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V

LỜI NÓI ĐẦU

ới khoảng 67% dân số cả nước, nông thôn Việt Nam đang trên con đường đổi
mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đã đem lại những thay đổi
đáng kể về đời sống, hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường nhiều vùng nông
thôn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển KT-XH mạnh mẽ là những nguy cơ không nhỏ về ô
nhiễm môi trường.
Môi trường nông thôn đang chịu những sức ép ngay từ chính các hoạt động sản xuất
và sinh hoạt của nông thôn, đồng thời còn chịu tác động từ hoạt động của các KCN, CCN
và khu vực đô thị lân cận. Đó chính là nguy cơ ô nhiễm môi trường từ trồng trọt, chăn nuôi,
nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, chế biến nông sản thực phẩm, phát triển làng nghề và
sản xuất công nghiệp. Ở một số vùng nông thôn, môi trường nước hoặc môi trường không
khí đã bị ô nhiễm cục bộ, đặc biệt việc quản lý CTR nông thôn chưa thực sự được coi trọng,
đã và đang là vấn đề bức xúc.
Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi
trường đã lựa chọn xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia chuyên đề về Môi trường nông
thôn. Báo cáo trả lời những câu hỏi: Điều gì đang gây sức ép đối với môi trường nông thôn?
Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nông thôn như thế nào? Ô nhiễm môi trường
nông thôn đã gây tác hại đến sức khoẻ cộng đồng và sự phát triển KT-XH ra sao? Chúng ta
đã, đang và sẽ phải làm gì để bảo vệ môi trường nông thôn?
Tham gia biên soạn Báo cáo có các cán bộ quản lý nhà nước, các nhà khoa học của
các viện nghiên cứu, trường đại học. Đặc biệt, Báo cáo đã nhận được sự quan tâm, tham
gia, đóng góp ý kiến của các Bộ/ngành, địa phương và nhiều chuyên gia. Phần lớn các số
liệu và thông tin sử dụng trong Báo cáo được cập nhật đến cuối năm 2014 và đều được cung
cấp chính thức từ các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm. Bộ Tài nguyên và Môi trường trân
trọng cảm ơn các tổ chức và các chuyên gia đã tham gia những ý kiến đóng góp quý báu.
Hy vọng, Báo cáo này sẽ hỗ trợ quá trình ra các quyết định về bảo vệ môi trường cũng
như công tác lập kế hoạch và quy hoạch phát triển KT-XH nông thôn, góp phần phát triển bền
vững đất nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cần thiết phục vụ công tác nghiên
cứu của các nhà khoa học và phổ biến thông tin cho cộng đồng cũng như những cá nhân có
quan tâm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
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TRÍCH YẾU
Báo cáo môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn phân tích các vấn đề liên
quan đến môi trường nông thôn ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014: Các đặc trưng của
khu vực nông thôn, quá trình đổi mới, phát triển nông thôn; các hoạt động phát triển kinh
tế nông thôn; diễn biến hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn; kết quả đã đạt được
và những tồn tại trong công tác quản lý; xác định các vấn đề môi trường bức xúc và định
hướng bảo vệ môi trường nông thôn trong thời gian tới.
Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình D-P-S-I-R (Động lực - Áp lực - Hiện trạng
- Tác động - Đáp ứng). Động lực gồm vấn đề đô thị hóa, sự phát triển các ngành KT-XH,…
ở nông thôn được trình bày trong Chương 1 tạo ra Sức ép lớn, đồng thời cũng là những
nguồn phát sinh chất thải ra môi trường (Chương 2), làm thay đổi hiện trạng chất lượng môi
trường khu vực nông thôn. Hiện trạng môi trường nông thôn được đánh giá trong Chương
3 gồm diễn biến môi trường không khí, môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất,
môi trường đất, hiện trạng thu gom và xử lý CTR. Chất lượng môi trường được đánh giá
thông qua việc so sánh kết quả quan trắc các thông số môi trường với các quy chuẩn Việt
Nam hiện hành. Sự suy giảm chất lượng và ô nhiễm môi trường ở nông thôn gây ra các
Tác động đến sức khoẻ người dân, hoạt động phát triển KT-XH, cảnh quan sinh thái và dẫn
đến xung đột môi trường, đó là những vấn đề được trình bày trong Chương 4. Việc phân
tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý và BVMT nông thôn là cơ sở xây dựng
nội dung phần Đáp ứng (Chương 5 và 6), gồm các giải pháp ưu tiên cho những vấn đề bức
xúc, những giải pháp tổng hợp và những giải pháp cho từng vùng miền nhằm quản lý hiệu
quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường
nông thôn và đảm bảo mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Để đánh giá chất lượng môi trường, Báo cáo sử dụng một số quy chuẩn kỹ thuật về
môi trường dưới đây:
- QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
- QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế.
- QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của
kim loại nặng trong đất.
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh.
- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong
không khí xung quanh.
- QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
- QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
- QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
ven bờ.
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- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn
lấp chất thải rắn.
Báo cáo gồm 6 chương.
Chương 1 Phát triển nông thôn và môi trường
Nông thôn Việt Nam ở mỗi vùng miền có những đặc trưng khác nhau về điều kiện tự
nhiên nên sự phát triển KT-XH cũng có nhiều đặc trưng và định hướng khác nhau, Với tổng
diện tích tương đương khoảng 80% diện tích toàn quốc, nông thôn giữ vai trò là vành đai
xanh, góp phần giữ cân bằng sinh thái giữa vùng nông thôn và thành thị. Nông nghiệp nông thôn giữ vị trí trọng tâm, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và cung cấp nguyên
liệu, hàng hóa cho công nghiệp và xuất khẩu. Với khoảng 67% dân số toàn quốc phân bố
ở các vùng nông thôn, đây là thị trường cung cấp lực lượng lao động dồi dào nhưng tỷ lệ
thất nghiệp và bán thất nghiệp cũng không nhỏ. Ước tính thu nhập bình quân đầu người
của người dân nông thôn còn thấp (1,6 triệu đồng/tháng) và tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.
Bên cạnh đó, thực tế quỹ đất phục vụ các lĩnh vực sản xuất ở nông thôn, đặc biệt là đất
nông nghiệp đang có xu hướng giảm do sức ép từ quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và
chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Các lĩnh vực sản xuất chính đã và đang phát triển mạnh ở nông thôn gồm trồng trọt,
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông lâm thủy sản, phát triển các cụm công
nghiệp, làng nghề và lâm nghiệp. Đây là những ngành đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế nước ta.
Hiện nay, cả nước đang trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50%
số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực tế triển khai cho thấy công cuộc đổi mới đang
đem lại nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng nông thôn đang được
đầu tư và nâng cấp, bao gồm đường giao thông, công trình điện, nước... Đây là tiền đề
để các ngành sản xuất nông thôn phát triển mạnh, đặc biệt đối với các lĩnh vực nông
nghiệp, thủy sản, làng nghề... Tuy nhiên, bất cập trong công tác quản lý đã và đang gây
áp lực đáng kể đến môi trường nông thôn và tác động đến chất lượng cuộc sống người
dân trong vùng.
Chương 2. Sức ép đối với môi trường nông thôn
Sức ép đối với môi trường nông thôn đến từ các hoạt động dân sinh và các hoạt động
sản xuất như trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng và chế biến thủy sản; chế biến nông sản thực
phẩm; phát triển làng nghề và phát triển công nghiệp. Thêm vào đó, môi trường nông thôn
đang phải chịu những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và vấn đề
thiên tai. Sức ép lên môi trường ở các vùng nông thôn đang có xu hướng gia tăng cả về số
lượng và mức độ ảnh hưởng. Mỗi vùng miền, địa phương khác nhau có những đặc trưng
và thế mạnh phát triển khác nhau nên sức ép đối với môi trường nông thôn cũng ở những
mức độ khác nhau.
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Các hoạt động sản xuất ở nông thôn phần lớn ở quy mô hộ gia đình, gần khu dân cư;
hình thức sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, chưa đầu tư cho hoạt động BVMT là những
nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng môi trường. Ngoài ra, vấn đề quy hoạch và
quản lý chưa hợp lý, chưa có hoặc vận hành không hiệu quả, không đúng quy chuẩn
các công trình xử lý nước thải, CTR, cũng là những áp lực không nhỏ đối với môi trường
nông thôn.
Chương 3. Hiện trạng môi trường nông thôn
Hiện trạng môi trường nông thôn được đánh giá trên chất lượng các thành phần môi
trường (1) không khí, (2) nước mặt, (3) nước dưới đất, (4) môi trường đất, (5) chất thải rắn
nông thôn.
Chất lượng môi trường được đánh giá dựa trên chuỗi số liệu quan trắc từ năm 2010
đến 2014 của các tỉnh thành trên cả nước và một số chương trình quan trắc của Trung tâm
Quan trắc môi trường - Tổng cục Môi trường. Phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường
nông thôn dựa vào so sánh các kết quả quan trắc với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
hiện hành.
Môi trường không khí: chất lượng môi trường không khí khu vực nông thôn còn khá
tốt, rất nhiều vùng chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Nồng độ các chất khí gây ô nhiễm vẫn nằm
trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Hiện tượng ô nhiễm cục bộ được ghi
nhận tại một số khu vực nông thôn gần điểm khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây
dựng; khu vực cụm công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, làng nghề và một số khu vực tập
trung hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý nhất là vấn đề ô nhiễm bụi. Ngoài ra,
ô nhiễm khí thải NH3, SO2 và NO2 cũng đã được ghi nhận tại một vài khu vực gần khu sản
xuất công nghiệp, làng nghề. Có sự khác biệt về thành phần cũng như mức độ ô nhiễm
không khí ở nông thôn tùy theo đặc điểm vùng miền và ngành nghề sản xuất.
Môi trường nước mặt: Môi trường nước mặt tại hầu hết các vùng nông thôn có thể sử
dụng cho mục đích tưới tiêu, nhiều nơi vẫn đạt yêu cầu chất lượng cho cấp nước sinh hoạt.
Tuy nhiên, các số liệu quan trắc cũng đã chỉ ra sự suy giảm chất lượng và ô nhiễm cục bộ
tại khu vực hạ lưu sông, khu vực ven đô, khu vực dân cư đông đúc, làng nghề… Vấn đề phổ
biến là ô nhiễm hữu cơ, vi sinh và chất dinh dưỡng. Một số điểm còn có dấu hiệu ô nhiễm
kim loại nặng. Miền Bắc, đặc biệt ĐBSH là nơi xảy ra nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường
nước mặt nhất do tập trung đông dân cư và các hoạt động làng nghề.
Môi trường nước dưới đất: Chất lượng nước dưới đất khu vực nông thôn phụ thuộc vào
đặc tính địa chất vùng chứa nước, sự thẩm thấu và rò rỉ nước bề mặt từ các hoạt động sản
xuất nông nghiệp, làng nghề… Nhìn chung, chất lượng nước dưới đất ở nông thôn còn khá
tốt, hầu hết các thông số đều có giá trị đạt QCVN 09:2008/BTNMT và có thể sử dụng tốt
cho mục đích sinh hoạt. Một vài điểm cục bộ có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh, kim loại nặng
và ô nhiễm chất hữu cơ.
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Môi trường đất: Quá trình thoái hóa đất đang làm ảnh hưởng đến 50% diện tích đất
nông nghiệp toàn quốc, trong đó phần lớn là nhóm đất đồi núi nằm ở khu vực nông thôn.
Bên cạnh đó tình trạng chất lượng đất bị ảnh hưởng do sử dụng bất hợp lý các loại phân
bón và thuốc BVTV cũng như ô nhiễm đất do các chất độc hóa học tồn lưu đang trở thành
vấn đề báo động ở một số tỉnh thành trên toàn quốc.
Chất thải rắn: Vấn đề phát sinh, thu gom và xử lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn
đang đặt ra nhiều thách thức. Bên cạnh đó, công tác thu gom và xử lý CTR từ các ngành
sản xuất (nông nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp) cũng gặp nhiều khó khăn.
Đáng quan tâm là vấn đề thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, chất thải chăn nuôi và
CTR làng nghề.
Chương 4. Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn
Ô nhiễm môi trường nông thôn gây ra những thiệt hại về KT-XH và tác động trực tiếp
đến cuộc sống người dân nông thôn, gây thiệt hại đến hoa màu, ảnh hưởng đến cảnh quan
nông thôn và gây ra những xung đột về môi trường. Tỷ lệ người mắc các bệnh có liên quan
đến ô nhiễm môi trường ở nông thôn có xu hướng gia tăng qua các năm, đặc biệt ở các
khu vực sản xuất đang bị ô nhiễm hoặc gần các nguồn gây ô nhiễm. Những năm gần đây,
nông thôn xuất hiện một số “làng ung thư” tại những khu vực nằm gần các cơ sở sản xuất
có hoạt động xả thải hóa chất độc hại.
Đối với các hoạt động phát triển kinh tế ở nông thôn, chất lượng môi trường suy giảm
và ô nhiễm làm giảm hiệu quả sản xuất và chất lượng các mặt hàng xuất khẩu ra thị trường
trong và ngoài nước. Một số ngành bị ảnh hưởng đáng kể gồm nuôi trồng thủy sản, sản
xuất nông nghiệp. Ô nhiễm môi trường cũng làm mất mỹ quan và suy giảm chất lượng môi
trường sinh thái là nguyên nhân ảnh hưởng đến hình ảnh ở nông thôn và tác động tiêu cực
đến ngành du lịch.
Xung đột môi trường ở nông thôn phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, làng
nghề, tiểu thủ công nghiệp... Xung đột chủ yếu giữa cộng đồng làm nghề và không làm
nghề, sản xuất làm phát thải ô nhiễm và người dân sống trong vùng chịu ảnh hưởng của ô
nhiễm. Đặc biệt đang nổi cộm là vấn đề xung đột liên quan đến quy hoạch các bãi rác tập
trung ở khu vực giáp ranh giữa các huyện xã cũng như lợi ích của người dân.
Chương 5. Quản lý môi trường nông thôn
Trong những năm qua, vấn đề quản lý và BVMT nông thôn đã nhận được sự quan tâm
của Đảng và Nhà nước. Các nội dung về quản lý môi trường nông thôn được điều chỉnh
bằng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thông qua việc lồng ghép vào các văn bản quản
lý môi trường nói chung hoặc lồng ghép vào các văn bản quản lý sản xuất chuyên ngành.
Bộ máy tổ chức quản lý môi trường nông thôn đang được củng cố và nâng cao năng lực.
Công tác nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong BVMT ở khu
vực nông thôn cũng đang được đẩy mạnh.
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Tuy nhiên, quản lý môi trường nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập chưa được
giải quyết ở các mức độ và cấp độ quản lý khác nhau. Văn bản quy phạm pháp luật chưa
đầy đủ, thiếu tính đồng bộ. Một số quy định pháp luật có liên quan đến BVMT khu vực
nông thôn thiếu tính khả thi. Vẫn còn tồn tại tình trạng chồng chéo trong phân công trách
nhiệm, có những mảng còn bỏ ngỏ trong cơ cấu tổ chức quản lý môi trường nông thôn,
trách nhiệm của đơn vị quản lý và thực thi chưa cao. Đầu tư cho quản lý và BVMT nông
thôn chưa nhận được sự quan tâm thích đáng, kinh phí từ trung ương hoặc địa phương
dành cho công tác BVMT khu vực nông thôn mới chỉ tập trung chủ yếu cho vấn đề nước
sạch, VSMT. Các hoạt động quản lý và kiểm soát chất thải từ khu vực nông thôn chưa
thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, vấn đề nhận thức của người dân về BVMT nông thôn còn
hạn chế.
Việc triển khai Chương trình nông thôn mới đã đạt một số thành công, tuy nhiên đánh
giá chung cho thấy nhóm các tiêu chí về môi trường rất khó thực hiện do chưa sát với tình
hình thực tế và thiếu tính khả thi. Đây là những thách thức không nhỏ đã và đang đặt ra
cho công tác quản lý môi trường nông thôn.
Chương 6. Những vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp
Một số vấn đề bức xúc, nổi cộm về môi trường nông thôn bao gồm: phát triển sản xuất
chưa quan tâm đến công tác BVMT; vấn đề thu gom và xử lý CTR sinh hoạt nông thôn còn
bỏ ngỏ; chưa kiểm soát được chất thải là bao bì, hóa chất BVTV; khó khăn trong kiểm soát
ô nhiễm môi trường làng nghề; công tác quản lý môi trường nông thôn còn đan xen, thiếu
đơn vị đầu mối quản lý; tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh
môi trường nông thôn còn thấp.
Để giải quyết các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý và BVMT nông thôn nói
chung, giải quyết những vấn đề môi trường nổi cộm nói riêng cần xây dựng các giải pháp
đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm và có lộ trình, kế hoạch để thực thi các giải pháp. Trong
đó, cần tập trung ưu tiên giải quyết trước và giải quyết từng bước các vấn đề môi trường
nổi cộm. Các giải pháp chung bao gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT nông
thôn; kiện toàn bộ máy thực thi công tác BVMT các cấp; huy động nguồn tài chính, tăng
đầu tư; tăng cường khâu kiểm tra, giám sát và các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật. Trước
mắt cần ưu tiên các giải pháp cho các vấn đề nổi cộm về môi trường nông thôn. Bên cạnh
đó, cần xem xét tới yếu tố vùng miền trong định hướng quản lý môi trường nông thôn.
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