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MÔI TRƯỜNG ĐẤT
6.1. SỬ DỤNG ĐẤT
6.1.1. Hiện trạng sử dụng đất
Bảng 6.1. Diễn biến sử dụng đất cả nước
giai đoạn 2011 - 2013

Đơn vị: triệu ha
Nhóm đất

Diện tích

Năm
2011

2012

2013

26,3

26,4

26,8

Đất phi nông nghiệp

3,7

3,8

3,8

Đất chưa sử dụng

3,1

2,9

2,5

Đất nông nghiệp

Nguồn: Bộ TN&MT, 2014

Bảng 6.2. Diễn biến đất nông nghiệp cả nước
giai đoạn 2011 - 2013

Đơn vị: triệu ha
Chỉ tiêu
Tổng diện
tích đất nông
nghiệp

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

26,3

26,4

26,8

Số liệu thống kê năm 2014, tổng diện
tích đất tự nhiên cả nước khoảng 33,1 triệu
ha. Theo mục đích sử dụng, đất được phân
thành 3 nhóm chính: đất nông nghiệp, đất
phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong
đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp (nông,
lâm, thủy sản) ước khoảng 26,8 triệu ha,
chiếm khoảng 81% diện tích đất tự nhiên
cả nước.
Diện tích đất nông nghiệp cả nước có
sự gia tăng nhẹ, giai đoạn 2011 - 2014 tăng
bình quân khoảng 250.000 ha/năm, trong
đó tăng chủ yếu đất lâm nghiệp.
Trong cơ cấu đất sản xuất nông
nghiệp, diện tích đất trồng lúa trung bình
mỗi năm giảm trên 34.000ha. Có 52/63
tỉnh/thành phố trực thuộc giảm diện tích
đất trồng lúa. Nguyên nhân giảm chủ yếu

8%
11%

Đất sản xuất
nông nghiệp

10,1

10

10

Đất lâm nghiệp

15,4

15,4

15,9

Đất nuôi trồng
thuỷ sản

0,7

0,7

0,7

Đất làm muối

0,018

0,018

0,018

Đất nông
nghiệp khác

0,027

0,027

0,020

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

81%

Nguồn: Bộ TN&MT, 2014

Đất chưa sử dụng

Biểu đồ 6.1. Cơ cấu sử dụng đất cả nước
năm 2013
Nguồn: Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT
ngày 21/7/2014
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do chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả
sang các loại đất nông nghiệp khác, như:
đất trồng rau, màu hoặc trồng cây công
nghiệp (cao su, cà phê), trồng cây cảnh,
cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản và các loại
đất phi nông nghiệp (công trình công cộng,
phát triển đô thị và các khu dân cư nông
thôn, đất sản xuất, kinh doanh).
Hiện nay, với xu hướng gia tăng dân số
trung bình khoảng 1 triệu người/năm, trong
khi đó diện tích đất tự nhiên không đổi thì
áp lực đối với nhu cầu khai thác, sử dụng
đất sẽ là vấn đề đáng lo ngại. Bên cạnh
đó, nhu cầu sử dụng đất do quá trình công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước cũng
gây ra nhiều sức ép đối với đất đai.
Trước tình hình đất sản xuất nông
nghiệp ngày càng suy giảm, Chính phủ
đã chỉ đạo không phát triển KCN trên đất
nông nghiệp có năng suất ổn định. Nghị
quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23/12/2009
của Chính phủ ban hành về bảo đảm an
ninh lương thực quốc gia đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030 cũng chỉ rõ, diện
tích đất lúa cần phải giữ là 3,8 triệu ha. Tuy
nhiên, theo dự báo, từ nay đến năm 2030,

Khung 6.1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã tiếp
nhận trên 100 văn bản của các địa phương đề
nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện
các công trình, dự án. Trong hai năm 2014 và
2015, diện tích đất nông nghiệp nói chung trên
cả nước được phép chuyển mục đích sử dụng là
trên 34.000 ha.
Nguồn: Bộ TN&MT tổng hợp, 2015
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nhu cầu chuyển đất lúa sang các mục đích
khác còn tiếp tục tăng khoảng 500 nghìn
ha. Đây là một sức ép rất lớn đối với tài
nguyên và môi trường đất, đặc biệt là đất
sản xuất nông nghiệp.
Giai đoạn 2011 - 2015, diện tích đất
lâm nghiệp tăng nhanh, từ 15,373 triệu ha
lên đến 15,845 triệu ha do các địa phương
đã đẩy mạnh việc giao đất chưa sử dụng
(đất trống đồi núi trọc, đất cát, đất ngập
nước... để trồng rừng), diện tích đất chưa sử
dụng giảm mạnh, năm 2013 giảm 600.000
ha so với năm 2011.
6.1.2. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Theo số liệu thống kê, tình trạng chuyển
đổi mục đích sử dụng đất đang diễn ra ở tất
cả các địa phương, phổ biến hiện nay là
việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất
sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi đất nông
nghiệp sang phát triển các đô thị, KCN;
chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi trồng
thủy sản và chuyển đổi đất trống, đồi núi
trọc sang trồng rừng.
Tình trạng chuyển đổi đất lâm nghiệp
sang đất sản xuất nông nghiệp diễn ra tập
trung ở các địa phương khu vực miền núi
phía Bắc và khu vực Tây Nguyên, nơi có
diện tích đất lâm nghiệp lớn. Theo Tổng
cục Lâm nghiệp, đến hết năm 2013 có 37
tỉnh chuyển 9.528,48 ha rừng sang mục
đích khác, không phải lâm nghiệp, trong
đó chuyển sang đất nông nghiệp 2.868,57
ha, chủ yếu sang đất nương rẫy và đất trồng
cây công nghiệp lâu năm như cao su, bạch
đàn, keo,... Đáng chú ý là diện tích đất lâm
nghiệp chuyển đổi bao gồm cả diện tích đất
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rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Bên cạnh
hiệu quả về kinh tế do việc chuyển đổi mục
đích sử dụng đất rừng đem lại thì hệ lụy về
môi trường trên các vùng đất sau khai thác
cây công nghiệp chưa được quan tâm và có
giải pháp thích đáng, dẫn đến đất bị xói
mòn, rửa trôi, rất khó cải tạo, phục hồi.

Khung 6.2. Cân đối mục đích sử dụng đất
tại Tuyên Quang
Tại tỉnh Tuyên Quang, thực hiện chuyển
mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 7,87 ha,
trong đó: Đất trồng lúa nước 2,34 ha; đất trồng
cây hàng năm 4,61 ha; đất trồng cây lâu năm
0,57 ha và đất rừng sản xuất 0,35 ha; thực hiện
thu hồi 9,91 ha đất để thực hiện 06 công trình
dự án, trong đó: Nhóm đất nông nghiệp 3,24
ha; nhóm đất phi nông nghiệp 6,67 ha.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang, 2015

Bảng 6.3. Diện tích các loại đất nông nghiệp
chuyển đổi sang đất đô thị tại Tp. Đồng Hới,
tỉnh Quảng Bình năm 2013

Đơn vị tính: ha
TT

Chỉ tiêu

Tổng số

1

Đất trồng lúa

9,97

2

Đất trồng cây
hàng năm khác

1,85

3

Đất trồng cây lâu năm

3,28

4

Đất rừng sản xuất

0,61

5

Đất nuôi trồng thủy sản

9,23

6

Đất làm muối

1,35

Tổng cộng

27,29

Nguồn: Phòng TN&MT thành phố Đồng Hới,
tỉnh Quảng Bình, 2013

Chuyển đổi đất nông nghiệp để đầu
tư các dự án về khu đô thị, KCN, KKT đang
diễn ra mạnh ở các đô thị lớn như Hà
Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Bình
Dương... Hoạt động chuyển đổi mục đích
này đã có những đóng góp tích cực vào
công cuộc phát triển KT - XH. Sự phát triển
các KCN, KKT... đã thu hút đầu tư trong và
ngoài nước, trong đó có các tập đoàn lớn,
hàng đầu trên thế giới, góp phần đồng bộ
và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng
đô thị, nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh đó,
rất nhiều các dự án KCN, KKT đã và đang
tác động đến môi trường, làm đất sản xuất
nông nghiệp bị chia cắt hay tình trạng đất
bị bỏ hoang, làm suy giảm tài nguyên đất
do nhiều dự án quy hoạch treo...
Tại các địa phương ven biển, nghề nuôi
tôm nước lợ ở vùng cửa sông ven biển phát
triển rất mạnh, một số nơi vượt ra ngoài tầm
kiểm soát và quản lý của ngành thuỷ sản
và chính quyền một số địa phương. Không
những người dân địa phương mà rất nhiều
người di cư bất hợp pháp ồ ạt kéo nhau đến
các khu RNM ở Cà Mau, Bến Tre và một số
nơi khác để phá rừng làm đầm nuôi tôm.
RNM ven biển bị suy giảm đã làm suy yếu
bờ biển, đê biển, gia tăng xói lở bờ biển và
tăng cường tác hại của bão, lũ... và làm tăng
nguy cơ nhiễm mặn sâu vào trong đất liền.
Bên cạnh các loại hình chuyển đổi
mục đích sử dụng đất làm suy thoái môi
trường, một số khác đã đem lại nhiều lợi
nhuận về kinh tế, góp phần BVMT, điển
hình như chuyển đổi diện tích đất trống,
đồi núi trọc sang trồng rừng ở khu vực Tây
Bắc, Tây Nguyên... làm tăng độ che phủ
rừng, giảm xói mòn, rửa trôi đất.
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Khung 6.3. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở Quảng Trị, Đắk Nông
Tại Quảng Trị: phong trào trồng rừng đã tạo ra sức sống mới cho nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc, góp
phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Đến
nay, toàn tỉnh có hơn 15.500ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC (quốc tế), theo các tiêu chí hiện đại,
rừng được quản lý bền vững, đất đai được bảo vệ, hạn chế xói mòn, môi trường sinh thái được cải thiện...
Theo đó, giá gỗ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC cao hơn so với giá gỗ bình thường từ 30 đến 50%. Dự
kiến đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 42 nghìn ha rừng trồng theo tiêu chí FSC.
Tại Đắk Nông: toàn tỉnh đã trồng được trên 16.745ha rừng; trong đó, trồng rừng sản xuất (Chương trình
147) được 5.433ha, các công ty lâm nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh trồng 10.164ha; Chương
trình 661 là 454ha, Dự án Flitch và trồng cây phân tán 746ha. Hầu hết các chương trình trồng rừng đặc
dụng, trồng rừng sản xuất tại địa phương mang lại kết quả khả quan, tỷ lệ thành rừng cao, góp phần vào
việc phủ xanh đất trống, đồi trọc và từng bước thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo cho người dân sinh
sống gần rừng.
Nguồn: Chi Cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị, Chi Cục Lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông, 2013

6.2. MÔI TRƯỜNG ĐẤT

6.2.1. Thoái hóa đất

Giai đoạn 2011 - 2015, thoái hóa đất
ở nước ta có xu hướng tăng do các tác động
tiêu cực của BĐKH và hoạt động phát triển
KT - XH. Ô nhiễm đất gia tăng chủ yếu do
hoạt động phát triển công nghiệp, sản xuất
nông nghiệp, sinh hoạt, dịch vụ..., do chất
thải, nước thải chưa được xử lý và phân bón
hóa học, hóa chất BVTV chưa được quản lý,
kiểm soát, xả thải vào môi trường đất.

Đất bị thoái hóa là đất có độ phì kém,
mất cân bằng dinh dưỡng do bị rửa trôi, xói
mòn, hoang hóa, ngập úng, trượt lở,... Kết
quả nghiên cứu về thoái hóa đất cho thấy,
nước ta hiện nay có 04 dạng thoái hóa tự
nhiên (Khung 6.4).
Tốc độ thoái hóa đất tự nhiên ở khu vực
có địa hình đồi núi, sườn dốc hoặc các khu
vực ven biển diễn biến mạnh hơn so với đất

Khung 6.4. Các dạng thoái hóa đất tự nhiên ở nước ta
Hoang mạc đá - Hoang mạc đất khô cằn: gồm các núi đá và đất trống đồi núi trọc, thể hiện rõ nhất ở
các vùng có lượng mưa thấp, đất phát triển trên các loại đá mẹ khó phong hoá, nghèo dinh dưỡng (khu vực
miền Trung và Tây Nguyên).
Hoang mạc cát (cát bay, cát chảy, cát trượt lở): gồm các dải cát hẹp trải dài dọc theo bờ biển, tập trung
nhiều nhất ở dải ven biển miền Trung, ĐBSCL và một phần diện tích nhỏ dọc theo ven biển các tỉnh phía
Bắc như Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa... đất có độ phì nhiêu tự nhiên thấp, phần lớn là cấp hạt cát nên
khả năng giữ nước, giữ phân kém,...
Hoang mạc đất nhiễm mặn: tập trung chủ yếu ở ĐBSCL, các tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng
Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận… đất thường có hàm lượng tổng số muối tan và độ dẫn điện (EC) cao.
Hoang mạc đất nhiễm phèn: phân bố tại các khu vực Tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười (đất phèn),
bán đảo Cà Mau (đất phèn mặn). Ở miền Bắc, đất phèn chủ yếu tập trung ở vùng Kiến An - Hải Phòng, Thái
Bình, Hải Dương và Quảng Ninh. Đất nhiễm phèn được đặc trưng bởi độ chua cao, nồng độ độc tố nhôm
tiềm tàng cao và thiếu lân.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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Đồng bằng sông Cửu Long (2011)

Đồng bằng sông Hồng (2011)
Đất không thoái
hóa
17%

Đất thoái hóa
nặng
4%

Đồng bằng
sông Cửu Long
(2011)
0%

Đất thoái hóa
nặng
14%
Đất thoái hóa
trung bình
11%

Đất thoái hóa
nhẹ
35%

Đất thoái hóa
trung bình
44%

Đất không thoái
hóa
63%
Đất thoái hóa
nhẹ
12%

Duyên hải Nam Trung Bộ (2009)
Duyên hải Nam
Trung Bộ
(2009)
0%

Đất thoái hóa
nhẹ
48%

Đất thoái hóa
nặng
10%
Đất thoái hóa
nặng
21%

Đất thoái hóa
trung bình
31%

Đất thoái hóa
nhẹ
10%

Tây Nguyên (2014)

Đất không
thoái hóa
34%

Đất thoái hóa
trung bình
46%

Biểu đồ 6.2. Diện tích đất bị thoái hóa ở một số vùng trong toàn quốc
Nguồn: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT, 2009 - 2011.

Khung 6.5. Thoái hóa đất tại Quảng Ninh
Tình trạng đất bị thoái hóa (mặn hóa, phèn hóa, khô hạn, xói mòn…) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ở mức
cao so với các tỉnh/thành khác trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: tỷ lệ thoái hóa mạnh chiếm 13,59%
tổng diện tích điều tra, thoái hóa trung bình chiếm 46,77 tổng diện tích điều tra. Thoái hóa đất xảy ra chủ
yếu tại các khu vực đồi núi với thảm thực vật nghèo, nghèo kiệt dinh dưỡng và chịu ảnh hưởng của xói mòn.
Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án điều tra thực trạng môi trường đất vùng kinh tế
trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ - Tổng cục Quản lý đất đai, 2012

phù sa ở khu vực đồng bằng. Ở Tây Nguyên,
kết quả nghiên cứu cho thấy, đất bị thoái
hóa nặng ước khoảng 547.800ha (chiếm
10%) tập trung ở nhóm địa hình gò đồi và
núi cao trên các lớp đất đỏ vàng, đất xám
bạc màu; nhiều diện tích đất trong tình trạng
bị bóc mòn, trơ sỏi đá. Khu vực ĐBSCL, tỷ
lệ nhóm đất thoát hóa nặng chiếm tỷ lệ khá
cao (14%), chủ yếu do nhiễm mặn và nhiễm
phèn. Tỷ lệ đất bị thoái hóa nặng cao nhất

ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (21%).
Ở vùng ĐBSH, nhóm đất thoái hóa nặng chỉ
chiếm 4%, thấp hơn nhiều so với các khu
vực khác.
Các tác động của con người như thâm
canh, tăng vụ hoặc cơ giới hóa đồng ruộng
trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, phá
rừng, đốt rừng hay xây dựng các hồ chứa,
các công trình thủy điện, cũng làm gia tăng
mức độ thoái hóa đất tự nhiên ở nước ta.
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Thâm canh, tăng vụ hoặc cơ giới hóa
đồng ruộng trong hoạt động sản xuất nông
nghiệp đang diễn ra khắp cả nước, đặc biệt
trong sản xuất lúa, hệ quả làm cho đất bị
glây hóa do thời gian ngập nước kéo dài liên
tục nhiều năm. Việc tận dụng triệt để các
phế phẩm sau thu hoạch cũng làm mất dần
chất hữu cơ trong đất, đất trở nên chai cứng,
độ phì của đất bị suy giảm,...
Hoạt động phá rừng, đốt rừng đang có
xu hướng diễn biến phức tạp và khó kiểm
soát. Theo Tổng cục Thống kê năm 2014,
hàng năm diện tích rừng bị phá, bị cháy lên
đến 2.000 ha - 4.000 ha. Trong đó tập trung
chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên (chiếm trên
40% tổng diện tích rừng bị phá, bị cháy),
kế tiếp là Bắc Trung bộ và Duyên hải miền
Trung (21%). Hệ quả làm mất một diện tích
lớn lớp phủ thực vật dẫn đến đất bị rửa trôi
và xói mòn đất. Sự suy giảm diện tích rừng
đã gây sức ép không nhỏ đối với môi trường,
làm mất các chất dinh dưỡng trong đất, làm
suy thoái và mất tính năng sản xuất của đất.

Khung 6.6. Thoái hóa đất tại Vĩnh Long
Tại Vĩnh Long, đất có cơ cấu 3 vụ lúa/năm
chiếm hầu hết trong diện tích đất trồng lúa của
tỉnh, chiếm trên 98% (63.000ha). Theo hình
thức thâm canh lúa nước 3 vụ/năm liên tục nhiều
năm trong tình trạng đê bao khép kín diễn ra
trên diện rộng ở hầu hết các huyện, thị xã, thành
phố trong tỉnh, đã gây suy giảm độ phì đất, cạn
kiệt dần nguồn dinh dưỡng đa lượng và vi lượng
trong đất. Đạm tổng số suy giảm do giảm khả
năng khoáng hóa, đất mất dần cấu trúc, ngoài
ra đất bị glây hóa, nên cây trồng dễ bị ngộ độc
Fe, Mn.
Nguồn: Kết quả điều tra dự án”Thoái hóa đất kỳ đầu
tỉnh Vĩnh Long”, Sở NN & PTNT tỉnh Vĩnh Long
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Hoạt động xây dựng các hồ trữ nước,
công trình thủy lợi và khai thác nước ngầm
phục vụ tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp,...
cũng là một trong các nguyên nhân gây suy
thoái tài nguyên đất, ảnh hưởng đến môi
trường và cảnh quan sinh thái.
Dưới tác động của BĐKH và hoạt động
phát triển KT - XH, thoái hóa đất ở nước ta
có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức
độ thoái hóa do gia tăng quá trình xói mòn,
rửa trôi, trượt lở đất, hoang hóa, ngập úng,...
Quá trình xói mòn, rửa trôi đất hay tình trạng
sạt lở đất diễn ra mạnh khi có mưa bão, lũ
tràn về. Tại vùng Tây Bắc, hàng năm, chỉ
trong 6 tháng mùa mưa, lượng đất bị rửa trôi
đã chiếm tới 75 - 100% tổng lượng xói mòn
cả năm, còn lại dưới 25% lượng đất bị xói

Khung 6.7. Tác động của hồ trữ nước
và công trình thủy lợi đối với môi trường
Theo kết quả nghiên cứu tại các hồ chứa Hồ
Khuổi Luông tỉnh Tuyên Quang; Hồ thủy điện
Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình; Hồ Thác Bà, tỉnh Yên
Bái, sau khi đất bị đánh chìm khoảng 3-6 tháng,
không chỉ cây cỏ, xác các sinh vật sống trong đất
(giun, dế,...) bị phân hủy mà cả đất vùng đáy hồ
cũng bị phá vỡ kết cấu, mất sức liên kết, nhão
hóa,... tạo thành trầm tích bùn đáy hồ. Với việc
hình thành hồ chứa tài nguyên đất trong khu vực
lòng hồ sẽ bị ngập chìm hoàn toàn. Tổng diện
tích ngập lụt quy về đất nông nghiệp của các
hồ chứa trên sông Đà, sông Lô tham gia chống
lũ cho ĐBSH là 47.534ha. Tổng số dân phải di
chuyển 174.607 người, với tổng chi phí đền bù
khoảng 622 triệu đô la Mỹ.
Ngoài ra, các hồ chứa còn làm giảm độ phì
nhiêu đối với vùng đồng bằng do lượng phù sa
bị giữ lại trong lòng hồ, ước tính hàng năm các
hồ chứa ở Việt Nam giữ lại trong lòng hồ khoảng
60-70 triệu m3 phù sa, trong đó có 1.610 tấn
mùn, 1.260 tấn sun phát đạm, 292 tấn lân, 780
tấn kali.
Nguồn: Trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên; Tuyển tập Hội nghị Khoa học
thường niên năm 2013.
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Khung 6.8. Lượng đất bị rửa trôi do xói mòn tại LVS Cu Đê
Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tại Tp. Đà Nẵng trong giai
đoạn 2009 - 2013, các địa phương thuộc LVS Cu Đê mất khoảng 1,67 cm bề dày tầng đất và khoảng 479
tấn đất/ha.
Độ dày tầng đất
bị xói mòn (cm)

Lượng đất bị mất
(tấn/ha)

Bão số 9 gây lũ lớn năm 2009

0,36

115,3

Lũ năm 2010

0,24

108,7

Lũ năm 2011

0,78

149,8

Bão số 11 gây lũ năm 2013

0,29

104,5

Hiện trạng

Nguồn: Trung tâm Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai Tp. Đà Nẵng, 2014
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Đoan Hùng – Phú Thọ
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Hòa Thắng - ĐăkLăk

Biểu đồ 6.3. Giá trị pHKCl tầng đất canh tác (0-30 cm) tại vùng đất bị ảnh hưởng
của quá trình xói mòn rửa trôi giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Bắc; Trạm QT&PT nông nghiệp miền Trung - Tây Nguyên,
Viện Môi trường nông nghiệp, 2014

mòn xảy ra trong các trận mưa giông ở thời
kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa
(tháng 3 - 4) hoặc từ mùa mưa sang mùa
khô (tháng 11). Đất ở vùng nguy cơ rửa trôi
thường bị chua và ít có sự biến đổi trong
nhiều năm (Biểu đồ 6.3)
Tại các vùng ven biển, đặc biệt tại các
cửa sông dưới tác động của sông - sóng, qua
nhiều năm hình thành các bề mặt tích tụ

tạo lên các bãi bồi, cồn ngầm như ở Cù lao
Dung (tỉnh Sóc Trăng), Cồn Lu, Cồn Ngạn
(tỉnh Nam Định),... Bên cạnh với quá trình
tích tụ, hiện tượng xói lở bờ biển, cửa sông
do tác động xâm thực bờ biển cũng tăng lên
đột biến ở một số khu vực như Gò Công,
Gành Hào, Cần Giờ, bờ biển Bà Rịa - Vũng
Tàu... Kết quả một số nghiên cứu cho rằng
khi mực nước biển dâng lên 30cm thì bờ
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Khung 6.9. Tình hình xói lở bờ biển ở ĐBSCL
Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, riêng
vùng ĐBSCL mỗi năm mất khoảng 500 ha đất
và tốc độ xói lở lên đến 30 - 40m/năm xảy ra ở
nhiều vùng dọc theo bờ biển. Sạt lở không chỉ
xảy ra ở bờ biển mà còn ở vùng ven bờ sông, cửa
sông... ĐBSCL hiện có 265 điểm sạt lở bờ sông,
bờ biển với tổng chiều dài 450km. Trong đó có
20 điểm nóng sạt lở bờ biển với tổng chiều dài
hơn 200 km, chiếm khoảng tổng chiều dài bờ
biển của vùng...
Tại Gò Công Đông (Tiền Giang) có những
đoạn sạt 30 m/năm, ở cửa Gành Hào (Bạc Liêu)
có đoạt sạt đến 100m/năm, một số đoạn ra mũi
Cà Mau lở khoảng 30 - 40m/năm. Bên cạnh đó,
hằng năm vùng ven sông Tiền, sông Hậu thường
xuyên xảy ra nhiều điểm nóng sạt lở vào đầu
và cuối mùa lũ ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh
Long...
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam, 2015

Khung 6.10. Tình hình sạt lở đất tại An Giang
Trên địa bàn An Giang có 48 đoạn sông được
đưa vào danh mục cảnh báo sạt lở, với tổng
chiều dài 156.960m. Trong đó, 10 đoạn được
cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm, 31 đoạn ở
mức độ nguy hiểm, 6 đoạn ở mức độ trung bình
và 1 đoạn ở mức độ nhẹ. Hàng năm, số vụ sạt
lở xảy ra trên địa bàn tỉnh từ 5 đến 10 vụ, làm
mất từ 15 đến 20 héc-ta đất/năm, ước thiệt hại
khoảng 10 tỷ đồng/năm.
Từ năm 2014 đến đầu năm 2015, tình hình
sạt lở ở mức độ nhẹ, với 10 vụ, mất 13 héc-ta.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, trên địa
bàn tỉnh đã xảy 6 vụ sạt lở tại: Hòa Lạc (Phú
Tân), Vĩnh Trường (An Phú), phường Mỹ Thạnh
(TP. Long Xuyên), Kiến An (2 vụ) và thị trấn Mỹ
Luông (Chợ Mới), với tổng diện tích sạt lở đất bờ
sông 60.000m2.
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh An Giang, 2015
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biển có nguy cơ xói lở mất đi khoảng
45m. Xói lở bờ biển không chỉ làm đất
bị xói lở, rửa trôi hoặc không còn đủ
lượng dinh dưỡng mà còn làm suy thoái
HST ven biển.
Trong những năm gần đây, hoạt
động khai thác khoáng sản gây suy
thoái môi trường đất nghiêm trọng.
Khai thác khoáng sản làm thu hẹp
đáng kể diện tích đất nông, lâm nghiệp
thông qua hoạt động chiếm dụng đất
nông, lâm nghiệp để làm khai trường.
Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm
2014 toàn quốc đã chuyển mục đích sử
dụng 11.312ha rừng, đất lâm nghiệp
sang khai thác khoáng sản, song việc
hoàn nguyên và phục hồi môi trường,
trồng lại rừng tại các khu vực kết thúc
khai thác hầu như chưa được quan tâm
thực hiện.
Trong khai thác mỏ kim loại hay
khai thác vật liệu xây dựng như đá vôi,
tác động rõ nét nhất là tàn phá mặt đất,
ảnh hưởng lớn đến rừng và thảm thực
vật. Khai thác cát, sỏi trên sông với hậu
quả ô nhiễm nước sông, cản trở thuyền
bè qua lại và nguy cơ gia tăng tai nạn
giao thông đường thủy, đặc biệt, gây sạt
lở nghiêm trọng các bờ sông, nhất là ở
sông Đồng Nai và sông Sài Gòn.
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Hoang hóa đất cũng có xu hướng gia

Đất tại khu vực khô hạn trong những

tăng do sự biến đổi bất thường của khí hậu,

năm gần đây đã được cải tạo nhằm nâng

thời tiết. Theo thống kê của Tổng cục Thủy

cao độ phì của đất phục vụ hoạt động sản

lợi (Bộ NN&PTNT), năm 2014, khu vực

xuất nông nghiệp, tuy nhiên đất tại khu

Nam Trung bộ, đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận

vực khô hạn có đặc điểm chung là độ chua

và Khánh Hòa được cho là hạn hán khốc

ở mức cao và vừa, các thông số như chất

liệt nhất trong vòng 40 năm. Trong đợt hạn

hữu cơ, lân dễ tiêu, kali dễ tiêu, CEC ở

hán năm 2014, các hồ chứa ở Ninh Thuận

mức thấp.

cơ bản hết nước, dung tích đều dưới 10%;
ở Khánh Hòa dung tích các hồ chứa còn
khoảng 17%. Vụ hè thu, ước tính Ninh
Thuận dừng sản xuất khoảng 10.229ha,
chiếm 34%, còn Khánh Hòa ước khoảng
10.400 ha, chiếm 24%. Hạn hán cũng ảnh
hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ,
mực nước trên các sông, hồ đều cạn kiệt,
làm gia tăng diện tích đất hoang mạc ở các
vùng khô hạn, bán khô hạn.

Năm 2011

Năm 2012

Cùng với hạn hán, tình trạng nước
biển dâng dẫn đến gia tăng xâm nhập
mặn, làm tăng diện tích đất nhiễm mặn và
đất nhiễm phèn. Diện tích đất bị nhiễm
mặn, nhiễm phèn phân bố dọc bờ biển từ
Bắc vào Nam, trong đó lớn nhất là ở vùng
ĐBSCL và một số địa phương ở khu vực
phía Bắc như Thái Bình, Hải Dương và
Quảng Ninh.

Năm 2013

Năm 2012

1,6
1.6

1,6
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1.2

1,4
1.4

OC (%)

1,0
1

OC (%)

Năm 2014

1,8
1.8

1,4
1.4

0,8
0.8
0,6
0.6

1,2
1.2
1,0
1
0,8
0.8
0,6
0.6
0,4
0.4

0,4
0.4

0,2
0.2

0,2
0.2

0

Năm 2013

2,0
2

0

NL1
Đất trồng phi lao

NL2

NL3
Đất trồng cây hàng năm

NL4

NL5
Đất nuôi trồng
thủy sản

Biểu đồ 6.4. Hàm lượng hữu cơ (OC%) trên
đất cát ở Nghi Lộc - Nghệ An
giai đoạn 2011 - 2013
Nguồn: Trạm QT&PT MT Đất miền Bắc,
Viện Môi trường nông nghiệp, 2014

KH9

KH10

Đất trồng lúa

Đất trồng cây lâu
năm

Ninh Thuận

KH11

KH12

Đất trồng cây hàng năm
Bình Thuận

Biểu đồ 6.5. Hàm lượng hữu cơ (OC%) trên đất cát
ở tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận
giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PT nông nghiệp miền Trung
- Tây Nguyên, Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
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Bảng 6.4. Hiện trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 3/2015)

Trạm

Sông, rạch

Khoảng
cách từ
biển (km)

Độ mặn lớn nhất (g/L)
2015

2014

Mức tăng (+)/giảm (-)
độ mặn lớn nhất so với
cùng kỳ năm 2014

Cầu Nổi

Sông Vàm Cỏ

33

14,8

10,5

+ 4,3

Bến Lức

Sông Vàm Cỏ Đông

69

2,5

2,2

+ 0,3

Tân An

Sông Vàm Cỏ Tây

85

0,9

0,4

+ 0,5

Vàm Kênh

Sông Cửa Tiểu

2

22,6

22

+ 0,6

Hòa Bình

Sông Cửa Tiểu

18

12,6

8,1

+ 4,5

Bình Đại

Sông Cửa Đại

4

25,2

20,4

+ 4,8

Giao Hòa

Sông Cửa Đại

33

4,1

0,4

+ 3,7

An Thuận

Sông Hàm Luông

10

25,1

18

+ 7,1

Sơn Đốc

Sông Hàm Luông

20

11,1

4,6

+ 6,5

Bến Trại

Sông Cổ Chiên

10

22,5

17,1

+ 5,4

Hương M

Sông Cổ Chiên

25

5,3

1

+ 4,3

Hưng Mỹ

Sông Cổ Chiên

17

10,1

8,2

+ 1,9

Trà Vinh

Sông Cổ Chiên

28

4,3

1,8

+ 2,5

Trà Kha

Sông Hậu

7

8,9

7

+ 1,9

Cầu Quan

Sông Hậu

32

3,4

1,9

+ 1,5

Trần Đề

Sông Hậu

4

18

13,1

+ 4,9

Đại Ngãi

Sông Hậu

30

4,3

1

+ 3,3

Xẻo Rô

Sông Cái Lớn

4

10,8

17

-6,2

Gò Quao

Sông Cái Lớn

34

8,2

4,8

+ 3 ,4

Nguồn: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, tháng 3/2015
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9

10

Cl-(%)

9

Lúa

Lúa Tôm

Tôm

8

8

7

7

6

6

Lúa Tôm

Lúa

5

5

4

4

3

3
2

2

1

1

0

Tôm

2009

2010

2011

2012

0
-1

2009

2010

2011

2012

b)

a)

Biểu đồ 6.6. Diến biến Cl- theo loại hình sử dụng đất tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2009 - 2012
(a: đất tầng mặt 0 - 30 cm; b: đất tầng 2 30 - 60 cm)
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Nam, Viện Môi trường nông nghiệp 2012

Đất tại các vùng nhiễm mặn có nồng độ
Cl- khá cao, trong giới hạn từ mặn đến rất
mặn (Biểu đồ 6.6).
Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất
như nuôi trồng thủy sản hoặc diêm nghiệp
cũng là một trong những nguyên nhân làm
gia tăng tình trạng xâm nhập mặn. Điển
hình nơi nhiễm mặn nặng nhất của tỉnh Cà
Mau là khu vực giáp ranh giữa vùng trồng lúa
và nuôi tôm do người dân phá đê, đưa nước
mặn vào vùng nước ngọt để nuôi trồng thủy
sản; hoặc như ở Ninh Thuận, hoạt động sản
xuất muối quy mô lớn tại đồng muối Quán
Thẻ đã làm cho đất và nước trong khu vực bị
nhiễm mặn nghiêm trọng.

6.2.2. Ô nhiễm đất

6.2.2.1. Do sử dụng không hợp lý phân bón
hóa học và thuốc BVTV trong nông nghiệp
Phân bón hóa học được sử dụng phổ
biến trong sản xuất nông nghiệp do ưu thế
về chi phí và hiệu quả nhanh đối với cây
trồng. Theo kết quả nghiên cứu, cây trồng
hấp thụ trung bình khoảng 40 - 50% lượng
phân bón (hấp thụ phân đạm khoảng 3045%, phân lân 40 - 45%, phân kali 5060%). Lượng phân bón còn lại được thải
ra môi trường.
Tại một số vùng chuyên canh nông
nghiệp, mức độ sử dụng phân bón khá cao,
vượt so với mức khuyến cáo nhiều lần, điều
đó dẫn đến dư lượng phân bón tồn đọng
trong đất là khá lớn, làm ô nhiễm môi trường
đất (Bảng 6.5 và Bảng 6.6).
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Bảng 6.5. Mức độ sử dụng phân lân và kali trên một số cây trồng chính
tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Đơn vị: kg/ha

Cây trồng

Super lân

Clorua kali

Trung bình

Khuyến cáo

Trung bình

Khuyến cáo

Lúa

453,8

70

150,2

70

Ngô

448,9

90

136,2

130

Sắn

219,2

40

112,8

70

Lạc

412,8

90

134,4

90

Nguồn: Tạp chí KH - CN Nghệ An, số 10/2014

Bảng 6.6. Mức độ sử dụng đạm, lân, kali trên một số vùng chuyên canh nông nghiệp

Đơn vị: kg/ha/năm
Địa phương

Đạm

Lân

Kali

Hiệp Hòa - Bắc Giang

Chuyên canh lúa

194

127

133

Yên Định - Thanh Hoá

Chuyên canh lúa

47 - 252

68 - 136

25 - 196

Đức Trọng,
huyện Đơn Dương
và Đà Lạt - Lâm Đồng

Chuyên canh
hoa màu

300 - 1.000

200 - 600

200 - 500

Nguồn: Viện Môi trường nông nghiệp, 2012

Phân bón hóa học, thuốc BVTV trong
nông nghiệp được sử dụng phổ biến ở tất cả
các vùng nông thôn và có xu hướng tăng qua
các năm. Cùng với đó là việc sử dụng phân
bón tùy tiện hoặc không tuân thủ quy trình
kỹ thuật vẫn chưa được quản lý, kiểm soát...
Kết quả đánh giá chất lượng đất ở nhiều
vùng canh tác trong cả nước cho thấy, hệ
quả của việc sử dụng phân bón không hợp
lý là đất bị chua hóa. Kết cấu đất suy giảm,
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có sự tích đọng hàm lượng các chất Nitrat,
Amoni và một số kim loại nặng.
Tại một số khu vùng chuyên canh nông
nghiệp ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam
qua quan trắc nhiều năm có phản ứng chua
đến trung tính, giá trị pHKCl dao động trong
khoảng 4,56 - 6,62 (Biểu đồ 6.7 và Biểu
đồ 6.8).

MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Khung 6.11. Chất lượng đất vùng chuyên canh nông nghiệp
Tại Lâm Đồng: kết quả nghiên cứu hơn 200 mẫu đất trồng rau bón phân vô cơ của tỉnh Lâm Đồng cho
thấy hàm lượng Lân và Kali dễ tiêu cao hơn so với các mẫu đất khác. Đất trồng vừa giảm năng suất do nghèo
kiệt chất hữu cơ và mất cân đối dinh dưỡng, vừa gây độc cho sản phẩm nông nghiệp. Bà con nông dân gọi
hiện tượng đất chỉ được bón phân vô cơ là đất bị chai và bị chua hóa.
Nguồn: http://khuyennonglamdong.gov.vn

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

7

6

5

4

3

2

1

0

Đoan Bái

Hoàng Lương

Đông Lỗ

Cánh đồng Cồn
Rú, Định Tiến

Hiệp Hòa – Bắc Giang

Cánh đồng Đổi
Quan, Định Tân

Cánh đồng
Chanh, Yên Định

Cánh đồng Quan
, Định Hưng

Yên Định – Thanh Hóa

Biểu đồ 6.7. Hàm lượng pHKCl trong đất tại một số vùng
chuyên canh nông nghiệp phía Bắc giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Bắc; Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Hiệp An, Hiệp Thạnh
Xuân
Phường 8 - Vạn Thành- Phường 12 Đạ Ròn - Lạc Xuân Đức Trọng - Đức Trọng Trường Đà Lạt
Đà Lạt
- Đà Lạt Đơn Dương Đơn Dương
Đà Lạt
Lâm Đồng

Biểu đồ 6.8. Hàm lượng pHKCl trong đất tại vùng
chuyên canh nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Trung và
Tây Nguyên, Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
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Nhìn chung, tại các vùng thâm canh
nông nghiệp hàm lượng các chất dinh dưỡng
N, P2O5, K2O tổng số tầng 0 - 30cm cao hơn
rất nhiều so với tầng 30 - 60cm do được đầu
tư phân bón thường xuyên (Biểu đồ 6.9).

N%

Ô nhiễm đất bởi phân bón hóa học trong
những năm gần đây có xu hướng tăng do việc
gia tăng liều lượng, tần suất sử dụng. Đất ở
nhiều vùng nông nghiệp có hàm lượng kim
loại nặng vượt mức cho phép đối với đất nông
nghiệp (Biểu đồ 6.10, 6.11, 6.12, 6.13).

P2O5 %

K2O %

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0-30 cm

30-60 cm

0-30 cm

HH7

30-60 cm

HH9

0-30 cm

30-60 cm

0-30 cm

HH11

30-60 cm

YĐ1

0-30 cm

30-60 cm

0-30 cm

YĐ3

Hiệp Hòa – Bắc Giang 1

30-60 cm

YĐ4

0-30 cm

30-60 cm

YĐ6

Yên Định – Thanh Hóa

Biểu đồ 6.9. Hàm lượng N, P, K tổng số tại vùng chuyên canh nông nghiệp
tại Hiệp Hòa - Bắc Giang và Yên Định - Thanh Hóa
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Bắc; Viện Môi trường nông nghiệp, 2014

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Hàm lượng As

QCVN 03:2008 (Đất nông nghiệp)

QCVN 03:2008 (Đất nông nghiệp)

20

45

18

40

16
As (mg/kg đất khô)

As (mg/kg đất khô)

35
30
25
20

14
12
10
8

15

6
10

4

5
0

2
Thành phố Lạng Sơn

thôn Đại Sơn- huyện Cao TT.Chi Lăng- huyện Chi
Lộc
Lăng

Xã Quang Lang - huyện
Chi Lăng

Biểu đồ 6.10. Hàm lượng As trong đất nông nghiệp
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2013
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015
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0

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Biểu đồ 6.11: Diễn biến hàm lượng As
trong đất trồng hoa Mê Linh - Hà Nội
giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường
Thành phố Hà Nội giai đoạn 5 năm (2011 - 2015)

MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Pb

Cu

QCVN 03: 2008 -Pb (Đất nông nghiệp)

QCVN 03: 2008 -Cu (Đất nông nghiệp)

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Đất trồng lúa - Hàm
Thuận Bắc

Đất trồng Thanh
Long- Hàm Thuận
Nam

Đất trồng lúa - Tánh
Linh

Đất trồng cao su Tánh Linh

Đất trồng đậu tương - Đất cà phê hồ Nhân
Đức Linh
Cơ

Bình Thuận

Đắk Nông

Biểu đồ 6.12. Hàm lượng Pb, Cu trong đất sản xuất nông nghiệp một số
khu vực nông thôn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Nông năm 2014
Nguồn: Sở TN & MT các tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông, 2014

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

QCVN 03: 2008 -Cu (Đất nông nghiệp)

80
70

Cu (mg/kg)

60
50
40
30
20
10
0

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

PB8

Điểm Quan trắc

Biểu đồ 6.13. Diễn biến hàm lượng Cu trong đất chuyên canh nông nghiệp
ở Lâm Đồng giai đoạn 2012 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PT nông nghiệp miền Trung - Tây Nguyên,
Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
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Bên cạnh phân bón hóa học, tình trạng
lạm dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh dịch
hại đối với cây trồng diễn ra ở hầu hết các địa
phương, việc không tuân thủ các quy trình kỹ
thuật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng
loại thuốc, sử dụng các loại thuốc trôi nổi trên
thị trường không được đăng ký, hàng giả, đóng
gói không đúng khối lượng... đã dẫn đến hậu
quả mất an toàn vệ sinh thực phẩm và làm ô
nhiễm môi trường đất.
Hóa chất BVTV tác động đến môi trường đất
thông qua nhiều con đường khác nhau như nước
thải từ kho chứa thuốc khi có sự cố xảy ra, nước
mưa chảy tràn qua các kho chứa đã bị xuống cấp,
lượng thuốc còn dư đọng lại trong chai bị quăng
xuống ao, hồ, sông hay lượng thuốc dư thừa trong
quá trình sử dụng quá liều lượng ngấm vào đất
cũng như mạch nước ngầm... Dư lượng hóa chất
BVTV ở một số vùng nông thôn đã có những dấu
hiệu gia tăng.
Bảng 6.7. Lượng thuốc BVTV sử dụng trong nông nghiệp ở tỉnh Nam Định
Lượng thuốc sử dụng (kg)
Huyện

Vụ xuân 2013

Vụ mùa 2013

Vụ xuân 2014

Vụ mùa 2014

Giao Thủy

16.600

23.600

21.900

32.400

Hải Hậu

22.800

29.200

28.900

42.400

Xuân Trường

10.100

13.900

13.800

21.700

Nam Trực

10.300

18.200

17.600

28.200

Trực Ninh

14.100

20.400

17.900

26.700

Nghĩa Hưng

23.500

33.100

33.100

45.900

Ý Yên

17.500

29.000

25.400

35.700

Vụ Bản

11.600

18.000

17.400

21.400

Mỹ Lộc

4.500

7.300

7.000

8.500

Thành phố

1.000

1.600

1.600

2.200

132.000

194.300

184.600

265.100

Tổng

Nguồn: Sở NN & PTNT tỉnh Nam Định, 2015
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Hàm lượng Diazinon

Hàm lượng Cypermethrin

QCVN 15:2008/BTNMT-Diazinon

QCVN 15:2008/BTNMT-Cypermethrin

0,25

mg/kg đất khô

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Biểu đồ 6.14. Diễn biến dư lượng thuốc BVTV trong đất
trồng rau Vân Nội, Huyện Đông Anh - Hà Nội
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội
giai đoạn 5 năm (2011 - 2015), 2015

Năm 2013

Năm 2014

0,02

mg/kg đất khô

0,015

0,01

0,005

0

Đ-HH01

Đ-HH02

Hiệp Hòa

Đ-TY01

Đ-TY02

Tân Yên

Đ-LG01

Đ-LG02

Lạng Giang

Đ-TP01

Đ-TP02

Tp. Bắc Giang

Đ-LN01

Đ-LN02 Đ-LNg01 Đ-LNg02 Đ-SĐ02

Lục Nam

Lục Ngạn

Đ-VY03

Đ-YD03

Sơn Động Việt Yên Yên Dũng

Đ-YT01

Đ-YT02

Yên Thế

Ghi chú: QCVN 15:2008/BTNMT - Dư lượng hóa chất BVTV: 0,1 mg/kg đất khô

Biểu đồ 6.15. Diễn biến dư lượng thuốc BVTV nhóm Pyrethoid
trong môi trường đất tỉnh Bắc Giang năm 2013 và 2014
Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, 2014
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6.2.2.2. Do các chất thải từ hoạt động công
nghiệp, xây dựng và sinh hoạt
Ô nhiễm đất thường do chất thải từ hoạt
động công nghiệp, xây dựng và sinh hoạt
gây ra.
Môi trường đất chịu tác động do các
chất ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, xây
dựng và sinh hoạt thể hiện rõ nhất ở các
vùng ven các đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh hoặc các vùng tập trung hoạt động
sản xuất công nghiệp, khai khoáng như Thái
Nguyên, Đồng Nai,...
Đất tại các khu vực chịu tác động của
các chất thải từ hoạt động công nghiệp,

Khung 6.12. Các nhóm chất thải gây ô nhiễm
môi trường đất
- Chất thải xây dựng như gạch, ngói, thuỷ
tinh, ống nhựa, dây cáp, bê tông,... trong đất rất
khó bị phân huỷ.
- Chất thải công nghiệp bao gồm các hóa
chất độc hại và các kim loại nặng như Chì, Kẽm,
Đồng, Niken, Cadimi... Chúng thường có nhiều
ở các khu khai thác mỏ, các khu công nghiệp,
các làng nghề tái chế kim loại và tích luỹ trong
đất trong thời gian dài. Các chất thải khí và
phóng xạ phát ra chủ yếu từ các nhà máy nhiệt
điện, các khu vực khai thác than, các khu vực
nhà máy điện nguyên tử, có khả năng tích luỹ
cao trong các loại đất giàu khoáng sét và chất
mùn. Khí thải tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với chất
lượng môi trường đất do chúng có khả năng kết
tụ hoặc hình thành mưa axit rơi xuống đất làm ô
nhiễm đất. Các chất thải gây ô nhiễm đất ở mức
độ cao là các chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, mầu vẽ,
công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp
sản xuất hoá chất.
Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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xây dựng và sinh hoạt đang đứng trước thực
trạng ô nhiễm kim loại nặng ngày một tăng.
Có hai nguyên nhân: (i) Chất thải của các
khu công nghiệp và dân cư; (ii) Chất thải
của các làng nghề chưa được xử lý, hoặc xử
lý chưa triệt để thải thẳng ra môi trường.
Các khu vực chịu tác động của nước
thải, chất thải làng nghề, đặc biệt làng nghề
tái chế, chất lượng đất bị suy giảm. Các điều
tra cho thấy, các mẫu đất bị tác động bởi
hoạt động tái chế sắt của làng nghề tái chế
Châu Khê - Bắc Ninh có hàm lượng kim loại
nặng trong vùng xấp xỉ hoặc vượt ngưỡng
cho phép từ 1,2 - 1,4 lần so với QCVN
03:2008/BTNMT đối với đất nông nghiệp.

Khung 6.13. Ô nhiễm môi trường đất
xung quanh một số khu xử lý chất thải
ở tỉnh Đồng Nai
Tại những vùng phụ cận khu chôn lấp chất
thải rắn phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa),
khu xử lý rác thải xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu)
và khu xử lý chất thải xã Túc Trưng (huyện Định
Quán) có hàm lượng asen trong đất vượt quy
chuẩn lần lượt là 1,05 lần; 4,12 lần và 1,27 lần
so với quy định cho phép. Riêng tại vùng phụ
cận khu xử lý chất thải Quang Trung, hàm lượng
đồng vượt 1,5 lần; crom và ni tơ trong đất cao từ
135 - 375mg/kg.
Kết quả quan trắc môi trường đất tại vị trí tiếp
nhận nguồn thải của KCN Hố Nai và KCN Biên
Hòa 1 cho thấy các chỉ tiêu về kim loại nặng
vượt tiêu chuẩn nhiều lần cho phép.
Nguồn: Trung tâm QTMT tỉnh Đồng Nai, 2013
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Biểu đồ 6.16. Hàm lượng Cu trong đất ở một số khu vực ven đô phía Bắc
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Bắc, Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
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Biểu đồ 6.17. Hàm lượng kim loại Cu (6.17a) và Pt (6.17b) trong đất chịu tác động của hoạt động làng nghề
tái chế Châu Khê - Bắc Ninh giai đoạn 2011 - 2014
Nguồn: Trạm QT&PTMT Đất miền Bắc; Viện Môi trường nông nghiệp, 2014
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6.2.2.3. Do các chất độc hóa học tồn lưu
Các điểm ô nhiễm chất độc hóa học
tồn lưu được phân làm hai loại chính là các
khu vực đất bị nhiễm dioxin do ảnh hưởng
chiến tranh (khu vực bị phun rải chất độc
hóa học và các sân bay quân sự) và các
kho thuốc BVTV. Theo Danh mục điểm tồn
lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng1,
hiện nay toàn quốc có 240 điểm tồn lưu hóa
chất BVTV tại 15 tỉnh/thành.
Đất bị nhiễm các loại hợp chất có hàm
lượng các chất độc cao, thời gian tồn lưu
trong môi trường lâu, khó phân hủy, khó xử
lý hoặc cải tạo. Tại các điểm tồn lưu hóa
chất BVTV thuộc loại ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng các chất tồn lưu chủ yếu gồm
Lindan vượt từ 37,4 đến 3458 lần, DDT
vượt từ 1,3 đến 9057,8 lần, Aldrin vượt
218,9 lần, DDD vượt 98,4 lần... so với
QCVN 15:20082.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương
đã thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua
các Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP) và Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF),
đã thu gom được hơn 500 tấn hóa chất
BVTV và đất nhiễm nặng tại các khu vực:
Núi Căng (Phú Bình, Thái Nguyên); Vực
Rồng (Tân Kỳ) và Hòn Trơ (Diễn Châu) ở
tỉnh Nghệ An và khu vực Thạch Lưu (Thạch
Hà, Hà Tĩnh) để đóng gói vào trong bao
bì và đưa đến xử lý tại nhà máy xi măng
Holcim (Hòn Chông, Kiên Giang).
Các khu vực bị nhiễm dioxin chủ yếu
tập trung tại miền Nam Việt Nam và được
chia thành hai khu vực bị ô nhiễm: các khu
vực bị phun rải (chiếm khoảng 2,63 triệu
ha, phân bố trên toàn miền Nam) và các
sân bay quân sự. Ước tính khoảng 15% tổng
diện tích đất khu vực miền Nam còn chịu
ảnh hưởng ở mức độ khác nhau từ các chất
độc hại sử dụng trong chiến tranh, trong đó
diện tích bị phun rải các chất có hoạt tính

Đến hết năm 2013, Bộ TN&MT cùng

2,4,5 - T chiếm 9,7% tổng diện tích. Ở một

các địa phương đã và đang xử lý 40 điểm,

số sân bay trước kia tàng trữ, vận chuyển

trong đó 10 điểm hoàn thành và 30 điểm

chất độc hóa học/dioxin thì hàm lượng

đang trong giai đoạn xử lý các điểm gây ô

dioxin trong đất có nơi lên đến 365.000 ppt

nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm

TEQ (Bộ TN&MT, 2015).

môi trường nghiêm trọng và đặc biệt
nghiêm trọng.
(1 + 2) Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch
xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ
thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
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Khung 6.14. Kết quả xử lý các điểm
tồn lưu thuốc BVTV tỉnh Điện Biên
Tại tỉnh Điện Biên, kết quả quan
trắc tại các khu vực kho thuốc BVTV
trên địa bàn tỉnh như khu vực kho Chi
cục BVTV tỉnh, kho thuốc BVTV thị
trấn Tuần Giáo, kho thuốc BVTV thị
trấn Tủa Chùa trong giai đoạn 20112012, hàm lượng DDT (mg/kg) trong
đất vượt QCVN 15:2008/TBMNT từ
1,34 - 3,86 lần. Đến năm 2012 - 2013
tỉnh Điện Biên đã xử lý, tiêu hủy lượng
thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn, do
vậy kết quả quan trắc năm 2013, 2014
tại các khu vực này không phát hiện
được hàm lượng DDT.
Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường
tỉnh Điện Biên, 2015

Khung 6.15. Ba điểm nóng về dioxin ở Việt Nam
Tại sân bay Biên Hòa các khu vực ô nhiễm rộng và
nằm rải rác tại các vị trí phía Bắc và phía Tây Nam của
sân bay. Trong đó, đáng chú ý nhất là 5 khu vực có hàm
lượng dioxin cao trên 1.000 ppt TEQ (tiêu chuẩn đất
cần xử lý của Việt Nam) với tổng diện tích đất ô nhiễm
lên đến 163.000m2.
Tại sân bay Đà Nẵng, hiện đã phát hiện 3 khu vực
có hàm lượng dioxin trong đất vượt quá 1.000 ppt TEQ.
Các khu vực này nằm ở phía Bắc sân bay và có tổng
diện tích lên đến 88.000m2. Đây là khu vực rất cần
được xử lý ô nhiễm triệt để vì chúng nằm trong thành
phố Đà Nẵng và gần với các khu dân cư.
Tại sân bay Phù Cát, diện tích đất bị ô nhiễm chỉ
vào khoảng 4.000m2 và tập trung tại duy nhất một điểm
trong sân bay.
Nguồn: Văn phòng BCĐ 33, Bộ TN&MT, 2015

Nguồn: http://www.baotainguyenmoitruong.vn/
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