhiều
khó khăn do có tới 80% thuốc BVTV tại
Việt Nam đang được sử dụng sai mục đích.
Thêm vào đó, sử dụng thuốc không đúng kỹ
thuật làm cho sâu bệnh quen thuốc gây ra
hiện tượng kháng thuốc BVTV, nhiều loài
sinh vật có ích (thiên địch) bị tiêu diệt, gây
mất cân bằng sinh thái, sâu bệnh hại càng
phát triển mạnh hơn và nông dân càng dùng
thuốc nhiều hơn. Một thực trạng đáng lưu ý
là xu hướng của người dân thích sử dụng các
loại thuốc rẻ tiền, công dụng mạnh, nhưng
lại ít quan tâm đến an toàn môi trường. Các

có đến 50% - 70% lượng phân bón vô cơ
không được cây trồng hấp thụ, thải ra môi
trường14. Nước thải từ hoạt động chuyên
canh nông nghiệp có chứa các thành phần
độc hại như hóa chất BVTV, phân bón hóa
học đã và đang gây ra nguy cơ ô nhiễm môi
trường đất, nước dưới đất và nước mặt các
khu vực lân cận.

Khung 1.17. Ước tính thải lượng các khí thải
do đốt sinh khối tại Châu Á
Tại châu Á, dựa trên các công trình nghiên
cứu cho thấy, hàng năm nguồn phát thải do đốt
sinh khối ngoài trời ước tính đạt 0,37 triệu tấn
SO2, 2,8 triệu tấn NOx, 1100 triệu tấn CO2, 67
triệu tấn CO và 3,1 triệu tấn CH4. Riêng lượng
phát thải do đốt cây trồng theo ước tính đạt: 0,1
triệu tấn SO2, 0,96 triệu tấn NOx, 379 triệu tấn
CO2, 23 triệu tấn CO và 0,68 triệu tấn CH4.
Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

Khung 1.18. Ô nhiễm môi trường
do đốt rơm rạ sau mùa vụ
Trong những năm gần đây, hiện tượng đốt
rơm rạ ở Thái Bình diễn ra khá phổ biến, gây
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường
không khí tại thời điểm đốt. Năm 2012, theo kết
quả tính toán cho toàn tỉnh Thái Bình, ước tính
lượng khí thải từ đốt rơm rạ cho thấy: lượng CO2
phát thải lớn nhất: 738,8 nghìn tấn/năm chiếm
89,57% tổng lượng khí phát thải, CO: 58,3 nghìn tấn/năm chiếm 7,08%(1).
Tại Cần Thơ, rơm rạ sau thu hoạch cũng được
đốt ngay trên đồng ruộng. Theo báo cáo, khoảng
86% lượng rơm rạ sau mùa vụ được đốt tạo ra
lượng bụi thải lớn kèm theo muội đen và khí
CO2(2).
Nguồn: (1) Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013;
(2)
Sở TN&MT Cần Thơ, 2015.

chất độc hại nêu trên tồn tại dư lượng trong
môi trường, ngấm xuống đất, nguồn nước
gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm ước tính
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14. Báo cáo tổng kết công tác BVMT giai đoạn 2011 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020, Bộ TN&MT,
Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng 9/2015
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Bên cạnh đó, sau mỗi mùa người dân
thường đốt bỏ rơm rạ và các sinh khối khác
ngay trên đồng ruộng. Hoạt động này đã
gây ra hiện tượng khói mù cho các vùng lân
cận. Việc đốt rơm rạ ngoài trời là quá trình
đốt không kiểm soát, trong đó sản phẩm
chủ yếu là các chất khí: CO2, CO, NOx, bụi
mịn, các hợp chất Anđêhit… điều này đã và
đang gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
con người.
1.7.2. Hoạt động chăn nuôi và sức ép lên
môi trường
Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm
thời gian qua tăng trưởng liên tục với các
trang trại chăn nuôi tập trung ngày càng
được mở rộng về quy mô và diện tích. Số
lượng gia súc, gia cầm đã tăng cao trở lại
sau một vài năm chững lại vì dịch bệnh.
Hoạt động chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi
lợn (56% nông hộ) và gia cầm (69%), riêng
chăn nuôi bò sữa tiếp tục tăng nhanh ở vùng
Đông Nam Bộ (chiếm 75%) và các tỉnh phía
Bắc (chiếm 20%). Bên cạnh một số trang
trại được đầu tư tập trung với quy mô lớn,
triệu con
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* Ghi chú: Gia súc bao gồm bò, dê, cừu, lợn.

Biểu đồ 1.16. Số lượng chăn nuôi gia súc,
gia cầm giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015

vẫn còn phổ biến hình thức chăn nuôi còn
manh mún, nhỏ lẻ, phần nhiều được nuôi ở
quy mô hộ gia đình.
Theo Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT,
trung bình mỗi năm ngành chăn nuôi thải
ra 85 - 90 triệu tấn phân, nhưng chỉ khoảng
40% được xử lý, phần còn lại bị xả thải trực
tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến năng suất
chăn nuôi, gây ô nhiễm đất, nước mặt, nước
ngầm, tạo mùi khó chịu, ảnh hưởng tới sức
khỏe người dân.
Theo ước tính hiện cả nước có 8,5 triệu
hộ chăn nuôi quy mô gia đình, 18.000 trang
trại chăn nuôi tập trung15, nhưng mới chỉ có
8,7% số hộ xây dựng công trình khí sinh học
(hầm biogas). Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng
trại chăn nuôi hợp vệ sinh cũng chỉ chiếm
10% và chỉ có 0,6% số hộ có cam kết BVMT.
Vẫn còn khoảng 23% số hộ chăn nuôi không
xử lý chất thải bằng bất kỳ phương pháp nào
mà xả thẳng ra môi trường bên ngoài… gây ô
nhiễm môi trường16.
Các nghiên cứu cho thấy, mỗi năm
ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải ra
khoảng 75 - 85 triệu tấn khí thải, trong đó
khí CO2 chiếm 9%, khí CH4 chiếm 37%, khí
NOx chiếm 65% còn lại là các khí khác như:
H2S, NH3… Theo báo cáo của Viện Chăn
nuôi, nồng độ khí H2S và NH3 trong chất
thải chăn nuôi cao hơn khoảng 30 - 40 lần
mức cho phép. Khí CO2 từ chăn nuôi chủ
yếu phát sinh từ việc đốt nhiên liệu chạy
máy móc dùng cho thức ăn gia súc, gia cầm.
Khí CH4 phát sinh chủ yếu từ quá trình lên
men thức ăn ở dạ cỏ của động vật nhai lại
và phân của gia súc.
15. Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, 2014
16. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi quy mô nông hộ,
Trần Viết Cường, Viện Môi trường Nông nghiệp, 2014
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CHƯƠNG 1
1.7.3. Hoạt động nuôi trồng thủy sản và sức ép lên
môi trường
Khung 1.19. Ô nhiễm không khí
từ chăn nuôi
Tỉnh Thái Bình có khoảng 700
trang trại, 16.000 gia trại nằm phân
tán tại các vùng nông thôn nên rất
khó quản lý và kiểm soát nguồn thải.
Khí thải, mùi hôi từ hoạt động này
gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng
tới các khu vực dân cư lân cận.
Hoạt động chăn nuôi gia súc, gia
cầm tại Hà Tĩnh cũng tăng trưởng
mạnh với các trang trại chăn nuôi
tập trung ngày càng được mở rộng về
quy mô và diện tích. Tính đến năm
2015, Hà Tĩnh có 134 gia trại, trang
trại quy mô lớn (từ 300 - 6.000 con/
lứa). Theo số liệu thống kê, mỗi năm
hoạt động chăn nuôi trên địa bàn
tỉnh thải ra khoảng 2.200 - 2.400
tấn/năm chất thải. Chất thải từ hoạt
động chăn nuôi gia súc, gia cầm tại
một số trang trại, cơ sở chăn nuôi
nhỏ không được xử lý đúng kỹ thuật,
xả trực tiếp ra môi trường là nguyên
nhân làm ô nhiễm môi trường không
khí, đất, nước. Ngoài ra, mùi cũng
là vấn đề nổi cộm do ảnh hưởng từ
các chất thải chăn nuôi chưa được
xử lý tốt. Điển hình như các cơ sở
chăn nuôi nông hộ, vùng chăn nuôi
lợn với mật độ cao, ví dụ khu Cẩm
Bình (Cẩm Xuyên), Thạch Thắng,
Thạch Hội (Thạch Hà)... do kỹ thuật
vận hành và công nghệ xử lý của các
hầm không phù hợp nên một số nơi
môi trường vẫn ghi nhận tình trạng
ô nhiễm, các khí thải và mùi phát
tán làm ảnh hưởng đến dân cư xung
quanh.
Nguồn: Báo cáo HTMT tỉnh Thái Bình,
Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015

Trong lĩnh vực thủy sản, giai đoạn vừa qua, diện
tích mặt nước sử dụng cho nuôi trồng không tăng,
nhưng sản lượng thủy sản lại gia tăng liên tục, với
mức tăng bình quân là 9,07%/năm. Tổng diện tích
mặt nước nuôi trồng thủy sản khoảng 1.046,4 nghìn
ha trong đó diện tích nước mặn và nước lợ chiếm
72% tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản.
ĐBSCL là khu vực nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản
chính của nước ta với tổng sản lượng xuất khẩu hàng
năm chiếm 65% tổng sản lượng thủy sản toàn quốc.  
Bên cạnh những thành tựu về mặt kinh tế,
áp lực môi trường trong nuôi trồng thủy sản (thiên
tai, dịch bệnh, xử lý thức ăn dư thừa) là một trong
những vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Việc xây
dựng đầm ao nuôi trồng thủy sản ở vùng cửa sông,
ven biển dẫn đến những thay đổi về nơi sinh sống
của quần xã sinh vật, độ muối, lắng đọng trầm tích
và xói lở bờ biển. Hơn nữa, tại một số khu vực nuôi
tôm, cá tập trung (trong đó có nuôi trên cát), việc xả
thải các chất hữu cơ phú dưỡng, chất độc vi sinh vật
(cả mầm bệnh) và các chất thải sinh hoạt bừa bãi
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Biểu đồ 1.17. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản
giai đoạn 2000 - 2014
Nguồn: Niên giám Thống kê, TCTK, 2015
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Khung 1.20. Nguy cơ ô nhiễm
nước dưới đất từ hoạt động nuôi
tôm trên cát
Nếu nuôi hai vụ/ha/năm thì
lượng nước ngọt cần khoảng 32.460
- 45.600m3. Vùng cát ven biển trữ
lượng nước ngầm thấp và không
đáp ứng cho nuôi trồng thủy sản
với qui mô lớn. Nếu lạm dụng quá
mức việc sử dụng nước ngầm ở các
giếng khoan dễ dẫn đến lún sụt địa
tầng và tăng xâm nhập mặn lấn sâu
vào khu vực nội đồng. Bên cạnh
đó, việc xả nước thải trực tiếp từ
ao nuôi ra môi trường xung quanh
không đúng nơi quy định, dễ phát
sinh lây lan dịch bệnh tôm nuôi và
ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bình Định,
2014

làm cho môi trường suy thoái, bùng nổ dịch bệnh và
gây thiệt hại đáng kể về kinh tế cũng như về điều kiện
môi trường sinh thái.
Trung bình mỗi năm Việt Nam cần khoảng 4,4
triệu tấn thức ăn cho nuôi trồng thủy sản. Đáng lưu ý là
hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật về thức ăn nuôi trồng
thủy sản để có thể công bố, cấp chứng nhận như quy
định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Trong những năm gần đây, hoạt động nuôi tôm trên
cát phát triển mạnh mẽ ở vùng ven biển miền Trung.
Việc lạm dụng nước ngầm để nuôi tôm trên cát, không
tuân thủ Luật Tài nguyên nước đang là hiện tượng khá
phổ biến. Lượng nước ngầm được bơm lên phục vụ cho
hoạt động này khá lớn dẫn đến nguy cơ nhiễm mặn
các mạch nước ngầm. Mặt khác, các chất thải tạo ra
từ hoạt động nuôi tôm cũng có thể gây ô nhiễm nguồn
nước dưới đất. Hậu quả lâu dài sẽ làm cạn kiệt nguồn
nước ngọt và nước ngầm, ô nhiễm biển và nước ngầm,
gây mặn hóa đất và nước ngầm, thu hẹp diện tích rừng
phòng hộ, làm tăng hoạt động cát bay và bão cát.
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