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Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc 
chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một vùng lãnh thổ. Trong 30 
năm trở lại đây, số lượng đô thị nước ta đã tăng lên nhanh chóng cùng với sự mở rộng cả về 
quy mô và diện tích.

Sự phát triển của các đô thị có mối quan hệ qua lại tương ứng với trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội của các vùng, cùng với đó là sức ép không nhỏ của đô thị lên môi trường. 
Những đô thị có quy mô và tốc độ phát triển càng lớn thì sức ép lên môi trường càng cao. 
Ngược lại, ở các đô thị nhỏ, chất lượng môi trường còn khá tốt, chưa chịu nhiều tác động của 
các hoạt động phát triển. Trong suốt những năm qua, những vấn đề nổi cộm về môi trường đô 
thị luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý và cộng đồng dân cư.

Năm 2016, thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã lựa chọn chuyên đề “Môi trường đô thị” để xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia. Báo cáo tập trung các phân tích để làm rõ những vấn đề đặc trưng đối với môi 
trường đô thị, đó là: Những sức ép chính đối với môi trường đô thị là gì? Hiện trạng và diễn 
biến chất lượng môi trường các đô thị nước ta như thế nào, những vấn đề gì nổi cộm nhất đối 
với môi trường đô thị? Ô nhiễm môi trường đô thị đã có những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội ra sao? Chúng ta đã, đang và sẽ phải làm gì để bảo vệ 
môi trường đô thị?

Báo cáo được giới hạn phạm vi tập trung đánh giá về môi trường xung quanh (không 
bao gồm môi trường trong nhà và môi trường lao động) và các vấn đề có liên quan đối với khu 
vực nội thành, nội thị của các nhóm đô thị, là nơi môi trường chịu nhiều tác động của các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong năm 2016, ở nước ta xảy ra một số sự cố môi trường nổi cộm, điển hình là sự cố 
ô nhiễm môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung. Các sự cố này và các bài học kinh nghiệm đã 
được tổng hợp trong Phụ chương của báo cáo nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho cộng đồng.

Hy vọng, Báo cáo sẽ là nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định chính 
sách trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị gắn với bảo vệ  môi trường, góp 
phần phát triển bền vững đất nước.

TRẦN HỒNG HÀ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
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Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 với chủ đề về “Môi trường đô thị” 

đánh giá hiện trạng môi trường đô thị Việt Nam, từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nguyên 

nhân, các áp lực lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và chất 

thải rắn đô thị. Báo cáo cũng đánh giá những tác động của ô nhiễm môi trường và những đáp 

ứng của công tác quản lý, từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp để bảo vệ môi trường  

đô thị trong thời gian tới.

Báo cáo được xây dựng dựa trên mô hình Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - 

Đáp ứng (D-P-S-I-R). Động lực là quá trình đô thị hóa, phát triển dân số đô thị, tăng trưởng 

các ngành kinh tế như xây dựng, giao thông vận tải, y tế, thương mại dịch vụ, công nghiệp tạo 

ra Áp lực lớn làm thay đổi hiện trạng chất lượng môi trường ở khu vực đô thị. Hiện trạng môi 

trường được đánh giá gồm diễn biến trong giai đoạn 2012 - 2016 đối với môi trường không khí 

đô thị; môi trường nước (nước sạch đô thị, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven 

bờ); môi trường đất; hiện trạng phát sinh và xử lý CTR đô thị. 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 

hiện hành. Từ đó nhận định các vấn đề môi trường đô thị nổi cộm và những thách thức đặt ra 

đối với môi trường đô thị trong thời gian tới. Sự suy giảm chất lượng và ô nhiễm môi trường 

gây ra các Tác động đến sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển KT - XH và phát sinh xung 

đột môi trường. Việc phân tích thực trạng, những tồn tại trong công tác quản lý và BVMT đô 

thị là cơ sở xây dựng nội dung phần Đáp ứng gồm các giải pháp ưu tiên và giải pháp tổng thể 

nhằm quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, từng bước cải thiện, nâng cao chất 

lượng môi trường đô thị.

Báo cáo gồm 08 chương và 01 phụ chương:

Chương 1. Tổng quan phát triển đô thị Việt Nam

Với lịch sử phát triển từ nhiều thập kỷ trước, cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh 

mẽ, các đô thị nước ta vẫn đang tiếp tục gia tăng cả về số lượng và quy mô đô thị. Tính đến 

tháng 12 năm 2016, cả nước đã có 795 đô thị, với tỷ lệ đô thị hoá đạt 35,2%, gồm: 02 đô thị 

đặc biệt (Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), 17 đô thị loại I trong đó có 03 đô thị loại I trực thuộc 

trung ương (Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ), 25 đô thị loại II, 41 đô thị loại III, 84 đô thị loại 

IV và 626 đô thị loại V.

Phát triển và tăng trưởng đô thị ở nước ta nhìn chung là muộn và chậm hơn so với một 

số nước trong khu vực. Đô thị có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng và chênh lệch 

nhiều giữa các khu vực khác nhau về đặc điểm địa lý, cụ thể như khu vực đồng bằng, duyên 
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hải phát triển nhanh hơn vùng núi, vùng cao. Thực trạng chung hiện nay là các đô thị đều bị 

quá tải, tăng sức ép ở tất cả các mặt hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phần lớn các đô thị 

đều có hệ thống thoát nước chung cho cả nước mặt và nước thải, thiếu hệ thống thu gom và 

các trạm xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ đất cây xanh, công viên rất thấp so với tiêu chuẩn 

quy định, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn. Dân số đô thị tăng nhanh, đặc biệt là vấn đề di cư 

từ nông thôn ra thành thị đang là sức ép lớn gây ra tình trạng quá tải trong sử dụng hạ tầng.

Sự tăng trưởng các ngành kinh tế ở khu vực đô thị như xây dựng, công nghiệp, giao 

thông vận tải, y tế, thương mại - dịch vụ cũng như quá trình sử dụng và tiêu thụ năng lượng 

đã và đang tạo ra nhiều sức ép đối với môi trường ở khu vực đô thị. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 

khu vực đô thị gấp 1,5 - 2 lần trung bình cả nước, trong đó các ngành công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ, du lịch ở các thành phố lớn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu tổng sản phẩm trong 

nước. Việc xây mới, cải tạo, nâng cấp đô thị làm phát sinh lượng bụi lớn vào môi trường. Giao 

thông phát triển nhanh song hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu; mật độ phương 

tiện giao thông cá nhân quá cao gây ra tình trạng ùn tắc giao thông; chất lượng phương tiện 

kém, nhiều phương tiện cũ đã quá hạn sử dụng làm gia tăng lượng phát thải bụi và khí thải 

vào môi trường. Hiện có khoảng 13.500 cơ sở y tế công và tư tập trung ở khu vực đô thị làm 

phát sinh một lượng lớn nước thải và chất thải y tế. Số lượng trung tâm thương mại, chợ dân 

sinh tại các đô thị ngày càng nhiều. Hoạt động du lịch vẫn duy trì tăng trưởng ổn định qua các 

năm, số lượng lớn du khách tập trung tại các khu vực có danh thắng, các đô thị ven biển… tạo 

áp lực không nhỏ đối với môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ sở công nghiệp đơn 

lẻ nằm xen trong các khu đô thị với công nghệ lạc hậu đã và đang tiếp tục đưa một lượng lớn 

chất thải chưa được xử lý triệt để vào môi trường.

Chương 2. Môi trường không khí

Đối với môi trường không khí tại các đô thị, áp lực ô nhiễm chủ yếu do hoạt động giao 

thông vận tải, xây dựng, từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nội đô, hoạt động đun nấu, sinh 

hoạt của dân cư, quá trình xử lý rác thải và các nguồn ô nhiễm từ ngoại thành chuyển vào.

Hầu hết các đô thị lớn của nước ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí 

ngày càng gia tăng. Mức độ ô nhiễm giữa các đô thị rất khác biệt phụ thuộc vào quy mô đô 

thị, mật độ dân số, đặc biệt là mật độ giao thông và tốc độ xây dựng. Các đô thị nhỏ, các đô 

thị ở khu vực miền núi có môi trường không khí còn khá trong lành. Ô nhiễm không khí do bụi 

vẫn là vấn đề nổi cộm nhất ở các đô thị. Nồng độ bụi trong không khí ở đô thị thay đổi qua 

các tháng trong năm, theo diễn biến mùa, thể hiện rõ ở khu vực miền Bắc; khu vực miền Nam 

có sự khác biệt đáng kể giữa mùa khô và mùa mưa. Nồng độ bụi thay đổi theo quy luật trong 

ngày, thể hiện rõ nhất tại các khu vực gần trục giao thông. Tiếng ồn đô thị chủ yếu phát sinh 

từ hoạt động giao thông, mức ồn lớn thường được ghi nhận trên các trục giao thông. Ở các 
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tuyến phố chính, các khu dân cư gần đường giao thông, mức ồn hầu hết đều xấp xỉ hoặc vượt 

ngưỡng cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT.

Các chất khí SO2, CO về cơ bản vẫn có giá trị đạt quy chuẩn cho phép, riêng khí O3, 

NO2 đã có dấu hiệu ô nhiễm trong một số năm gần đây. Ghi nhận cục bộ tại một số thời điểm, 

ô nhiễm NO2 xuất hiện tại khu vực giao thông trong một số đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí 

Minh, Hạ Long và có xu hướng tăng.

Chương 3. Môi trường nước

Trong những năm qua, hoạt động cấp nước tại các đô thị đã có chuyển biến tích cực, 
hệ thống cấp nước ngày càng được cải thiện, hầu hết các thành phố, thị xã đã có hệ thống 
cấp nước. Tính đến tháng 6/2015, cả nước có gần 100 doanh nghiệp cấp nước, quản lý trên 
500 hệ thống cấp nước lớn, nhỏ tại các đô thị toàn quốc. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp 
nước sạch là 81%, mức sử dụng nước sinh hoạt bình quân đạt 105 lít/người/ngày đêm. Tuy 
nhiên, tình hình cấp nước đô thị vẫn còn nhiều bất cập do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, cộng 
với sự gia tăng dân số, nên việc đầu tư phát triển cấp nước chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, 
phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước còn thấp, chất lượng dịch vụ cấp nước cũng chưa ổn định. 
Tỷ lệ thất thoát nước trong hệ thống cấp nước đô thị của nước ta còn cao, trung bình khoảng 
26 - 29%. Chất lượng nước của một số trạm cấp nước còn chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Môi trường nước khu vực đô thị đang chịu sức ép rất lớn từ các nguồn thải từ các hoạt 
động sinh hoạt của người dân và các hoạt động phát triển kinh tế, điển hình là nước thải sinh 
hoạt, nước thải y tế và nước thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Tỷ lệ phần trăm 
lượng nước thải được xử lý còn khá thấp đã ảnh hưởng lớn đến hiện trạng chất lượng môi 
trường nước ở đô thị. Tại các sông chảy qua khu vực đô thị, chất lượng nước một số đoạn 
sông đã bị suy giảm. Đối với những sông có lưu lượng nước lớn, khả năng tự làm sạch tốt, 
chất lượng nước sông khá ổn định, điển hình như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai. 
Đối với những sông có lưu lượng nước nhỏ hơn, khả năng phục hồi hạn chế, chất lượng nước 
bị suy giảm đáng kể ở các khu vực chảy qua nội thành, nội thị, điển hình như sông Nhuệ, sông 
Cầu, sông Sài Gòn... Trên cùng một lưu vực sông, những đoạn chảy qua các đô thị lớn có 
chất lượng nước bị suy giảm rõ rệt so với các đoạn sông chảy qua các đô thị nhỏ. Nước mặt 
ở các sông, hồ, kênh, mương nội thành, nội thị hầu hết đã bị ô nhiễm. Mặc dù đã có những nỗ 
lực cải thiện thông qua các dự án cải tạo nhưng ô nhiễm nước mặt tại các khu vực này vẫn 
đang là vấn đề nổi cộm tại hầu hết các đô thị hiện nay. Tại nhiều đô thị, các kênh, mương, hồ 
nội thành đã trở thành nơi chứa nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, điển hình như tại Hà 
Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Ô nhiễm nước mặt trong khu vực nội thành xảy ra không chỉ ở các thành 
phố lớn mà tại các đô thị nhỏ, đây cũng đang là vấn đề nổi cộm ở nhiều địa phương. Vấn đề 
ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh. Cục bộ tại một số khu vực, 

mức độ ô nhiễm đã khá nghiêm trọng.
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Phần lớn chất lượng nước dưới đất khu vực đô thị còn tương đối tốt, chủ yếu tập trung 

ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Tuy nhiên tại một số khu vực đô thị, thành 

phố lớn, ghi nhận nước dưới đất đã bị ô nhiễm và suy thoái. Điển hình như ô nhiễm Amoni, 

kim loại nặng (Mn, As, Pb) ở đồng bằng Bắc Bộ; vấn đề nhiễm mặn ở một số khu vực thuộc 

duyên hải miền Trung, hạ lưu sông Đồng Nai, các tỉnh ven biển ĐBSCL.

Nước biển tại một số đô thị ven biển đã có hiện tượng ô nhiễm chất hữu cơ, TSS, dầu 

mỡ khoáng như Quảng Ninh, Đà Nẵng… Đặc biệt, việc tập trung phát triển các khu kinh tế ven 

biển trong thời gian gần đây đã dẫn đến nguy cơ xảy ra ô nhiễm và sự cố môi trường do hoạt 

động kiểm soát, xử lý chất thải không được quản lý chặt chẽ.

Chương 4. Môi trường đất

Quỹ đất đô thị tăng trong thời gian qua đã góp phần hình thành hệ thống mạng lưới đô 

thị phân bố tương đối hợp lý trên các vùng lãnh thổ cả nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiện nay, tỷ lệ đất dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng còn thấp 

(chiếm khoảng 29,78%), nhiều đô thị chỉ chiếm khoảng 10 - 15% diện tích đất đô thị. Phần lớn 

diện tích đất dành cho công trình nhà ở, khu văn phòng. Bên cạnh đó, diện tích đất dành cho 

đất cây xanh, diện tích mặt nước (ao, hồ), diện tích đất sân chơi và các công trình công cộng 

khác còn thiếu, chưa đáp ứng các yêu cầu về phát triển đô thị bền vững. Chuyển đổi mục đích 

sử dụng ở khu vực đô thị diễn ra tập trung ở 3 nhóm đất: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi 

nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Đáng chú ý là sự gia tăng diện tích của nhóm đất phi 

nông nghiệp do nhu cầu mở rộng diện tích đất đô thị từ các loại đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, 

trong các đô thị còn xảy ra thực trạng nhiều diện tích mặt nước, cây xanh bị san lấp, chuyển 

đổi; nhiều dự án quy hoạch diện tích dành cho công trình công cộng bị sử dụng sai mục đích.

Môi trường đất tại các khu đô thị có nguy cơ bị ô nhiễm do chịu tác động từ nước thải 

sinh hoạt, các chất thải của hoạt động công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt và các bãi chôn lấp 

rác thải, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Một số 

đô thị còn chịu ảnh hưởng từ các điểm chứa chất độc hóa học tồn lưu, điển hình là khu vực 

sân bay Tp. Đà Nẵng.

Chương 5. Phát sinh và xử lý chất thải rắn

Tình hình phát sinh và xử lý CTR ở khu vực đô thị vẫn là một trong những vấn đề môi 

trường nổi cộm trong nhiều năm qua. Theo thống kê, đến năm 2015, lượng CTR sinh hoạt 

phát sinh ở khu vực đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày với mức gia tăng trung bình 12% mỗi năm. 

Chất thải rắn sinh hoạt đô thị có tỷ lệ hữu cơ vào khoảng 54 - 77%, chất thải có thể tái chế 

(thành phần nhựa và kim loại) chiếm khoảng 8 - 18%. Chất thải nguy hại còn bị thải lẫn vào 

chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%. Chất thải rắn y tế phát sinh là 600 

tấn/ngày với mức độ gia tăng khoảng 7,6% mỗi năm. Đối với CTR công nghiệp khu vực đô thị, 
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hiện chưa có thống kê con số cụ thể nhưng ước tính khối lượng CTR công nghiệp phát sinh 

trong các khu vực đô thị khá cao, tập trung ở các ngành cơ khí, dệt may, da giầy và thực phẩm. 

Ước tính lượng CTNH trong CTR công nghiệp chiếm tỷ lệ khoảng 20 - 30%.

Công tác phân loại, thu gom và xử lý CTR đã đạt được những kết quả nhất định. Tỷ lệ 

thu gom và xử lý CTR sinh hoạt trung bình đạt khoảng 85% vào năm 2014 và tăng lên 85,3% 

trong năm 2015. Công nghệ xử lý CTR sinh hoạt phổ biến là chôn lấp, ủ phân hữu cơ và đốt. 

Tại khu vực đô thị, tỷ lệ CTR sinh hoạt được chôn lấp trực tiếp khoảng 34%, tỷ lệ CTR sinh 

hoạt được giảm thiểu hoặc tái chế tại các cơ sở xử lý đạt khoảng 42% và lượng CTR còn lại 

là bã thải của quá trình xử lý được chôn lấp chiếm khoảng 24%. Phần lớn CTR sinh hoạt đô 

thị chưa phân loại tại nguồn, tại một số đô thị lớn, hoạt động này mới chỉ được triển khai thí 

điểm tại một số phường, quận. Theo số liệu báo cáo của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ 

Y tế), tỷ lệ thu gom CTR y tế tiếp tục tăng qua các năm và đạt tỷ lệ khá cao, có khoảng hơn 

90% bệnh viện thực hiện thu gom hàng ngày và có thực hiện phân loại chất thải từ nguồn. Tuy 

nhiên, công tác quản lý vẫn còn gặp một số hạn chế như phương tiện thu gom còn thiếu và 

chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn, không có các trang thiết bị đảm bảo cho quá trình 

vận chuyển được an toàn. Công nghệ xử lý CTR y tế chủ yếu bằng các lò đốt. Hiện nay, một 

số công nghệ xử lý chất thải y tế bằng phương pháp không đốt được khuyến khích và ưu tiên 

phát triển. Đối với CTR công nghiệp, lượng thu gom, xử lý CTR thông thường gia tăng qua 

các năm. Một số loại CTR được chính cơ sở tận dụng tái sử dụng, tái chế. Một phần được xử 

lý thông qua hợp đồng với Công ty môi trường đô thị. Đối với chất thải công nghiệp nguy hại, 

được thu gom, xử lý bởi các đơn vị có chức năng, được cơ quan quản lý cấp phép thực hiện.

Chương 6. Tác động của ô nhiễm môi trường đô thị

Ô nhiễm môi trường gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, những thiệt hại 

về kinh tế cũng như các vấn đề xã hội. Đối với khu vực đô thị, những tác động chủ yếu là do 

ô nhiễm không khí, nước và CTR.

Ô nhiễm môi trường không khí gây ra những tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. 

Tỷ lệ người dân ở các đô thị lớn mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí chiếm tỷ lệ 

khá cao, trong đó, trẻ em là nhóm đối tượng chịu tác động lớn nhất. Theo báo cáo của WHO, 

ước tỉnh có khoảng 2/3 trường hợp tử vong và giảm tuổi thọ do ô nhiễm không khí xảy ra ở các 

nước đang phát triển thuộc châu Á. Ở nước ta, tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp ở các đô thị lớn 

như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh cao hơn các đô thị khác. Ô nhiễm không khí cũng gây ra những 

thiệt hại về kinh tế do những chi phí bỏ ra để chữa trị bệnh tật và các chi phí gián tiếp do mất 

ngày công lao động của người bệnh và người chăm sóc.

Ô nhiễm môi trường nước tại các đô thị tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành nội thị, 

thường gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan 
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đô thị và ảnh hưởng tới chất lượng nước của các nguồn tiếp nhận. Ô nhiễm môi trường nước 

còn gây ra những thiệt hại về kinh tế do những chi phí bỏ ra để khắc phục, cải thiện tình trạng 

ô nhiễm.

Rác thải đổ thải bừa bãi, công tác thu gom, vận chuyển CTR không đảm bảo vệ sinh ở 

nhiều đô thị đã và đang gây ra những tác động xấu tới đời sống sinh hoạt người dân, gây mất 

mỹ quan đô thị. Tại các khu vực có hoạt động du lịch phát triển, ô nhiễm CTR gây ấn tượng 

xấu tới du khách, làm giảm lượng khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng. Việc thu gom, xử 

lý CTR cũng đang là gánh nặng kinh tế cho ngân sách nhà nước do phần kinh phí chi trả cho 

các hoạt động này chủ yếu vẫn do nhà nước bao cấp. Phần thu phí vệ sinh tại các hộ gia đình, 

cơ sở sản xuất kinh doanh mới chỉ đủ hỗ trợ cho hoạt động thu gom tại chỗ.

Chương 7. Quản lý môi trường đô thị

Trong thời gian qua, các quy hoạch phát triển đô thị gắn với BVMT và các kế hoạch, 

chương trình BVMT khu vực đô thị đã được ban hành cả ở cấp quốc gia và địa phương. Tuy 

nhiên, công tác triển khai thực hiện quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Thách thức lớn nhất 

là số lượng đô thị tăng lên nhưng chất lượng của các đô thị chưa được quan tâm đúng mức. 

Bên cạnh đó, hệ thống đô thị Việt Nam cũng đang đối diện với những thách thức mới nảy 

sinh do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là tại các đô thị ven biển. 

Nghiên cứu, triển khai quy hoạch và xây dựng đô thị xanh trở thành xu hướng chung của các 

nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc phát triển đô thị xanh ở Việt Nam gặp nhiều trở ngại cả về 

hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Trong những năm qua, công tác quản lý môi trường nói chung, môi trường đô thị nói 

riêng đã được quy định khá cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, từ 

các quy định chung về bảo vệ môi trường khu vực đô thị cho đến các quy định về bảo vệ môi 

trường không khí, nước, đất và vấn đề quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, từ việc ban hành các 

văn bản quy phạm pháp luật đến việc triển khai thực thi trong thực tế còn một khoảng cách 

khá xa. Thực tế cho thấy, vẫn còn những văn bản, quy định triển khai chưa hiệu quả hoặc việc 

các đơn vị thi hành chưa nghiêm túc. Nguồn đầu tư cho các dự án, chương trình về BVMT đô 

thị đã nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Chính phủ song vẫn chưa đủ để đáp ứng 

với những diễn biến ngày càng phức tạp của các vấn đề môi trường. 

Hoạt động quan trắc, công bố thông tin cũng như công tác nâng cao nhận thức và huy 

động sự tham gia của cộng đồng trong BVMT đô thị cũng đạt được những kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý môi trường cũng cho thấy 

còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Những phân tích, đánh giá về những khó khăn, hạn 

chế trong công tác quản lý môi trường đô thị sẽ là cơ sở để nhìn nhận về những thách thức 
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trong công tác quản lý và BVMT đặt ra, từ đó có những định hướng BVMT đô thị và đề xuất 

giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Chương 8. Những vấn đề môi trường đô thị nổi cộm và đề xuất giải pháp

Một số vấn đề môi trường đô thị nổi cộm được nhận định bao gồm: Ô nhiễm bụi tại 

các khu vực đô thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao; Ô nhiễm môi trường nước tại các sông 

hồ, kênh rạch nội thành, nội thị vẫn diễn biến phức tạp; Vấn đề úng ngập tại các đô thị có xu 

hướng mở rộng và gia tăng; Suy giảm mực nước dưới đất tại các đô thị khu vực đồng bằng 

và xâm nhập mặn tại các đô thị ven biển đang trở nên phổ biến; Tỷ lệ CTR đô thị được xử lý 

đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh môi trường còn thấp, công nghệ xử lý còn lạc hậu và chưa phù hợp 

với điều kiện thực tế; Vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững, gắn 

với BVMT vẫn đang đứng trước nhiều thách thức.

Để giải quyết, khắc phục các vấn đề về môi trường đô thị, trước tiên cần ưu tiên các 

giải pháp nhằm từng bước khắc phục, giải quyết các vấn đề môi trường nổi cộm. Tiếp theo 

đó, trên cơ sở những định hướng, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chỉ 

thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo 

vệ môi trường, báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể đối với công tác bảo vệ môi 

trường đô thị bao gồm: hoàn thiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị và 

quy hoạch đô thị gắn với phát triển bền vững; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm và phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và huy động 

nguồn lực cho bảo vệ môi trường đô thị; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 

đầu tư tài chính đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và đẩy mạnh huy động sự tham gia 

của cộng đồng trong bảo vệ môi trường đô thị.

Phụ chương. Sự cố môi trường nổi cộm trong năm 2016 và một số bài học 
kinh nghiệm

Trong thời gian qua, ở nhiều nơi trên cả nước, đã xảy ra khá nhiều vụ việc, sự cố về 

môi trường mà nguyên nhân là do hoạt động phát triển KT - XH. Một số vụ có phạm vi tác động 

ở quy mô lớn và gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường. Điển hình như sự cố ô nhiễm môi 

trường biển 4 tỉnh miền Trung do nước thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Sự cố này đã gây 

ra những thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường. Đến nay, sau 01 năm kể từ khi xảy ra sự 

cố, Chính phủ và các địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện giám sát chất lượng môi trường 

biển, hoạt động xả thải và việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của Công 

ty Formosa, thực hiện giám sát định kỳ đối với các hải sản được khai thác tại 4 tỉnh nhằm đảm 

bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho nhân dân, hướng dẫn cho người dân trong các hoạt 

động nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ bình thường đối với tất cả các phương thức nuôi; 

khai thác hải sản trên các vùng biển... 
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 Bên cạnh sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, trong năm 2016, ở nhiều nơi 

trên cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ việc, sự cố về môi trường mà nguyên nhân đều từ các 

hoạt động phát triển công nghiệp, do công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất còn kém. 

Qua hàng loạt sự cố môi trường đã xảy ra trong thời gian qua, vấn đề kiểm soát các 

nguồn gây ô nhiễm nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường hay tăng cường năng 

lực phòng ngừa, ứng phó đối với các sự cố môi trường là vấn đề cần được ưu tiên triển khai 

đúng mức và kịp thời. Bắt đầu từ việc giám sát, đánh giá đúng mức độ tác động tới môi trường 

của các dự án ngay từ khi xây dựng, phê duyệt các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có 

nguy cơ tác động xấu tới môi trường, cho đến việc đầu tư, tăng cường năng lực cho hệ thống 

giám sát, cảnh báo ô nhiễm và ứng phó với các sự cố môi trường đáp ứng yêu cầu thực tế. 



tổng quan phát triển 
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TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1. Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, 12/2016

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Việt Nam đã có lịch sử phát triển đô 

thị từ rất lâu đời. Đến thập kỷ 90, số lượng 

đô thị đã lên đến khoảng 500 đô thị. Kể từ 

đó đến nay, số lượng đô thị tiếp tục tăng 

lên nhanh chóng. Tính đến tháng 12 năm 

2016, cả nước đã có 795 đô thị, với tỷ lệ đô 

thị hoá đạt 35,2%1,  gồm: 02 đô thị đặc biệt 

(Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), 17 đô thị loại 

I trong đó có 03 đô thị loại I trực thuộc TW 

(Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ), 25 đô 

thị loại II, 41 đô thị loại III, 84 đô thị loại IV 

và 626 đô thị loại V (Phụ lục 1). 

Theo đánh giá của WB, Việt Nam 

đang đô thị hóa nhanh chóng, từ đó dẫn 

tới không gian và dân số tại các đô thị tăng 

nhanh. Hai thành phố lớn Hà Nội và Tp. Hồ 

Chí Minh đang phát triển nhanh hơn nhiều 

so với tất cả các thành phố khác. Trên thực 

tế, hai thành phố này chi phối phát triển đô 

thị của cả quốc gia.

1.1.1. Đặc điểm đô thị hóa và đặc 
điểm quy hoạch sử dụng đất đô thị 
ở nước ta

Theo quy luật khách quan, đô thị 

hóa phải bắt nguồn từ phát triển nền kinh tế 

phi nông nghiệp (công nghiệp, thương mại, 

dịch vụ…) dần dần thay thế cho nền kinh tế 

nông nghiệp. Tuy nhiên, khác với các quốc 

gia trong khu vực và trên thế giới, đô thị hóa 

của nước ta có đặc điểm là quá trình đô 
thị hóa nông thôn thành thành thị, biến đổi 

các làng, xã nông nghiệp thành các quận, 

phường của đô thị.

Phát triển và tăng trưởng đô thị ở 

nước ta nhìn chung là muộn và chậm hơn 

so với một số nước trong khu vực. Sự phát 

triển đô thị không đồng đều giữa các vùng 

và chênh lệch nhiều giữa các khu vực khác 

nhau về đặc điểm địa lý, cụ thể như các 

khu vực đồng bằng, duyên hải phát triển 

nhanh hơn vùng núi, vùng cao. Hơn nữa, 

việc quản lý hạ tầng kỹ thuật giữa các bộ 

ngành không nhất quán, đồng bộ dẫn đến 

những tác động không nhỏ đến môi trường, 

đặc biệt ở các đô thị lớn. Thực trạng chung 

hiện nay là các đô thị đều bị quá tải, tăng 

sức ép ở tất cả các mặt hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội.
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 Biểu đồ 1.1. Số lượng đô thị Việt Nam                
từ năm 1990 và dự báo đến năm 2025

Nguồn: WB; Bộ Xây dựng, 2016
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Hiện nay, mạng lưới đô thị cả nước 

được hình thành và phát triển trên cơ sở 

các đô thị trung tâm, gồm thành phố trung 

tâm cấp quốc gia, khu vực và quốc tế như: 

Thủ đô Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, các thành 

phố Hải Phòng, Đà Nẵng, và Huế; thành 

phố trung tâm cấp vùng như: Hạ Long, Việt 

Trì, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, 

Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma 

Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Cần Thơ; 

các thành phố, thị xã trung tâm cấp tỉnh, 

bao gồm 5 thành phố trung tâm quốc gia, 

khu vực và quốc tế, 12 đô thị là trung tâm 

cấp vùng đã kể trên và các thành phố, thị xã 

tỉnh lỵ khác; các đô thị trung tâm cấp huyện, 

bao gồm các thị trấn huyện lỵ và các thị xã 

là vùng trung tâm chuyên ngành của tỉnh và 

các đô thị trung tâm cấp tiểu vùng, bao gồm 

các thị trấn là trung tâm các cụm khu dân 

cư nông thôn hoặc là các đô thị vệ tinh, đô 

thị đối trọng trong các vùng ảnh hưởng của 

đô thị lớn, cực lớn2. Tuy nhiên, quá trình đô 

thị hóa diễn ra không đồng đều, chủ yếu 

ở 3 vùng trọng điểm phát triển KT - XH, ở 

vùng duyên hải, và một số đảo lớn như Phú 

Quốc, Côn Đảo, Vân Đồn, Cát Bà...     

Hệ thống đô thị nước ta đang phát 

triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng 

đô thị còn thấp. Hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông đô thị trong những năm qua tuy 

đã được cải thiện và nâng cấp, thể hiện qua 

các mặt, như: nhiều tuyến đường, cây cầu 

được xây dựng; chất lượng đường đô thị 

dần được cải thiện; các đô thị loại III trở 

2. Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch 
tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

lên hầu hết đã có các tuyến đường chính 

được nhựa hoá và xây dựng đồng bộ với 

hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng và 

cây xanh, nhưng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; trình độ 

và năng lực quản lý và phát triển đô thị còn 

thấp so với yêu cầu. Kết cấu hạ tầng đô thị 

yếu kém, quá tải không những không tạo 

điều kiện cho sự phát triển KT - XH đô thị, 

mà còn làm nảy sinh nhiều áp lực đối với 

môi trường.

Để phát triển đô thị hóa bền vững, 
chúng ta cần tiến hành xây dựng các hệ 
thống hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng kỹ 
thuật BVMT phải đi trước một bước. Trên 
thực tế, đô thị hóa ở nước ta nhiều nơi, 
nhiều lúc còn mang tính chủ quan; muốn 
nhanh chóng tăng dân số đô thị để được 
nâng cấp đô thị (như nâng cấp đô thị loại V 
thành loại IV, loại IV thành loại III…) nên đã 
mở rộng đô thị bằng cách ghép các làng xã 
có 100% sản xuất nông nghiệp vào đô thị để 
tạo thành các phường mới. Việc này đã tạo 
ra tình trạng có nhiều làng xã nông nghiệp 
tồn tại lâu dài trong đô thị và phát sinh các 
vấn đề rất nan giải đối với xây dựng và phát 
triển hệ thống kỹ thuật BVMT đô thị.    

Đất hạ tầng giao thông

Các đô thị nước ta tồn tại phổ biến 
tình trạng thiếu quỹ đất dành cho giao 
thông, tỷ lệ đất dành cho giao thông chưa 
đảm bảo theo yêu cầu. Theo số liệu thống 
kê, tại các đô thị lớn, các chỉ tiêu về hạ tầng 
giao thông chỉ đáp ứng được khoảng 35 - 
40% so với nhu cầu cần thiết, như: tại Hà 
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Nội, diện tích đất giao thông khoảng 
9,05%, 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 (Biểu đồ 1.2).

Các thành phố lớn trực thuộc 
TW có nhiều dự án về giao thông đô 
thị được triển khai, như: cải tạo, nâng 
cấp và xây mới các trục giao thông đối 
ngoại, cửa ô, trục giao thông hướng 
tâm, các nút giao đồng mức, khác mức, 
các đường vành đai, tuyến tránh, cầu 
vượt trong đô thị... Tuy nhiên, tình trạng 
ách tắc và tai nạn giao thông vẫn còn 
diễn ra rất phổ biến.

Giao thông tĩnh luôn luôn là vấn 
đề nan giải đối với các thành phố lớn. 
Theo các chuyên gia, quy hoạch đất 
sử dụng cho giao thông phải bao gồm 
đất cho các bãi đỗ xe (tối thiểu 1% diện 
tích đất đô thị, 10% đất khu trung tâm); 
trong khi đó hiện nay, đất cho giao 
thông tĩnh chưa đạt 1% (tiêu chuẩn của 
thế giới, các nước nói chung phải từ 3 - 
3,5%). Ngay cả các đô thị nhỏ, tỷ lệ đất 
dành cho giao thông tĩnh cũng nhỏ hơn 
nhiều so với yêu cầu cần thiết. Nguyên 
nhân một phần là do chi phí giải tỏa bồi 
thường quá cao nên diện tích đất cho 
bãi đỗ xe ít được quan tâm, một số nhà 
đầu tư lợi dụng đất bãi đỗ xe chuyển 
sang làm thương mại dịch vụ.

Không gian bãi đỗ tại các đô thị 
hiện nay chủ yếu vẫn là tận dụng vỉa 
hè và lòng đường trong khi các công 
trình bãi đỗ riêng hiện vẫn còn hạn chế 
và có công suất nhỏ. Thực tế cho thấy, 

Biểu đồ 1.2. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông                    
ở một số thành phố

Nguồn: Đánh giá Đô thị hóa ở Việt Nam, WB, 2011
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Khung 1.1. Vỉa hè Hà Nội và các nguy cơ bị 
chiếm dụng làm bãi đỗ xe 

Hầu hết các tuyến đường huyết mạch đều có vỉa 
hè, cây xanh đường phố và đèn đường. Ở các quận 
nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và 
Đống Đa), tỷ lệ vỉa hè cao - chiếm 80% hoặc cao 
hơn (Bảng 1.2). Hầu hết vỉa hè rộng từ 4m trở lên, 
rất ít đoạn đường không có vỉa hè. Tuy nhiên, ở các 
quận nội thành mới (Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 
Hoàng Mai, Long Biên và huyện Từ Liêm), diện tích 
vỉa hè nhìn chung còn thấp. Chất lượng công trình 
vỉa hè chưa đảm bảo. Vỉa hè thường bị nứt, gãy, mặt 
vỉa hè không bằng phẳng. Nhiều khu vực có vỉa hè 
nhỏ hẹp và không bó vỉa. Do thiếu công trình bãi đỗ 
phù hợp, vỉa hè thường được chiếm dụng làm bãi 
đỗ xe.

Nguồn: Nghiên cứu Thống kê đường và hè phố Hà Nội,                  
JICA, 2011

Quận Chiều dài 
đường (km)

Chiều dài 
vỉa hè (km)

Tỷ lệ vỉa 
hè so với 

đường (%)
Ba Đình 59 48 81

Hoàn Kiếm 68 58 85

Hai Bà Trưng 62 53 85

Đống Đa 51 41 80

Tây Hồ 34 15 44

Thanh Xuân 28 20 71

Cầu Giấy 47 26 55

Nguồn: Nghiên cứu Thống kê đường và hè phố Hà Nội, JICA, 2011

Bảng 1.1. Hiện trạng vỉa hè ở Hà Nội
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các bãi đỗ hiện nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu đỗ 
xe máy. Xu hướng sử dụng xe hơi tại các đô thị đang 
ngày càng tăng cao, do đó nhu cầu bãi đỗ xe cần phải 
tăng tương ứng. 

Hệ thống thoát nước: Phần lớn các đô thị đều có 

hệ thống thoát nước chung cho cả mặt nước và nước 

thải; hầu hết nước thải đều chưa được xử lý hoặc mới 

chỉ được xử lý sơ bộ chưa đạt tiêu chuẩn quy định; nhìn 

chung các đô thị đều thiếu hệ thống thu gom và các trạm 

XLNT tập trung. 

Trong những năm gần đây, đi cùng với sự phát 

triển về kinh tế, nhu cầu về nhà ở, sinh hoạt, giải trí của 

người dân cũng có những biến động mạnh mẽ. Để đáp 

ứng những nhu cầu đó, hàng loạt các khu đô thị mới 

đã được hình thành. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các 

khu đô thị mới thiếu các trạm XLNT. Đây là nguồn gây ô 

nhiễm môi trường và gây bức xúc cho người dân trong 

các khu đô thị mới.

Những năm gần đây, việc đầu tư vào hệ thống 

thoát nước đô thị được cải thiện đáng kể. Một số dự án 

đã và đang được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA tại 

các thành phố như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, Vinh,... Tuy nhiên, tình trạng ngập úng vẫn 

đang là mối quan tâm hàng ngày của các đô thị lớn, nhất 

là ở 2 đô thị loại đặc biệt là Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Hiện tượng ngập úng đô thị tại các thành phố 

lớn vẫn diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân một phần 

được chỉ ra là do nhiều ao, hồ, các khu đất trũng (đất 

ngập nước) bị san lấp, cống hóa nhiều dòng sông, 

kênh, mương, rạch thoát nước để xây dựng đô thị. Bên 

cạnh đó, hiện tượng này còn do BĐKH gây ra (Khung 

1.4). Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức 
khỏe người dân đô thị. 

Khung 1.2. Tỷ lệ đất dành cho 
giao thông của Hà Nội

Hiện nay, tỷ lệ đất dành cho giao 
thông của Hà Nội nói chung còn 
quá thấp, mới chỉ đạt dưới 10% 
đất xây dựng đô thị, trong khi 
đó tỷ lệ này phải đạt 20-26%. 
Mật độ đường thấp và phân bố 
không đều. Diện tích dành cho 
giao thông tĩnh thấp, chưa đến 
1% đất xây dựng đô thị, nhưng 
theo quy định phải đạt từ 3-5% 
đất xây dựng đô thị. Trong khi 
đó, việc mở rộng các tuyến giao 
thông trong khu vực nội đô rất 
khó khăn, cộng thêm chi phí cho 
công tác đền bù giải tỏa để mở 
rộng các tuyến đường là rất cao, 
gây sức ép lên ngân sách của 
thành phố.

Nguồn: Báo cáo số 427/BC-CP 
ngày 17/10/2016 của Chính phủ                        

về việc 3 năm thi hành Luật Thủ đô 

Khung 1.3. Thực trạng xử lý 
nước thải tại các khu đô thị 

mới ở Hà Nội

Khoảng một nửa khu đô thị mới 
có xây dựng trạm XLNT tập 
trung, còn lại một nửa chưa có 
trạm XLNT, gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Báo cáo 
giám sát của Hội đồng nhân dân 
Tp. Hà Nội về tình hình đầu tư 
các dự án khu đô thị mới năm 
2014 cho thấy: Trong quá trình 
thẩm định, phê duyệt, quy hoạch 
dự án đầu tư, các chủ đầu tư 
đều thiết kế trạm XLNT, song 
thực tế số dự án đưa vào vận 
hành trạm XLNT rất ít. Do đó, 
nước thải không được xử lý 
trước khi xả vào hệ thống thoát 
nước chung của thành phố.

Nguồn:  Sở Xây dựng Hà Nội, 2015
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Đất dành cho cây xanh đô thị 

Cây xanh đô thị đóng một vai trò rất 

quan trọng trong việc mang lại lợi ích cho con 

người, xã hội và môi trường trong đô thị. Cây 

xanh đô thị có tác dụng hấp thụ bức xạ nhiệt 

của mặt trời, làm giảm các “đảo nhiệt” và hấp 

thụ CO2 và các khí độc hại trong môi trường,  

tạo ra các không gian xanh nhằm duy trì cảnh 

quan xanh cho thành phố. Không gian xanh 

đóng góp một cách tích cực để tạo ra giá trị 

vật chất, tinh thần và môi trường sống không 

những cho cá nhân riêng rẽ mà còn cho cộng 

đồng dân cư trong đô thị.

Tuy nhiên, hiện nay, hệ thống cây xanh, 

công viên đô thị còn chưa được quan tâm đầu 

tư thích đáng; tỷ lệ đất cây xanh, công viên 

đạt rất thấp so với tiêu chuẩn quy định; diện 

tích, mặt nước (sông, hồ) bị giảm xuống đáng 

kể. Cây xanh ở đô thị nước ta chưa đạt tiêu 

chuẩn về độ che phủ cũng như cân bằng hệ 

sinh thái. Hệ thống cây xanh mới hình thành 

và tập trung tại các đô thị lớn và trung bình, 

còn tại các đô thị nhỏ, cây xanh chiếm diện 

tích không đáng kể. 

So với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì 

tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất 

thấp (Bảng 1.2). Tại hai thành phố lớn là Hà 

Nội và Tp. Hồ Chí Minh, con số này chỉ đạt 

khoảng 2m2/người, không đạt quy chuẩn và 

chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành 

phố tiên tiến trên thế giới. 

Khung 1.4. Đô thị Việt Nam và các 
vấn đề biến đổi khí hậu

Hiện nay, đô thị Việt Nam đang phải đối 
mặt với các vấn đề BĐKH. Biến đổi 
khí hậu gây bão, lũ lụt và nước biển 
dâng tác động đến phát triển hệ thống 
đô thị ven biển và các vùng đồng bằng 
lớn, trên 40 tỉnh thuộc ĐBSCL, ĐBSH, 
DHMT, Đông Nam Bộ với khoảng 128 
đô thị có nguy cơ ngập cao, 20 đô thị 
có nguy cơ ngập nặng; BĐKH gây 
mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tác động 
đến phát triển hệ thống đô thị vùng 
núi phía Bắc, Tây Nguyên và miền 
Trung, 31 tỉnh (thuộc các vùng: Trung 
du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung 
Bộ và DHMT, Tây Nguyên, Đông Nam 
Bộ) với khoảng 139 đô thị chịu ảnh 
hưởng, 15 đô thị có khả năng chịu tác 
động mạnh.

Nguồn: Thực trạng đô thị hóa và phát triển đô 
thị Việt Nam, Tạp chí Quy hoạch xây dựng,                         

Số 70/2014

Bảng 1.2. Diện tích tối thiểu đất                    
cây xanh sử dụng công cộng 

Loại đô thị
Tiêu chuẩn                       
(m2/người)

Đặc biệt ≥ 7

I và II ≥ 6

III và IV ≥ 5

V ≥ 4

Nguồn: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam                                                   
quy hoạch xây dựng, 2008
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CHƯƠNG 1

Khung 1.5. Diện tích đất dành cho cây xanh trên đầu người tại Tp. Hồ Chí Minh

Theo quy hoạch công viên cây xanh Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, chỉ 
tiêu cây xanh khu vực nội thành là 2,4m2/người, khu vực nội thành mở rộng là 7,1m²/người, còn khu 
vực ngoại thành là 12m²/người. Tuy nhiên, mật độ cây xanh công cộng trên địa bàn hiện chưa đạt 2m2/
người, thấp hơn so với tiêu chuẩn quy định. Ghi nhận cho thấy, nhiều quận khu vực trung tâm thành 
phố có mật độ dân cư cao nhưng thiếu công viên cây xanh như quận 4, quận 8, Bình Thạnh, Bình Tân... 
Tại quận Bình Tân, quy hoạch quận này có công viên tập trung thuộc Tiểu khu 3, khu dân cư Bình Trị 
Đông với tổng diện tích 47ha, tuy nhiên đến nay công viên này vẫn chưa được xây dựng. Còn tại quận 
Gò Vấp, Công viên văn hóa Gò Vấp rộng 37ha đã được quy hoạch từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn 
còn nằm trên giấy. Ngay cả huyện Củ Chi - có quỹ đất lớn - dự án Công viên Sài Gòn Safari cũng không 
được triển khai trong hơn chục năm qua.

Nguồn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, 2016

Khung 1.6. Cây xanh đô thị

Cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm nhiệt độ không 
khí từ 3,30C đến 3,90C khi diện tích đất cây xanh đạt 20% đến 
50% diện tích đất đô thị. Hiệu quả tổng hợp của bóng mát và bay 
hơi có thể làm giảm đi 17% đến 57% năng lượng cần thiết cho 
hệ thống điều hòa không khí khi tăng 25% diện tích che phủ thảm 
thực vật. Cây xanh đô thị có thể hấp thụ  từ 40% đến 50% cường 
độ bức xạ mặt trời.

Cây xanh hai bên đường phố có thể giảm lượng bụi trong không 
khí đối với những tầng trên của nhà cao tầng từ 30 - 60%. Trung 
bình 1 ha rừng hay vườn cây rậm rạp có thể hấp thụ 1.000kg CO2 
và thải ra 730 kg O2 mỗi ngày. Như vậy, mỗi người dân đô thị cần 
diện tích khoảng 10m² cây xanh hoặc 25m² thảm cỏ để đảm bảo 
không khí trong lành cho cuộc sống.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

 Trong những năm 
qua, nhiều khu đô thị mới 
đã và đang được xây 
dựng. Tuy nhiên, qua thực 
tế, các khu đô thị mới còn 
thiếu các không gian công 
cộng như quảng trường, 
vườn dạo, vườn hoa, công 
viên… Diện tích cây xanh, 
mặt nước đã không được 
khai thác, sử dụng hợp lý 
làm cho chất lượng môi 
trường sống suy giảm.

Bảng 1.3. Chỉ tiêu trong quy hoạch một số quận ở Tp. Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu (m²/người) Quy định Quận 4 Quận 6 Quận 8

Đất ở 22 - 23 6,97 13,41 14,5

Đất công trình công cộng 1,5 - 2 3,14 1,77 3

Đất không gian xanh 2 - 2,5 2,3 1,88 5,2

Đất giao thông 5 3,04 5,2 6,8

Nguồn: Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, 2015
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1.1.2. Phát triển dân số đô thị

Cùng với sự có mặt của các điểm đô 
thị trên khắp lãnh thổ đất nước, quy mô dân 
số đô thị ở nước ta liên tục tăng, đặc biệt là 
từ sau năm 2000. Tính đến năm 2016, dân 
số đô thị tại Việt Nam là trên 32 triệu người, 
chiếm 35,2% dân số cả nước (Biểu đồ 1.3). 

Cùng với quá trình công nghiệp hóa 
và đô thị hóa, quá trình di cư mạnh mẽ vào 
các vùng đô thị vẫn đang diễn ra không 
ngừng. Nguyên nhân chính là do hầu hết 
các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài 
vào nước ta đều tập trung ở các trung tâm 
đô thị hoặc các KCN lớn đã làm tăng thêm 
lực hút, lôi cuốn lao động nông thôn ra các 
thành phố. 

Dòng di cư từ nông thôn ra thành thị 
tăng tạo nên sức ép về mọi mặt đối với các 
đô thị. Với sự gia tăng dân số nhanh chóng, 
đô thị là nơi tiêu thụ một khối lượng lớn về 
tài nguyên thiên nhiên như nước, năng 
lượng và các nguyên liệu khác để đáp ứng 
cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Việc 
phát triển sản xuất, phát triển các trung tâm 
công nghiệp đã gây ra ô nhiễm môi trường 
nước, không khí và đất; hệ thống giao thông 
không đáp ứng được nhu cầu đi lại của 
dân cư… Bên cạnh đó, dân số đô thị tăng 
nhanh dẫn đến việc thiếu nhà ở, thiếu nước 
sinh hoạt, thiếu điều kiện vệ sinh, điều kiện 
y tế… Đây là một trong những nguy cơ đối 
với cuộc sống của dân cư đô thị.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn 
ra không đồng đều. Số lượng đô thị ở khu 
vực Trung du và miền núi Bắc Bộ nhiều 
nhất, nhưng dân số đô thị lại tập trung đông 

nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Quá trình phát 
triển và phân bố đô thị nước ta chịu ảnh 
hưởng từ sự phát triển KT - XH đất nước và 
quá trình công nghiệp hoá hiện nay; cùng 
với sự phát triển các trung tâm công nghiệp 
là phát triển các khu đô thị mới. Ngoài ra, 
5 thành phố trực thuộc TW (Hà Nội, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ) có vai trò rất quan trọng trong phân bố 
cơ cấu dân cư của từng vùng địa lý - kinh 
tế. Tính chung, dân cư đô thị ở 5 thành phố 
này năm 2015 chiếm tới 41,29% tổng dân 
cư đô thị của cả nước (Biểu đồ 1.4).
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Biểu đồ 1.3. Dân số và tăng trưởng dân số đô thị 
tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2016

Nguồn: TCTK, 2015

Biểu đồ 1.4. Tổng dân số cả nước và dân số                 
đô thị của 5 thành phố lớn trên cả nước

Nguồn: TCTK, 2015
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Khi các đô thị ngày càng phát triển 

mở rộng, thì dân số càng tăng, dòng di cư 

càng lớn (nhóm di dân có 80% thời gian 

sống ở đô thị cũng đang tăng nhanh tại các 

thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh) dẫn đến sự quá tải trong sử dụng 

hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn có. Cùng với 

đó, việc hình thành các khu dân cư nghèo 

quanh đô thị gây ô nhiễm môi trường và 

nguy cơ mất an toàn xã hội không ngừng 
tăng cao.

1.2. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

Đô thị hóa thúc đẩy phát triển kinh 

tế, đóng vai trò trọng tâm trong tăng trưởng 

kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở nước ta. 

Các thành phố đã trở thành trung tâm phát 

triển kinh tế mạnh mẽ. Trong những năm gần 

đây, tỷ lệ trung bình tăng trưởng kinh tế hằng 

năm tại các khu vực đô thị luôn gấp từ 1,5 - 2 

lần tỷ lệ trung bình của cả nước. Các ngành 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch 

tại các thành phố lớn chiếm tỷ lệ khá cao 

trong cơ cấu GDP cả nước, khẳng định vai 

trò đầu tàu trong kinh tế của nước ta. Tỷ lệ 

tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố 

trực thuộc TW chiếm trên 50% GDP của 

cả nước (trong khi dân số đô thị chỉ chiếm 

khoảng 40% dân số cả nước). Tổng thu 

ngân sách khu vực đô thị chiếm trên 70% 

tổng thu ngân sách toàn quốc.

1.2.1. Phát triển xây dựng

 Đô thị hóa mạnh mẽ tại các đô thị 

lớn đang tạo hiệu ứng thúc đẩy quá trình 

đô thị hóa trên phạm vi cả nước. Nhiều đô 

thị mới được hình thành phát triển, nhiều 

đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ 

sở: đường xá, điện nước, cơ sở giáo dục, y 

tế, vệ sinh môi trường…

 Tính đến hết tháng 12/2015, diện 

tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 

22,0m2 sàn/người (tăng 1,1m2 sàn/người so 

với năm 2014, tăng 4,5m2 sàn/người so với 

năm 2010). Nhiều dự án đô thị mới được 

xây dựng và đưa vào sử dụng thời gian gần 

đây đã góp phần phát triển các mạch giao 

thông kết nối đô thị và vùng ven đô. Các tòa 

nhà dịch vụ, văn phòng, thương mại, các 

công trình công cộng lớn... được xây dựng 

dọc theo các trục giao thông công cộng làm 

gia tăng mật độ xây dựng đô thị. Tình trạng 
có quá nhiều cao ốc ở trong các khu vực 
trung tâm khiến cho hạ tầng một số nơi bị 
quá tải, không gian công cộng bị lấn chiếm, 
thu hẹp, gây sức ép lớn với môi trường.
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Biểu đồ 1.5. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của cả 
nước và các thành phố lớn, giai đoạn 2011-2015

Nguồn: TCTK, 2011-2015 
và các Chi cục Thống kê Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh,                      

Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, 2011-2016
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 Giai đoạn 2012 - 2013, do suy 

thoái kinh tế dẫn tới các hoạt động 

xây dựng phát triển chậm lại, một số 

công trình, dự án tại các đô thị không 

thực hiện đúng tiến độ gây lãng phí 

tài nguyên đất và ảnh hưởng xấu đến 

cảnh quan môi trường xung quanh. 

Đến nay, ngành xây dựng đã dần phục 

hồi và tăng trưởng trở lại.

Xu hướng “Đô thị xanh” đang 

được quan tâm và dần trở thành hướng 

đi chủ đạo trong các công trình xây 

dựng hiện đại. Các chủ đầu tư ngày 

càng quan tâm tới xu hướng này, khi 

diện tích văn phòng nhận được chứng 

chỉ xanh LEED3 ngày càng tăng cao. 

Việc ứng dụng các công nghệ vật liệu 

xây dựng thân thiện với môi trường, tiết 

kiệm tài nguyên và sử dụng năng lượng 

tái tạo trong các tòa nhà hiện nay đang 

là xu hướng mới, góp phần giảm thiểu 

các sức ép đối với môi trường. Ở nước 

ta có Bộ tiêu chí công trình xanh “Lotus” 

do Hội đồng công trình xanh Việt Nam 

đề xuất; tuy nhiên, số lượng công ty 

đầu tư xây dựng công trình xanh còn 
rất ít.

3. LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design): là hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh của 
Hoa Kỳ về công trình xây dựng xanh, dùng để xét 
công nhận và thẩm định cho những công trình xây 
dựng xanh

Khung 1.7. Đô thị hóa khiến hạ tầng                         
bị quá tải

Thực tế cho thấy, tốc độ đô thị hóa cao tại Hà 
Nội trong thời gian gần đây đã khiến hạ tầng đô 
thị của Hà Nội bị quá tải nghiêm trọng, nhất là 
tại khu vực các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Hoàng Mai do tập trung nhiều khu đô thị lớn. 
Theo báo cáo, một trong những nguyên nhân 
làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông trên địa 
bàn thành phố là việc đưa các khu nhà ở mới 
vào sử dụng khiến mật độ giao thông tăng đột 
biến tại các tuyến đường chung quanh, làm xuất 
hiện thêm các điểm ùn tắc mới.

Nguồn: Sở GTVT Tp. Hà Nội, 2015                     

Khung 1.8. Các dự án dở dang chậm tiến độ 
gây thiệt hại và lãng phí tài nguyên

Hà Nội là đô thị có tốc độ phát triển về xây dựng 
đứng đầu cả nước. Bên cạnh sự “thay da đổi 
thịt” nhờ các đường cao tốc, khu chung cư hiện 
đại thì cũng còn không ít các dự án dở dang, 
chậm tiến độ như những “đốm xám” trên diện 
mạo của thủ đô, điển hình có thể kể đến là Dự 
án Usilk City (Hà Đông, Hà Nội) nằm trên đường 
Lê Văn Lương, tổ hợp dự án Sky Garden Towers 
tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), dự án 198B 
Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội)…

Theo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các dự án 
chậm tiến độ sẽ gây thiệt hại và lãng phí vô cùng 
lớn. Nhà nước, doanh nghiệp và cả xã hội bỏ 
vốn đầu tư vào các dự án xây dựng (chiếm 40% 
GDP), nhưng do chậm hoàn thành dẫn đến đình 
trệ sản xuất, nguồn vốn không được quay vòng 
kịp thời bị “chôn” lại. Chưa kể thiệt hại về lãi suất 
cho người dân, những lãng phí về đất đai khó có 
thể đo đếm hết.

Nguồn: Tổng hội Xây dựng Việt Nam, 2016
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Bảng 1.4. Danh sách các chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí thành phố bền vững về môi trường 

Nhóm chỉ tiêu TT Các chỉ tiêu cụ thể

I. VỀ NƯỚC

1 Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch (%)

2 Phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước (%)

3 Tỷ lệ thất thoát nước (%)

4 Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn (%)

5 Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh XLNT đạt quy chuẩn (%)

II. VỀ KHÔNG KHÍ

1 Tần suất quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh mỗi năm (lần/năm)

2 Nồng độ PM10 trung bình của các đợt quan trắc mỗi năm so với quy chuẩn

3 Nồng độ SO2 trung bình của các đợt quan trắc mỗi năm so với quy chuẩn

4 Nồng độ NO2 trung bình của các đợt quan trắc mỗi năm so với quy chuẩn

III. VỀ CHẤT THẢI RẮN

1 Tỷ lệ CTR sinh hoạt được thu gom, xử lý (%)

2 Tỷ lệ CTR nguy hại được thu gom, xử lý (%)

3 Tỷ lệ CTR sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân 
bón (%)

IV. VỀ ỨNG PHÓ VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1 Chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người (m2/người)

2 Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu sử dụng năng lượng (%)

3 Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng (%)

4 Ban hành Kế hoạch hành động về BĐKH

Nguồn: Quyết định số 196/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT ngày 18 tháng 02 năm 2014 
ban hành Bộ tiêu chí thành phố bền vững về môi trường

1.2.2. Phát triển giao thông vận tải 

Chiến lược phát triển KT - XH 2011 
- 2020 xác định 1 trong 3 đột phá chiến 
lược là “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập 
trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng 
đô thị lớn”. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông trong thời gian qua đã được tập trung 
đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, có 
trọng tâm, trọng điểm, sử dụng tiết kiệm 
nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư 

và đặc biệt kết quả đầu tư đã tạo ra hiệu 
ứng lan tỏa thúc đẩy các vùng miền và cả 
nước phát triển. Năm 2015, theo đánh giá 
của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ số cạnh 
tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam về chất 
lượng cơ sở hạ tầng chung tăng 24 bậc, 
từ 123/139 (năm 2010) lên 99/140 (năm 
2015). Trong đó, chỉ số về hạ tầng GTVT 
tăng 36 bậc, từ 103/139 (năm 2010) lên 
67/140 (2015). Đây là mức thăng hạng 
tương đối ngoạn mục của nước ta trong 
thời gian gần đây.



TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

13Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

Tuy nhiên, dù gần đây chỉ số chất 
lượng cơ sở hạ tầng nước ta thăng hạng 
nhanh nhưng so với các nước trong khu 
vực chúng ta vẫn đang ở mức khá thấp 
(Bảng 1.5). Tốc độ phát triển hệ thống 
hạ tầng giao thông đô thị nhìn chung còn 
thấp hơn tốc độ đô thị hoá và tốc độ gia 
tăng phương tiện giao thông cơ giới.

Theo quy hoạch phát triển GTVT 
đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 20304, xe máy sẽ 
bị khống chế số lượng ở mức 36 triệu 
xe vào năm 2020. Tuy nhiên, dự báo 
đến năm 2020, việc sử dụng xe máy vẫn 
chiếm tỷ lệ 30% ở Hà Nội và 35% tại 
Tp. Hồ Chí Minh, xe máy vẫn là phương 
tiện giao thông chính tại hai thành phố 
lớn này (Khung 1.10). Đây chính là một 
trong những nguyên nhân dẫn tới gây ùn 
tắc giao thông và ảnh hưởng lớn tới môi 
trường không khí đô thị.

4. Quyết định số 356/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ 
ngày 25/02/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030

Khung 1.10. Phương tiện cơ giới tăng cao                         
theo từng năm

Hiện nay, xe mô tô, xe máy và ô tô là phương 
tiện giao thông chủ yếu ở Việt Nam cả về số 
lượng cũng như khối lượng vận chuyển hàng 
hóa trên toàn quốc, đặc biệt tại các khu đô thị 
và các khu vực kinh tế phát triển. Trong số 2,5 
triệu ô tô và 45 triệu phương tiện xe máy tham 
gia giao thông trong cả nước, Hà Nội và Tp. Hồ 
Chí Minh chiếm 30% tổng số xe máy và 50% 
số ô tô. Số lượng phương tiện cá nhân này còn 
tiếp tục gia tăng không ngừng trong thời gian 
tới.

Đến năm 2015, Hà Nội hiện có hơn 5 triệu xe 
máy, số lượng xe con tăng bình quân 17,23%/ 
năm, số lượng xe gắn máy tăng bình quân 
11,02%/năm; tại Tp. Hồ Chí Minh có khoảng 8 
triệu xe máy, số lượng xe con tăng bình quân 
14,88%/năm, số lượng xe gắn máy tăng bình 
quân 9,79%/năm. Tốc độ này đang cao gấp 1 
- 1,5 lần tốc độ tăng GDP cộng với việc dân số 
tăng nhanh đang gây sức ép rất lớn lên hạ tầng. 

Theo thống kê của Bộ GTVT năm 2015, 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: TCMT tổng hợp, 2015

Khung 1.9. Phát triển hạ tầng giao thông 
đồng bộ, thúc đẩy phát triển KT - XH,                

bảo đảm quốc phòng - an ninh

Giao thông đô thị: Bộ GTVT đã tập trung đầu 
tư các trục giao thông hướng tâm, các đường 
vành đai, các nút giao lập thể tại các giao lộ 
lớn, tuyến tránh đô thị, đặc biệt ưu tiên là các 
vành đai 3, 4 ở Hà Nội, vành đai 2, 3 ở Tp. Hồ 
Chí Minh để đáp ứng nhu cầu giao thông nội 
đô, giao thông quá cảnh qua 2 thành phố này 
được nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Đồng 
thời, đang phối hợp với Hà Nội và Tp. Hồ Chí 
Minh tập trung triển khai 06 dự án đường sắt 
đô thị.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Bảng 1.5. Xếp hạng chất lượng hạ tầng giao 
thông của Việt Nam và một số quốc gia khu 

vực Đông Nam Á (2013 - 2014)

Quốc gia

Chất 
lượng 
đường 

bộ

Chất 
lượng 
đường 

sắt

Chất 
lượng  
cảng 
biển

Chất 
lượng hạ 
tầng hàng 

không

Singapore 2 7 1 1

Malaysia 18 18 15 20

Thái Lan 37 63 47 32

Việt Nam 123 71 111 95

Nguồn: Báo cáo xếp hạng cạnh tranh toàn cầu, WEF, 
2013 - 2014



TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

14 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

CHƯƠNG 1

Đi đôi với số lượng xe lớn là mật độ 

phương tiện ở mức quá cao. Trong khi đó, 

hoạt động bảo dưỡng định kỳ phương tiện 

chưa được chú trọng, đây là nguyên nhân 

làm tăng lượng khí phát thải ra môi trường 

với mức độ độc hại ngày càng lớn. Hầu hết 

những loại xe ô tô cũ và xe máy đang lưu 

thông đều không có bộ kiểm soát khí thải 

ra môi trường. Hiện nay quy định về niên 

hạn sử dụng chỉ có quy định đối với ô tô tải 

và ô tô chở khách mà chưa có quy định đối 

với xe cá nhân (xe con dưới 10 chỗ ngồi, 

xe 4 chỗ ngồi và xe máy). Từ năm 2010 - 

2013, Bộ GTVT đã xây dựng Đề án kiểm 

soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham 

gia giao thông tại các tỉnh, thành phố và đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về 

chủ trương. Tuy nhiên, đề án này vẫn chưa 

chính thức được đưa vào triển khai thực 

hiện. Điều này đồng nghĩa với vấn đề kiểm 

soát lượng khí phát thải hàng ngày từ hàng 

chục triệu phương tiện xe máy vẫn đang là 

mối đe dọa đối với môi trường. 

Hiện nay, giao thông công cộng đô 

thị nước ta chủ yếu là xe buýt. Tuy đã có 

cải thiện về số lượng và chất lượng nhưng 

hiện chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại ở 

các thành phố. Nhiều dự án giao thông công 

cộng có sức chở lớn chạy trên làn đường 

dành riêng đã và đang được xây dựng ở 

các thành phố lớn (dự án tàu điện trên cao 

ở Hà Nội; các dự án tàu điện ngầm, tàu 

điện tốc độ thấp (tramway) và hệ thống xe 

buýt nhanh (BRT) ở Tp. Hồ Chí Minh). 

Khung 1.12. Giao thông công cộng                 
ở đô thị

Cả nước hiện có khoảng 10.000 phương 
tiện xe buýt; gần 500 tuyến xe buýt; vận 
hành 31.000 lượt xe/ngày; trong đó Hà Nội 
có 91 tuyến, 1.480 phương tiện, 11.500 
lượt/ngày, năm 2015 đạt 535 triệu lượt 
hành khách); Tp. Hồ Chí Minh có 138 
tuyến, 2.800 phương tiện, 17.000 lượt/
ngày, năm 2015 đạt 368 triệu lượt hành 
khách...

Nguồn: Vụ Vận tải, Bộ GTVT, 2015

Khung 1.11. Công tác đăng kiểm                                                                  
khí thải xe cơ giới                                             

và xe máy chuyên dùng

Đối với ô tô đang lưu hành thì công tác kiểm 
tra định kỳ (kiểm định) khí thải đã được 
triển khai tương đối sớm từ 01/8/1999 tại 
04 thành phố trực thuộc TW là Hà Nội, 
Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. 
Thực hiện Quyết định 249/2005/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, từ 01/7/2006, 
kiểm định khí thải được thực hiện tại 05 
thành phố trực thuộc TW (có thêm Tp. Cần 
Thơ) với mức tiêu chuẩn được thắt chặt và 
từ 01/7/2008 được mở rộng ra trên phạm 
vi cả nước. Qua kiểm định hàng năm, 
khoảng 15 % số xe đi-ê-zen và 5 - 10 % 
số xe xăng vào kiểm định không đạt tiêu 
chuẩn khí thải phải đưa đi bảo dưỡng, sửa 
chữa lại.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra định kỳ khí 
thải chưa được thực hiện với loại hình 
phương tiện là xe máy. Hằng năm, chỉ có 
khoảng 6.000 phương tiện xe máy chuyên 
dùng được kiểm định an toàn kỹ thuật và 
BVMT, trong đó có hạng mục khí thải.

Nguồn: Bộ GTVT, 2016
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1.2.3. Phát triển y tế 

Theo TCTK, số lượng 
cơ sở y tế do Nhà nước quản 
lý tại thời điểm 31/12/2015 
là 13.617 cơ sở, trong đó có 
1.071 bệnh viện, 630 phòng 
khám đa khoa, và 11.823 
trạm y tế phường, cơ quan, xí 
nghiệp (Bảng 1.6). Phần lớn 
các cơ sở y tế này (đặc biệt là 
các bệnh viện lớn) đều nằm tại 
các đô thị. 

Khung 1.13. Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành giao thông và ưu tiên phát triển giao thông xanh 
tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2016

° Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đạt 600 triệu lượt khách.

° Hạn chế tối đa ùn tắc giao thông trên 30 phút trên địa bàn thành phố.

° Giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2015.

- Chiều dài đường tăng thêm: 24,661 (km).

- Diện tích đường tăng thêm: 541.598 (m²).

- Số cầu tăng thêm: 12 cầu.

- Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt: 8,42% trên đất đô thị toàn thành phố.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình Phát triển giao 
thông xanh Tp. Hồ Chí Minh do WB tài trợ. Dự án nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả của hệ thống 
giao thông công cộng dọc theo hành lang ưu tiên cao ở Tp. Hồ Chí Minh. Dự án sẽ quy hoạch phân khu 
từng quận huyện dọc hành lang và thiết kế đô thị dọc hành lang được điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện 
cho việc thực hiện quy hoạch phát triển theo định hướng TOD (định hướng phát triển giao thông công 
cộng làm cơ sở phát triển đô thị).

Tp. Hồ Chí Minh tổ chức không gian công cộng điển hình, được xây dựng dọc hành lang nhằm tăng tính 
thu hút của hệ thống BRT và việc phát triển đô thị xung quanh trạm dừng BRT.

Dự án đặt mục tiêu số lượng hành khách sử dụng hệ thống xe buýt nhanh tăng từ 24.700 hành khách/
ngày lên 27.000 hành khách/ngày tại thời điểm năm thứ 5 sau khi bắt đầu dự án và từ 27.000 hành 
khách/ngày lên 29.000 hành khách/ngày vào năm thứ 6.

Nguồn: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Tp. Hồ Chí Minh; TCMT tổng hợp, 2016

Bảng 1.6. Tổng số bệnh viện và giường bệnh giai đoạn 2011 - 2015

Năm
Tổng số 

cơ sở y tế
Bệnh viện

Giường bệnh 
bình quân trên 

1 vạn dân

Tỷ lệ giường 
bệnh tăng so với 

năm trước (%)

2011 13.506 1.040 22 + 5,5

2012 13.523 1.042 24,9 + 3,8

2013 13.562 1.069 25 0

2014 13.611 1.063 26,3 + 5,6

2015 13.617 1.071 27,1 + 3

Nguồn: TCTK, 2015
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CHƯƠNG 1

Việc mở rộng khu vực đô thị thời 
gian qua đã gây không ít khó khăn cho 
cư dân thành thị tiếp xúc với y tế do các 
dịch vụ đi kèm không theo kịp quá trình 
đô thị hóa. Bên cạnh đó, việc gia tăng các 
loại bệnh gắn với quá trình đô thị hóa như 
bệnh liên quan tới ô nhiễm môi trường, 
bệnh liên quan do thiếu vệ sinh, an toàn 
thực phẩm,... các bệnh đột quỵ, huyết áp 
cao, tim mạch,... đã góp phần đẩy dịch vụ 
y tế ở khu vực đô thị và các khu vực đang 
trong quá trình đô thị hóa vào tình trạng 
quá tải. 

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 dù cho trên thực tế, hằng năm 
Bộ Y tế đều thành lập các đoàn kiểm tra 
liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các 
quy định về BVMT trong hoạt động y tế tại 
các cơ sở do Bộ Y tế quản lý. Tuy nhiên, 
việc kiểm tra đối với các cơ sở xử lý chất 
thải y tế bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế 
còn chưa được thực hiện thường xuyên, 
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.

1.2.4. Phát triển thương mại - dịch vụ

Du lịch

Sau khủng hoảng kinh tế giai đoạn 
2008 - 2012, ngành du lịch đã có những 
bước phát triển nhanh và giữ vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Tại 
các nơi có điều kiện tự nhiên đặc biệt như 
Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa, Phú 
Quốc… hay các đô thị có di sản văn hóa 
- lịch sử như Huế, Hội An, Côn Đảo…, du 
lịch đã trở thành động lực phát triển chính. 
Ngày càng có nhiều dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài đổ vào ngành du lịch. Sau các 
ngành công nghiệp nặng và phát triển hạ 
tầng đô thị, đầu tư nước ngoài hầu hết đã 
được tập trung vào du lịch, đặc biệt là các 
dự án khách sạn. 

Bảng 1.7. Số khách quốc tế đến Việt Nam phân theo mục đích đến

Đơn vị: nghìn lượt người

Mục đích du lịch tới Việt Nam 2008 2009 2010 2011 2012 Sơ bộ 2013

Tổng số 4.235,80 3.747,40 5.049,90 6.250,90 6.847,70 7.572,40

Du lịch 2.612,90 2.240,90 3.110,40 3.888,20 4.170,90 4.640,90

Thương mại 844,3 742,1 1.023,60 1.003,00 1.166,00 1.266,90

Thăm thân nhân 510,5 517,8 574,1 1.007,30 1.150,90 1.259,60

Các mục đích khác 268,1 246,6 341,7 352,5 359,9 405

Nguồn: TCTK, 2014
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Thời gian gần đây, bên cạnh các 
loại hình du lịch như du lịch biển đảo, du 
lịch văn hóa và du lịch sinh thái, du lịch đô 

thị đã và đang được tập trung đẩy mạnh. 

Các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, 

Tp. Hồ Chí Minh là điểm quá cảnh trước 

khi du khách đến với các điểm du lịch 

như Sa Pa, Hạ Long, Hội An, miền Tây... 

Loại hình du lịch đô thị khai thác các yếu 

tố văn hóa gắn với lối sống đặc trưng 

của thành phố như Hà Nội, Hội An. Tuy 

nhiên, các sản phẩm du lịch này chưa 

được phát triển theo hướng thân thiện 

với môi trường. Các điểm du lịch có biển 

vẫn là những nơi được du khách trong 

nước đổ về nhiều nhất. Việc tăng trưởng 

cả về số lượng chuyến đi, số ngày lưu 

trú và chi tiêu du lịch, du lịch nội địa đóng 

vai trò ngày càng quan trọng trong phát 

triển kinh tế của đất nước.

Sự tăng trưởng của du lịch cùng 

với xu hướng du lịch đại trà đã gia tăng 

sức ép với môi trường. Các điểm du lịch 

phát triển ồ ạt, không theo quy hoạch 

đã gây ra những tác động đến nguồn 

tài nguyên địa phương như năng lượng, 

thực phẩm, đất, nước… Việc tăng 

cường hoạt động du lịch đã góp phần 

gây ô nhiễm không khí và rác thải, làm 

biến đổi cảnh quan do xây dựng hàng 

loạt cơ sở hạ tầng, nhà cửa, tiện nghi 

phục vụ du khách. Lượng khách du lịch 
đến những khu vực thiên nhiên nhạy 
cảm ngày càng tăng cũng có thể phá 
hoại bảo tồn thiên nhiên.
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Biểu đồ 1.6. Số lượng khách du lịch nội địa và tốc độ 
tăng trưởng qua các năm 2010 - 2015

Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2015

Khung 1.14. Tăng trưởng du lịch ở Hạ Long 
và những điểm nhấn

Trong nhiều năm qua, Hạ Long - Quảng Ninh 
dẫn đầu cả nước về lượng khách du lịch, năm 
2015 đạt gần 8 triệu lượt khách, trong đó khách 
quốc tế đạt gần 3 triệu lượt. Nguồn khách du lịch 
lớn mang lại doanh thu khổng lồ cho kinh doanh 
thương mại tại Hạ Long.

Ngoài ra, Hạ Long đang được đầu tư phát triển 
các dự án vui chơi giải trí mua sắm như Vinpearl 
Hạ Long Bay Resort, Công viên Đại Dương Hạ 
Long, Vòng quay Mặt trời, Khu vui chơi giải trí 
quốc tế Tuần Châu, với cơ sở hạ tầng ngày càng 
được hoàn thiện như: tuyến đường cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; cầu Bạch 
Đằng nối Hải Phòng với Hạ Long; sân bay Vân 
Đồn. Trong tương lai, Hạ Long sẽ có đón nhận 
một nguồn khách khổng lồ, mang đến những cơ 
hội kinh doanh từ du lịch hấp dẫn hơn nữa.

Việc đầu tư xây dựng những khu du lịch và cơ 
hạ tầng phục vụ du lịch này bên cạnh việc mang 
lại những tác động to lớn đến việc phát triển KT - 
XH còn làm phá vỡ cảnh quan bờ biển, gây úng 
ngập cục bộ do tiêu thoát nước ra biển kém..., 
góp phần gia tăng sức ép lên môi trường biển 
Hạ Long. 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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CHƯƠNG 1

Trung tâm thương mại và chợ dân sinh

Các siêu thị và trung tâm thương mại phát triển 
khá nhanh trong thời gian gần đây. Trong khi đó, các 
cơ sở bán lẻ truyền thống (chợ dân sinh) cũng là một 
đầu mối quan trọng chưa thể thay thế trong đời sống 
hiện đại. 

Tính đến cuối năm 2015, đã có 799 siêu thị 
và 174 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW (Bảng 1.8). Tỷ trọng hàng hóa lưu 
thông qua hệ thống phân phối hiện đại hiện nay 
chiếm khoảng 20%5. 

Trong giai đoạn 2008 - 2014, số lượng chợ 
được xây dựng mới trên cả nước là 697 chợ và chợ 
được cải tạo nâng cấp là 1.220 chợ. Đến cuối năm 
2015, tổng số chợ cả nước là 8.660 chợ (trong đó 
chợ hạng I chiếm tỷ lệ 3,27%; chợ hạng II chiếm tỷ lệ 
10,66%; chợ hạng III chiếm tỷ lệ 86,05%). Trong đó, 
chợ hạng III - chợ do cấp phường, xã, thị trấn quản 
lý chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán của người dân 
trong khu vực - chiếm một tỷ lệ rất lớn. Hiện tại, thị 
phần chợ ở đô thị chiếm từ 30 - 50% và chợ vẫn giữ 
một vai trò quan trọng bên cạnh các loại hình thương 
nghiệp khác như các trung tâm mua sắm, siêu thị, 
trung tâm thương mại.

5. Công văn số 5606/BCT-KH ngày 8/6/2015 của Bộ Công Thương về việc 
trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Khung 1.15. Hoạt động                    
du lịch ảnh hưởng tới                 
môi trường ở Đà Nẵng

Để đánh giá tác động về môi 
trường, báo cáo của Chi cục 
BVMT Tp. Đà Nẵng nhìn nhận 
việc phát triển du lịch và xây 
dựng cơ sở hạ tầng đã ảnh 
hưởng lớn đến nguồn lợi tự 
nhiên. Đơn cử, việc xây dựng 
các dự án du lịch, đường giao 
thông bên trong và lân cận khu 
bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà 
đã làm chia cắt sự liên tục của 
một số khu rừng. Theo đó, các 
hoạt động dịch vụ du lịch ở khu 
bảo tồn này cũng là một trong 
những nguyên nhân làm ảnh 
hưởng đến môi trường, mà trực 
tiếp là tác động đến hệ sinh thái 
động vật.

Một số mặt nước vùng ven bờ 
đã bị thu hẹp do phát triển du 
lịch biển gắn với các nhà hàng, 
khách sạn. Điều này cũng tác 
động đến chất lượng nước ven 
bờ, ảnh hưởng các hệ sinh thái 
dưới nước ở nhiều khu vực tại 
Đà Nẵng như Bãi Bụt, Hòn Sụp, 
Bãi Lở, Bãi Nam…

Nguồn: Hiệp hội Du lịch Việt Nam, 
2013

Bảng 1.8. Số lượng siêu thị và trung tâm thương mại giai đoạn 2011 - 2015

 Năm 2011 2012 2013 2014 2015

CẢ NƯỚC 754 774 854 901 973

Đồng bằng sông Hồng 203 207 204 241 295

Trung du và miền núi phía Bắc 70 76 86 102 94

Bắc Trung Bộ và DHMT 166 164 202 195 217

Đông Nam Bộ 230 235 269 262 269

Đồng bằng sông Cửu Long 60 66 68 73 71

Nguồn: TCTK, 2015
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Tại các chợ dân sinh đô 
thị, trừ những khu chợ được 
đầu tư xây mới, hệ thống xử lý 
rác, những nơi chứa rác, thùng 
đựng rác công cộng, cống thoát 
nước và XLNT nhìn chung đều 
chưa có hoặc có nhưng không 
hoạt động, biển báo tuyên truyền 
vệ sinh môi trường không được 
quan tâm đầu tư. Nhiều công 
trình hạ tầng ở các chợ phần lớn 
đã xuống cấp, vẫn còn tình trạng 
rác bị vứt bừa bãi, bị đổ xuống 
cống rãnh thoát nước làm tắc các 
cống rãnh thoát nước, gây ngập 
tràn ứ đọng, gây ra mất vệ sinh 
môi trường toàn khu vực, ảnh 
hưởng đến sức khỏe công đồng 
dân cư. Một số chợ đầu mối của 
các đô thị dù đã được xây dựng 
hệ thống XLNT tập trung nhưng 
công suất xử lý hiện không đáp 
ứng nhu cầu thực tế.

Do sự gia tăng dân số, 
nhiều chợ đang ngày càng quá 
tải, việc tìm mặt bằng để xây 
dựng hệ thống XLNT, khu vực thu 
gom rác còn gặp nhiều khó khăn. 
Trên thực tế, tại các chợ vẫn còn 
ít thùng đựng rác công cộng hay 
các khu gom rác tập trung; đường 
vào chợ, cống rãnh, xuống cấp 
trầm trọng gây tắc nghẽn không 
có chỗ thoát cho nước thải gây 
tràn lên mặt đường, mùi hôi thối 
bốc lên rất mất vệ sinh và cảnh 
quan môi trường.

Bảng 1.9. Số lượng chợ dân sinh giai đoạn 200 - 2015

Đơn vị tính: chợ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cả 
nước 8.495 8.528 8.550 8.547 8.546 8.568 8.660

Hạng I 219 224 232 247 236 236 284

Hạng II 954 907 936 926 935 932 924

Hạng III 7.322 7.397 7.382 7.374 7.375 7.400 7.452

Nguồn: TCTK, 2015

Khung 1.16. Sức ép lên môi trường từ chợ dân sinh

Tại Chợ Giang, thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh 
Phúc), một trong những chợ nông sản lớn nhất miền Bắc 
với diện tích 1400m2: Việc thu gom rác thực hiện vào 
các buổi chiều, sau khi hoạt động buôn bán tại khu vực 
bán thực phẩm kết thúc. Mỗi ngày các nhân viên ở đây 
phải thu gom từ 8 - 9 xe rác, chủ yếu là rác ở khu vực 
bán rau, hoa, quả... trong chợ và vành đai xung quanh 
chợ. Rác thải tại chợ Giang được thu gom vào một địa 
điểm cố định tại cổng sau của chợ, rồi chờ xe ô tô chở 
đi đến bãi rác tập trung của thị trấn. Song việc thu gom 
rác trong chợ không được tiến hành phân loại, các loại 
rác thải không phân hủy như túi nilon, bao tải rách, xốp 
được đổ chung với các loại rác dễ phân hủy như rau thối, 
hỏng. Đặc biệt, đối với một số loại rác thải cồng kềnh, để 
tiện cho việc xúc lên ô tô, các công nhân thu gom rác tiến 
hành đốt ngay tại điểm tập kết rác trong chợ.

Nguồn: Ban Quản lý chợ Giang, Vĩnh Phúc, 2014 

Khung 1.17. Nước thải ở chợ                                               
có nguy cơ độc hại cao

Theo báo cáo của Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, trong 
nước thải các chợ của thành phố có nguy cơ độc hại 
cao vì không loại trừ trong nước rửa thực phẩm còn dư 
lượng thuốc BVTV hoặc các chất bảo quản khác... Trong 
khi đó, hầu hết các chợ lại không có hệ thống XLNT tập 
trung mà thải vào hệ thống nước thải chung của thành 
phố. Tuy nhiên, mức phí BVMT đối với nước thải tại các 
chợ hiện nay chỉ được tính bằng mức phí BVMT đối với 
nước thải sinh hoạt. 

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, 2015
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1.2.5. Sử dụng và tiêu thụ năng lượng 

Theo đánh giá của Liên Hợp quốc, các đô thị chiếm 
2/3 tổng nhu cầu năng lượng và phát thải 3/4 lượng khí 
thải cacbon (có nguồn gốc từ giao thông, công nghiệp, các 
hoạt động xây dựng và công trình). Với tốc độ phát triển 
KT - XH và đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, nước ta 
cũng như nhiều quốc gia khác đang đứng trước sự mất 
cân đối giữa cung và cầu về năng lượng. Theo Tổng cục 
Năng lượng, Bộ Công thương, nhu cầu năng lượng của 
nước ta sẽ tăng với tốc độ bình quân 5,9%/năm giai đoạn 
2014 - 2030, trong đó ngành dịch vụ - thương mại có mức 
tăng cao nhất 8,7%/năm, chủ yếu là do tiêu thụ điện tăng 
nhanh, tiếp theo là GTVT 7,9%/năm, công nghiệp 6,3%/
năm, dân dụng 2,1%/năm và nông nghiệp 1,9%/năm.

Những năm gần đây, nhiều công trình khách sạn 
cao tầng, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại 
có diện tích sàn sử dụng trên 10.000m2 và tiêu thụ điện 
năng lớn hơn 2 triệu KWh/năm được đưa vào sử dụng. 
Bên cạnh việc làm tăng phúc lợi xã hội, làm đẹp môi 
trường và cải thiện cảnh quan đô thị thì những tòa nhà 
này phần lớn được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn của 
nước ngoài, không hẳn thích hợp với điều kiện khí hậu 
tự nhiên và kinh tế kỹ thuật của Việt Nam. Vì thế, chúng 
sử dụng nhiều năng lượng một cách không hợp lý và có 
nhu cầu sử dụng năng lượng lớn6.

Mức độ tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng 
của Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng do quá trình 
hiện đại hóa và đô thị hóa nhanh. Ngoài ra, những công 
trình công cộng như các toà nhà hành chính, trường học, 
bệnh viện… được xây dựng trước đây lại đều dựa trên 
tiêu chuẩn thiết kế thấp, sử dụng các thiết bị lạc hậu có 
hiệu suất năng lượng chưa cao. Mặt khác, do hạn chế 
của điều kiện KT - XH, việc sử dụng năng lượng trong 
những công trình này còn kém hiệu suất, gây lãng phí.

6. Các tòa nhà chiếm 40% việc sử dụng năng lượng trên toàn thế giới. Năng 
lượng sử dụng trong suốt vòng đời của nó gây ra đến 90% tác động môi trường 
của các tòa nhà (Tạp chí Công trình xanh, 2015).

Khung 1.18. Bảo vệ                
môi trường từ việc sử dụng 

tiết kiệm năng lượng

Theo Báo cáo Cung cấp năng 
lượng cho các đô thị xanh ở 
Đông Nam Á: Áp dụng Quy 
hoạch phát thải và năng lượng 
đô thị bền vững của WB đã 
phát hiện ra mối tương quan 
rõ nét giữa việc đầu tư vào 
các giải pháp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả trong 
các cấu trúc hạ tầng với tăng 
trưởng kinh tế. Thông qua 
nghiên cứu ba trường hợp 
gồm Đà Nẵng (Việt Nam), 
Surabaya (Indonesia) và Cebu 
(Philippines), báo cáo kết luận 
chỉ cần cải thiện hiệu quả năng 
lượng kết hợp giảm lượng 
phát thải khí nhà kính, các 
thành phố sẽ vừa góp phần 
BVMT toàn cầu, vừa hỗ trợ 
phát triển kinh tế địa phương 
nhờ những tiến bộ về mặt 
năng suất, giảm thiểu được 
ô nhiễm và sử dụng hiệu quả 
nguồn lực.

Nguồn: Bộ Công Thương, 2015

Khung 1.19.                                   
Thất thoát năng lượng

Theo kết quả điều tra tổng 
quan tiềm năng tiết kiệm năng 
lượng do Bộ KH&CN thực 
hiện, những bất hợp lý trong 
các giải pháp thiết kế công 
trình, đặc biệt là phần vỏ công 
trình cách nhiệt kém hiệu quả 
và trong lắp đặt thiết bị đã làm 
thất thoát nguồn năng lượng 
sử dụng trong công trình xây 
dựng là 20 - 30%.

Nguồn: Bộ KH&CN, 2015
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   Theo các chuyên gia về năng lượng, 
tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại các tòa 
nhà có thể lên đến 40% (Khung 1.21).

Theo kinh nghiệm của một số nước 
trên thế giới, nếu công việc thiết kế quy 
hoạch, thi công và vận hành công trình tốt 
chúng ta có thể tiết kiệm được ít nhất 15%, 
thậm chí cao nhất là 30% nhu cầu tiêu dùng 
về điện năng trong khu vực các toà nhà. 
Ðây là một con số không nhỏ đóng góp 
đáng kể cho việc phát triển bền vững đô thị.

34%

18%
17%

15%

7%

3% 6% điều hòa không khí

chiếu sáng

trang thiết bị điện

thang máy phụ trợ

sưởi

 nước nóng

quạt, nhiệt thải và bơm

Khung 1.20. Trung tâm thương mại siêu thị Big C - Đồng Nai                                                                  
tiết kiệm năng lượng nhờ áp dụng công nghệ mới

Trung tâm thương mại Big C Đồng Nai được xây dựng từ năm 1997 với diện tích 25.504m2. Từ năm 
2012, được cải tạo diện tích là 8.613m2 lắp điều hòa không khí. Tòa nhà sử dụng 2 cụm làm lạnh trung 
tâm Chiller với công suất 480 tấn lạnh, chỉ số hiệu quả làm lạnh COP ước lượng vào khoảng 2,2 và 
thấp hơn yêu cầu của QCVN 09:2013/BXD. Sau quá trình sử dụng do hiệu quả làm lạnh thấp, các 
Chiller cũ đã được thay thế bằng hệ thống Chiller giải nhiệt nước và có hiệu quả cao hơn, gồm 2 máy 
nén môi chất lạnh công suất 210 HP.

Ngoài hệ thống điều hòa mới, một trong những thiết bị tiêu hao nhiều điện năng đó là thang cuốn, Big 
C đã trang bị hệ thống giới hạn hoạt động khi không cần thiết dựa trên cảm biến người. Dựa theo số 
liệu lấy mẫu thực tế cho một ngày điển hình ước lượng giảm được 70% điện năng tiêu thụ (từ 4,6 kWh/
giờ còn 1,37 kWh/giờ) nhờ sử dụng điều khiển cảm biến theo con người.

Nguồn: Bộ KH&CN, 2015

Khung 1.21. Tiết kiệm năng lượng, phát triển đô thị xanh 

Vừa qua, nhờ việc vừa đưa vào sử dụng những máy điều hòa thế hệ mới, tủ hệ thống quản lý năng 
lượng, bộ thông gió nhiệt thải và bộ quạt đảo gió đã giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tiết kiệm đến 
830.261 kWh, tương đương 1,2 tỉ đồng/năm và giảm phát thải 518 tấn CO2/năm (theo đánh giá của 
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Tp. Hồ Chí Minh).

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Tp. Hồ Chí Minh cũng cho biết thực hiện tiết kiệm năng lượng cho các 
bệnh viện không chỉ góp phần tiết kiệm năng lượng cho quốc gia, mà còn cải tạo thiết thực giúp môi 
trường trong lành hơn, nâng cao hơn chất lượng dịch vụ cho các bệnh viện… Bước đầu dự án bệnh 
viện xanh sẽ thực hiện mô hình thí điểm tại Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). 

Nguồn: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Tp. Hồ Chí Minh, 2015

Biểu đồ 1.7. Cơ cấu sử dụng năng lượng                                        
ở các văn phòng tại Hà Nội

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2013
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1.2.6. Cơ sở sản xuất công nghiệp 
nhỏ lẻ ở đô thị

 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.  Ngoài ra, do 
hoạt động nhỏ lẻ, manh mún nên nhiều cơ 
sở cũng không thể đủ vốn để di dời vào 
các KCN, KCX như đề xuất.

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. 

Nguồn: http://www.baomoi.com
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MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

2.1. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC ĐÔ THỊ

Đối với môi trường không khí tại 
các đô thị, áp lực ô nhiễm chủ yếu do hoạt 
động giao thông vận tải, hoạt động xây 
dựng, hoạt động của các xí nghiệp nội đô, 
sinh hoạt của dân cư, xử lý rác thải và các 
nguồn ô nhiễm từ ngoại thành chuyển vào.

2.1.1. Hoạt động giao thông vận tải

Khí thải từ các phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ đóng góp nhiều 
nhất trong tổng lượng phát thải gây ô nhiễm 
môi trường không khí đô thị. Các khí thải 
chủ yếu bao gồm: SO2, NO2, CO, bụi (TSP, 
PM10, PM2,5). Trong các loại phương tiện 
giao thông thì xe mô tô, xe gắn máy chiếm 
tỉ lệ lớn nhất đồng thời cũng là nguồn phát 
thải chất ô nhiễm lớn nhất. 

Các phương tiện giao thông cơ giới 
sử dụng xăng và dầu diesel làm nhiên liệu, 
quá trình rò rỉ, bốc hơi và đốt cháy nhiên 
liệu còn dẫn tới phát sinh nhiều loại khí độc 
như: VOC, Benzen, Toluen...

Sự phát thải của các phương tiện 
cơ giới đường bộ phụ thuộc rất nhiều vào 
chất lượng phương tiện, nhiên liệu, tốc độ, 
người lái, tắc nghẽn và đường xá... Xe ô tô, 
xe máy ở Việt Nam bao gồm nhiều chủng 
loại, có nhiều xe qua nhiều năm sử dụng và 
không thường xuyên bảo dưỡng, hiệu quả 
sử dụng nhiên liệu thấp, nồng độ chất độc 

hại và bụi trong khí thải cao. Xe máy hiện 
vẫn là nguồn đóng góp chính các loại khí ô 
nhiễm, đặc biệt đối với các khí thải như CO 
và VOC. Trong khi đó, xe tải và xe khách 
các loại lại thải nhiều NO2, SO2.

Hiện nay, giao thông công cộng đô 
thị nước ta chủ yếu là xe buýt. Tuy đã có cải 
thiện về số lượng và chất lượng nhưng hiện 
chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại ở các 
thành phố. Ngoài ra, xe buýt cũng là nguồn 
gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kể. 
Để khuyến khích người dân đi xe buýt, nhà 
nước đã trợ giá vé xe. Tuy nhiên, chính vì 
giá vé thấp, nguồn lực đầu tư của nhà nước 
còn hạn chế đã dẫn đến tình trạng rất nhiều 
xe buýt ở tình trạng cũ, không đạt các tiêu 
chuẩn về khí thải.
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Biểu đồ 2.1. 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: TCMT, 2015
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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 là tại các đô 
thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, bụi đất đá, cát tồn 
đọng trên đường do chất lượng đường 
kém, do đường bẩn và do chuyên chở 
các vật liệu xây dựng, chuyên chở rác, khi 
các phương tiện giao thông chạy qua bụi 
từ mặt đường bốc lên cũng là một nguồn 
gây ô nhiễm không khí. Bụi giao thông còn 
có nguyên nhân từ các dòng xe lưu thông 
trên đường, đặc biệt là khi hãm phanh, các 
lốp xe sẽ ma sát mạnh với mặt đường làm 
mòn đường, mòn các lốp xe và tạo ra bụi 
đá, bụi cao su và bụi sợi. Các bộ phận ma 
sát của phanh bị mòn cũng thải ra bụi kẽm, 
đồng, niken, crom, sắt và cadimi. Ngoài ra 
quá trình cháy không hết nhiên liệu cũng 
thải ra bụi cacbon. Nguồn bụi này thường 
tồn đọng trên đường, hoặc bám theo xe và 
thường cuốn theo lốp xe khi xe chạy.

2.1.2. Hoạt động công nghiệp trong 
nội đô

Hiện nay, tại các đô thị còn tồn tại 
nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp. Các 
doanh nghiệp này thường là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có công nghệ sản xuất còn lạc 
hậu. Một số cơ sở sản xuất có thiết bị lọc 
bụi, hầu như chưa có thiết bị xử lý khí thải 
độc hại, không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu khí 
thải gây ô nhiễm môi trường không khí. Các 
cơ sở này phân bố phân tán, do quá trình 
đô thị hoá, hiện đại hóa, phạm vi thành phố 
ngày càng mở rộng nên hiện nay, phần lớn 
công nghiệp cũ này nằm trong nội thành 
của nhiều thành phố.

Hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm 
không khí còn từ các khu, cụm công nghiệp 
cũ nằm gần và trong các đô thị, như các 
khu công nghiệp: Thượng Đình, Minh 
Khai - Mai Động (Hà Nội), Thủ Đức, Tân 
Bình (Tp. Hồ Chí Minh), Biên Hoà I (Đồng 
Nai), KCN Việt Trì, Khu Gang thép Thái 
Nguyên,… và ô nhiễm không khí cục bộ 
ở xung quanh các xí nghiệp, nhà máy xi 
măng (đặc biệt là xi măng lò đứng), các lò 
nung gạch ngói, xí nghiệp sản xuất đồ gốm, 
các nhà máy nhiệt điện đốt than và đốt dầu 
FO, các nhà máy đúc đồng, luyện thép, các 
nhà máy sản xuất phân hoá học,… 

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.

Khung 2.1. Khí thải từ hoạt động                    
giao thông tại Hà Nội

Theo thống kê có đến 70% lượng khói bụi 
gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt 
động giao thông. Với hơn 4 triệu phương tiện 
giao thông, hoạt động giao thông chiếm tới 
85% lượng khí thải CO2 và 95% lượng các 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mà mắt thường 
không quan sát được.

Sở TN&MT Tp. Hà Nội, 2016
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2.1.3. Hoạt động xây dựng

Bên cạnh hoạt động giao thông, hoạt 
động xây dựng trong đô thị cũng là nguồn 
gây ảnh hưởng đến môi trường không khí. 
Trong những năm gần đây, hoạt động xây 
dựng các khu chung cư, cầu đường, sửa 
chữa nhà, vận chuyển vật liệu và phế thải 
xây dựng,… diễn ra ở khắp nơi, đặc biệt 
là các đô thị lớn. 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 và 
phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và 
phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi 
công trường, phun nước rửa đường nhưng 
việc thực hiện còn nhiều hạn chế. Do đó, 
việc phát tán bụi từ các hoạt động này vẫn 
là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể. 
Bên cạnh bụi, các thiết bị xây dựng (máy 
xúc, máy ủi,...) các phương tiện vận chuyển 
vật liệu xây dựng còn thải ra môi trường 
không khí các khí thải khác như: SO2, NO2, 
CO, VOC,... 

Việc thiếu kiểm soát trong quản lý 
hoạt động tại các công trường xây dựng 
đang hoạt động trên cả nước (xây dựng, 
sửa chữa nhà cửa, đường xá, vận chuyển 
nguyên vật liệu) đã và đang gây ra vấn đề ô 
nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, việc kéo dài 
thời gian thi công tại các công trình xây dựng 
do thiếu vốn đầu tư đã gây tác động xấu 
đến cảnh quan, khiến cho môi trường xung 
quanh luôn trong tình trạng ô nhiễm bụi.

Trong thời gian qua, hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông đã được đầu tư cải tạo, 
nâng cấp và xây dựng mới, góp phần giảm ùn 
tắc giao thông, tạo ra những thay đổi đáng kể 
về cảnh quan và đang dần hình thành mạng 
lưới giao thông theo quy hoạch. Tuy nhiên, 
quá trình cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu 
hạ tầng giao thông,… lại phát sinh ô nhiễm 
môi trường không khí.

2.1.4. Hoạt động dân sinh, xử lý rác 
thải

Các hoạt động dân sinh như đốt 
các nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu hoả 
và khí đốt), củi,… hay việc đốt các chất 
thải không có kiểm soát cũng góp phần 

Khung 2.2. Bụi đô thị do nâng cấp                        
cơ sở hạ tầng

Hà Nội: Trong  mấy năm gần đây, việc kéo 
dài thời gian thi công tuyến đường sắt trên 
cao Yên Nghĩa – Hà Đông, hay việc nâng 
cấp trục đường quốc lộ 1A đoạn từ Ngọc 
Hồi đến Quán Gánh khiến các trục đường 
này quanh năm bụi bẩn, ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới người tham gia giao thông và cuộc 
sống người dân hai bên đường.

Tp. Hồ Chí Minh: Trên đường Kinh Dương 
Vương, quận Bình Tân (đoạn từ vòng xoay 
Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), đoạn 
đường dài khoảng 3,5km được thi công gần 
như hoàn tất. Dù đường đã được đưa vào 
sử dụng nhưng người dân lưu thông qua 
đây rất khổ sở bởi bụi bay mù mịt, đá lởm 
chởm trên mặt đường. Nhà cửa của dân hai 
bên đường luôn phải đóng. Tại các ngã ba 
Nguyễn Thúc Đường, Hoàng Văn Hợp giao 
với đường Kinh Dương Vương, đá nằm 
ngổn ngang, nước đọng và xuất hiện nhiều ổ 
gà, xe máy lưu thông dễ té ngã.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016



MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

28 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

CHƯƠNG 2

làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong 
không khí. Hiện nay, nguồn gây ô nhiễm 
không khí từ hoạt động dân sinh tại các 
khu đô thị đã giảm mạnh do điều kiện sống 
được cải thiện và sự thay đổi thói quen 
sinh hoạt, như dùng bếp khí gas, bếp sử 
dụng điện thay cho bếp than, củi.

Bãi rác lộ thiên là nơi tập hợp các 
loại CTR, chủ yếu là CTR sinh hoạt có 
thành phần hữu cơ cao. Dưới tác động của 
nhiệt độ, độ ẩm và các vi sinh vật, CTR hữu 
cơ bị phân hủy và sản sinh ra các chất khí 
(CH4 - 63,8%, CO2 - 33,6% và một số khí 
khác). Ước tính, lượng khí CH4 và CO2 phát 
sinh từ các bãi rác lộ thiên và các khu chôn 
lấp chiếm 3 - 19% tổng lượng phát sinh. 
Lượng khí phát thải tăng khi nhiệt độ tăng. 
Đối với các bãi chôn lấp, ước tính 30% các 
chất khí phát sinh trong quá trình phân hủy 
rác có thể thoát lên trên mặt đất mà không 
cần một sự tác động nào. Quá trình vận 
chuyển và lưu giữ CTR cũng phát sinh mùi 
từ quá trình phân hủy các chất hữu cơ gây 
ô nhiễm môi trường không khí.

Tại nhiều khu chôn lấp, đặc biệt các 
bãi rác lộ thiên, đã và đang diễn ra hoạt 
động đốt rác thải tùy tiện, gây ảnh hưởng 
đến chất lượng môi trường không khí tại 
những thời điểm nhất định. Các loại chất 
thải tại các bãi rác (giấy, gỗ, cao su, nilon, 
nhựa, vải, các chất khác...) khi bị đốt đã 
thải ra môi trường các chất khí chủ yếu 
như: NOx, CO, CO2, SOx, HCl, HF, Dioxin, 
Furan và tro bụi. Tuy nhiên, hiện nay chưa 
có nhiều nghiên cứu cũng như các số liệu 
cụ thể về tải lượng phát thải các chất khí từ 

hoạt động đốt rác bãi rác. 

2.1.5. Các nguồn ô nhiễm từ ngoại 
thành chuyển vào

Tùy từng chất ô nhiễm trong môi 
trường không khí, chúng có thể di chuyển 
hàng chục đến hàng trăm km. Vì vậy ngoài 
các nguồn ô nhiễm tại chỗ, chất lượng 
không khí đô thị còn bị tác động bởi các 
nguồn ô nhiễm từ nơi khác chuyển đến, đặc 
biệt là các nguồn ô nhiễm lớn nằm ngoài 
khu vực đô thị như: nhà máy nhiệt điện, sản 
xuất thép, sản xuất vật liệu xây dựng.

Khí thải của nhà máy nhiệt điện chủ 
yếu từ khu vực lò hơi có chứa nhiều chất ô 
nhiễm, đặc biệt là khí SO2, CO, NOx và bụi. 
Lượng khí thải này là rất lớn, lên tới hàng 
nghìn m3/phút và có khả năng phát tán đi 
xa hàng trăm km đến các khu vực đô thị 
xung quanh, đặc biệt là các đô thị nằm trên 
hướng gió chính từ ống khói nhà máy.

Tại ĐBSH, việc gia tăng mùa vụ canh 
tác đã làm gia tăng lượng rơm rạ sau thu 
hoạch. Hiện nay, rơm rạ không còn là chất 
đốt chủ yếu ở nông thôn do có các nhiên 
liệu khác thay thế như: điện, khí gas… vì 
vậy, vào khoảng cuối tháng 5 và cuối tháng 
10, sau vụ thu hoạch, nông dân đốt rơm rạ 
ngay tại đồng ruộng gây hiện tượng khói 
mù và ảnh hưởng tới các đô thị 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: bụi, CO2, CO, NOx. Khi 
rơm rạ cháy không hết hoàn toàn có thể 

gây ra hợp chất Aldehydes và bụi mịn.
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Khung 2.3. Khói mù do đốt rơm rạ

Tình trạng đốt rơm rạ sau mỗi vụ gặt là tình trạng chung của hầu hết vùng trồng lúa chính ở một số tỉnh 
thuộc ĐBSH như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh... Theo số liệu 
ước tính của phòng NN&PTNT huyện Bình Giang, Hải Dương thì tỷ lệ rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng chiếm 
30%. Ở các nơi gần đô thị như các huyện ngoại thành Hà Nội và một số địa phương có mức thu nhập 
tương đối cao thì nhu cầu sử dụng rơm rạ làm chất đốt hay làm thức ăn gia súc, ủ phân bón là rất thấp 
nên tỷ lệ rơm rạ đốt ngoài đồng ruộng có thể đạt tới 60-90%. Hơn nữa, nhiều hộ nông dân còn gom rơm 
rạ vẫn còn tươi thành những đống lớn rồi đốt ngay tại ruộng. Rơm rạ ướt bị đốt tạo thành những đám khói 
đặc quánh bao trùm một vùng rộng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống quanh khu vực đó 
và là nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đốt rơm rạ được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng khói mù 
dày đặc bao quanh thành phố Hà Nội, Nam Định... Khói rơm rạ cũng được cho là nguyên nhân gây ra rất 
nhiều bệnh tật có liên quan đến hô hấp do gây ra tình trạng ngột ngạt, khó chịu đặc biệt là vào những ngày 
nắng nóng oi bức.

Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới (Gadde & cs., 2009; Mendoza & Samson, 
1999) thì đốt rơm rạ bừa bãi ngoài đồng ruộng sẽ tạo ra nhiều khí thải độc hại vào môi trường. Những loại 
khí thải chủ yếu được tạo ra khi đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng bao gồm khí  Dioxit Cacbon (CO2), Cacbon 
Monoxide (CO), khí Methane (CH4), các Oxit Nitơ (NOx hoặc N2O), Oxit Sulphur (SO2 và SOx), Non-
Methan Hydrocarbon (NMHC), bụi hay vật chất dạng hạt (như TPM, PM2,5, PM10) khí Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs), và Polychlorinated Dioxins and Furans (PCDD/F). 

Lượng khí 
thải vào môi 

trường từ đốt 
rơm rạ ĐBSH

Hệ số 
phát thải  

(g/kg)

Lượng khí thải (1000 tấn) theo tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng (%)

 20% 
(1.019,4) 

30% 
(1.529,2)

40% 
(2.038,9) 

50% 
(2.548,4) 

60% 
(3.058,3)

70% 
(3.568,1)

80% 
(4.077,8) 

1. CO2 1.460,00 1.190,7 1.786,1 2.381,4 2.976,8 3.572,1 4.167,5 4.762,8 

2. CH4 1,20 1,0 1,5 2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 

3. N2O 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

4. CO 34,70 28,3 42,4 56,6 70,7 84,9 99,0 113,2  

5. NMHC 4,00 3,3 4,9 6,5 8,2 9,8 11,4 13,0 

6. SOx 3,10 2,5 3,8 5,1 6,3 7,6 8,8 10,1 

7. SO2 2,00 1,6 2,4 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 

8. TPM 13,00 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 

9. Bụi mịn 12,95 10,6 15,8 21,1 26,4 31,7 37,0 42,2 

10. PM10 3,70 3,0 4,5 6,0 7,5 9,1 10,6 12,1 

11. PAHs 18,62 15,2 22,8 30,4 38,0 45,6 53,1 60,7 

12. PCDDF 0,50 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

Nguồn: Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2012
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2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG 
KHÍ KHU VỰC ĐÔ THỊ

Các thông tin và đánh giá hiện trạng 
chất lượng môi trường không khí trong báo 
cáo được xây dựng dựa trên số liệu quan 
trắc từ các chương trình quan trắc môi 
trường do Tổng cục Môi trường, các đơn vị 
trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc 
gia và các địa phương thực hiện. Số liệu 
trạm quan trắc tự động liên tục có thể đánh 
giá chính xác, toàn diện và đầy đủ nhất về 
chất lượng không khí. Tuy nhiên, hiện nay 
số lượng trạm quan trắc tự động, liên tục tại 
Việt Nam còn rất hạn chế.

Hầu hết các đô thị lớn của nước ta 
đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm 
không khí ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, 
mức độ ô nhiễm giữa các đô thị rất khác 
biệt, phụ thuộc vào quy mô đô thị, mật độ 
dân số, đặc biệt là mật độ giao thông và 
tốc độ xây dựng. Đối với các khu vực khác 

nhau trong một đô thị như: các tuyến đường 
giao thông, khu công trường xây dựng, khu 
vực sản xuất công nghiệp trong đô thị, khu 
vực dọc các sông, kênh rạch nội thành, khu 
vực công viên, hồ nước chất lượng không 
khí phân hóa khá rõ rệt.

Các đô thị nhỏ, các đô thị ở khu vực 
miền núi, môi trường không khí còn khá 
trong lành.

Trong các vấn đề ô nhiễm môi 
trường không khí tại các đô thị Việt Nam 
thì vấn đề ô nhiễm không khí do bụi vẫn 
là vấn đề nổi cộm nhất. Tỉ lệ số mẫu quan 
trắc TSP vượt QCVN của các chương trình 
quan trắc quốc gia luôn lớn hơn 80% số 
mẫu quan trắc trong năm. Các chất khí ô 
nhiễm SO2, CO về cơ bản vẫn nằm trong 
giới hạn của QCVN, riêng khí O3, NO2 đã 
có dấu hiệu ô nhiễm trong một số năm gần 
đây (Bảng 2.1).

Khung 2.4. Nguồn số liệu sử dụng               
trong chương 2

Nguồn số liệu được sử dụng để phân tích, 
đánh giá chất lượng không khí đô thị trong 
chương này gồm:

+ Số liệu quan trắc tự động liên tục của 06 
trạm do Bộ TN&MT quản lý đặt tại Hà Nội, 
Việt Trì, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang 
và 01 trạm do địa phương quản lý (Đồng Nai).

+ Số liệu quan trắc định kỳ của 137 điểm quan 
trắc tại khu vực đô thị thuộc các chương trình 
quan trắc vùng KTTĐ, chương trình quan trắc 
quốc gia. Ngoài ra, số liệu từ các chương 
trình quan trắc môi trường không khí định kỳ 
của các địa phương cũng được tổng hợp sử 
dụng trong chương này.

Nguồn: vnmedia.vn
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2.2.1 Bụi

Ô nhiễm bụi được phản ánh 
thông qua bụi lơ lửng bao gồm bụi 
thô (TSP và PM10) và bụi mịn (PM2,5). 
Số liệu quan trắc giai đoạn từ 2012 
đến 2016 cho thấy mức độ ô nhiễm 
bụi tại các đô thị vẫn ở ngưỡng cao, 
chưa có dấu hiệu giảm trong 5 năm 
gần đây.

Đối với bụi TSP, nồng độ đã 
vượt ngưỡng cho phép QCVN 05: 
2013 từ 2 đến 3 lần và thường tập 
trung cao ở các trục đường giao 
thông của các đô thị lớn. Các khu 
vực chịu ảnh hưởng của hoạt động 
sản xuất nồng độ bụi cũng thường 
duy trì ở mức cao (Biểu đồ 2.2). 
Trong đó, mức độ ô nhiễm biểu hiện 
rõ nhất ở các đô thị loại đặc biệt; 
tiếp đến là các đô thị loại I. Nhóm đô 
thị loại II và III, mức độ ô nhiễm có 
thấp hơn (Biểu đồ 2.3).

Bảng 2.1. Tỉ lệ số mẫu vượt chuẩn trong năm                          
đối với các thông số

Thông 
số

2012 2013 2014 2015 2016

TSP (%) 86,73 87,19 89,52 85,36 88,89

SO2 (%) 1,18 1,88 0,74 0,00 0,00

CO (%) 5,75 1,51 1,65 0,97 1,27

NO2 (%) 2,21 0,94 1,87 4,24 0,66

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các chương trình quan trắc quốc gia tại 37 
đô thị lớn, TCMT 2016

Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ vượt chuẩn của thông số TSP 
không khí xung quanh tại các khu vực đô thị

Nguồn: Số liệu tổng hợp từ chương trình quan trắc không khí 
quốc gia tại 37 đô thị lớn, TCMT 2016

Biểu đồ 2.3. Tỉ lệ số mẫu có thông số TSP vượt 
quá giới hạn của QCVN tại các đô thị trung bình 

giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT,  2016
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CHƯƠNG 2

Trên các tuyến đường giao thông 

nội đô, số lượng phương tiện tham gia 

giao thông lớn, đặc biệt là những giờ cao 

điểm là nguyên nhân làm cho nồng độ các 

chất ô nhiễm không khí tăng cao.

Tại các đô thị vừa và nhỏ, ô nhiễm 
bụi TSP gần các tuyến đường giao thông 

thấp hơn các đô thị lớn, tuy nhiên mức độ 
vượt quá giới hạn của QCVN cũng từ 1 
đến 2 lần.

Hiện nay, tại các đô thị vẫn tồn tại 
nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, tại 
các khu vực này nồng độ TSP vượt quá 
giới hạn của QCVN từ 1,5 đến 2 lần.
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Biểu đồ 2.4. Diễn biến nồng 
độ TSP trung bình năm gần 
các tuyến đường giao thông 

tại các thành phố lớn

Nguồn: TCMT,  2016
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Biểu đồ 2.5. Diễn biến nồng độ TSP trung bình năm gần các tuyến đường giao thông                                            
tại các thành phố vừa và nhỏ

Nguồn: TCMT, 2016
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Tại các khu công trường xây dựng 
(xây dựng khu chung cư, khu đô thị mới, sửa 
chữa đường giao thông, sửa chữa hệ thống 
thoát nước,…) diễn ra tình trạng ô nhiễm cục 
bộ với mức độ ô nhiễm bụi rất cao. Nguyên 
nhân chính là do việc thực thi các quy định về 
BVMT không nghiêm và hoạt động giám sát 
thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Tại các khu dân cư, mức độ ô nhiễm 
bụi thấp hơn nhiều lần so với các trục giao 
thông, càng xa trục đường giao thông chất 
lượng không khí càng được cải thiện. Tuy 
nhiên, đối với các khu dân cư nằm trong 
các đô thị có mật độ giao thông lớn, mức 
độ ô nhiễm bụi vượt ngưỡng cho phép của 
QCVN. Đối với khu vực dân cư các đô thị 
quy mô nhỏ và vừa, chất lượng không khí 
còn khá tốt.

Nhiều khu vực dân cư đô thị nồng độ 
TSP đã vượt quá giới hạn của QCVN, đặc 
biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội. 
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Biểu đồ 2.6. Diễn biến nồng độ TSP trung bình năm gần các khu vực công nghiệp                                               
đô thị tại một số thành phố

Nguồn: TCMT,  2016

Nguồn: istockphoto.com
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CHƯƠNG 2

Đối với bụi PM10 
và PM2,5, giá trị đo tại 
nhiều trạm giao thông 
cao hơn ngưỡng trung 
bình năm trong QCVN 
05:2013/BTNMT.

Tại một số đô 
thị lớn như Hà Nội, 
số ngày có mức độ 
ô nhiễm bụi PM10 và 
PM2,5 vượt quá giới 
hạn của QCVN ở mức 
khá cao.
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Biểu đồ 2.7. Diễn biến nồng độ TSP trong không khí xung quanh tại một số khu dân cư đô thị

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.8. Diễn biến nồng độ bụi PM10 trung bình năm                                           
tại một số trạm quan trắc tự động, liên tục

Nguồn: TCMT, 2016
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Trong thành phần bụi 
lơ lửng thì bụi mịn (PM2,5) 
chiếm tỷ trọng tương đối cao. 
Các hạt bụi có kích thước 
động học nhỏ hơn 2,5µm 
thường mang tính axit, tồn 
tại rất lâu trong khí quyển, 
khả năng phát tán xa và đi 
sâu vào phổi hơn so với các 
loại bụi có kích thước động 
học lớn.
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Biểu đồ 2.9. Diễn biến nồng 
độ bụi PM2,5 trung bình năm 
tại một số trạm quan trắc       

tự động, liên tục

Nguồn: TCMT, 2016

362

285

324

179

350

267
289287

344

294

340

274

348

250

202

166
230

222

348

285

207

18572

72

355

332

362

339

358

335

66

66

366

365

365

363

365

361357

359

227

225

316

316364

362

365

364

350

341

350

350

4

81

41

186

15

98
19

65

15

65

19

85

17

115

10
46

8 16

14

77

0 42

0 0

4
27

3
26 0

24

0 0

0 1 0 2 0 4 0 5

2 4

0 0

1 3 0 1
0

0
0 0

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

PM
10

PM
2.

5

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2014 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Trạm Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội Trạm Hùng Vương - Phú Thọ Trạm Hồng Hà - Hạ 
Long

Trạm Hùng Vương - Huế Trạm Lê Duẩn - Đà Nẵng Trạm Đồng Đế - Khánh Hòa

Số
 n

gà
y

Số ngày đo không vượt chuẩn Số Ngày đo vượt chuẩn

Biểu đồ 2.10. Thống kê số ngày có nồng độ PM10 và PM2,5 trung bình 24h không đạt QCVN 05:2013/BTNMT 
ở các trạm chịu ảnh hưởng của giao thông đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Nguồn: songtre.vn
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Nhìn chung ô nhiễm bụi 
ở mức khá cao, tuy nhiên mức 
độ ô nhiễm thay đổi rất lớn giữa 
các giờ trong ngày và giữa các 
tháng trong năm. Ô nhiễm bụi 
(đặc biệt là bụi mịn) thường 
tập trung vào các tháng mùa 
đông, ít mưa (tháng 11 - 3) (Đối 
với miền Bắc và khu vực Bắc 
Trung Bộ).

Đối với khu vực Nam 
Trung Bộ nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa với nền 
nhiệt ổn định, ít biến động 
quanh năm nên sự khác biệt 
về nồng độ bụi PM đo giữa các 
tháng không rõ rệt. Số liệu đo ở 
Tp. Đà Nẵng và Nha Trang, cho 
thấy sự ổn định về nồng độ các 
loại bụi PM1 - PM 2,5 - PM10 giữa 
mùa khô và mùa mưa.
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Biểu đồ 2.11. Tỉ lệ bụi mịn (PM2,5/PM10 và PM1/PM10)                   
trung bình giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.12. Diễn biến nồng độ bụi theo các 
tháng tính trung bình giai đoạn 2012 - 2016                                               

tại trạm Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.13. Xu hướng biến đổi theo mùa nồng độ các loại bụi PM1 - PM2,5 - PM10

ở Nha Trang giai đoạn 2012 - 2015

Nguồn: TCMT, 2016
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Đối với các địa phương ở phía 
Nam, khí hậu trong năm có sự phân hóa 
giữa mùa khô và mùa mưa. Nồng độ các 
loại bụi PM (PM10, PM2,5) có sự khác biệt 
đáng kể giữa hai mùa, mùa mưa (tháng 5 
đến tháng 11) và mùa khô (tháng 12 đến 
tháng 4 năm sau). Theo đó, nồng độ bụi 
trong không khí ghi nhận ở trạm Đồng 

Khởi, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
thường cao trong mùa khô và thấp hơn ở 
mùa mưa.

Theo các giờ trong ngày thì nồng 
độ bụi tăng cao vào các giờ cao điểm giao 
thông, giảm xuống thấp nhất vào giữa trưa 
và đêm.

Biểu đồ 2.14. Xu hướng biến đổi theo mùa nồng độ các loại bụi PM2,5, PM10                                                 
tại trạm Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

Nguồn: Sở TN&MT Đồng Nai, 2013

Biểu đồ 2.15. Diễn biến nồng độ các 
loại bụi PM10, PM2,5 trong ngày tại trạm 

Nguyễn Văn Cừ năm 2015

Nguồn: TCMT, 2016
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2.2.2. Các khí ô nhiễm CO, 
SO2, NO2, O3

Ở khu vực đô thị, nguồn 
gốc phát sinh các loại khí NO2, 
SO2 và CO chủ yếu từ động cơ 
của các phương tiện giao thông, 
SO2 phát sinh từ các nguồn nhiên 
liệu chứa lưu huỳnh và đốt than. 
Vì vậy, trong các đô thị thì khu vực 
giao thông là nơi có nồng độ các 
khí ô nhiễm cao nhất.

Thông số NO2 đã có dấu 
hiệu ô nhiễm tại khu vực giao thông 
trong một số đô thị lớn. Nồng độ 
NO2 có xu hướng tăng trong các 
năm gần đây.

Khung 2.5. Vấn đề chất lượng không khí thủ đô Hà Nội 
cần được xem xét một cách đầy đủ và toàn diện

Vấn đề môi trường không khí của thủ đô Hà Nội ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng 
đồng khi các thông tin từ nhiều nguồn trong thời gian gần đây cho biết, chất lượng không khí của thủ đô 
hầu hết thời gian đều ở mức kém hoặc xấu. Bởi vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí thủ đô Hà 
Nội cần được xem xét một cách tổng thể. 

Theo công bố của Trung tâm nghiên cứu môi trường của trường Đại học Yale và Columbia (Mỹ) tại 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sỹ), xếp hạng Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có môi 
trường không khí bị ô nhiễm nặng. Số liệu sử dụng để đánh giá chất lượng không khí được sử dụng 
trong nghiên cứu này là số liệu được tính toán từ giải đoán ảnh vệ tinh.

Theo kết quả quan trắc của trạm quan trắc không khí tự động của Đại sứ quán Mỹ đặt tại đường Láng 
Hạ, chất lượng không khí ở mức kém và xấu chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, trạm quan trắc này chỉ tập 
trung quan trắc thông số bụi PM2,5.

Có thể thấy rằng, hiện nay, việc đánh giá chất lượng không khí của Hà Nội còn rất hạn chế do số lượng 
trạm quan trắc tự động liên tục về môi trường không khí tại thủ đô còn quá ít. Ngoài trạm quan trắc đặt 
tại số 556 đường Nguyễn Văn Cừ của Tổng cục Môi trường và số 8 Láng Hạ của Đại sứ quán Mỹ, đến 
đầu năm 2017, thành phố mới lắp đặt 10 trạm quan trắc nhưng cũng chỉ có 02 trạm quan trắc đầy đủ các 
thông số nhằm đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí và công bố thông tin cho cộng đồng, 
08 trạm còn lại chỉ quan trắc một số thông số cơ bản nhằm giám sát chất lượng môi trường không khí. 
Vì vậy, để có thể đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện chất lượng không khí thủ đô, cần tăng cường 
số lượng trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn thành phố và đảm bảo duy trì vận hành liên tục.

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.16. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm                      
tại một số trạm quan trắc tự động liên tục

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.17. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm một số tuyến đường giao thông 

tại các đô thị lớn

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.18. Diễn biến nồng độ NO2 trung bình năm một số tuyến đường giao thông
 tại các đô thị vừa và nhỏ

Nguồn: TCMT, 2016
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Nồng độ NOx
1
 diễn biến trong ngày 

tại khu vực đô thị cũng tương tự như thông 
số bụi, tăng cao vào giờ cao điểm giao 
thông (7 - 9h sáng, 18 - 19h chiều).

 Đối với các khí khác như SO2, CO 
các giá trị quan trắc vẫn thấp hơn giới hạn 

1. NOx là tổng của NO và NO2.

quy định trong QCVN 05:2013. Tuy nhiên, 
đối với thông số CO, nồng độ tăng lên 
cao trong giờ cao điểm tại các trục đường 
giao thông.

Biểu đồ 2.20. Diễn biến nồng độ CO trong ngày  
tại trạm Nguyễn Văn Cừ trong năm 2015

Nguồn: TCMT,  2016

Biểu đồ 2.19. Diễn biến nồng độ NO2 trong ngày

(minh họa số liệu của trạm quan trắc không khí tự động liên tục tại Tp. Hạ Long và Tp. Đà Nẵng)

Nguồn:TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.21. Diễn biến nồng độ SO2 trung bình 
năm tại một số trạm quan trắc tự động liên tục

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.22. Diễn biến nồng độ CO trung bình năm một số tuyến đường giao thông tại các đô thị

Nguồn: TCMT, 2016
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O3 là chất ô nhiễm thứ cấp 
sinh ra do tương tác giữa các chất 
ô nhiễm như NOx, HC, VOC với bức 
xạ tử ngoại của mặt trời. Tại các trạm 
quan trắc tự động gần đường giao 
thông, nồng độ O3 đã vượt quá giới 
hạn của QCVN trong khá nhiều ngày 
trong năm.

Ngoài các tuyến đường giao 
thông đã có dấu hiệu ô nhiễm bởi các 
chất khí, đối với hầu hết các khu dân 
cư đô thị nồng độ các chất ô nhiễm 
CO, NO2, SO2 vẫn nằm trong giới hạn 
của QCVN 05:2013.

Một số khu vực gần các nhà 
máy sản xuất công nghiệp nằm trong 
đô thị, nồng độ các chất CO, NO2, 
SO2 tại một số thời điểm đã vượt giới 
hạn của QCVN 05:2013.

Biểu đồ 2.23. Tỉ lệ số ngày nồng độ O3 
vượt quá giới hạn của QCVN 05:2013/BTNMT

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.24. Diễn biến nồng độ NO2 trong không khí xung quanh tại một số khu dân cư đô thị

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.25. Diễn biến nồng độ CO trong không khí xung quanh tại một số khu dân cư đô thị

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.26. Diễn biến nồng độ NO2 trong không khí xung quanh tại một số khu vực sản xuất trong đô thị

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 2.27. Diễn biến nồng độ CO trong không khí xung quanh tại một số khu vực sản xuất trong đô thị

Nguồn: TCMT, 2016
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 Khu vực thành thị thường có nhiệt 

độ không khí cao hơn so với môi trường 

xung quanh ở khu vực nông thôn, hiện 

tượng này được gọi là đảo nhiệt đô thị. Quá 

trình đô thị hóa gia tăng mật độ xây dựng 

các công trình bê tông là nguyên nhân 

chính của hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Sự 

gia tăng nhiệt độ cục bộ sẽ tăng cường tác 

động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe. 

Ngoài ra ô nhiễm mùi do ô nhiễm 

các chất hữu cơ, dinh dưỡng trong các 

sông, hồ, kênh rạch khu vực nội thành cũng 

là vấn đề nổi cộm tại những đô thị nước ta 

trong những năm gần đây.

2.2.3. Tiếng ồn

Ô nhiễm tiếng ồn cũng là một trong 
những vấn đề môi trường nổi cộm ở nhiều 
đô thị. Tại các tuyến đường giao thông lớn, 
ô nhiễm tiếng ồn đều vượt QCVN 26:2010 
quy định đối với khung giờ từ 6 đến 21 giờ 
(70 dBA); tuy nhiên, mức độ vượt so với 
QCVN không lớn. Kể cả các đô thị nhỏ thì 
ô nhiễm tiếng ồn tại các tuyến đường giao 
thông vẫn diễn ra.

Mức ồn đo tại các điểm dân cư trong 
đô thị khá cao, tuy nhiên độ ồn nhìn chung 
vẫn nằm trong ngưỡng cho phép QCVN 
26:2010. Ngoại trừ một số khu vực có các 
hoạt động, công trình xây dựng, tiếng ồn 
cũng đã vượt ngưỡng cho phép gây ảnh 
hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt 
của người dân.

Biểu đồ 2.28. Diễn biến nồng độ SO2 trong không khí xung quanh tại một số khu vực sản xuất trong đô thị

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 2.29. Diễn biến thông số độ ồn đo trong không khí xung quanh                                                                              
tại một số tuyến đường các đô thị

Nguồn: TCMT,  2016

Biểu đồ 2.30. Diễn biến thông số độ ồn đo trong không khí xung quanh tại một số khu dân cư                            

Nguồn: TCMT, 2016
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3.1. NƯỚC SẠCH ĐÔ THỊ 

Trong những năm qua, công tác cấp 

nước tại các đô thị đã có chuyển biến tích 

cực, hệ thống cấp nước ngày càng được 

cải thiện, hầu hết các thành phố, thị xã 

đã có hệ thống cấp nước. Tính đến tháng 

6 năm 2015, cả nước có gần 100 doanh 

nghiệp cấp nước, quản lý trên 500 hệ thống 

cấp nước lớn, nhỏ tại các đô thị toàn quốc. 

Nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ 

của các Chính phủ, các tổ chức tài chính 

quốc tế, vốn trong nước đã và đang được 

thực hiện theo mục tiêu, định hướng phát 

triển cấp nước đô thị quốc gia đến năm 

2020 của Chính phủ.

Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp 

nước - mạng lưới đường ống và công trình 

tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước 

sinh hoạt tính theo đầu người đối với các 

điểm dân cư đô thị trung bình khoảng 125 

lít/người.ngày (Bảng 3.1).

Tính đến tháng 6 năm 2016, tỷ lệ 

dân số đô thị được cung cấp nước sạch 

là 82%. Mức sử dụng nước sinh hoạt bình 

quân đạt 105 lít/người.ngày. Tại các thành 

phố lớn, lượng nước sử dụng khoảng 120 

- 130 lít/người.ngày.

Khung 3.1. Định hướng phát triển                
cấp nước đô thị đến năm 2020

- Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ 
thống cấp nước tập trung tại các đô thị từ loại 
IV trở lên đạt 95%, các đô thị loại V đạt 80% 
với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người.ngày, 
chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật theo 
quy định.

- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập 
và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 
45%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 
18% đối với các đô thị loại IV trở lên, dưới 
25% đối với các đô thị loại V; dịch vụ cấp 
nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày 
đối với các đô thị loại IV trở lên và cấp nước 
phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế đối 
với đô thị loại V. 

Nguồn: Quyết định số 2502/QĐ-TTg                                     
ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
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Bảng 3.1. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị

Đơn vị tính: lít/người.ngày

STT Loại đô thị
Giai đoạn

2010 2020

I Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch,                
nghỉ mát

+ Nội đô
+ Ngoại vi

165
120

200
150

II Đô thị loại II, đô thị loại III

+ Nội đô
+ Ngoại vi

120
80

150
100

III Đô thị loại IV, đô thị 
loại V 60 100

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2006
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Tuy nhiên, tình hình cấp nước đô 

thị vẫn còn nhiều bất cập do tốc độ đô 

thị hóa tăng nhanh, cộng với sự gia tăng 

dân số, nên việc đầu tư phát triển cấp 

nước chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, 

phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước còn 

thấp, chất lượng dịch vụ cấp nước cũng 

chưa ổn định.

Thống kê sơ bộ cho thấy, lượng 

nước khai thác sử dụng cho các loại đô 

thị từ vài trăm đến hàng triệu m3/năm, 

trong đó khoảng 40% nguồn nước cung 

cấp cho các đô thị được khai thác từ 

nguồn nước dưới đất. Hai đô thị loại 

đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 

có tổng lượng lượng nước dưới đất khai 

thác lớn nhất khoảng 2,63 triệu m3/ngày 

chiếm gần 25% tổng lưu lượng khai thác 

toàn quốc.

 Hiện nay, do việc khai thác và sử 

dụng chưa hợp lý, tài nguyên nước dưới 

đất ở khu vực đô thị có chiều hướng suy 

giảm về trữ lượng, mực nước xuống 

thấp. Nguy cơ suy giảm mực nước dưới 

đất đã được cảnh báo tại một số khu vực 

đô thị như Tp. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Sóc Trăng 

(Sóc Trăng)...

Bên cạnh đó, mạng lưới đường 

ống cấp nước đô thị trải qua nhiều giai 

đoạn đầu tư đã cũ, bị rò rỉ, gây tỷ lệ thất 

thoát nước cao, thậm chí có thể có sự 

xâm nhập của chất thải. Theo báo cáo 

của Bộ Xây dựng1, tỷ lệ thất thoát, thất 

1.  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án BVMT 
năm 2015, 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ, dự án sự nghiệp 
môi trường 2017 của Bộ Xây dựng

75 78 79 80 81,5 82

0
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100

2011 2012 2013 2014 2015 T6/2016

%

Biểu đồ 3.1.  Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp 
nước sạch qua các năm

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2016

Bảng 3.2. Tình hình khai thác tài nguyên                     
nước dưới đất

TT Thành phố

Lượng 
nước đang 
khai thác 
(m3/ngày)

Tài 
nguyên 
dự báo 

(m3/ngày)

 Tỷ lệ 
khai thác 
so với tài 
nguyên 

(%)

1 Hà Nội 1.779.398 8.362.000 21,3

2 Tp. Hồ Chí Minh 850.000 2.501.059 33,9

Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT, 2013

Khung 3.2. Sụt giảm mực nước dưới đất          
tại Hà Nội

Theo kết quả quan trắc mực nước dưới đất từ 
năm 1992 - 2013 cho thấy, tại Hà Nội hình thành 
phễu hạ thấp mực nước lớn có tâm trùng với khu 
vực trung tâm thành phố. Tốc độ hạ thấp mực 
nước trung bình năm trong tầng chứa nước khai 
thác chính trong khoảng từ 0,08 - 0,91m/năm, 
trung bình 0,3m/năm. Đây là nguyên nhân gây 
suy thoái nguồn nước dẫn đến giảm hiệu suất 
và lượng khai thác, tăng khả năng ô nhiễm và 
lún nền đất.

Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch 
và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Nam, 2013
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thu nước trong năm 2015 đã giảm, còn khoảng 
25,5% (có khoảng 43/76 công ty kinh doanh 
nước sạch đã đạt chỉ tiêu dưới 25%). Công 
suất thiết kế của một số nơi chưa phù hợp với 
thực tế, nhiều đô thị thiếu nước, nhưng cũng 
có đô thị thừa nước, không khai thác hết công 
suất, cá biệt tại một số thị xã chỉ khai thác 
khoảng 15 - 20% công suất thiết kế.

Chất lượng nước của một số trạm cấp 
nước quy mô nhỏ tại khu đô thị mới, khu chung 
cư hay tại giếng khoan khai thác quy mô nhỏ 
lẻ còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu quy định 
như: chỉ số Clo dư thấp, ô nhiễm Asen, Amoni, 
chỉ tiêu vi sinh và một số chỉ tiêu khác. Không 
chỉ vậy, nguồn nước cấp cho đô thị đã và đang 
bị suy thoái cả về chất lượng và trữ lượng. 
Nguồn nước mặt bị ô nhiễm do chất thải, nước 
thải sinh hoạt và sản xuất; ngoài ra còn chịu 
tác động biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đặc 
biệt trong mùa khô, nước mặn xâm nhập sâu 
vào đất liền hàng chục km, khu vực chịu ảnh 
hưởng mạnh là vùng ĐBSCL và vùng DHMT. 
Nguồn nước dưới đất khai thác quá mức cho 
phép dẫn đến ô nhiễm nguồn nước một số nơi 
như Hà Nội, Tp. Phủ Lý (Hà Nam)... và sụt lún 
đất ở Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cà Mau (Cà Mau)...

Tình trạng nguồn nước dưới đất, nước 
mặt bị ô nhiễm dẫn tới chất lượng nước cấp 
cho nhiều nhà máy cung cấp nước sinh hoạt 
chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Công nghệ xử lý 
nước tại một số nhà máy nước chưa đồng bộ 
và hoàn chỉnh, tình hình xả nước thải không 
qua xử lý ra sông hồ, hàng vạn lỗ khoan mạch 
nông đang là nguồn gây ô nhiễm cho tầng 
chứa nước đang khai thác, công tác quản lý 
khai thác nguồn nước mặt và nước dưới đất 
còn hạn chế.

Khung 3.3. Cấp nước sạch tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê, tại Thủ đô Hà 
Nội, năm 2016, tổng công suất cung 
cấp nước sạch của các nhà máy nước 
và các trạm cấp nước đạt 880.000 - 
900.000 m3/ngày đêm với tỷ lệ thất 
thoát nước khoảng 23%, phục vụ cho 
khu vực nội thành và một số đô thị ở 
ngoại thành. Việc thất thoát nước là 
nguyên nhân gây ra sự lãng phí lớn 
do hệ thống đường ống cấp nước quá 
cũ, có nhiều tuyến ống trên 30 năm sử 
dụng. Từ năm 2014 - 2016, đường ống 
cấp nước sạch từ nhà máy nước sông Đà 
cho Hà Nội bị vỡ 16 lần gây thất thoát một 
lượng lớn nước sạch, ảnh hưởng đến 
đời sống sinh hoạt của người dân ở khu 
vực phía Tây Hà Nội.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2016

Khung 3.4. Hiện trạng cấp                     
nước sinh hoạt tại Tp. Phủ Lý

Hiện nay, trên địa bàn Tp. Phủ Lý có 
hai nhà máy cấp nước sạch có công 
suất 35.000 m3/ngày tại xã Thanh Sơn, 
huyện Kim Bảng và phường Quang 
Trung. Hai nhà máy lấy nguồn nước 
cấp từ sông Đáy dẫn bằng hệ thống 
ống ngầm về khu xử lý với công nghệ 
châm Clo tự động và lọc nước bằng công 
nghệ lọc kép đa tầng. Theo kết quả kiểm 
tra, nước sạch cấp cho sinh hoạt tại Phủ 
Lý vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt tiêu 
chuẩn là Amoni và Pecmanganat, độ đục 
và mùi. Nguyên nhân là do nguồn nước 
sông Đáy bị ô nhiễm dẫn đến chất lượng 
nước cấp sinh hoạt bị ảnh hưởng. Bên 
cạnh đó, các nhà máy đang sử dụng 
mạng lưới đường ống cấp nước có tổng 
chiều dài 100km được đầu tư từ năm 
1978, nên còn khá nhiều đoạn ống chưa 
đảm bảo chất lượng.

Nguồn: hanam.gov.vn (12/5/2016)
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3.2. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC ĐÔ THỊ

Môi trường nước khu vực đô thị đang 
chịu sức ép rất lớn bởi các nguồn thải từ hoạt 
động sinh hoạt của người dân và các hoạt 
động phát triển KT - XH. Tuy nhiên, do nguồn 
số liệu còn hạn chế nên báo cáo chỉ đề cập 
đến một số nguồn phát sinh nước thải chính 
ở khu vực đô thị của Việt Nam bao gồm: nước 
thải sinh hoạt, nước thải y tế và các nguồn 
khác như nước thải từ các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, dịch vụ... Mức độ gia tăng lượng 
nước thải ngày càng lớn, điển hình tại hai 
đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 
Minh. Ở các đô thị khác, sức ép từ các nguồn 
nước thải cũng đang là vấn đề đặt ra nhiều 
thách thức. Tỷ lệ nước thải được xử lý còn 
khá thấp đã ảnh hưởng lớn đến hiện trạng 
chất lượng môi trường nước ở đô thị.

Khung 3.5. Chất lượng nước sinh hoạt tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2014

Theo kết quả giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Hồ Chí Minh, chất lượng nước sinh hoạt (nước 
chưa qua xử lý và đã xử lý) đều có vấn đề. Các mẫu nước sông tại họng thu nước các nhà máy đều 
có hàm lượng Amoni vượt tiêu chuẩn cho phép. Các mẫu nước lấy tại sông Đồng Nai - nơi được trạm 
bơm Hóa An, Nhà máy nước Bình An xử lý - đều có hàm lượng nitrit cao. Riêng tại họng thu nước từ 
Nhà máy nước Thủ Đức và Tân Hiệp có giá trị thông số Coliform cao.

Vào tháng 7/2014, đoàn kiểm tra Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra tại ba nhà máy nước lớn nhất, có công suất 
trên 1.000m3 là Thủ Đức, Bình Chánh và Phong Phú (Bình Lợi 3) đều phát hiện không đạt chỉ tiêu Clo dư 
ngay từ gốc; lượng Mn, Fe đều cao hơn mức cho phép.

Ngoài ra, một loạt trạm cấp nước dưới 1.000m3 đều có vấn đề như trạm cấp nước ở quận 8 phát hiện 
lượng vi khuẩn Coliform (tác nhân gây tiêu chảy) cao gấp 10 lần cho phép; trạm cấp nước ở quận Bình 
Tân, Nhà Bè, Cần Giờ... phát hiện có vi khuẩn E. coli.

Qua tìm hiểu, phần lớn các nhà máy nước hiện nay chỉ châm Clo ở đầu nguồn, còn nơi cuối nguồn thì 
gần như không được châm Clo. Trong quá trình truyền tải nước, lượng Clo bốc hơi dần, đến cuối nguồn 
thì không còn Clo dư để “chế ngự” vi khuẩn. Trong khi đó, chất lượng nước máy ở các hộ dân được 
kiểm tra không đạt tiêu chuẩn lý hoá do có hàm lượng CaCO3, hàm lượng NO3... vượt mức quy định.

Nguồn: Trung tâm Y tế dự phòng Tp. Hồ Chí Minh, 7/2014

Nguồn: xulydaumo.com
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3.2.1. Nước thải sinh hoạt

Cùng với sự gia tăng dân số và 
nhu cầu cuộc sống, lượng nước thải sinh 
hoạt phát sinh ở khu vực đô thị tiếp tục 
tăng cao... 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 ở mỗi loại đô thị. Theo tiêu 
chuẩn cấp nước sinh hoạt đô thị, lượng 
nước cấp cho sinh hoạt trung bình khoảng 
125 lít/người.ngày, trong đó lượng nước 
thải sinh hoạt ước tính bằng khoảng 80% 
lượng nước cấp (100 lít/người.ngày). Số 
liệu thống kê cho thấy, Đông Nam Bộ là 
vùng có số dân đô thị lớn nhất và là nơi 
phát sinh lượng nước thải sinh hoạt cao 
nhất cả nước (Biểu đồ 3.2).

Thành phần các chất gây ô nhiễm 
chính trong nước thải sinh hoạt gồm chất 
rắn lơ lửng SS, BOD5, Nitơ của các muối 
Amoni (N-NH4

+), Phosphat, Clorua (Cl-) 
và chất hoạt động bề mặt. Ngoài ra, trong 
nước thải sinh hoạt còn có các thành phần 
vô cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh khác.

Tình hình XLNT sinh hoạt đô thị, 
khu dân cư trong những năm gần đây đã 
có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, 
góp phần hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi 
trường nói chung và môi trường nước nói 
riêng. Tuy nhiên, tỷ lệ lượng nước thải sinh 
hoạt được xử lý vẫn ở mức thấp, tình trạng 
nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả 
thẳng ra môi trường bên ngoài vẫn diễn ra 
khá phổ biến ở các đô thị. Công nghệ XLNT 
sinh hoạt khá đa dạng, tùy thuộc điều kiện 
cụ thể từng vùng, từng địa phương và tùy 
theo công suất của nhà máy, trạm XLNT 

tập trung. Theo số liệu thống kê năm 2015, 
trong tổng số 787 đô thị trên cả nước có 42 
đô thị có công trình XLNT đạt tiêu chuẩn 
quy định đạt 5,3%. Trong đó, số đô thị có 
công trình XLNT đạt tiêu chuẩn tỷ lệ thuận 
với cấp đô thị (Biểu đồ 3.3). 

Mặc dù số lượng công trình XLNT 
đô thị có tăng qua các năm, tuy nhiên, con 
số này còn rất nhỏ so với yêu cầu thực 
tế cần xử lý. Ở các đô thị lớn, tỷ lệ lượng 
nước thải được xử lý cao hơn các đô thị 

Ghi chú: Lượng nước thải được tính toán dựa trên hệ số                     
phát thải và số dân đô thị, NGTK, 2015

Biểu đồ 3.2. Ước tính lượng nước thải
 sinh hoạt phát sinh ở khu vực đô thị    

các vùng trên cả nước

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Nguồn: TCTK, 2015
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vừa và nhỏ nhưng vẫn ở mức thấp. 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. 

Theo số liệu của Bộ Xây dựng năm 
2015, 52 đô thị có dự án ODA về thoát nước 
và XLNT đã và đang được triển khai thực 
hiện với tổng cộng khoảng 77 hệ thống 
XLNT có tổng công suất thiết kế khoảng 
2.400.000m3/ngày đêm. Trong đó, 37 nhà 

2.  Công văn số 977/BXD-HTKT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ 

máy XLNT tập trung đạt tiêu chuẩn được 
xây dựng tại các đô thị từ loại III trở lên (các 
đô thị thuộc Hà Nội, Quảng Ninh, Tp. Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Buôn Mê 
Thuột, Bắc Giang, Vinh, Bình Dương, Vĩnh 
Phúc, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Bắc Ninh, 
Hải Dương, Quảng Bình, Khánh Hòa)2 đã 
đi vào hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có tình 

trạng xây dựng xong nhà máy XLNT nhưng 

chưa xây dựng mạng lưới thu gom nước 

thải đồng bộ. Do đó, một số nhà máy XLNT 

không hoạt động hết công suất do không có 

đủ nước thải đầu vào.

3.2.2. Nước thải y tế

Nước thải y tế là nước thải phát sinh 

từ các cơ sở y tế bao gồm: cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo y, dược; cơ sở 

sản xuất thuốc. Trong nước thải y tế, ngoài 

những yếu tố ô nhiễm thông thường như 

chất hữu cơ, dầu mỡ động, thực vật còn 

có những chất bẩn khoáng và chất hữu cơ 

đặc thù, các vi khuẩn gây bệnh, chế phẩm 

thuốc, chất khử trùng, các dung môi hóa 

học, dư lượng thuốc kháng sinh và có thể 

có các đồng vị phóng xạ được sử dụng 

trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. 

Thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước 

thải bệnh viện thể hiện ở Bảng 3.4.

Theo ước tính của WHO, bệnh viện 

có quy mô nhỏ và trung bình phát sinh nước 

thải y tế khoảng 200 - 500 lít/người.ngày 

và bệnh viện quy mô lớn phát sinh khoảng 

400 - 700 lít/người.ngày. Tuy nhiên, lượng 

Khung 3.6. Hiện trạng xử lý nước 
thải sinh hoạt đô thị tại Hà Nội và                                          

Tp. Hồ Chí Minh

Theo kết quả tổng hợp của Sở Xây dựng 
Hà Nội, tổng lượng nước thải sinh hoạt nội 
thành Hà Nội cần xử lý khoảng 900.000 m3/
ngày đêm. Tuy nhiên, tổng lượng nước thải 
được xử lý trong năm 2015 là 185.600 m3/
ngày đêm (đạt 30,1% công suất thiết kế), từ 6 
nhà máy: trạm XLNT Kim Liên: 3.700 m3/ngày 
đêm, Trúc Bạch: 2.300 m3/ngày đêm, Bắc 
Thăng Long - Vân Trì: 5.600 m3/ngày đêm 
(công suất thiết kế 42.000 m3/ngày đêm), Yên 
Sở: 174.000 m3/ngày đêm (công suất thiết kế 
200.000 m3/ngày đêm), Hồ Tây: 15.000 m3/
ngày đêm và Công viên Thống Nhất (Hồ Bảy 
Mẫu): 13.300m3/ngày đêm. Như vậy mới có 
khoảng 20,62% tổng lượng nước thải sinh 
hoạt của thành phố được xử lý, còn lại trên 
700.000 m3/ngày đêm vẫn chưa được xử lý 
mà thải trực tiếp vào môi trường.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải sinh 
hoạt đô thị khoảng 2,75 triệu m3/ngày, trong 
đó khoảng 13% lượng nước thải này đã 
được xử lý.

Nguồn:  Báo cáo HTMT thành phố Hà Nội -                       
chủ đề “Môi trường nước mặt”, 2016 

 Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016
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nước thải thực tế thu gom phụ thuộc rất 

nhiều vào chất lượng của hệ thống thu 

gom trong các cơ sở y tế. 

Lượng nước thải y tế phát sinh 
hàng năm tăng dần theo thời gian. Theo 
thống kê, tổng lượng nước thải y tế 
phát sinh cần xử lý năm 2015 khoảng 
125.000m³/ngày đêm3 (Biểu đồ 3.4). 

Các đô thị lớn như Hà Nội và Tp. 
Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh 
viện trực thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành 
với lượng nước thải phát sinh lớn. Hầu 
hết các bệnh viện này đã xây dựng và 
vận hành hệ thống XLNT. Trong khi đó, 
các bệnh viện ở tuyến thành phố và các 
cấp thấp hơn, lượng nước thải phát sinh 
nhỏ hơn nhưng tỷ lệ nước thải được xử 
lý còn hạn chế. 
3. Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế , 2015

Bảng 3.3. Một số thành phần ô nhiễm đặc trưng trong nước thải bệnh viện

STT Thông số Đơn vị Giá trị đặc trưng
Giá trị C QCVN 28:2010/

BTNMT

A B

1 pH - 6 - 8 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5

2 BOD5 (20oC) mg/l 150 - 450 30 50

3 COD mg/l 300 - 500 50 100

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 - 300 50 100

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l CXĐ 1,0 4,0

6 Amoni (tính theo N) mg/l 15 - 30 5 10

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 - 80 30 50

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 - 20 6 10

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l CXĐ 10 20

10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l CXĐ 0,1 0,1

11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l CXĐ 1 1,0

12 Tổng coliforms MPN/100ml 103 - 107 3000 5000

13 Salmonella Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

14 Shigella Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100ml CXĐ KPH KPH

Nguồn: Bộ Y tế, 2015

Ghi chú: Lượng nước thải được tính toán dựa trên và số lượng 
giường bệnh - NGTK, 2015 và hệ số phát sinh nước thải y tế.

Biểu đồ 3.4. Tổng lượng nước thải y tế ước tính     
trên phạm vi toàn quốc qua các năm

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Hiện nay, các bệnh viện do Bộ Y tế 
quản lý hầu hết đã được đầu tư hệ thống 
XLNT tại chỗ; 01 cụm XLNT tập trung 
là cụm bệnh viện Bạch Mai thu gom và 
xử lý cho 5 bệnh viện lân cận gồm: bệnh 
viện Bạch Mai, bệnh viện Lão Khoa, bệnh 
viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh viện 
Nhiệt đới và bệnh viện Da liễu. Ở cấp địa 
phương, theo số liệu tổng hợp báo cáo, có 
81,4% bệnh viện tuyến tỉnh và 71,7% bệnh 
viện tuyến huyện XLNT y tế đảm bảo theo 
quy định. Tuy nhiên, nhiều hệ thống XLNT 

4. Bộ Y tế, Công văn số 514/BYT-MT ngày 09/02/2017

y tế đã xuống cấp do quá tải giường bệnh, 
một số hệ thống được xây dựng từ lâu, 
thiếu kinh phí đầu tư, nâng cấp, duy trì bảo 
dưỡng dẫn đến chất lượng nước thải y tế 
đầu ra chưa đạt yêu cầu. Một số lượng lớn 
các chất độc hại trong nước thải y tế không 
thể xử lý được bằng phương pháp XLNT 
thông thường4.

3.2.3. Các nguồn khác

Bên cạnh nước thải sinh hoạt và 

nước thải y tế, nước thải từ các nguồn khác 

như công nghiệp, dịch vụ, trung tâm thương 

mại… cũng tác động đến môi trường nước 

đô thị. Ở một số thành phố như Hà Nội, vẫn 

còn một số CCN nằm trong nội thành và 

có nhiều KCN nằm sát nội thành. Vấn đề 

XLNT của các CCN, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ 

nằm xen kẽ trong các khu dân cư, khu đô 

thị từ lâu đã trở thành nan giải ở các cấp 

đô thị.

Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ này chủ 

yếu là của các hộ gia đình nên hầu hết 

không được đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải. Ngoài việc thiếu hụt kinh phí xây dựng 

hệ thống XLNT đạt tiêu chuẩn, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ còn gặp khó khăn trong 

việc không được tiếp cận hệ thống, công 

nghệ xử lý chất thải mới. Do đó, chất lượng 

nước thải không đảm bảo khi xả thải ra 

ngoài môi trường. Nước thải từ các ngành 

sản xuất công nghiệp thường chứa nhiều 

kim loại nặng, dầu mỡ và chất rắn lơ lửng.

Nước thải từ các trung tâm thương 
mại - dịch vụ cũng là một trong những 
nguồn thải khá lớn ở khu vực đô thị, đặc biệt 

Khung 3.7. Tình hình phát sinh                       
và xử lý nước thải y tế tại Hà Nội                  

và Tp. Hồ Chí Minh

Thống kê lượng nước thải phát sinh tại một 
số cơ sở y tế tại Hà Nội: 1) Cơ sở khám chữa 
bệnh do Bộ Y tế quản lý (bệnh viện đa khoa, 
Viện nghiên cứu và thực nghiệm y dược): 
1.542m3/ngày đêm. 2) Cơ sở khám chữa 
bệnh do bộ, ngành khác quản lý (bệnh viện 
và trung tâm khám chữa bệnh): 1.016m3/
ngày đêm. 3) Cơ sở y tế do Sở Y tế quản lý 
(bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; trung tâm 
chuyên khoa; phòng khám đa khoa khu vực; 
trạm y tế xã, phường; nhà hộ sinh quận): 
4.785m3/ngày đêm. Hiện nay mới có 21/22 
Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 7/14 bệnh 
viện trực thuộc các bộ, ngành đã đầu tư xây 
dựng hệ thống XLNT, còn 4 bệnh viện tuyến 
TW đang xây dựng hệ thống XLNT; 37/41 
bệnh viện cấp thành phố được phê duyệt dự 
án đầu tư và đã xây dựng hệ thống XLNT; 
29/29 bệnh viện tư nhân ngoài công lập có 
hệ thống XLNT.

  Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải từ 
các cơ sở y tế khoảng 24.756m3/ngày đêm 
trong đó 100% nước thải của cơ sở y tế công 
lập có hệ thống XLNT, 14% nước thải của 
bệnh viện tư nhân có hệ thống XLNT.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội, 2015
Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016
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là các đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng... Thông thường, 
loại nước thải này cũng xả thải chung 
vào hệ thống thoát nước đô thị. Nước 
thải phát sinh từ các ngành khách sạn 
và trung tâm thương mại - dịch vụ có 
tính chất tương tự như nước thải sinh 
hoạt đô thị với hàm lượng BOD, TSS, 
Coliform tương đối cao. Tuy nhiên, so 
với nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt, 
loại nước thải này có chứa hàm lượng 
chất tẩy rửa cao hơn nhiều. Bên cạnh 
đó, nước thải từ các chợ dân sinh đô 
thị cũng là nguồn gây ô nhiễm đến môi 
trường nước mặt đô thị. Mặc dù, một 
số chợ đầu mối của các đô thị đã được 
xây dựng hệ thống XLNT tập trung 
nhưng công suất xử lý hiện không đáp 
ứng nhu cầu thực tế.

Khung 3.8. Thực trạng chất lượng nước thải y tế            
tại 22 bệnh viện khu vực miền Bắc năm 2014

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế nhằm đánh giá thực 
trạng chất lượng nước thải y tế tại 22 bệnh viện khu 
vực miền Bắc năm 2014, tất cả các bệnh viện đều 
có hệ thống thu gom nước thải y tế riêng trong đó 
21/22 bệnh viện có hệ thống XLNT. 100% bệnh viện 
có Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH nhưng mới chỉ 
có 72,3% có giấy phép xả thải nguồn nước ra môi 
trường. 

Về chất lượng nước thải sau xử lý: Có 52,4% bệnh 
viện có nước thải y tế sau xử lý vượt tiêu chuẩn cho 
phép về chỉ số Amoni, 9,5% vượt về chỉ số BOD5, 
4,7% vượt tiêu chuẩn cho phép về chỉ số Sunfua; 
38,1% vượt tiêu chuẩn về chỉ số Coliform. Hầu hết 
các chỉ số đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý 
của các bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố đều tốt hơn 
các bệnh viện tuyến TW.

Đánh giá chung có 42,9% bệnh viện có chất lượng 
nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác kiểm tra, đánh 
giá chất lượng nước thải sau xử lý của các bệnh viện 
đã được cấp phép xả thải vẫn cần phải được thực 
hiện chặt chẽ và thường xuyên.

Nguồn: Tạp chí Y học dự phòng, 2016

Khung 3.9. Nước thải từ hoạt động công nghiệp ở một số thành phố lớn

Theo thống kê, tổng lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội khoảng 75.000 m3/ngày đêm. 
Tính đến tháng 6/2016, Hà Nội có 10 KCN, 43 CCN tập trung đi vào hoạt động, trong đó 10/10 KCN, 
13/43 CCN có trạm XLNT1.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất, KCN khoảng hơn 278 nghìn m³/ngày đêm. 
Trong đó, 82,5% nguồn thải lưu lượng trên 50 m3/ngày đêm có hệ thống xử lý nước thải; 69,5% nguồn 
thải lưu lượng từ 30-50 m3/ngày đêm có hệ thống XLNT; 60,5% nguồn thải lưu lượng từ 10-30 m3/ngày 
đêm có hệ thống XLNT2.

Tại Đà Nẵng, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng có 37 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất chế biến 
thủy sản, tổng lượng nước thải khoảng 3.000 m3/ngày đêm, ngày cao điểm đạt 4.000-5.000 m3/ngày 
đêm. Hệ thống XLNT tập trung của KCN này đã bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền 
Thọ Quang3.

Nguồn: 1Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016; 
2Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11/2016

3Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng, 2015

Khung 3.10. Nước thải từ hoạt động thương mại - dịch vụ ở Hà Nội

 Lượng nước thải từ hoạt động thương mại và dịch vụ của thủ đô khá lớn. Ước tính tổng lượng nước 
thải thương mại, du lịch khoảng 123.000 m3/ngày đêm với hoạt động của trên 200 khách sạn 3 - 5 sao, 
418 chợ, 24 trung tâm thương mại và 135 siêu thị.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016
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3.3. MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT KHU 
VỰC ĐÔ THỊ

Diễn biến chất lượng nước mặt khu 

vực đô thị được đánh giá tập trung trên cơ 

sở chất lượng nước của các kênh, rạch, hồ 

nội thành và một số sông lớn, trung bình 

đoạn chảy qua đô thị. Chất lượng nước 

được đánh giá dựa trên việc so sánh kết 

quả quan trắc của các thông số đặc trưng 

cho môi trường nước mặt với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT.

Nước mặt ở các sông, hồ, kênh, 

mương nội thành, nội thị hầu hết đã bị ô 

nhiễm do tiếp nhận chất thải từ các hoạt 

động phát triển đô thị, khả năng tự làm 

sạch thấp, nhiều hồ đã trở thành nơi chứa 

nước thải của các khu vực xung quanh. 

Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện thông 

qua các dự án cải tạo nhưng ô nhiễm nước 

mặt tại các khu vực này vẫn đang là vấn đề 

nổi cộm tại hầu hết các đô thị hiện nay. 

Ngoài ra, chất lượng nước một số 
đoạn sông chảy qua khu vực đô thị tại một 
số tỉnh, thành phố cũng có sự suy giảm. 
Mức độ suy giảm chất lượng nước các 
sông chảy qua khu vực đô thị có sự khác 
nhau. Những sông có lưu lượng nước lớn, 
khi chảy qua khu vực đô thị, mặc dù chất 
lượng nước bị suy giảm nhưng do khả 
năng tự làm sạch tốt nên chất lượng nước 
sông vẫn còn khá ổn định. Đối với những 
sông có lưu lượng nước nhỏ hơn, chất 
lượng nước có sự suy giảm đáng kể, khả 
năng phục hồi hạn chế. Tại các khu vực 
đô thị lớn, mức độ ô nhiễm nước mặt cao 
hơn các khu vực đô thị vừa và nhỏ. Vấn đề 

Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/
BTNMT (B1) của một số thông số trong nước 
mặt một số sông lớn chảy qua khu vực đô thị                                   

giai đoạn 2012 - 2015

Ghi chú: Kết quả tỷ lệ vượt QCVN được tổng hợp từ 145 vị 
trí quan trắc trên 50 con sông, đoạn chảy qua khu vực đô thị 

thuộc 40 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
(B1) của một số thông số trong nước mặt một 
số sông, hồ, kênh, mương nội thành, nội thị            

giai đoạn 2012 - 2015

Ghi chú: Kết quả tỷ lệ vượt QCVN được tổng hợp từ 49 vị trí 
quan trắc trên các sông, hồ, kênh mương nội thành, nội thị 

thuộc 22 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Nguồn: TCMT, 2016
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ô nhiễm chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ, chất dinh 
dưỡng và vi sinh do ảnh hưởng của nước thải 
sinh hoạt và nước thải công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ, y tế…

3.3.1. Sông, kênh, hồ nội thành, nội thị

Với sự nỗ lực cải tạo, chất lượng nước 
tại một số sông, kênh, hồ nội thành, nội thị của 
một số thành phố lớn đã có chuyển biến tích 
cực. Tuy nhiên, ô nhiễm nước mặt tại các khu 
vực sông, hồ, kênh, rạch trong nội thành, nội thị 
vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại hầu hết các tỉnh, 
thành phố. Phần lớn thông số đặc trưng cho ô 
nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng 

(Amoni) đều vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(B1). Nguyên nhân chủ yếu là do các khu vực 

này phải tiếp nhận nước thải sinh hoạt đô thị, 

nước thải từ một số cơ sở sản xuất trong nội 

đô… chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu 

cầu. Hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh có mức độ ô nhiễm sông, hồ, kênh rạch 

nội thành nghiêm trọng nhất.

Đối với các hồ ở khu vực nội thành, chức 

năng chủ yếu là điều tiết nước, XLNT và tạo 

cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, do các hoạt động 

phát triển đô thị và ô nhiễm kéo dài, một số hồ 

bị thu hẹp, lấn chiếm, bồi lắng, ảnh hưởng đến 

khả năng tiêu thoát nước và XLNT. Các khu 

dân cư xung quanh hồ chưa có hệ thống thu 

gom nước thải nên nước thải đô thị xả trực tiếp 

vào hồ. Tại nhiều đô thị, hồ đã trở thành nơi 

chứa nước thải, nước không có sự lưu thông. 

Phần lớn các hồ nội thành, nội thị ở các cấp 

loại đô thị đều bị ô nhiễm chất hữu cơ và chất 

dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau. Ô nhiễm 

nước hồ xảy ra không chỉ ở các thành phố lớn 

Khung 3.11. Một số dự án cải 
tạo, phục hồi kênh, mương, ao,                    

hồ bị ô nhiễm

Trong giai đoạn 2011 - 2015, nhiều 
công trình, dự án cải tạo, phục hồi 
kênh, mương, ao, hồ bị ô nhiễm đã 
được tích cực triển khai. Các dự án 
tiêu biểu có thể kể đến như: dự án cải 
tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Tp. Hồ 
Chí Minh); dự án cải tạo suối Bưng Cù 
(tỉnh Bình Dương); Hoàn thành xử lý ô 
nhiễm thành công cho 12 hồ, kè 45 hồ, 
thử nghiệm xử lý nước một số hồ bằng 
chế phẩm Redoxy - 3C tại 03 hồ Hố Mẻ, 
Giáp Bát, Ba Mẫu (Hà Nội).

Nguồn: Bộ TN&MT, tháng 9/2015

Nguồn: dantri.com

Nguồn: zing.vn
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Khung 3.12. Ô nhiễm nước hồ nội thành                        
tại Hà Nội và Tp. Đà Nẵng

Tại Hà Nội, theo kết quả đánh giá chất lượng nước hồ khu 
vực nội thành, ngoại trừ hồ Tây và các hồ đã tiến hành 
cải tạo (Ngọc Khánh, Xã Đàn, Quỳnh, Hai Bà Trưng, Kim 
Liên, Văn Quán, Võ, Đền Lừ, Thanh Nhàn 1, Thanh Nhàn 
2B và Hồ Trúc Bạch) có chất lượng đạt loại III (sử dụng 
cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương 
khác), các hồ khác trong nội thành có chất lượng loại 
IV (sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương 
đương khác) và loại V (ô nhiễm nặng, cần áp dụng biện 
pháp xử lý).

Tại Đà Nẵng, toàn thành phố có 30 hồ phân bố không 
đồng đều trong phạm vi nội đô với tổng diện tích mặt 
nước 1.793.894 km2 trong đó hồ Bàu Tràm ở quận Liên 
Chiểu có diện tích lớn nhất (30% tổng diện tích), có 25 hồ 
có diện tích trên 10.000 m2, còn lại là các hồ nhỏ. Những 
năm qua, một số hồ bị thu hẹp do phát triển đô thị, bị lấn 
chiếm hoặc do bồi lắng đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu 
thoát và XLNT. 28/30 hồ (ngoại trừ hồ Công viên 29/3 
và Thạch Gián - Vĩnh Trung) chưa có hệ thống thu gom 
nước thải nên lượng nước thải đô thị xả trực tiếp vào hồ.

        Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội và Tp. Đà Nẵng, 2015

Khung 3.13. Thực trạng 
ô nhiễm tại hồ Tịnh Tâm,              

Tp. Huế

Hồ Tịnh Tâm đang phải đối mặt 
với một số vấn đề sau: bờ hồ 
đang bị sạt lở nhiều nơi; lòng hồ 
bị cạn hóa do hiện tượng bồi lắng 
trầm tích; hiện tượng phú dưỡng 
diễn ra trong thời gian dài, cỏ lục 
bình phát triển mạnh bao phủ hầu 
hết diện tích mặt hồ; Rác thải 
sinh hoạt của người dân làm tắc 
cống dẫn nước vào - ra hồ và ảnh 
hưởng xấu đến cảnh quan. Nước 
thải xung quanh đổ vào hồ đều 
chưa qua xử lý. Các cống nước 
thải đổ vào hồ bị ùn tắc bởi rác 
thải và các loại sinh khối thực vật 
mọc hoang tạo thành các bãi sình 
lầy ô nhiễm và mùi hôi, gây mất 
cảnh quan nghiêm trọng.

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015

Biểu đồ 3.7. Diễn biến hàm lượng BOD5 tại một số hồ nội thành, nội thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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(loại đặc biệt, loại I) mà tại các đô thị nhỏ 

hơn (cấp II, cấp III), đây cũng đang là vấn 
đề nổi cộm ở nhiều địa phương.

Các sông, kênh mương nội thành 

là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước 

thải sản xuất của các khu đô thị. Do đó, 

chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng khá 

lớn. Tình trạng vứt rác bừa bãi, xả nước 

thải sản xuất chưa qua xử lý xuống lòng 

sông, kênh mương khá phổ biến. Bên cạnh 

đó, tình trạng lấn chiếm lòng sông, kênh 

mương xảy ra khắp nơi khiến diện tích mặt 

nước thu hẹp, cản trở dòng chảy. Tại 2 đô 

thị loại đặc biệt là Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh, mức độ ô nhiễm hữu cơ và chất dinh 

dưỡng là vấn đề đã xảy ra nhiều năm và 

chưa có nhiều cải thiện, điển hình là một 

số sông, kênh như sông Tô Lịch, sông Lừ, 

sông Sét (Hà Nội) và kênh Tân Hóa - Lò 

Gốm, kênh Ba Bò, kênh Tham Lương (Tp. 

Hồ Chí Minh) (Biểu đồ 3.8 và Bảng 3.5).
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Biểu đồ 3.8. Diễn biến hàm lượng Amoni tại một số sông, kênh, mương nội thành ở Hà Nội                           
và Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Nguồn: thanhnien.vn
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Bảng 3.5. Chỉ số chất lượng nước WQI5 các sông nội thành tại Hà Nội

TT Tên sông

2012 2013 2014 2015

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

Mùa khô
Mùa 
mưa

1 Tô Lịch 8 10 7 7 6 11 7 8

2 Sét 7 6 6 8 6 7 8 9

3 Lừ 6 6 5 7 6 8 9 9

4 Kim Ngưu 7 9 5 7 7 8 8 6

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, tháng 10/2016

5. Chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI

        Chỉ số đánh giá chất lượng nước WQI được tính toán theo “Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước”, được biểu diễn qua 
các thang điểm.

Giá trị WQI Mức đánh giá chất lượng nước Màu

91 - 100 Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt Xanh nước biển

76 - 90
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp 
xử lý phù hợp

Xanh lá cây

51 - 75 Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác Vàng

26 - 50 Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác Da cam

0 - 25 Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Đỏ

Nguồn: tinmoitruong.vn
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Ở các đô thị cấp độ nhỏ hơn, chất 
lượng nước sông, kênh mương nội thành 
cũng bị suy giảm với hàm lượng các chất 
dinh dưỡng, chất hữu cơ vượt QCVN. Cục 
bộ tại một số sông, mức độ ô nhiễm đã ở 
mức khá nghiêm trọng như sông Phú Lộc 
(Tp. Đà Nẵng), sông Bắc Hưng Hải (Tp. 
Hải Dương), sông Nhà Lê (Tp. Thanh Hóa), 
kênh Bến Đình (Tp. Vũng Tàu)… (Biểu đồ 
3.9). Nhiều tuyến kênh, đoạn sông sau cải 
tạo, mức độ ô nhiễm đã giảm, song thời 

gian gần đây, mức độ ô nhiễm có xu hướng 
tăng trở lại. Tình trạng ô nhiễm sông, kênh 
mương nội thành đã trở thành vấn đề cần 
quan tâm giải quyết ở hầu hết các đô thị.

3.3.2. Sông khác chảy qua khu vực 
đô thị

 Môi trường nước các sông đoạn 
chảy qua đô thị bị ảnh hưởng khá lớn bởi 
chất thải từ các đô thị nên chất lượng bị 
suy giảm khá rõ (Biểu đồ 3.10). Tuy nhiên, 

Biểu đồ 3.9. Diễn biến hàm lượng Amoni tại một số sông, kênh, mương nội thành   

    ở một số đô thị khác, giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 3.10. Diễn biến hàm lượng DO trên sông Sài Gòn đoạn đầu nguồn                                                                 
và đoạn qua đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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tùy theo mức độ tự làm sạch của các sông 
mà chất lượng nước có sự phục hồi khác 
nhau. Nhìn chung, đối với nhóm sông có 
lưu lượng nước lớn, chất lượng nước có 
sự suy giảm cục bộ tại một số đoạn chảy 
qua đô thị, tuy nhiên không có nhiều sự 
khác biệt giữa các loại đô thị. Mặc dù, đoạn 
qua các đô thị lớn, nước sông bị suy giảm 
chất lượng nhiều hơn song do khả năng tự 
làm sạch tốt nên chất lượng nước vẫn còn 
khá ổn định như sông Hồng, sông Đồng 
Nai, sông Tiền, sông Hậu.... (Biểu đồ 3.11).

Đối với các sông có lưu lượng nước 
nhỏ hơn, chất lượng nước đoạn chảy qua 
đô thị được đánh giá có chất lượng thấp 
hơn các sông có lưu lượng nước lớn. 
Không có sự khác biệt rõ ràng về chất 
lượng nước của các sông có lưu lượng nhỏ 
giữa các loại đô thị. Chất lượng nước phụ 
thuộc vào đặc trưng của các nguồn thải tại 
từng đô thị, ví dụ như tại sông Ngũ Huyện 
Khê đoạn qua Tp. Bắc Ninh (Bắc Ninh) tiếp 
nhận nước thải làng nghề giấy Phong Khê 
nên chất lượng nước bị ảnh hưởng (Biểu 
đồ 3.12).

Biểu đồ 3.12. Diễn biến hàm lượng COD tại một số sông có lưu lượng nước vừa và nhỏ tại một số đô thị 
giai đoạn 2012 - 2015

Nguồn: Báo cáo HTMT giai đoạn 2011 - 2015 của các địa phương
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Biểu đồ 3.11. Diễn biến hàm lượng COD trên sông Hồng đoạn chảy qua các đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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Trên cùng một lưu vực sông, những 
đoạn chảy qua các đô thị lớn có chất lượng 
nước bị giảm sút nhiều hơn các đoạn sông 
chảy qua khu vực đô thị nhỏ. Điển hình 
là trên LVS Nhuệ - Đáy, đoạn chảy qua 
nội thành Hà Nội có mức độ ô nhiễm cao 
hơn nhiều so với đoạn chảy qua Tp. Phủ 

Lý (Hà Nam) và Tp. Ninh Bình (Ninh Bình) 
(Biểu đồ 3.13).

Trong khi đó, trên cùng một đô thị, 
chất lượng nước các sông có lưu lượng 
lớn được đánh giá tốt hơn các sông có lưu 
lượng nước nhỏ (Biểu đồ 3.14).

Biểu đồ 3.13. Diễn biến hàm lượng BOD5 trên LVS Nhuệ - Đáy đoạn qua một số đô thị giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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Biểu đồ 3.14. Diễn biến hàm lượng COD tại một số sông đoạn chảy qua khu vực đô thị của Tp. Đà Nẵng 
và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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3.4. MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI 
ĐẤT KHU VỰC ĐÔ THỊ

Nhìn chung, chất lượng 
nước dưới đất tại các khu vực 
đô thị vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, 
áp lực gia tăng dân số, đô thị hoá 
ngày càng nhanh chóng đã khiến 
nguồn nước dưới đất tại nhiều nơi, 
đặc biệt là các thành phố lớn bị ô 
nhiễm và suy thoái. Một số khu vực 
đô thị đã và đang xảy ra hiện tượng 
ô nhiễm cục bộ nước dưới đất với 
giá trị một số thông số TDS, Amoni, 
kim loại nặng (Mn, As, Pb) vượt 
QCVN và ghi nhận hiện tượng xâm 
nhập mặn nước dưới đất. Nguyên 
nhân chủ yếu là do cấu tạo địa chất 
và ảnh hưởng từ chất thải bề mặt 
từ các hoạt động sinh hoạt, công 
nghiệp ngấm vào đất. Ngoài ra, 
các giếng không sử dụng chưa 
được trám lấp hoặc trám lấp không 
đúng quy trình cũng tạo điều kiện 
cho các chất ô nhiễm ngấm vào 
mạch nước ngầm.

Hầu hết các thông số kim 
loại nặng trong nước dưới đất tại 
các vùng đều có hàm lượng nhỏ 
hơn giới hạn QCVN. Tuy nhiên, 

một số thông số Fe, Mn, As đã được 
phát hiện ở một số điểm quan trắc 
nước dưới đất có hàm lượng cao 
hơn ngưỡng QCVN. Một số đô thị ở 
khu vực đồng bằng Bắc Bộ có hàm 
lượng As trong nước dưới đất cao 
do cấu tạo địa chất của vùng, điển 
hình là tại Hà Nam đã ghi nhận hàm 
lượng As vượt QCVN tới 4,7 lần.
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Biểu đồ 3.15. Tỷ lệ vượt QCVN 09-MT:2015/BTNMT                   
của một số thông số trong nước dưới đất tại khu vực          

đô thị của một số địa phương năm 2014 - 2015

Nguồn: Tổng hợp kết quả quan trắc nước dưới đất (nước giếng, nước 
máy) tại 79 vị trí quan trắc ở khu vực đô thị của 17 tỉnh/thành phố                         

trên cả nước, 2016
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Biểu đồ 3.16. Hàm lượng TDS ghi nhận                                            
tại một số khu vực đô thị

Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 2013
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Biểu đồ 3.17. Hàm lượng Amoni trong nước dưới 
đất tại một số khu vực đô thị

Nguồn: Báo cáo HTMT giai đoạn 2011 - 2015                             
của một số địa phương
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Biểu đồ 3.18. Hàm lượng Asen trong nước dưới 
đất tại một số khu vực đô thị của tỉnh Hà Nam                       

giai đoạn 2012 - 2015

Nguồn: Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, 2015

Khung 3.14. Nước dưới đất                  
tại Hà Nội có dấu hiệu bị ô nhiễm

Qua kiểm tra lấy mẫu định kỳ về ô 
nhiễm Asen tại 34 điểm là các hộ dân 
sống gần 13 nhà máy nước chính và 
4 trạm cấp nước đang hoạt động 
trên địa bàn thành phố, kết quả phân 
tích cho thấy: Có 46% các địa điểm 
lấy mẫu có hàm lượng Asen liên tục 
vượt quá tiêu chuẩn cho phép của 
WHO và tiêu chuẩn Việt Nam, với 
nồng độ Asen trung bình ở các điểm 
là 22µg/L.

Theo kết quả quan trắc của Trung 
tâm Quan trắc tài nguyên và môi 
trường Hà Nội, đa số các giếng quan 
trắc nước dưới đất đều bị ô nhiễm 
Amoni (mức vượt từ vài lần đến 
vài chục lần so với QCVN). Một số 
giếng quan trắc tại các quận có hàm 
lượng Fe cao gồm: Hai Bà Trưng, 
Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Tây 
Hồ, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam 
Từ Liêm. Các quận có hàm lượng 
Mn cao gồm: Hai Bà Trưng, Ba Đình, 
Thanh Xuân, Long Biên. Các quận 
Hoàng Mai, Long Biên có dấu hiệu 
ô nhiễm Asen qua nhiều năm liền. 
Khu vực phía Nam thành phố có chất 
lượng nước dưới đất thấp hơn các 
khu vực khác.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2015

Khung 3.15. Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất tại một số tỉnh

Tại tỉnh Trà Vinh, kết quả Cl- được ghi nhận đều cao hơn giới hạn QCVN và có xu hướng tăng lên qua 
các năm từ mức 251 mg/L đến 287 mg/L. Nguồn nước dưới đất có dấu hiệu nhiễm mặn.

 Tại tỉnh Kiên Giang, hàm lượng Cl- đo được dao động từ 58,49 - 5956 mg/L, trong đó có 8/10 điểm vượt 
ngưỡng QCVN. Giá trị lớn nhất đo được tại huyện Châu Thành vượt QCVN 3,66 lần.

 Tại tỉnh Vĩnh Long, hàm lượng Cl- trung bình qua các năm dao động từ 65,41 - 693,92mg/L. Phần lớn 
các mẫu quan trắc nước dưới đất có hàm lượng Cl- vượt ngưỡng QCVN tập trung ở hầu hết các huyện, 
thị xã, thành phố trong tỉnh. Riêng huyện Long Hồ chưa có dấu hiệu nhiễm mặn.

Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang và Vĩnh Long, 2015
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Với các đô thị ở khu vực miền Trung, 

nước dưới đất được khai thác ở độ sâu nhỏ 

(khoảng 10 - 25m), lớp phủ bề mặt mỏng 

nên dễ bị ô nhiễm. Qua khảo sát, phần lớn 

các nguồn nước này đều bị nhiễm vi sinh.

Hiện tượng nước dưới đất bị nhiễm 

mặn đã được ghi nhận tại một số vùng trên 

cả nước, trong đó 3 vùng có nguy cơ xâm 

nhập mặn cao, đó là: các tỉnh duyên hải 

miền Trung, hạ lưu sông Đồng Nai và các 

tỉnh ven biển ĐBSCL.

3.5. MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ 
TẠI CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN

Môi trường nước biển ven bờ tại 

các vùng đô thị ven biển chịu ảnh hưởng 

trực tiếp tác động của các hoạt động phát 

triển KT - XH như hoạt động cảng biển 

và du lịch, phát triển đô thị tập trung, hoạt 

động của các KCN. Hiện có từ 70% đến 

80% lượng rác thải trên biển có nguồn gốc 

từ nội địa do các nhà máy, xí nghiệp, KCN, 

khu dân cư xả nước thải, CTR không qua 

xử lý ra các sông, kênh rạch ở vùng đồng 

bằng ven biển hoặc xả thẳng ra biển. 

Tại các đô thị ven biển, chất lượng 

nước biển ven bờ còn khá tốt với hầu hết 

giá trị các thông số đặc trưng nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/

BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu 

vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của 

các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, 

một số vùng biển có hàm lượng TSS cao. 

Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất 

hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề 

cần quan tâm đối với chất lượng nước 

biển ven bờ ở một số đô thị ven biển trong 
những năm gần đây.

Vấn đề ô nhiễm bởi chất hữu cơ 
trong nước biển ven bờ đã diễn ra tại một 
số đô thị ven biển. Hàm lượng các thông 
số quan trắc như COD, NH4

+ trong  giai  
đoạn  2011 - 2015 tại một số khu vực đã ở 
mức cao vượt ngưỡng QCVN 10-MT:2015/
BTNMT (mục đích nuôi trồng thủy sản và 
bãi tắm), đặc biệt là những khu vực đô thị 
có cảng biển. Âu thuyền Thọ Quang (Tp. Đà 
Nẵng) là một trong những điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường nước biển trong những 
năm gần đây. 

Hàm lượng dầu mỡ khoáng trong 
nước biển có xu hướng gia tăng là vấn đề 
diễn ra khá phổ biến ở khu vực cảng biển 
của các vùng đô thị ven biển. Nguyên nhân 
chủ yếu là do hoạt động của các tàu thuyền 
làm rò rỉ nhiên liệu dầu mỡ. Tuy nhiên, 
tại tất cả các bãi tắm hàm lượng dầu mỡ 
khoáng vẫn đạt giá trị giới hạn của QCVN 
10-MT:2015/BTNMT.

Cảng cá Vũng Tàu
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Biểu đồ 3.19. Diễn biến hàm lượng TSS trung bình trong nước biển ven bờ 
tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Biểu đồ 3.20. Diễn biến hàm lượng NH4
+ trung bình trong nước biển ven bờ 

tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016
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Ngoài ra, trong thời gian gần 
đây, môi trường biển còn có nguy 
cơ chịu ảnh hưởng lớn do các độc 
chất trong chất thải từ hoạt động của 
các KCN ven biển. Vấn đề ô nhiễm 
môi trường nước biển do ảnh hưởng 
của các độc chất từ nguồn thải công 
nghiệp đã xảy ra. Điển hình là sự 
cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 
tỉnh miền Trung xảy ra trong tháng 
4/2016.

Khung 3.16. Ô nhiễm dầu mỡ khoáng                        
tại vùng ven bờ vịnh Hạ Long 

 Khu vực vịnh Cửa Lục - cầu Bãi Cháy: hàm lượng 
dầu có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011 - 2015, 
đạt giá trị từ 0,012 mg/L đến 0,826 mg/L.

Khu vực ven bờ bến chợ Hạ Long 1 và khu vực 
ven bờ cột 5, cột 8 (Hạ Long): hàm lượng dầu mỡ 
khoáng tuy có xu hướng giảm trong năm 2013, 
2014, tuy nhiên vẫn vượt ngưỡng cho phép trong 
tất cả các đợt quan trắc.

Nguồn: Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường                
tỉnh Quảng Ninh, 2015
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Biểu đồ 3.21. Diễn biến hàm lượng dầu mỡ khoáng trung bình trong nước biển ven bờ                                         
tại một số khu vực đô thị ven biển giai đoạn 2012 - 2016

Nguồn: TCMT, 2016

Nguồn: istockphoto.com
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1. Luật Đất đai 2013
2. Phần về Việt Nam trong báo cáo “Thay đổi cảnh quan đô thị Đông Nam Á”, www.worldbank.org
3. Báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Bộ 
TN&MT, 2015

4.1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU 
VỰC ĐÔ THỊ

4.1.1. Quỹ đất đô thị

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ 
yếu, đất đô thị được phân thành các loại: 
(1) Đất sử dụng vào mục đích công cộng; 
(2) Đất sử dụng cho quốc phòng, an ninh; 
(3) Đất ở; (4) Đất chuyên dùng; (5) Đất 
nông nghiệp, đất lâm nghiệp; (6) Đất chưa 
sử dụng1.

Trong giai đoạn từ 2000 – 2010, diện 
tích đất đô thị Việt Nam đã tăng 700 nghìn 
ha, bình quân tăng 2,8% một năm và là một 
trong những nước có tỉ lệ tăng nhanh nhất 
trong khu vực Đông Á2. Thời kỳ 2011 - 2015, 
đất đô thị tăng thêm 125,27 nghìn ha, bình 
quân tăng 25,05 nghìn ha/năm (riêng đất 
ở tại đô thị tăng bình quân trên 8,01 nghìn 
ha/năm). Tính đến năm 2015, diện tích đất 
đô thị (theo địa giới hành chính phường, thị 
trấn) có 1.642,42 nghìn ha, chiếm 4,96% 
diện tích tự nhiên toàn quốc, tăng 0,54% so 
với năm 2014. Đến năm 2020, dự kiến đất 
đô thị ở nước ta đạt khoảng 1.941,74 nghìn 
ha, tăng 424,59 nghìn ha so với năm 2010 
và tăng 299,32 nghìn ha so với năm 20153. 
Quỹ đất đô thị tăng trong thời gian qua đã 
góp phần hình thành hệ thống mạng lưới 
đô thị phân bố tương đối hợp lý trên các 

vùng lãnh thổ cả nước, thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong quá trình mở rộng đô thị, tốc độ 
tăng diện tích đất đô thị tại Hà Nội và Tp. Hồ 
Chí Minh là đáng chú ý nhất (tăng 270 nghìn 
ha) từ 2000 - 2010. Tốc độ mở rộng của hai 
thành phố lần lượt là 3,8% và 4% hàng năm, 
lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng các 
đô thị của các nước khác trong khu vực, trừ 
Trung Quốc. Nếu cứ tiếp tục tăng với tốc độ 
hiện nay, đến năm 2020 cả hai thành phố sẽ 
lớn gấp đôi so với năm 20002. 

Bình quân đất đô thị của cả nước là 
530 m²/người, tuy nhiên giữa các vùng có 
sự chênh lệch lớn, cao nhất ở Tây Nguyên 
1.137 m²/người và thấp nhất tại Đông Nam 
Bộ 197 m²/người (Biểu đồ 4.1).

Nguồn: kinhdoanhnet.vn
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Hầu hết khu vực nội thành nội thị 
vẫn còn diện tích đất nông nghiệp hoặc để 
trống chưa sử dụng cho phát triển đô thị. 
Hiện nay, trong cơ cấu diện tích đất đô thị 
toàn quốc có tới 1.036,56 nghìn ha thuộc 
nhóm đất nông nghiệp và chưa sử dụng, 
chiếm 63,11% đất đô thị, trong khi đó, chỉ 

có 605,87 nghìn ha thuộc nhóm đất phi 
nông nghiệp (bao gồm đất cho mục đích 
công cộng, đất sản xuất kinh doanh, đất trụ 
sở cơ quan, đất chuyên dụng khác và các 
loại đất còn lại), chiếm 36,89% đất đô thị 
(Biểu đồ 4.2).
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Biểu đồ 4.1. Bình quân diện tích đất đô thị trên đầu người của các vùng trên cả nước

Nguồn: Bộ TN&MT, 2015

Biểu đồ 4.2. Diện tích các loại đất sử dụng trong đô thị

Nguồn: Bộ TN&MT, 2015
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Trong cơ cấu quy hoạch xây dựng 
đô thị, đất dành để xây dựng kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật thường chiếm một tỷ trọng 
đáng kể trong tổng diện tích đất xây dựng 
đô thị. Về mặt cơ cấu sử dụng trong đất 
xây dựng đô thị, đất sử dụng vào mục đích 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị 
bao gồm: đất xây dựng hạ tầng giao thông; 
đất xây dựng hệ thống cấp thoát nước; đất 
xây dựng các trạm xử lý rác thải; đất để bố 
trí hệ thống cung cấp điện và đất dành cho 
nghĩa trang đô thị. Tuy nhiên, trên thực tế, 
tỷ trọng của các loại đất này ở hầu hết các 
đô thị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, quỹ 
đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vốn 
đã ít lại không được quản lý chặt chẽ và sử 
dụng hợp lý.

Hiện nay, tỷ lệ đất dành cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng còn thấp (chiếm khoảng 
29,78%), nhiều đô thị chỉ chiếm khoảng 10 
– 15% đất đô thị4. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ 
đất dành cho giao thông khoảng 16% đất 
xây dựng đô thị, tại các đô thị lớn chỉ chiếm 
10% (yêu cầu phải đạt tỷ lệ cần thiết phải 
là 20 - 25%). Tỷ lệ đất dành cho giao thông 
tĩnh (bến bãi, điểm đỗ xe công cộng) chỉ 
đạt <1% (yêu cầu phải đạt tối thiểu từ 3 - 
3,5% diện tích đất xây dựng đô thị). Tỷ lệ 
đường có bề rộng < 2,5m chiếm tỷ lệ lớn. 
Điều này dẫn đến việc mở rộng các tuyến 
đường giao thông là tất yếu. 

Các loại đất dành cho mục đích khác 
cũng chiếm tỷ lệ nhỏ hoặc chưa có quỹ đất 
trong diện tích đất đô thị. Diện tích đất dành 
cho cấp và thoát nước đô thị hiện chưa có 
quỹ đất để mở rộng theo nhu cầu phát triển, 
các hệ thống hiện nay thường dùng chung 

4. Quản lý sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7+8, 2015

với các hạ tầng khác trên đường phố chính 
(yêu cầu với loại đất cho hạ tầng cấp nước 
thường chiếm 1%, dành cho thoát nước vệ 
sinh môi trường đô thị trung bình từ 6-7%). 
Diện tích đất dành cho hệ thống cấp điện 
và thông tin liên lạc chưa đáp ứng được 
yêu cầu, vẫn phổ biến xảy ra tình trạng xây 
dựng vi phạm khoảng cách an toàn lưới 
điện (yêu cầu diện tích loại đất này thường 
chiếm 3%). Diện tích đất dành cho việc thu 
gom và xử lý chất thải còn thiếu, chỉ có 
13/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW có bãi 
chôn lấp rác được thiết kế, xây dựng hợp 
vệ sinh, còn lại chưa đáp ứng được yêu 
cầu (yêu cầu diện tích trung bình dành cho 
bãi chôn lấp rác bao gồm cả khoảng cách ly 
ước tính khoảng 4%). Trong các đô thị vẫn 
còn đất nghĩa trang, nghĩa địa nằm xen kẽ 
trong các khu dân cư do phần lớn vẫn theo 
phong tục địa táng. 

Mặt khác, diện tích đất dành cho đất 
cây xanh, diện tích mặt nước (ao, hồ), diện 
tích đất sân chơi và các công trình công 
cộng khác còn thiếu, chưa đáp ứng nhu 
cầu dân sinh.

Nguồn: BTV
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4.1.2. Chuyển đổi sử dụng đất khu 
vực đô thị

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
khu vực đô thị được diễn ra ở cả 3 nhóm 
đất: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi 
nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. 
Xu hướng chuyển đổi của các nhóm đất 
là giảm diện tích nhóm đất nông nghiệp, 
nhóm đất chưa sử dụng và tăng diện tích 
đất phi nông nghiệp. Trong đó, sự gia tăng 
diện tích của nhóm đất phi nông nghiệp chủ 
yếu do nhu cầu mở rộng diện tích đất đô thị 

từ các loại đất nông nghiệp, đất phát triển 
các KCN, hoạt động xây dựng, đất chưa sử 
dụng, đất khai thác...

Đất đô thị chủ yếu tăng do chuyển 
đổi từ đất nông nghiệp, trong đó, đất trồng 
lúa là loại đất chủ yếu chuyển sang đất đô 
thị. Đất trồng lúa chuyển sang đất đô thị là 
các khu đất sử dụng kém hiệu quả và được 
chuyển sang các loại đất sử dụng cho các 
mục đích như: phát triển các đô thị, KCN, 
đất phi nông nghiệp (đất ở, công trình công 
cộng, đất sản xuất, kinh doanh). 

Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu sử dụng đất trong đất đô thị năm 2015

TT Loại đất
Đơn vị  

tính
Cả nước

Trung 
du và 
miền 

núi phía 
Bắc

ĐBSH

Bắc 
Trung 
Bộ và 
DHMT 

Tây 
Nguyên

Đông 
Nam 
Bộ

ĐBSCL

 I Tổng diện tích đất 
xây dựng đô thị Nghìn ha 605,87 57,09 138,80 147,78 48,18 121,97 92,05

Bình quân trên người 
dân đô thị m²/người 195,44 264,06 211,52 265,96 280,28 118,35 196,07

1 Đất ở tại đô thị Nghìn ha 173,80 15,12 36,39 39,62 14,60 41,98 26,09

Bình quân trên người 
dân đô thị m²/người 56,06 69,92 55,46 71,30 84,94 40,73 55,57

2 Đất chuyên dùng Nghìn ha 313,89 29,61 75,43 77,04 26,69 64,72 40,40

Bình quân trên người 
dân đô thị m²/người 101,25 136,94 114,94 138,65 155,30 62,79 86,06

2.1 Đất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp Nghìn ha 9,95 1,64 1,97 1,95 1,13 1,12 2,15

2.2 Đất sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp Nghìn ha 80,33 6,33 25,26 14,51 3,19 25,65 5,39

2.3 Đất có mục đích công 
cộng Nghìn ha 179,86 18,52 42,29 41,12 19,28 29,40 29,25

Bình quân trên người 
dân đô thị m²/người 58,02 85,65 64,44 73,99 112,19 28,53 62,31

3 Đất tôn giáo, tín 
ngưỡng Nghìn ha 3,90 0,23 0,48 1,01 0,37 0,96 0,84

4 Đất nghĩa trang, nghĩa 
địa Nghìn ha 14,01 2,34 1,69 6,23 0,89 1,46 1,40

5 Đất sông suối và mặt 
nước chuyên dùng Nghìn ha 98,55 9,65 24,41 23,45 5,33 12,63 23,08

6 Đất phi nông nghiệp 
khác Nghìn ha 1,72 0,14 0,40 0,42 0,29 0,23 0,23

II Đất nông nghiệp và 
đất chưa sử dụng Nghìn ha 1.036,56 188,56 138,30 235,14 147,31 81,39 245,85

Nguồn: Bộ TN&MT, 2015
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Quá trình chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất tại các đô thị được thể hiện 
qua sự phát triển và nâng cấp các đô 
thị đã dẫn tới sự phân hóa rõ rệt trong 
hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất một số đô thị điển hình. Đất đô thị 
dành cho cho hoạt động sản xuất công 
nghiệp, thương mại/dịch vụ tập trung 
nhiều ở các thành phố lớn (các đô thị 
đặc biệt) và giảm dần khi chuyển sang 
các thành phố nhỏ hơn. Với các đô thị 
loại thấp hơn, cụ thể từ loại II xuống loại 
IV, diện tích đất chủ yếu dành cho mục 
đích xây dựng công trình nhà ở, đường 
xá, công trình công cộng...

Khung 4.1. Chuyển đổi mục đích               
sử dụng đất đô thị từ đất trồng lúa

Trong giai đoạn 2011 - 2015, đất trồng lúa 
giảm 135 nghìn ha, trong đó chuyển đổi nội 
bộ khoảng 40 nghìn ha sang đất trồng cây 
lâu năm, nuôi trồng thủy sản và chuyển sang 
các mục đích phi nông nghiệp (phát triển đô 
thị, KCN, dịch vụ, hạ tầng, xây dựng nông 
thôn mới...) khoảng 95 nghìn ha. Như vậy, 
đất trồng lúa thực giảm 89,44 nghìn ha, tập 
trung chủ yếu ở vùng ĐBSH, Đông Nam Bộ 
và ĐBSCL. 

Nhìn chung, diện tích đất trồng lúa trong giai 
đoạn 2011 - 2015 tiếp tục bị suy giảm cho các 
mục tiêu phát triển KT - XH, tuy nhiên tốc độ 
đất trồng lúa giảm chậm hơn so với giai đoạn 
2001 - 2010 và chiếm khoảng 53% diện tích 
đất trồng lúa được Quốc hội cho phép giảm 
(đất chuyên trồng lúa nước đạt 56%). Một số 
tỉnh diện tích đất chuyên trồng lúa nước chỉ 
tiêu duyệt tăng nhưng thực tế thực hiện lại 
giảm như Thanh Hóa, Tây Ninh, Bến Tre, Đăk 
Nông, Bình Dương...

Nguồn: Bộ TN&MT, 2015

Khung 4.2. Chuyển đổi mục đích                                                                        
sử dụng đất để thực hiện                      

các công trình, dự án

 Năm 2014 và 06 tháng đầu năm 2015, 
Tổng cục Quản lý đất đai đã tiếp nhận 190 
văn bản của các địa phương về việc chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 
các công trình, dự án của các địa phương.  

Theo số liệu tổng hợp của 34 tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW gửi báo cáo về Bộ 
TN&MT trong năm 2014, các địa phương 
đã triển khai thực hiện 2.194 công trình, dự 
án (địa phương triển khai nhiều công trình, 
dự án là: Quảng Nam (294 dự án), Lào Cai 
(211 dự án), Bắc Giang (162 dự án), Phú 
Yên (146 dự án), với tổng diện tích đất đã 
thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 
là 7.882 ha (đất nông nghiệp 6.810 ha; đất 
ở 165 ha; đất khác 930 ha); số tổ chức, hộ 
gia đình cá nhân có đất bị thu hồi là 80.893 
trường hợp (tổ chức 1.155 trường hợp; hộ 
gia đình, cá nhân 79.738 trường hợp).

Nguồn: Bộ TN&MT tổng hợp, 2015

Bảng 4.2. 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 26,29

Nguồn: Phòng TN&MT Tp. Đồng Hới,                                    
tỉnh Quảng Bình, 2013
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Chuyển đổi đất nông nghiệp để 
đầu tư các dự án 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.

 Bên cạnh đó, trong các đô thị còn xảy 
ra thực trạng nhiều diện tích mặt nước, cây 
xanh bị san lấp, chuyển đổi; nhiều dự án 
quy hoạch diện tích dành cho công trình 
công cộng bị sử dụng sai mục đích. Trong 
các khu đô thị mới, phần lớn đất dành cho 
phát triển quỹ nhà ở, xây dựng các công 
trình dịch vụ để bán và cho thuê, diện tích 
cây xanh, các khu vui chơi công cộng bị thu 
hẹp tối đa để giảm bớt suất đầu tư hạ tầng 
cơ sở. Hoạt động này đã gây ra ảnh hưởng 
xấu đến chất lượng môi trường cũng như 
chất lượng dịch vụ xã hội của khu vực (khu 
nhà ở ngày càng bị thiếu diện tích vườn hoa, 
cây xanh, nhà trẻ, các tuyến đi bộ...). Đồng 
thời, hệ thống hạ tầng đô thị bị quá tải gây 
nên các hiện tượng tắc nghẽn giao thông, 
úng ngập và mất vệ sinh môi trường5.

5. Thực trạng đô thị hóa, phát triển đô thị & những yêu cầu cần đổi mới tại Việt Nam, Tạp chí Quy hoạch xây dựng, Số 70/2014
6. Báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Bộ 
TN&MT, 2015

4.1.3 Quy hoạch phát triển đô thị và 
các vấn đề về dự báo đất đô thị 

 Năm 2016, nhu cầu đất xây dựng đô 

thị khoảng hơn 1.642 nghìn ha. Để đảm bảo 

52 - 55% dân số sống trong đô thị thì cả 

nước đến năm 2030 cần khoảng 2,0 - 2,2 

triệu ha đất tự nhiên cho các đô thị, trong 

đó đất ở đô thị khoảng 10 - 12% và đất giao 

thông khoảng 20 - 25%6.

Dự báo đến năm 2020, đất đô thị 
của cả nước sẽ là 1.941,74 nghìn ha, tăng 
299,32 nghìn ha so với 20156. Một số loại 
đất đô thị tăng theo nhu cầu phát triển, mở 
rộng của các đô thị, kéo theo đó là sự suy 
giảm của các loại đất có năng suất kém 
hoặc thuộc diện quy hoạch.

Một số loại đất được phép giảm, phù 
hợp với tình hình phát triển KT - XH chủ yếu 
thuộc nhóm đất nông nghiệp, trong đó có đất 
trồng lúa được phép giảm 218,31 nghìn ha6; 
nhóm đất phi nông nghiệp, đất quốc phòng 
là 340,96 nghìn ha, điều chỉnh giảm thêm 
47,07 nghìn ha so với chỉ tiêu theo Nghị 
quyết của Quốc hội do rà soát, xác định lại 
nhu cầu sử dụng đất quốc phòng. Tương 
tự, đất an ninh cũng điều chỉnh giảm 10,70 
nghìn ha, đến 2020 là 71,14 nghìn ha. 
Chính phủ cũng đề xuất đến 2020 đất KCN 
là 191,42 nghìn ha, giảm 8,59 nghìn ha so 
với chỉ tiêu đã được Quốc hội quyết định.

Một số loại đất vào năm 2020 dự 
kiến tăng so với năm 2015 gồm có: đất 
dành cho giao thông, tăng 87,91 nghìn ha 
với 779,10 nghìn ha (không bao gồm diện 
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tích đất hành lang giao thông); đất tại 42 
KKT (gồm 16 KKT ven biển và 26 KKT cửa 
khẩu) tăng lên với tổng diện tích 1.582,97 
nghìn ha. 

4.2. MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHU VỰC 
ĐÔ THỊ 

Chất lượng môi trường đất tại các 
khu đô thị có xu hướng bị ô nhiễm do chịu 
tác động từ các chất thải của hoạt động 
công nghiệp, xây dựng, sinh hoạt và các bãi 
chôn lấp rác thải. Một số đô thị còn chịu ảnh 
hưởng do các điểm chứa chất độc hóa học 
tồn lưu. Ngoài ra, chất lượng đất khu vực đô 
thị cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi các hoạt 
động canh tác rau, hoa màu ven đô. 

4.2.1. Ô nhiễm do hoạt động xây dựng, 
sản xuất công nghiệp và sinh hoạt

Quá trình xây dựng, phát triển công 
nghiệp và đô thị ảnh hưởng đến môi trường 
đất thông qua ảnh hưởng đến các tính 
chất vật lý và hoá học của đất. Những tác 
động về vật lý như xói mòn, nén chặt đất 
và phá huỷ cấu trúc đất do các hoạt động 
xây dựng và sản xuất. Các CTR, lỏng và 
khí có thể được tích luỹ trong đất trong thời 
gian dài gây ra những tác động có tính chất 
hóa học, có nguy cơ tiềm tàng đối với môi 
trường đất. 

Nước thải từ khu vực sản xuất, các 
khu dân cư không qua xử lý xả thẳng ra 

Nguồn: thiennhien.net
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môi trường theo kênh mương ngấm vào 
đất, gây ô nhiễm đất và làm thay đổi hàm 
lượng các chất hoá học trong đất. Hiện 
nay, có khoảng 76% KCN có hệ thống 
XLNT; hầu hết nước thải sinh hoạt ở các 
đô thị đều không được xử lý mà xả thẳng 
ra môi trường. Một số kênh, mương, hồ, 
ao trong các khu vực nội thị đã trở thành 
những nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt, 
thường xuyên ô nhiễm, đặc biệt ở các đô 
thị lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 
Mặt khác, còn rất nhiều cơ sở sản xuất 
không XLNT, một số bệnh viện và cơ sở 
y tế lớn hệ thống XLNT hoạt động không 
hiệu quả cũng góp phần quan trọng gây 
ô nhiễm nước. Nguồn nước mặt ô nhiễm 
này ngấm vào đất, gây ô nhiễm đất. 

Một số khu vực là nơi chứa đựng 
và lưu trữ các chất thải của quá trình sản 
xuất hay CTR sinh hoạt nên tiềm tàng 
nhiều nguy cơ gia tăng ô nhiễm đất. Ở 
các thành phố lớn, CTR sinh hoạt được 
thu gom, tập trung, phân loại và xử lý. Ô 
nhiễm môi trường đất chủ yếu tại các bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc các khu 
vực lưu giữ tự phát. Tại khu vực đô thị chỉ 
có khoảng 15% bãi chôn lấp CTR đảm 
bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh; hầu hết các 
khu dân cư nông thôn đều chưa có quy 
hoạch bố trí khu vực thu gom chất thải. 
Nước rỉ từ các hầm ủ và bãi chôn lấp có 
tải lượng ô nhiễm chất hữu cơ rất cao 
(thông qua chỉ số BOD và COD) cũng 
như các kim loại nặng như Cu, Zn, Pb, 
Al, Fe, Cd, Hg. Nước rỉ này nếu không 
được xử lý theo quy định sẽ ngấm xuống 
đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

Khung 4.3. 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 KCN, 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 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, màu vẽ, công nghiệp 
sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất hoá 
chất. Nhiều loại chất hữu cơ đến từ nước cống, 
rãnh thành phố, nước thải công nghiệp được sử 
dụng làm nguồn nước tưới trong sản xuất nông 
nghiệp cũng là tác nhân gây ô nhiễm đất.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Khung 4.4. 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 CTR 
phường Trảng Dài (Tp. 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. Riêng tại 
vùng phụ cận khu xử lý chất thải Quang Trung, 
hàm lượng Cu vượt 1,5 lần; Crom và Nitơ 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: Sở TNMT Đồng Nai, 2013
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Khung 4.5. Hàm lượng Cd trong đất tại 
một số khu xử lý chất thải tại Hải Phòng

Tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát - 
Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải 
Phòng (quận Hải An) và KCN Đình Vũ (quận 
Hải An), hàm lượng Cd đã vượt QCVN 03-
MT:2015/BTNMT, giá trị vượt cao nhất gấp 
2 lần.

Đến năm 2015, tổng diện tích đất 
bãi thải, xử lý chất thải có 12,26 nghìn ha 
được phân bố tương đối đồng đều theo 
các vùng (Biểu đồ 4.3), chiếm 0,30% diện 
tích nhóm đất phi nông nghiệp, tăng 4,39 
nghìn ha so với năm 2010. Tuy nhiên, 
diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải hiện 
nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Một số khu xử lý chất thải tại các 
đô thị, chất lượng đất bị ảnh hưởng bởi 
một số kim loại nặng (Khung 4.6). 
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núi phía Bắc 
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Trung 

Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông 
Cửu Long 

nghìn ha

Biểu đồ 4.3. Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải 
các vùng trên cả nước

Nguồn: Bộ TN&MT, 2015
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Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng 
Cát - Công ty TNHH MTV môi 
trường đô thị Hải Phòng, quận 

Hải An

KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 
2, quận Hải An

Bãi xử lý rác Đồ Sơn - Phường 
Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn

QCVN 03-MT:2015/BTNMTmg/kg

Biểu đồ 4.4. Hàm lượng Cd trong đất bãi thải, xử lý 
chất thải tại thành phố Hải Phòng đầu năm 2016

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hải Phòng, 2016

Nguồn: monre.gov.vn
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Môi trường đất tại một số khu vực 
còn chịu tác động của chất thải từ hoạt 
động sản xuất công nghiệp. Đất tại các cơ 
sở sản xuất trong một vài đô thị hiện có 
hàm lượng kim loại nặng cao, một số khu 
vực đã vượt QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
dành cho đất công nghiệp (Biểu đồ 4.5) & 
(Khung 4.7).
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Cty CP Đồ 
hộp Hạ 
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Ngô Quyền

Cty TNHH 
vật liệu nam 
châm Shin-
Etsu Việt 

Nam, quận 
Hải An

Cty Cp hóa 
dầu và xơ 

sợi Dầu khí, 
quận Hải An

Cty TNHH 
hóa chất 
CN, quận 
Hải An

Cty hóa chất 
Soft (SCC), 
quận Ngô 

Quyền

 Cty TNHH 
chế tạo máy 
Hong Yuan 
Hải Phòng 

VN, quận Đồ 
Sơn

Cty TNHH 
sx lốp xe 

Bridgestone 
Việt Nam, 

quận Hải An

Cty CP phát 
triển phụ gia 
và sản phẩm 

dầu mỏ, 
quận Ngô 

Quyền

Cty TNHH 
Fuji xerox 
HP, huyện 

Thủy 
Nguyên

XN Toyota 
Hải Phòng, 
quận Ngô 

Quyền

Cty CP 
thương mại 
Hải Đăng, 
quận Kiến 

An

Cty CP Hòa 
Anh, quận 
Ngô Quyền

Ngành sx, 
chế biến 

thực phẩm

Ngành CN Hóa chất Ngành CN 
cơ khí, luyện 

kim

Ngành CN 
nhựa, chất 

dẻo

Ngành CN khác

mg/kg Đợt 1 Đợt 2 QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Biểu đồ 4.5. Hàm lượng Zn trong đất tại một số cơ sở công nghiệp Tp. Hải Phòng đầu năm 2016

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hải Phòng, 2016

Khung 4.6. Chất lượng môi trường đất chịu tác động của chất thải công nghiệp

Tại một số khu vực chịu tác động của chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (các điểm Đồng 
Bưởi, Đồng Rỗ, Đồng Vạc - Thạch Sơn - Lâm Thao) và Hà Nội (khu đồng mương nổi - Tam Hiệp - 
Thanh Trì), hàm lượng các kim loại nặng như Cu, Pb, Zn có xu hướng tích lũy cao hơn. Hầu hết các 
giá trị đo kim loại nặng ở khu vực này đã vượt ngưỡng QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất sản xuất 
nông nghiệp. Trong giai đoạn 2010 - 2014, hàm lượng Cu, Pb, Zn trong đất tầng mặt ở 3 điểm trên 
của tỉnh Phú Thọ trên hầu hết đều vượt QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp. Riêng đối 
với điểm quan trắc tại Đồng Thầy - Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ (điểm đang trồng 2 vụ lúa) có vị 
trí cách xa so với nguồn thải là Nhà máy hóa chất Lâm Thao (được giả định là không ảnh hưởng của 
nguồn thải) có hàm lượng Cu, Pb trong năm 2014 tăng cao hơn so với các năm trước. Hàm lượng Hg 
tầng 30-60 cm các điểm quan trắc tại Hà Nội (khu đồng Quán Trắng - Hữu Hòa - Thanh Trì, Bãi Đại - Bãi 
Sơn - Sóc Sơn, Khu đồng mương nổi, Khu đồng Đầm Hoàng - Tam Hiệp - Thanh Trì, Quỳnh Đô -Vĩnh 
Quỳnh - Thanh Trì, Bằng B - Hoàng Liệt - Hoàng Mai) tăng cao so với năm 2013 và vượt ngưỡng cho 
phép từ 11% - 46% theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất nông nghiệp.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015

Nguồn:  doisongphapluat.com

(đất công nghiệp)
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Môi trường đất một số khu vực đô thị 

còn chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của các 

cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, cơ 

sở y tế, làng nghề,..., đặc biệt là các bãi rác, 

bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng trong quá khứ. Theo quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg, toàn quốc có 26 cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chủ 

yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 

các ngành dệt may, xi măng, hóa chất, xăng 

dầu,...) phải di dời ra khỏi khu vực nội thành, 

nội thị của 13 tỉnh/thành phố. Trong đó, một 

số cơ sở phải di dời thuộc các thành phố lớn 

như: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 

Nẵng7. Đến năm 2013, tiếp tục có 34 cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc 

khu vực các phường, thị trấn của 15 tỉnh bắt 

buộc phải di dời, có biện pháp cải tạo phục 

hồi môi trường. Các khu vực di dời chủ yếu là 

các bãi rác (bãi chôn lấp), cơ sở sản xuất (bột 

giấy, nhôm định hình)8. 

4.2.2. Ô nhiễm do các chất độc hoá 
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 hậu quả chiến 

tranh (khu vực bị phun rải chất độc hóa học 

và các sân bay quân sự) và các kho thuốc 

BVTV. 

7. Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
8. Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
 9. 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 BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước

Tại các điểm tồn lưu chất độc hóa học, 

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. Đối với các điểm thuộc loại ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, các chất tồn lưu chủ 

yếu gồm Lindan vượt từ 37,4 đến 3.458 lần, 

DDT vượt từ 1,3 đến 9.057,8 lần, Aldrin vượt 

218,9 lần, DDD vượt 98,4 lần... so với QCVN 

15:20089.

Chỉ tính riêng các điểm tồn lưu hóa 

chất BVTV gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng, hiện nay toàn 

quốc có 240 điểm tồn lưu hóa chất BVTV trên 

địa bàn 15 tỉnh. Trong đó, có 23 điểm tồn lưu 

thuộc khu vực đô thị các tỉnh chưa được xử 

lý (Bảng 4.3).

Đến nay, công tác xử lý, phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu 

đã đạt được một số kết quả nhất định, góp 

phần giải quyết những vấn đề cấp bách về 

BVMT đã được nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-

CP của Chính phủ; đồng thời để nước ta thực 

hiện thành công cam kết quốc tế khi tham gia 

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy (POP). Tuy nhiên, do 

điều kiện địa phương còn khó khăn về nguồn 

kinh phí khi lập dự án xử lý để xin hỗ trợ từ 

ngân sách TW và bố trí ngân sách đối ứng 

của địa phương nên việc triển khai còn chậm 

và gặp nhiều khó khăn.
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Bên cạnh đó, một số đô thị còn 
bị ô nhiễm tồn lưu bởi chất độc hóa 
học Dioxin. Các khu vực ô nhiễm chủ 
yếu tập trung tại miền Nam Việt Nam 
hiện gồm các sân bay quân sự và khu 
vực chứa chất độc hóa học còn tồn 
lưu. Khu vực chứa chất độc hóa học 
tồn lưu đã được buộc phải di dời khỏi 
khu dân cư hoặc áp dụng biện pháp xử 
lý chất độc: Kho bom phường Quang 
Trung và Kho hóa chất CS (trên 50 tấn) 
phường Bùi Thị Xuân (Tp. Quy Nhơn, 
Bình Định). Ở một số sân bay trước 
kia tàng trữ, vận chuyển chất độc hóa 
học/dioxin thì hàm lượng Dioxin trong 
đất có nơi lên đến 365.000ppt TEQ11 
(Bộ TN&MT, 2015). 

11. Tổng nồng độ độc tương đương/Concentration of 
Toxic Equivalent

Khung 4.7. 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 2011- 2012, hàm lượng DDT (mg/
kg) trong đất vượt QCVN 15:2008/BTNMT 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 HTMT tỉnh Điện Biên                                      
giai đoạn 2011 - 2015, 2015

Bảng 4.3. Tình hình xử lý các điểm tồn lưu chất độc 
hóa học khu vực đô thị

TT Tỉnh

Số 
điểm 
tồn 
lưu

Kế hoạch 
hoàn thành 

xử lý
Tình hình xử lý

1 Hà Giang 1 2013 -

2 Hà Tĩnh 4 2015 Đã xử lý 02 điểm (*)

3 Đà Nẵng 1 2020 -

4 Lạng Sơn 1 2013 Đã xử lý năm 2011 
(**)

5 Nam Định 1 2013 Đang xử lý (*)

6 Nghệ An 10 2015 - 2020 -

7 Quảng Bình 1 2015 Đã xử lý (*) 

8 Quảng Ninh 2 2013 Đang xử lý (*)

9 Quảng  Trị 2 2015 - 2016 Đã xử lý 01 điểm 
Đang xử lý 01 điểm (*)

10 Tuyên Quang 2 2013 Đã xử lý (*)

11 Yên Bái 1 2013 Đang xử lý (*)

Tổng cộng 26

Ghi chú: -: chưa có thông tin cập nhật
Nguồn: Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/20109

(*) Bộ TN&MT, 201610

(**) Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, 2016 

10. Báo cáo số 24/BC-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về Kết quả triển khai “Kế hoạch xử lý, 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn 
lưu trên phạm vi cả nước” giai đoạn 2010-2015 và định hướng giai 
đoạn 2016-2020

Khung 4.8. 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 88.000 m2. 
Đây là khu vực rất cần được xử lý ô 
nhiễm triệt để vì chúng nằm trong Tp. 
Đà Nẵng và gần với các khu dân cư. 

Nguồn: Văn phòng Ban chỉ đạo 33,                       
Bộ TN&MT, 2015
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 PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

5.1. PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN

Chất thải rắn đô thị bao gồm các loại CTR phát sinh từ các hộ gia đình, khu công cộng, 
khu thương mại, các công trình xây dựng, các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất trong nội 
thành, khu xử lý chất thải... Trong đó, CTR sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình chiếm tỷ lệ 
cao nhất.

Bảng 5.1. Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị

Phân loại
Nguồn phát 

sinh
Nơi phát sinh Thành phần

Chất thải rắn 
sinh hoạt

Khu dân cư Hộ gia đình, biệt thự, chung cư

Thực phẩm dư thừa, bao bì hàng hóa (bằng giấy, gỗ, 
vải, da, cao su, thiếc, nhôm, thủy tinh...), tro, đồ điện 
tử, vật dụng hư hỏng (đồ gia dụng, bóng đèn, đồ nhựa, 
thủy tinh...) và CTNH (pin; ac-quy; thuốc chuột; bao bì 
thuốc BVTV và hóa chất; bóng đèn nê-ông; dầu thải 
từ phương tiện giao thông cơ giới; bơm kim tiêm của 
người nghiện ma túy; bình xịt ruồi, muỗi, gián…)

Khu thương mại
Nhà kho, nhà hàng, khách sạn, 
nhà trọ, các trạm sửa chữa, bảo 
hành và dịch vụ

Giấy, nhựa, thực phẩm thừa, thủy tinh, kim loại và 
CTNH (pin; ac-quy; bóng đèn nê-ông …).

Dịch vụ công 
cộng đô thị

Hoạt động dọn rác vệ sinh đường 
phố, công viên, vườn hoa, khu vui 
chơi, giải trí, bùn, cống rãnh...

Rác, cành cây cắt tỉa, lá cây, chất thải chung tại các 
khu vui chơi, giải trí, bùn cống rãnh...

Cơ quan, công 
sở

Trường học, văn phòng cơ quan 
chính phủ

Giấy, nhựa, thực phẩm thừa, thủy tinh, kim loại, CTNH 
(pin; ac-quy; bóng đèn nê-ông …)

Chất thải rắn 
xây dựng

Công trường 
xây dựng

Khu nhà xây dựng mới, sửa 
chữa, nâng cấp sửa chữa đường 
phố, cao ốc, sàn nền xây dựng

Xà bần, sắt thép vụn, vôi vữa, gạch vỡ, bê tông, gỗ, 
ống dẫn...

Chất thải rắn    
y tế Cơ sở y tế

Bệnh viện, trạm xá, cơ sở khám 
chữa bệnh

Giấy; nhựa; thực phẩm thừa; thủy tinh; kim loại; bông 
băng dụng cụ y tế nhiễm khuẩn; bệnh phẩm; CTNH 
y tế chứa các tác nhân vi sinh, chất phóng xạ, hóa 
chất, các kim loại nặng và các chất độc gây đột biến 
tế bào...

Chất thải rắn 
công nghiệp

Cơ sở sản xuất 
công nghiệp và 
thủ công nghiệp 
trong đô thị.

Công nghiệp cơ khí, dệt may, 
da giày, sản xuất bia, bánh kẹo, 
nước ngọt…

Chất thải do quá trình chế biến công nghiệp, phế liệu 
và các CTR sinh hoạt

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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5.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt

5.1.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt thông thường

Theo thống kê, CTR sinh hoạt phát sinh ở các đô thị chiếm đến hơn 50% tổng lượng 
CTR sinh hoạt của cả nước mỗi năm. Đến năm 2015, tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh 
tại các đô thị khoảng 38.000 tấn/ngày1. Trong khi năm 2014, khối lượng CTR sinh hoạt đô thị 
phát sinh khoảng 32.000 tấn/ngày. Riêng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, khối lượng CTR sinh 
hoạt phát sinh là 6.420 tấn/ngày và 6.739 tấn/ngày2. Theo tính toán mức gia tăng của giai đoạn 
từ 2011 đến 2015 đạt trung bình 12% mỗi năm và về xu hướng, mức độ phát sinh CTR sinh 
hoạt đô thị tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Bảng 5.2. Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh qua các năm tại một số địa phương

TT Địa phương 
Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh (tấn/năm)

2011 2012 2013 2014 2015

I Đô thị loại đặc biệt

1 Hà Nội    1.652.720  

II Thành phố là đô thị loại I và tỉnh có đô thị loại I

1 Đà Nẵng 262.086 277.477 282.312

2 Cần Thơ     308.790

3 Đồng Nai   219.730 237.615 233.053

4 Hải Phòng     365.000

5 Lâm Đồng   123.443   

6 Long An    328.500  

7 Phú Thọ 241.971 244.322 250.352 252.806 254.000

8 Quảng Ninh    322.660  

9 Thái Nguyên 82.733 83.986 84.861 86.140

III Tỉnh có đô thị loại II 

1 An Giang    174.215 189.435

2 Bắc Giang   62.780   

3 Kiên Giang 138.700 158.410 162.425 173.375  

4 Nam Định     69.350

5 Nghệ An 121.655 123.699 138.116 138.992  

6 Ninh Bình 145.931 146.141 146.890 147.024  

7 Ninh Thuận 79.753 80.884 82.417 133.590  

8 Quảng Bình 78.694   157.571  

9 Thái Bình    67.160  

IV Tỉnh có đô thị loại III 

1 Bắc Kạn 8.834 8.941 9.064 8.999  

2 Điện Biên  19.929 20.221 25.842 27.959

1. Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành xây dựng”,                     
Hội nghị trực tuyến ngành xây dựng, Bộ Xây dựng, tháng 1 năm 2016
2. Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2016
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TT Địa phương 
Lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh (tấn/năm)

2011 2012 2013 2014 2015

3 Hà Giang 33.102 33.763 34.332 34.905  

4 Hà Nam 30.070 30.425 44.785 45.093  

5 Hoà Bình 21.415 26.605 39.551   

6 Kon Tum 23.360 27.740 28.470 29.565 30.660

7 Lạng Sơn 46.676 47.104 47.731 48.330 71.423

8 Quảng Trị   42.158   

9 Tây Ninh     63.455

10 Vĩnh Long 49.003 50.299 57.112 57.721 58.035

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2011-2015) các địa phương, 2015

Số liệu thống kê cho thấy, các 
đô thị thuộc khu vực đồng bằng và 
vùng biển, tỷ trọng phát sinh CTR sinh 
hoạt cao hơn nhiều so với khu vực 
miền núi. 

CTR sinh hoạt đô thị phát sinh 
chủ yếu từ các hộ gia đình, các khu 
vực công cộng (đường phố, chợ, các 
trung tâm thương mại, văn phòng, 
các cơ sở nghiên cứu, trường học...). 
CTR sinh hoạt đô thị có tỷ lệ hữu cơ 
vào khoảng 54 - 77%, chất thải có thể 
tái chế (thành phần nhựa và kim loại) 
chiếm khoảng 8 - 18%.

Về cơ bản, thành phần của CTR 
sinh hoạt bao gồm chất vô cơ (các loại 
phế thải thuỷ tinh, sành sứ, kim loại, 
giấy, cao su, nhựa, túi nilon, vải, đồ 
điện, đồ chơi...), chất hữu cơ (cây cỏ 
loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn 
thừa, xác súc vật, phân động vật...)  và 
các chất khác. Hiện nay, túi nilon đang 
nổi lên như vấn đề đáng lo ngại trong 
quản lý CTR do thói quen sử dụng của 
người dân.

Bảng 5.3. Thành phần của chất thải rắn ở Hà Nội

STT Thành phần CTR Tỷ lệ (%)

1 Chất hữu cơ 51,9

2 Chất vô cơ 16,1

2.1 Giấy 2,7

2.2 Nhựa 3,0

2.3 Da, cao su, gỗ 1,3

2.4 Vải sợi 1,6

2.5 Thuỷ tinh 0,5

2.6 Đá, đất sét, sành sứ 6,1

2.7 Kim loại 0,9

3 Các hạt < 10mm 32

Cộng 100

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, 2015                                         
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CTR xây dựng tại các khu vực đô thị 
phát sinh trong quá trình cải tạo, xây dựng, phá 
dỡ công trình và các phế liệu trong xây dựng… 
CTR xây dựng chủ yếu là chất thải không nguy 
hại, gồm có đất, cát, sỏi, bê tông, gạch, kim 
loại, nhựa... Hiện nay chưa có số liệu thống kê 
đầy đủ về tổng lượng phát sinh CTR xây dựng.

Khung 5.1. Thực trạng sử dụng túi 
nilon ở nước ta

Ở nước ta, các loại túi nilon được sử 
dụng tràn lan trong các hoạt động sinh 
hoạt xã hội, chủ yếu là loại túi siêu 
mỏng. Theo thống kê chưa đầy đủ, 
chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội 
và Tp. Hồ Chí Minh, trung bình mỗi 
ngày thải ra môi trường khoảng 80 
tấn nhựa và túi nilon. Tại Thừa Thiên 
Huế, theo khảo sát mới nhất, mỗi 
ngày toàn tỉnh thải ra môi trường 650 
tấn rác (riêng Tp. Huế 200 tấn), trong 
đó có 6% là rác nhựa, nilon, tương 
đương 35 tấn. Con số này không 
ngừng tăng lên. Theo một khảo sát 
của cơ quan môi trường, hằng năm 
một người Việt Nam sử dụng khoảng 
30kg các sản phẩm có nguồn gốc từ 
nhựa.

Chất thải là túi nilon chiếm khối lượng 
khá lớn trong thành phần nhựa thải. 
Các túi nilon này nhỏ, mỏng, ít có giá 
trị đối với người thu gom, tái chế nên 
tồn tại khá nhiều trong các bãi chôn 
lấp và hầu như không bị phân hủy. 
Các túi nilon nếu bị đốt ở các bãi rác 
hở sẽ gây ô nhiễm môi trường không 
khí do phát thải các khí ô nhiễm như 
Hcl, VOC, Dioxin, Furan… 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016 Hình 5.1. Thành phần CTR xây dựng

Nguồn: Bộ Xây dựng, 2015

Gỗ 2% Nhựa 
2% Kim loại 

5%

Bê tông 23%

Gạch & Khối xây 
31%

Đất, cát & sỏi
36%

Khác 
1%
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Khung 5.2. Phế liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị

Bắc Ninh: Thành phố Bắc Ninh đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, nhu cầu xây mới, cải tạo nhà cửa 
của nhân dân cũng rất lớn đã phát sinh lượng phế thải vật liệu xây dựng. Theo thống kê từ phòng 
Quản lý đô thị thành phố, năm 2014, toàn thành phố phát sinh khoảng 3.000 m3 phế thải vật liệu 
xây dựng. Số lượng phế thải trên một phần được san lấp ở các công trình hoặc thùng, vũng của 
các hộ dân có nhu cầu. Tuy nhiên, cũng không ít lượng phế thải xây dựng được mang đổ bừa bãi 
tại các khu đô thị, vỉa hè những tuyến đường chưa có người ở như: Ngô Tất Tố, Lý Anh Tông, Hòa 
Long - Kinh Bắc… gây mất mỹ quan đô thị. Việc xử lý, bắt giữ hành vi đổ trộm phế thải xây dựng ra 
nơi công cộng khó khăn, chưa có tính răn đe cao do hoạt động này thường diễn ra vào ban đêm, 
nơi vắng người qua lại… Hằng năm, thành phố phải dành một phần không nhỏ ngân sách để chỉnh 
trang, dọn dẹp các khu vực này. 

Thừa Thiên Huế: Lượng rác thải xây dựng đổ không đúng nơi quy định ở Tp. Huế bình quân 
khoảng 100 tấn/tháng. Việc đổ rác thải chủ yếu phát sinh trong quá trình xây dựng, cải tạo, sửa 
chữa, phá dỡ công trình. Nhằm góp phần tạo thuận lợi trong việc thu gom, vận chuyển rác thải 
xây dựng, những năm trước đây, UBND Tp. Huế đã từng quy hoạch các điểm đổ rác thải xây 
dựng ở đoạn đường Tự Đức - Thủy Dương - Hồ Đắc Di (P. An Tây), điểm ở đường Nguyễn Văn 
Linh (P. Hương Sơ)... Qua thời gian hoạt động, các bãi đổ rác thải xây dựng này đã được lấp đầy. 
Một số điểm mới quy hoạch người dân chưa nắm rõ, dẫn đến khi thi công công trình những vật 
liệu, đất đá phế thải... người dân tiện đâu đổ đó.

Đà Nẵng: Lượng rác thải xây dựng phát sinh cũng ngày một lớn, không ít hộ dân chọn giải pháp đổ 
trộm tại các bãi đất trống… gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị thành phố. Tuyến đường 
Yên Khê 2, đoạn đi qua địa bàn phường Thanh Khê Tây là điển hình về tình trạng đổ trộm phế liệu, 
rác thải xây dựng, diễn ra thường xuyên với quy mô lớn. Trên địa bàn quận Sơn Trà hiện tồn tại 
nhiều khu đất trống và các tuyến đường trong các dự án khu dân cư chưa có người ở đã trở thành 
điểm tập kết phế liệu lý tưởng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Khung 5.3. Ngăn chặn nạn đổ trộm rác, phế thải xây dựng tại Hà Nội

Tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, những hồ, đầm, ao chưa được xây dựng kè chắn, đường 
bao là địa điểm lý tưởng để các đối tượng đổ trộm rác, phế thải xây dựng. Nhiều hồ, đầm bị thu hẹp 
diện tích đáng kể so với trước khi xây dựng xong đường bao. Hành vi này còn được sự tiếp tay của các 
hộ dân sinh sống gần đó với mục đích lấn chiếm trái phép, kể cả một số khu vực được bảo vệ như địa 
điểm thi công đường vành đai 2,5 (đoạn qua Định Công, Hoàng Mai). Mặc dù đơn vị thi công đã quây 
kín nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phá rào, đổ phế thải trộm xuống hố công trình. Trên địa bàn các quận Hà 
Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, nạn đổ trộm phế thải xuống khu bãi nổi ven sông 
Hồng cũng đáng báo động. Nhiều nơi trước kia vốn là lòng sông nay đã biến thành bãi bồi.

Chính quyền các địa phương đã phải duy trì lực lượng liên ngành thường xuyên đi kiểm tra, phát hiện 
vi phạm và xử phạt nặng nhằm hạn chế vấn nạn này. Trong chín tháng năm 2016, lực lượng chức năng 
quận Hà Đông đã phát hiện, xử phạt gần 200 vụ với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Quận Nam Từ 
Liêm thu gom hàng nghìn khối phế thải khắp các tuyến phố, các khu đô thị đang xây dựng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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5.1.1.2. Chất thải rắn nguy hại sinh hoạt

Theo thống kê, tỷ lệ CTNH bị thải 

lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi 

chôn lấp là 0,02 ÷ 0,82%. CTNH trong sinh 

hoạt thuờng là: pin, ắc-quy, đèn tuýp, nhiệt 

kế thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ 

hộp sơn, vec-ny, vỏ hộp thuốc nhuộm tóc, 

lọ sơn móng tay, vỏ bao thuốc trừ sâu, vỏ 

bao thuốc chuột, bình xịt ruồi, muỗi, gián, 

bơm kim tiêm của các đối tượng nghiện 

chích ma túy... 

Hiện tại, CTNH trong sinh hoạt vẫn 

chưa được thu gom và xử lý riêng và bị 

lẫn với CTR sinh hoạt để đưa đến bãi chôn 

lấp. Việc chôn lấp và xử lý chung sẽ gây 

ra nhiều tác hại cho những người tiếp xúc 

trực tiếp với rác, ảnh hưởng tới quá trình 

phân hủy rác và hòa tan các chất nguy hại 

vào nước rỉ rác. Do vậy, các cơ quan quản 

lý cần có chính sách và yêu cầu các công 

ty môi trường đô thị có kế hoạch thu gom 

riêng biệt CTNH trong CTR sinh hoạt.

5.1.2. Chất thải rắn y tế

Nhìn chung, công tác quản lý CTR 

y tế cơ bản đã đạt mục tiêu do Chính phủ 

đề ra tại Đề án tổng thể xử lý CTR y tế giai 

đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 

20203.

3. Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 phê duyệt Đề án tổng thể xử lý CTR y tế giai đoạn 2011-2015 và định 
hướng đến năm 2020

5.1.2.1. Chất thải rắn y tế thông thường

CTR y tế phát sinh từ các cơ sở y 

tế trong khu vực đô thị bao gồm các bệnh 

viện tuyến TW; các bệnh viện tuyến quận/ 

huyện trên địa bàn thành phố; các cơ sở y tế 

tư nhân...

Cùng với sự phát triển và sự tăng 

nhanh về số lượng giường bệnh điều trị, 

khối lượng phát sinh CTR từ các hoạt động 

y tế có chiều hướng ngày càng gia tăng. 

Theo thống kê, mức tăng chất thải y tế 

hiện nay là 7,6%/năm. Ước tính năm 2015, 

lượng CTR y tế phát sinh là 600 tấn/ngày 

và năm 2020 sẽ là 800 tấn/ngày. Chỉ tính 

riêng trên địa bàn Hà Nội, qua khảo sát của 

Sở Y tế, lượng CTR y tế từ hoạt động khám 

chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn 

thành phố do Sở quản lý (không bao gồm 

các bệnh viện tuyến TW) trong năm 2014 là 

khoảng gần 3.000 tấn.

Các tỉnh thành đông dân cư, được 

chú trọng đầu tư các bệnh viện, các cơ sở 

khám, chữa bệnh là nơi phát sinh lượng 

lớn CTR y tế. Tuy vậy, về mặt địa lý, lượng 

CTR y tế phát sinh không đồng đều giữa 

các vùng miền. So với các đô thị khu vực 

miền núi, các đô thị thuộc khu vực đồng 

bằng và vùng biển có lượng phát sinh CTR 

y tế cao hơn rất nhiều. 
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Bảng 5.4. Khối lượng CTR y tế và CTNH y tế                 
phát sinh của một số địa phương năm 2014

STT Tên tỉnh
CTR Y tế

(tấn/ năm)

CTNH Y tế

 (tấn/ năm)

I Đô thị đặc biệt

1 Hà Nội (*) 2.972 1.632

II Thành phố là đô thị loại I và tỉnh có đô thị loại I

1 Đà Nẵng 2.782 331

2 Đồng Nai 3.024 756

3 Hải Phòng 4.282 438

4 Nam Định 1.095 233

5 Nghệ An 3.904 616

6 Thanh Hóa 3.128 283

III Tỉnh có đô thị loại II

1 Ninh Bình 3.548 887

2 An Giang 236 236

3 Điện Biên 626 173

4 Lạng Sơn 1.450 256

IV Tỉnh có đô thị loại III

1 Hà Tĩnh 1.442 134

2 Kon Tum 322 64

3 Ninh Thuận 730 18

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2011 - 2015)                                      
các địa phương, 2015

(*) Số liệu thống kê tại các đơn vị y tế do Sở Y tế Hà Nội quản lý 

Nguồn: cesti.gov.vn

Nguồn: baohatinh.vn

Nguồn: thuathienhue.gov.vn
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5.1.2.2. Chất thải nguy hại y tế

Chất thải nguy hại y tế bao gồm 

CTNH lây nhiễm và CTNH không lây nhiễm. 

CTNH lây nhiễm bao gồm chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không 

sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm 

cao và chất thải giải phẫu. CTNH không 

lây nhiễm bao gồm hóa chất thải bỏ; dược 

phẩm thải bỏ; thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã 

qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và 

các kim loại nặng; chất hàn răng amalgam 

thải bỏ; CTNH khác theo quy định về quản 

lý CTNH4.

Chỉ tính riêng Hà Nội, qua khảo sát 

của Sở Y tế, lượng CTNH y tế từ hoạt động 

khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa 

bàn thành phố (không bao gồm các bệnh 

viện tuyến TW) trong năm 2014 là trên 1,6 

nghìn tấn.

4. Thông tư  liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế

5.1.3. Chất thải rắn công nghiệp

5.1.3.1. Chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

Chất thải rắn công nghiệp trong đô 

thị phát sinh từ các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm xen kẽ trong các khu vực dân 

cư đô thị. Hiện nay, còn khá nhiều các cơ 

sở công nghiệp vừa và nhỏ còn tồn tại trong 

đô thị như các nhà máy cơ khí, dệt may, da 

giày, sản xuất bia, bánh kẹo, nước ngọt.... 

Thành phần CTR thông thường phát 

sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

bao gồm 2 loại CTR vô cơ và CTR hữu cơ. 

Hiện nay, chưa có số liệu thống kê riêng về 

lượng phát sinh CTR công nghiệp trong khu 

vực đô thị do tính phức tạp về đặc điểm, 

tính chất công nghệ, quy mô sản xuất của 

các ngành sản xuất công nghiệp nói trên. 

Bảng 5.5.  Nguồn phát sinh các loại CTNH từ hoạt động y tế

Loại 
CTNH

Nguồn tạo thành

Chất thải 
lây nhiễm

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng, bao gồm: kim 
tiêm; bơm kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu, lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong 
phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;
Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; 
các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;
Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải 
dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên;
Chất thải giải phẫu, bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

CTNH 
không lây 

nhiễm

Hóa chất thải bỏ bao gồm các thành phần nguy hại;
Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;
Thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;
Chất hàn răng amalgam thải bỏ;
CTNH khác theo quy định quản lý CTNH hiện hành.

Nguồn: Công văn số 436/BYT-MT ngày 22/1/2016 Bộ Y tế, 2016



PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

95Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

5.1.3.2. Chất thải rắn nguy hại từ hoạt 
động sản xuất công nghiệp

Ước tính trong CTR công nghiệp, 

lượng CTNH chiếm tỷ lệ khoảng 20 -  30%. 

Tỷ lệ này thay đổi tùy loại hình công nghiệp, 

trong đó ngành cơ khí, điện, điện tử, hóa 

chất là những ngành có tỷ lệ CTNH cao 

hơn (Khung 5.4).

5.2. PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ 
CHẤT THẢI RẮN

5.2.1. Phân loại, thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại, thu gom, xử lý CTR sinh 

hoạt đô thị thông thường: Việc phân loại 

CTR tại nguồn chưa có chế tài áp dụng 

và không đồng bộ cho các công đoạn thu 

gom, xử lý. Hiện công tác phân loại CTR 

tại nguồn mới được thực hiện thí điểm tại 

một số phường của một số đô thị lớn; phần 

lớn CTR sinh hoạt đô thị chưa được phân 

loại tại nguồn. Hoạt động thu gom, vận 

chuyển CTR sinh hoạt tại các đô thị được 

cung cấp chủ yếu bởi các công ty dịch vụ 

công ích Công ty môi trường đô thị và Công 

ty công trình đô thị và một phần do các 

doanh nghiệp tư nhân thực hiện với tỷ lệ 

ngày càng cao. Ví dụ: tại Tp. Hồ Chí Minh, 

50% lượng CTR sinh hoạt đô thị được thu 

gom bởi các công ty tư nhân hoặc các hợp 

tác xã, tổ đội; tại Hà Nội, tỷ lệ này khoảng 

20%, do các công ty tư nhân, hợp tác xã, 

tổ vệ sinh môi trường thực hiện5.  Hiện nay, 

5.  Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2016

phí vệ sinh theo hộ gia đình tại khu vực đô 

thị trung bình là 21.000đ/hộ/tháng, tương 

đương 5.600đ/người/tháng. Mức thu tại 

các cơ sở sản xuất, dịch vụ từ 120.000 - 

200.000đ/cơ sở/tháng tùy theo quy mô và 

địa phương.

Tại khu vực đô thị, tổng khối lượng 

CTR sinh hoạt thu gom khoảng 31.600 

tấn/ngày năm 2014 và khoảng 32.415 tấn/ 

ngày năm 2015. Nhìn chung, so với các đô 

thị còn lại, lượng CTR sinh hoạt được thu 

gom tại các đô thị đặc biệt và đô thị loại 1 

khá lớn.

Khung 5.4. Thành phần CTNH                   
công nghiệp phát sinh tại Hà Nội

Chất thải rắn công nghiệp từ ngành cơ khí 
có khoảng 50% là chất thải độc hại chứa 
kim loại nặng, chất ăn mòn và dễ cháy; CTR 
công nghiệp từ ngành công nghiệp dệt, may 
mặc chứa khoảng 44,5% chất thải độc hại; 
CTR công nghiệp từ ngành công nghiệp 
điện, điện tử có trên 70% là chất thải độc 
hại chứa các cặn kim loại nặng gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; CTR công nghiệp 
từ ngành hoá chất có khoảng 62% là chất 
thải độc hại dưới dạng vi sinh vật và kim loại 
hoà tan; CTR công nghiệp từ ngành công 
nghiệp thực phẩm có khoảng 20% chứa các 
vi khuẩn làm thối rữa; Các CTR công nghiệp 
khác như thuộc da, xà phòng, sản xuất tân 
dược... cũng tạo ra chất thải độc hại.

Nguồn: Báo cáo đánh giá phục vụ xây dựng                   
Quy hoạch xử lý CTR Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050, Viện Quy hoạch xây dựng 

Hà Nội, 2013 
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Tỷ lệ thu gom và xử lý CTR sinh hoạt 

đô thị đạt khoảng 85,3% (tăng 0,3% so với 

năm 2014; tăng 3% so với năm 2010), đạt 

mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản 

lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2050. Hiện có 55/63 địa phương 

đã phê duyệt quy hoạch quản lý CTR, đây 

là cơ sở quan trọng để lập dự án và thu hút 

các nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở 

xử lý CTR6.

Theo báo cáo từ các địa phương, 

một số đô thị đặc biệt, đô thị loại I có tỷ lệ 

thu gom khu vực nội thành đạt mức tuyệt 

đối 100% như Tp. Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; 

Hải Phòng; Hà Nội đạt khoảng 98% ở 11 

quận nội thành (quận Hà Đông đạt 96% và 

Thị xã Sơn Tây đạt 94%); Huế đạt 95%. 

Các đô thị loại II cũng có cải thiện đáng kể, 

6. Báo cáo “Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của ngành xây dựng”, Hội 
nghị trực tuyến ngành xây dựng, Bộ Xây dựng, tháng 1 năm 2016
7. Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

đa số các đô thị loại 2 và 3 đều đạt tỷ lệ 

thu gom ở khu vực nội thành khoảng 80% - 

85%. Ở các đô thị loại IV và V công tác thu 

gom chưa được cải thiện nhiều do nguồn 

lực vẫn hạn chế, phần lớn do các hợp tác 

xã hoặc tư nhân thực hiện nên thiếu vốn 

đầu tư trang thiết bị thu gom.

Theo Chiến lược quốc gia về quản lý 

tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050, mục tiêu quản lý tổng hợp các 

loại CTR của khu vực đô thị được đặt ra là 

lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được 

thu gom và xử lý đảm bảo môi trường đạt 

90% (đến 2020) và đạt 100% (đến 2025)7.

Tính đến hết năm 2015, cả nước có 

khoảng 35 cơ sở xử lý CTR sinh hoạt đô thị 

được xây dựng đưa vào hoạt động. Công 

suất trung bình của các cơ sở xử lý phổ 
biến ở mức từ 100 - 200 tấn/ngày. Một số 

Bảng 5.6. CTR sinh hoạt đô thị được xử lý bình quân một ngày 
trong năm 2014 - 2015 phân theo khu vực

STT Vùng miền

Tổng lượng CTR thông thường 
được thu gom

(tấn/ngày)

Tổng lượng CTR thông thường được 
xử lý  đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn

 (tấn/ngày)

2014 2015 2014 2015

1 Đồng bằng sông Hồng 8.730 9.400 7.544 7.933

2 Trung du và miền núi phía Bắc 1.895 2.276 1.090 1.034

3 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 4.333 5.143 2.579 3.020

4 Tây Nguyên 1.013 1.062 490 627

5 Đông Nam Bộ 12.283 10.878 10.653 10.192

6 Đồng bằng sông Cửu Long 3.345 3.656 1.577 1.522

TỔNG SỐ 31.599 32.415 23.933 24.328

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014, 2015

Ghi chú: Số liệu thống kê cho tỉnh/thành phố (Chi tiết xem trong Phụ lục 2)
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cơ sở xử lý CTR sinh hoạt có công suất thiết 
kế rất lớn như: khu liên hợp xử lý CTR Đa 
Phước 3.000-5.000 tấn/ngày; nhà máy xử lý 
CTR tại Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 1.000 tấn/
ngày; một số cơ sở xử lý có công suất trên 
300 tấn/ngày như: nhà máy xử lý chất thải 
Xuân Sơn (Sơn Tây, Hà Nội) 700 tấn/ngày; 
nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Nam Bình 
Dương (tỉnh Bình Dương) 420 tấn/ngày; nhà 
máy xử lý CTR Đồng Xanh (tỉnh Đồng Nai) 
300 tấn/ngày;…8

Công nghệ xử lý CTR sinh hoạt phổ 
biến là chôn lấp, ủ phân hữu cơ và đốt. Tại 
khu vực đô thị, tỷ lệ CTR sinh hoạt được 
chôn lấp trực tiếp khoảng 34%, tỷ lệ CTR 
sinh hoạt được giảm thiểu hoặc tái chế tại 
các cơ sở xử lý đạt khoảng 42% và lượng 
CTR còn lại là bã thải của quá trình xử lý 
được chôn lấp chiếm khoảng 24%9.

8. Báo cáo “Tổng quan về quản lý CTR sinh hoạt tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2015
9.  Báo cáo điều tra thuộc Dự án “Tăng cường năng lực quản lý CTR tại Việt Nam”, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, năm 2015

Các công nghệ xử lý CTR sinh hoạt 
đang áp dụng ở nước ta (kể cả các công 
nghệ nước ngoài) ngày càng đa dạng 
nhưng hiệu quả thực tế chưa được tổng 
kết, đánh giá một cách đầy đủ. Một số công 
nghệ trong nước đang triển khai áp dụng 
bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. 
Các công nghệ được nghiên cứu trong 
nước hầu hết do các doanh nghiệp tư nhân 

đảm nhiệm nên việc hoàn thiện công nghệ 

cũng như triển khai ứng dụng trong thực tế 

còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các công 

nghệ mới, vừa triển khai ứng dụng, vừa 

hoàn thiện nên các dây chuyền công nghệ 

và thông số kỹ thuật của thiết bị chưa hoàn 

thiện và chuẩn xác; chưa được kiểm tra, 

thẩm định đạt yêu cầu của cơ quan chức 

năng. Các công nghệ nước ngoài khi sử 

dụng tại Việt Nam gặp một số khó khăn 

Bảng 5.7. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở một số đô thị năm 2014

TT Địa phương 

Tỷ lệ thu gom 
CTR sinh 

hoạt đô thị TT Địa phương 

Tỷ lệ thu gom 
CTR sinh 

hoạt đô thị

(%/ năm) (%/ năm)

I Đô thị đặc biệt II Đô thị loại I

1 Tp. Hồ Chí Minh (nội thành) 100 1 Đà Nẵng (nội thành) 100

2 Hà Nội (4 quận nội thành cũ) 98 2 Hải Phòng (nội thành) 100

III Đô thị loại II 3 Huế 95

1 Lạng Sơn 90 4 Long An 94

2 Kiên Giang 88 5 Nam Định 89,5

IV Đô thị loại III 6 Quảng Ninh 92

1 Điện Biên 94 7 Nghệ An 87,5

2 Hà Giang 80    

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2011-2015) các địa phương, 2015
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do CTR phần lớn chưa được phân loại tại 

nguồn, độ ẩm cao, điều kiện thời tiết nhiệt 
đới, lượng CTR tiếp nhận thấp hơn công 
suất thiết kế hoặc không ổn định, đầu tư 
khá cao dẫn đến chi phí xử lý cao… Kết 
quả là hiệu quả xử lý CTR sinh hoạt chưa 
cao, công tác phân loại phức tạp, máy móc 
thiết bị mau bị hư hỏng, ăn mòn…

Phần lớn các bãi chôn lấp tiếp nhận 
CTR sinh hoạt chưa được phân loại tại 
nguồn, có thành phần hữu cơ cao nên tính 

10. Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

ổn định thấp, chiếm nhiều diện tích đất, 
phát sinh lượng lớn nước rỉ rác. Các bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh phần lớn là bãi 
rác tạm, lộ thiên, không có hệ thống thu 
gom và xử lý nước rỉ rác, quá tải, không 
được che phủ bề mặt, không phun hóa chất 
khử mùi và diệt côn trùng... đang là nguồn 
gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không 
khí, sinh thái và ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khỏe, hoạt động sản xuất của cộng 
đồng xung quanh10.

Khung 5.5. Công tác quản lý chất thải rắn 
xây dựng khu vực đô thị của Hà Nội

Hiện nay, CTR xây dựng được chôn lấp vào 
các hố đấu hình thành do sản xuất gạch 
và các hố trũng tự nhiên và nhân tạo khác. 
Các bãi chôn lấp CTR xây dựng của Hà Nội 
bao gồm bãi chôn lấp Vân Nội với diện tích 
khoảng 7,5 ha, hàng ngày tiếp nhận khoảng 
800 đến 1.000 tấn chất thải xây dựng; bãi 
chôn lấp Nguyên Khê do Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Môi trường Thăng Long khai thác 
vận hành, hiện tại tiếp nhận san lấp khoảng 
100 tấn/ngày; bãi Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì 
có diện tích 4,9 ha do Công ty cổ phần Môi 
trường và công nghệ sinh thái khai thác 
vận hành, tiếp nhận khoảng 600 tấn/ngày; 
bãi chôn lấp phế thải tại xã Song Phương, 
xã Minh Khai huyện Hoài Đức có diện tích 
3 ha do Hợp tác xã Thành Công khai thác 
vận hành, tiếp nhận CTR xây dựng của địa 
bàn Hoài Đức và các vùng lân cận khoảng 
300 tấn/ngày; bãi chôn lấp CTR xây dựng 
Đan Phượng diện tích 4,6 ha do Hợp tác 
xã Thành Công khai thác, vận hành, tiếp 
nhận khoảng 300 tấn/ngày. Một phần đáng 
kể CTR xây dựng hiện đang bị trộn lẫn vào 
CTR sinh hoạt, gây khó khăn cho công tác 
phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải 
sinh hoạt. 

Nguồn: Báo cáo HTMT thành phố Hà Nội giai đoạn 
5 năm (2011-2015)

Khung 5.6. Sản xuất phân hữu cơ                              
từ chất thải rắn sinh hoạt

Hiện nay, các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt thành 
phân hữu cơ chủ yếu sử dụng công nghệ ủ 
hiếu khí hoặc kị khí trong thời gian khoảng 40-
45 ngày. Một số cơ sở xử lý đang hoạt động: 
Nhà máy xử lý CTR sinh hoạt Nam Bình Dương 
thuộc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và 
môi trường Bình Dương (sử dụng dây chuyền 
thiết bị của Tây Ban Nha, công suất thiết kế 420 
tấn/ngày); Nhà máy xử lý và chế biến chất thải 
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh thuộc Công ty TNHH MTV 
quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh (sử dụng dây 
chuyền thiết bị của hãng Mernat-Bỉ, công suất 
thiết kế 200 tấn/ngày); Nhà máy xử lý rác Tràng 
Cát, thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị 
Hải Phòng (sử dụng dây chuyền thiết bị của Hàn 
Quốc, công suất thiết kế 200 tấn/ngày); Nhà máy 
xử lý CTR Nam Thành, Ninh Thuận thuộc Công 
ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam 
Thành (dây chuyền thiết bị của Việt Nam, công 
suất thiết kế 200 tấn/ngày, dự kiến sẽ nâng công 
suất lên 300 tấn/ngày)…Hệ thống thiết bị trong 
dây chuyền công nghệ của các cơ sở xử lý nhập 
khẩu từ nước ngoài thường phải thực hiện cải 
tiến công nghệ, thiết bị để phù hợp với đặc điểm 
CTR sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn và 
điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

Nguồn: Báo cáo “Đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ 
xử lý CTNH và CTR sinh hoạt tại việt nam hiện nay”, Bộ 
TN&MT, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, tháng 

9/2015
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Phân loại, thu gom, xử lý CTNH 

sinh hoạt đô thị: Hiện tại, CTNH trong 

sinh hoạt vẫn chưa được thu gom và xử 

lý riêng và bị thải lẫn với CTR sinh hoạt 

để đưa đến bãi chôn lấp. Việc chôn lấp 

và xử lý chung sẽ gây ra nhiều tác hại 

cho những người tiếp xúc trực tiếp với 

rác, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy 

rác và hòa tan các chất nguy hại vào 

nước rỉ rác. 

5.2.2. Phân loại, thu gom và xử lý 
chất thải rắn y tế

Hiện nay, các bệnh viện (tuyến 

TW, tỉnh) và các cơ sở y tế khác thực hiện 

phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ và 

xử lý chất thải y tế (CTNH và CTR thông 

thường) theo quy định về quản lý chất thải 

y tế của liên bộ Bộ Y tế và Bộ TN&MT.

Phân loại, thu gom, xử lý CTR y tế 

thông thường: Theo đánh giá, giai đoạn 

từ 2011-2015, công tác thu gom, lưu trữ 

CTR y tế nói chung đã được quan tâm 

bởi các cấp từ TW đến địa phương, thể 

hiện ở mức độ thực hiện quy định ở các 

bệnh viện khá cao. Số liệu thống kê từ 

địa phương trong năm 2013 cho thấy có 

32/57 địa phương có tỷ lệ xử lý CTR y tế 

đạt từ 80% trở lên. Nhìn chung, tỷ lệ thu 

gom CTR y tế trong giai đoạn 2011-2015 

tăng không cao11.

11. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi 
trường trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 
- 2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 - 2014, 
TCMT, 2014

Khung 5.7. Khu liên hợp xử lý chất thải               
Đa Phước (Tp. Hồ Chí Minh)

Khu xử lý CTR Đa Phước (Tp. Hồ Chí Minh) bắt 
đầu chính thức vận hành vào đầu tháng 11/2007 
với chức năng tiếp nhận và xử lý CTR sinh hoạt 
của thành phố. Dự án sử dụng công nghệ chôn 
lấp hợp vệ sinh, sản xuất phân compost và phân 
loại rác, tổng diện tích 128 ha. Hiện nay, mỗi bãi 
chôn lấp tiếp nhận CTR sinh hoạt khoảng 5.400 
tấn/ngày từ 16/24 quận, huyện trên địa bàn 
thành phố. Tính từ khi hoạt động đến nay, khu 
xử lý đã tiếp nhận khoảng 11 triệu tấn rác (tổng 
công suất 24 triệu tấn), được chôn lấp trên diện 
tích các ô chôn lấp dự kiến khoảng 88 ha.

Trong năm 2016, người dân xung quanh khu vực 
Bãi rác Đa Phước phản ánh hiện tượng mùi hôi 
thối từ bãi rác gây ảnh hưởng tới hoạt động dân 
sinh. Thời gian phát sinh mùi hôi vào nhiều thời 
điểm khác nhau nhưng thường tập trung cao 
điểm từ khoảng chiều (18h) đến rạng sáng hôm 
sau (3h-4h sáng); xuất hiện không liên tục tùy 
theo hướng gió và cường độ gió mạnh/nhẹ; đa 
phần người dân khẳng định mùi hôi là mùi của 
rác, mức độ hôi so với những năm trước ngày 
càng nhiều hơn.

Để xử lý tình trạng này, quy trình tiếp nhận, vận 
hành chôn lấp CTR sinh hoạt được công ty thực 
hiện thông qua biện pháp kỹ thuật như: phun xịt 
hỗn hợp xi măng, vôi bột và phụ gia (Poshishell), 
phủ bạt nhựa đen để tạm thời ngăn chặn mùi hôi 
phát tán.

Cho đến nay, cơ quan quản lý môi trường của 
thành phố đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguồn 
gây ô nhiễm và các khu vực bị ảnh hưởng đồng 
thời đưa ra những biện pháp khắc phục trước 
mắt và thời gian tiếp theo đối với chủ đầu tư và 
các đơn vị tham gia hoạt động xử lý chất thải 
trong khu liên hợp. Qua việc áp dụng các biện 
pháp cần thiết, trong thời gian gần đây, tình trạng 
phát tán mùi hôi đã giảm hẳn.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Công tác thu gom, lưu trữ CTR nói 

chung đã được quan tâm bởi các cấp từ 

TW tới địa phương. Hầu hết các bệnh viện 

đều tiến hành thu gom, phân loại chất thải, 

nhưng phương tiện thu gom còn thiếu và 

chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn, 

không có các trang thiết bị đảm bảo cho 

quá trình vận chuyển được an toàn12.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh trực 

thuộc sự quản lý của Bộ Y tế, phần lớn CTR 

y tế phát sinh được thu gom và vận chuyển 

đến các khu vực lưu giữ tập trung sau đó 

được xử lý tại các lò thiêu đốt nằm ngay 

trong cơ sở hoặc ký hợp đồng vận chuyển 

và xử lý đối với các cơ sở xử lý chất thải 

đã được cấp phép tại địa bàn cơ sở khám 

chữa bệnh đó.

Thu gom và xử lý CTR nguy hại y tế: 

Đối với xử lý CTNH y tế, so với giai đoạn 

trước, hoạt động này đã được tăng cường 

đáng kể. Tuy nhiên việc đầu tư vẫn chưa 

được đồng bộ ở các tỉnh, thành phố. Đặc 

biệt là hoạt động thu hồi và tái chế CTR y 

tế nhiều nơi thực hiện không đúng theo quy 

chế quản lý CTR y tế đã ban hành.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế 

về tình hình quản lý  đối với CTR y tế, đã 

có hơn 90% bệnh viện thực hiện thu gom 

hàng ngày và có thực hiện phân loại chất 

thải từ nguồn. Tuy vậy, đối với các cơ sở 

khám chữa bệnh ở địa phương do các Sở 

Y tế quản lý, công tác thu gom, lưu giữ và 

vận chuyển CTR y tế chưa được chú trọng, 

đặc biệt là công tác phân loại và lưu giữ 

chất thải tại nguồn. 

12.  Báo cáo số 231/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về công tác BVMT

Tại tuyến TW, 94,3% các bệnh viện 

công lập trực thuộc Bộ Y tế thực hiện xử lý 

CTNH y tế đạt yêu cầu (một số bệnh viện 

TW trên địa bàn các tỉnh hiện vẫn sử dụng 

lò đốt chưa đạt yêu cầu), 100% các cơ sở y 

tế công lập khác trực thuộc Bộ Y tế có giấy 

phép phù hợp để xử lý CTNH y tế. Tại các 

cơ sở y tế tuyến tỉnh, 71,2% cơ sở y tế thực 

hiện xử lý CTNH y tế đạt yêu cầu (trong đó 

các cơ sở khám, chữa bệnh chiếm 82,4%). 

Trong khoảng hơn 300 tấn CTNH y 

tế mỗi ngày trên phạm vi toàn quốc chỉ có 

1/3 được đốt bằng lò đốt hiện đại và có thể 

đảm bảo an toàn môi trường. Thống kê cho 

thấy, hiện cả nước có gần 200 lò đốt rác thải 

y tế chuyên dụng, trong đó có 2 xí nghiệp 

đốt rác tập trung tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí 

Minh, còn lại là các lò đốt rác cỡ trung bình 

và cỡ nhỏ. Số lò đốt rác thải y tế này mới chỉ 

phục vụ cho 453 bệnh viện và cơ sở y tế, 

chiếm khoảng 40% số bệnh viện. Hơn nữa, 

các lò đốt rác chủ yếu tập trung ở các bệnh 

viện tỉnh trở lên và một số bệnh viện tuyến 

huyện thuộc các thị xã, thành phố. Còn lại 

có tới 33% bệnh viện tuyến huyện và tỉnh 

không có hệ thống lò đốt chuyên dụng, phải 

xử lý chất thải y tế nguy hại bằng các lò đốt 

thủ công, chôn trong khuôn viên bệnh viện, 

hoặc thải trực tiếp ra bãi rác chung, nơi có 

đông dân cư sinh sống và không ít được 

tuồn bán ra ngoài để tái chế. Đây thực sự 

là nguồn gây ô nhiễm môi trường và ảnh 

hưởng tới cuộc sống của người dân.
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Hiện nay, việc sử dụng 

công nghệ không đốt, thân 

thiện với môi trường trong xử 

lý chất thải y tế đang được 

khuyến khích và ưu tiên phát 

triển13. Điển hình là công nghệ 

xử lý chất thải y tế bằng phương 

pháp không đốt như khử khuẩn 

bằng lò hấp, lò vi sóng đem 

lại hiệu quả về mặt kinh tế 

lẫn môi trường, do sử dụng ở 

nhiệt độ dưới 4000C nên không 

phát sinh khí thải đặc biệt như 

Dioxin/Furan và giảm tiêu thụ 

năng lượng.

13. Nguồn: Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT 
ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý chất 
thải y tế; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2015 về 
quản lý chất thải và phế liệu

Khung 5.8. Xử lý CTR y tế trên địa bàn                          
tỉnh Nghệ An

Tính đến cuối năm 2014, tỉnh Nghệ An có 97% lượng 
chất thải tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và 
vận chuyển đến các cơ sở xử lý, trong đó có 65% lượng 
CTNH y tế được xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 
trường. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang áp dụng đồng thời 
2 mô hình xử lý CTNH y tế cho các bệnh viện: mô hình 
xử lý tại chỗ và mô hình xử lý theo cụm cơ sở y tế. Trên 
địa bàn tỉnh có 18 công trình xử lý chất thải y tế đã được 
cấp giấy phép hành nghề xử lý CTNH. Hiện chưa có công 
ty môi trường đô thị hay công ty tư nhân nào tham gia 
xử lý CTNH y tế. Đối với mô hình xử lý tại chỗ, 17 bệnh 
viện đang có công trình xử lý CTR y tế tại chỗ là lò đốt 
ChuwAstar - Nhật Bản, có công suất từ 20 - 30 kg/giờ 
(cung cấp năm 2010) đang hoạt động tốt nhưng rất tốn 
nhiên liệu; 09 lò đốt VHI 08 - Việt Nam có công suất từ 
35kg/giờ (cung cấp từ năm 2005) đang hoạt động nhưng 
phát sinh nhiều vấn đề như tốn nhiên liệu, nhiệt độ thấp 
và không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Năm 2007, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi được lắp đặt lò 
đốt hiệu VHI - 18B (Việt Nam) công suất 20kg/giờ. Lò 
đốt hoạt động từ năm 2008 đến nay thiết bị đã xuống 
cấp, hư hỏng nặng do phải đốt thêm phần rác thải cho 
một số bệnh viện khác trong tỉnh.

Nguồn: Báo cáo HTMT 5 năm (2010 - 2014)                                                     
tỉnh Nghệ An, 2015

Sơ đồ quản lý chất thải 
y tế nguy hại được             

phổ biến tại Bệnh viện K  
Hà Nội

Nguồn: BTV
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5.2.3. Phân loại, thu gom và xử lý chất 
thải rắn công nghiệp

Thu gom và xử lý CTR thông thường: 

Hiện nay, tại các khu đô thị trên cả nước đang 

rất thiếu các khu xử lý CTR công nghiệp, đặc 

biệt là khu xử lý chất thải tập trung quy mô 

lớn. Việc xử lý CTR công nghiệp mới chỉ 

thực hiện ở các đơn vị có quy mô nhỏ. 

Việc tái chế, tái sử dụng CTR công 

nghiệp tại các khu đô thị diễn ra khá phổ biến 

chủ yếu là tự phát tại các cơ sở công nghiệp. 

Các chất thải có thể tái sử dụng được các cơ 

sở thu hồi để quay vòng sản xuất hoặc được 

bán cho các đơn vị khác để tái chế.

Bên cạnh việc thải bỏ, CTR công 

nghiệp có thể tái sử dụng được. Các sản 

phẩm tái chế CTR công nghiệp có nhiều 

loại. Phần lớn trong số đó là nguyên liệu 

đầu vào của sản xuất công nghiệp như giấy, 

hạt nhựa, kim loại (như chì, đồng, vàng, 

bạc,...), các hóa chất, nguyên liệu đốt (các 

viên năng lượng, nhiên liệu sinh học). Một số 

CTR được quay vòng tái sử dụng ngay như 

chai thủy tinh, chi tiết điện tử. Số khác được 

chế biến thành sản phẩm mới như phân vi 

sinh, dầu thải thành dầu đốt, các sản phẩm 

từ nhựa, các dung môi. CTR còn được sử 

dụng làm nguồn cung cấp khí mêtan, đốt 

phát điện.

Trong ngành công nghiệp giấy, phần 

lớn sử dụng công nghệ tuần hoàn nuớc để 

thu hồi bột giấy, giảm lượng thải và tái sử 

dụng nước tuần hoàn. Trong công nghiệp 

luyện kim, phần lớn các CTR dưới dạng xỉ 

Khung 5.9. Hiện trạng xử lý CTR y tế 
tại Hà Nội

Bệnh viện tuyến TW: Theo số liệu thống 
kê của Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ 
Y tế), năm 2014, trên địa bàn thành phố 
có 22 bệnh viện tuyến TW, trong đó có 
Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và Bệnh 
viện Phổi Trung ương xử lý CTR nguy 
hại y tế bằng thiết bị vi sóng kết hợp 
với hơi nước bão hòa; Bệnh viện Tâm 
thần Trung ương 1 xử lý bằng phương 
pháp đốt; còn lại hợp đồng thuê thu 
gom, xử lý với Công ty môi trường đô 
thị 10. Nhìn chung, CTNH y tế phát sinh 
tại các bệnh viện tuyến TW đã được thu 
gom và xử lý gần như 100%.

Cơ sở y tế do Sở Y tế Hà Nội quản lý: 
Theo số liệu thống kê năm 2015 của 
Sở Y tế Hà Nội, tại các cơ sở do Sở Y 
tế Hà Nội quản lý, chất thải y tế nguy 
hại đang được xử lý theo 2 mô hình: 
xử lý tại chỗ và thuê vận chuyển, xử lý 
tập trung. 18/41 bệnh viện có hệ thống 
xử lý CTR y tế riêng (16 bệnh viện đã 
được đầu tư xây dựng hệ thống lò 
đốt CTR theo quyết định số 5341/QĐ-
UBND ngày 29/10/2011 và 02 đơn vị 
được đầu tư từ trước đó). Hiện nay, 
12/41 bệnh viện, các trung tâm chuyên 
khoa và các trung tâm y tế (52 phòng 
khám đa khoa khu vực, 4 nhà hộ sinh), 
và các bệnh viện tư nhân (26 bệnh 
viện), các phòng khám và cơ sở dịch 
vụ y tế tư nhân ký hợp đồng với doanh 
nghiệp có tư cách pháp nhân trong việc 
vận chuyển và xử lý CTR y tế theo hình 
thức thu gom tập trung.

Nguồn: Báo cáo HTMT Tp. Hà Nội                              
giai đoạn 5 năm (2011 - 2015)
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được tận thu, tái chế để thu hồi kim loại, 

làm vật liệu xây dựng. Việt Nam chưa phát 

triển các công nghệ tái chế các chất thải 

văn phòng, như máy in, các hộp mực, các 

loại pin năng lượng...

Trong ngành công nghiệp sản xuất 

bia, rượu, nước giải khát, bã rượu tươi 

được thu gom làm thức ăn chăn nuôi gia 

súc, vỏ chai vỡ và bao gói plastic bán cho 

cơ sở tái chế, rác thải sinh hoạt được Công 

ty môi truờng đô thị thu gom và xử lý.

Thu gom và xử lý CTNH: Theo 

thống kê từ báo cáo của các địa phương, 

khối lượng CTNH (bao gồm cả khu vực đô 

thị và nông thôn) được thu gom, xử lý ngày 

càng tăng qua từng năm, cụ thể trong năm 

2012 là 165.624 tấn, năm 2013 là 186.657 

tấn (tăng 12,7% so với năm 2012), năm 

2014 là 320.275 tấn (tăng 93,4% so với 

năm 2012)14.

 Công nghệ xử lý CTNH đang được 

sử dụng ở nước ta hiện nay thống kê theo 

Bảng 5.8.

Nhìn chung, công nghệ xử lý CTNH 

của nước ta trong những năm vừa qua 

đã có những bước phát triển đáng kể, tuy 

nhiên, về cơ bản, các công nghệ hiện có 

còn chưa ở mức tiên tiến, phần lớn sử dụng 

các công nghệ có thể áp dụng để xử lý cho 

nhiều loại CTNH và thường ở quy mô nhỏ, 

vì vậy hiện nay chỉ đáp ứng được phần nào 

nhu cầu xử lý CTNH. Để thực sự đảm bảo 

công tác quản lý đạt yêu cầu nhất thiết cần 

14.  Báo cáo “Tổng kết công tác BVMT giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020”, Hội nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ IV, Bộ TN&MT, tháng 9/2015

phát triển công nghệ xử lý CTNH cả về chất 

lượng và số lượng. Ngoài ra, cần tiến hành 

nghiên cứu chuyên biệt hoá các công nghệ 

để xử lý các loại CTNH đặc thù góp phần 

đáp ứng những yêu cầu phát triển trong 

lĩnh vực quản lý CTNH trong tương lai gần.

Bảng 5.8. Thống kê công nghệ xử lý                            
CTNH ở Việt Nam 

TT
Tên công 

nghệ

Số cơ 
sở áp 
dụng

Số mô 
đun hệ 
thống

Công suất                 
phổ biến

1 Lò đốt tĩnh 
hai cấp 34 47 50 - 2000kg/h

2 Lò đốt 
quay 02 02 18 - 21 tấn/ngày

3

Đồng xử 
lý trong 
lò nung xi 
măng

2 2 15 - 30 tấn/h

4 Chôn lấp 5 6 2.000 - 20.000m3

5
Hóa rắn 
(bê tông 
hóa)

31 33 1 - 5 m3/h

6
Xử lý, tái 
chế dầu 
thải

23 24 3-20 tấn/ngày

7 Xử lý bóng 
đèn thải 23 24 0,2 -10 tấn/ngày

8
Xử lý chất 
thải điện 
tử

18 19 0,3 - 5 tấn/ngày

9
Phá dỡ, tái 
chế ắc quy 
chì thải

18 22 0,5 - 200 tấn/ngày

10 Bể đóng 
kén 01 10 500m3/bể

 

Nguồn: TCMT, tháng 9/2015
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So với giai đoạn trước, trong giai 
đoạn từ 2011-2015, việc thu gom, xử lý 

CTNH tại một số cơ sở sản xuất quy mô lớn 

trên cả nước nói chung và trong khu vực 

đô thị đã bắt đầu được quan tâm. Hiện nay, 

CTNH công nghiệp được thu gom, xử lý bởi 

Công ty môi trường đô thị và một số đơn vị 

có chức năng được cơ quan quản lý cấp 

phép thực hiện.

Hầu hết các cơ sở xử lý CTNH đều là 

doanh nghiệp tư nhân (chiếm 97% tổng số 

doanh nghiệp xử lý CTNH do Bộ TN&MT cấp 

phép hoạt động). Việc phát triển các doanh 

nghiệp tư nhân hoạt động theo cơ chế thị 

trường giúp cho hoạt động quản lý chất thải 

có tính cạnh tranh cao, tạo điều kiện cho 

các chủ nguồn thải CTNH cần chuyển giao 

có thể chọn lựa doanh nghiệp xử lý có kinh 

nghiệm và dịch vụ phù hợp, tránh tình trạng 

độc quyền và ép giá xử lý. Tuy nhiên, việc 

thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH tại các 

khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều 

khó khăn, đặc biệt với các chủ nguồn thải 

phát sinh lượng CTNH ít (<0,6 tấn/năm) do 

không tìm được đơn vị có chức năng xử lý 

để ký hợp đồng chuyển giao. Các vấn đề 

này đã gây sức ép không nhỏ đến công tác 

thu gom, vận chuyển CTNH ở nước ta thời 

gian qua15.

15. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham 
nhũng năm 2005, TCMT, 2015

Khung 5.10. Hiện trạng xử lý CTNH            
tại Tp. Hải Phòng

Tổng hợp kết quả báo cáo của các cơ sở thu 
gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn Tp. 
Hải Phòng cho thấy, tổng lượng CTNH được 
thu gom, xử lý năm 2015 khoảng 6,4 tấn 
(chiếm 88,5% lượng CTNH phát sinh).

 Số lượng mã CTNH được thu gom, xử lý 
là 148 mã (tăng 09 mã so với năm 2014), 
trong đó CTR có các thành phần nguy hại từ 
quá trình xử lý khí thải của nhà máy sử dụng 
nguyên liệu từ quặng thép (mã 05 01 01) có 
tỷ lệ khối lượng lớn nhất chiếm 39,3%, bao bì 
cứng thải bằng kim loại (mã 18 01 02) chiếm 
19,99%, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại (mã 18 02 01) chiếm 
10,79%, các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải khác (mã 17 02 04) chiếm 9,23%, 
các mã còn lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 5%.

Nguồn: Báo cáo quản lý CTNH năm 2015,                     
Sở TN&MT Tp. Hải Phòng, 2015

Khung 5.11. Tăng cường cấp phép 
cho các cơ sở thực hiện thu gom,                

vận chuyển CTNH

Công tác xử lý CTNH được quy định và quản 
lý chặt chẽ từ TW đến địa phương, thông 
qua việc cấp phép, kiểm tra giám sát các đơn 
vị xử lý CTNH. Tính đến tháng 6 năm 2015, 
trên toàn quốc có 83 doanh nghiệp với 56 
đại lý có địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên 
và khoảng 130 đơn vị (chủ yếu là đơn vị vận 
chuyển CTNH) được các Bộ, ngành và địa 
phương cấp phép đang hoạt động. Riêng Bộ 
TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã cấp 
mới, gia hạn, điều chỉnh 36 lượt Giấy phép 
hành nghề quản lý CTNH. 

Nguồn: Báo cáo công tác nhà nước về BVMT,                  
Bộ TN&MT, 2015
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TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Ô nhiễm môi trường gây ra những 
ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, những 
thiệt hại về kinh tế cũng như các vấn đề 
xã hội. Đối với khu vực đô thị, những tác 
động chủ yếu là do ô nhiễm không khí, 
nước và CTR.

6.1. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG 
KHÍ VÀ TIẾNG ỒN

Ô nhiễm không khí đang trở thành 
vấn đề mang tính toàn cầu. Theo công 
bố năm 2016 của WHO, hơn 80% dân số 
thành thị trên toàn cầu đang hít thở bầu 
không khí kém trong lành và điều này đang 
làm gia tăng nguy cơ mắc các loại bệnh ở 
người dân (tỷ lệ này là 98% các thành phố 
có mức thu nhập thấp và trung bình, trong 
khi đó, tại các thành phố có mức thu nhập 
cao, tỷ lệ này là 56%). Chất lượng không 
khí đô thị suy giảm sẽ làm gia tăng nguy cơ 
đột quỵ, mắc các bệnh về tim mạch, ung 
thư phổi, các bệnh hô hấp cấp tính và mãn 
tính. Trong số những trường hợp tử vong 
do ô nhiễm không khí ngoài trời thì tỷ lệ tử 
vong do bệnh tim mạch và bệnh đường hô 
hấp chiếm cao nhất (Biểu đồ 6.1). Ước tính 
khoảng 2/3 trường hợp tử vong và giảm 
tuổi thọ do ô nhiễm không khí xảy ra ở các 
nước đang phát triển ở châu Á. Thống kê 
cũng cho thấy, hằng năm trên thế giới có 
khoảng 2 triệu trẻ em bị tử vong do nhiễm 
khuẩn đường hô hấp cấp, trong đó khoảng 
60% trường hợp có liên quan đến ô nhiễm 
không khí.

Tại Việt Nam, ô nhiễm bụi tại các 
đô thị tiếp tục duy trì ở mức cao cũng đã 
gây ra những tác động xấu tới sức khỏe 
người dân. Số liệu của Bộ Y tế cũng chỉ 
rõ tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra 
những hiểm họa cho sức khỏe của người 
dân. Trung bình mỗi năm có hàng chục 
ngàn người mắc các bệnh liên quan đến 
hô hấp do ô nhiễm không khí. Theo số liệu 
thống kê, số người bị các bệnh đường hô 
hấp chiếm từ 3 đến 4% tổng dân số. Trong 
đó, tỷ lệ số người bị các bệnh hô hấp ở các 
đô thị phát triển như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, Hà Nội, Hải Phòng… thường cao hơn 
khá nhiều so với các đô thị ít phát triển.

Các báo cáo, nghiên cứu trong 
những năm gần đây cũng cho thấy, các 
bệnh ở trẻ em liên quan đến ô nhiễm không 
khí có xu hướng tăng cao, nổi bật là bệnh 
suyễn, nhiễm khuẩn đường hô hấp, lao, 

40%

40%

11%

6%
3%

Bệnh tim thiếu máu cục bộ

Đột quỵ

Viêm phế quản mãn

Ung thư phổi

Nhiễm đường hô hấp cấp ở 
trẻ em

Biểu đồ 6.1. Tỷ lệ những trường hợp tử vong            
do ô nhiễm không khí 

Nguồn: WHO, 2015



TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

108 Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016

CHƯƠNG 6

viêm phổi, bại não, ung thư và các dị tật bẩm sinh... 
Tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp. Hồ Chí Minh), trong 
khi số trẻ mắc bệnh ký sinh trùng, nhiễm trùng 
nhập viện ngày càng giảm thì bệnh lý hô hấp ở trẻ 
lại một ngày tăng và chiếm 40 - 50% số bệnh nhi 
nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện.

Ô nhiễm môi trường không khí gây ra 
những thiệt hại về sức khỏe và kéo theo đó là 
những thiệt hại về kinh tế do phải chi trả các chi 
phí khám chữa bệnh, chi phí gián tiếp do mất 
ngày công lao động của cả người bệnh và người 
chăm sóc. Ước tính tỷ lệ thiệt hại mất khoảng 
20% thu nhập.

Bên cạnh tác động của các chất ô nhiễm 
trong không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng gây tác 
động xấu tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của 
người dân. Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến 
thính giác của con người. Tiếng ồn ở mức cao, 
thường xuyên gây nên bệnh đau đầu, chóng mặt, 
trạng thái tâm thần bất ổn, mệt mỏi… Đối với 
những người sống và làm việc ở môi trường có 
mức độ ô nhiễm tiếng ồn lớn sẽ dẫn tới điếc, rất 
khó phục hồi lại được cơ quan thính giác. Tại các 
đô thị lớn ở nước ta, tiếng ồn phát sinh chủ yếu 
từ các hoạt động giao thông và xây dựng. Mặc 
dù, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu, đánh giá 
về ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn tới sức khỏe 
và đời sống của người dân ở các khu vực đô thị 
nhưng một số kết quả điều tra, khảo sát tại các 
khu vực dân cư gần các trục giao thông chính hay 
các khu dân cư gần các công trường xây dựng, 
người dân đều cho biết, tiếng ồn từ các hoạt động 
này đều gây tác động không nhỏ tới đời sống sinh 
hoạt của họ.

Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn 
còn gây ra tình trạng xung đột giữa doanh nghiệp 
gây ô nhiễm với dân cư liền kề. Xung đột căng 

Khung 6.2. Thiệt hại kinh tế                 
do gia tăng gánh nặng bệnh tật

Theo số liệu ước tính, chi phí khám, 
chữa bệnh về đường hô hấp, thiệt 
hại kinh tế do nghỉ ốm... đối với dân 
cư nội thành Hà Nội là hơn 1.500 
đồng/người.ngày. Từ số liệu này, với 
3,5 triệu dân nội thành Hà Nội, quy 
đổi tổng thiệt hại kinh tế do mắc các 
bệnh đường hô hấp là khoảng gần 
2.000 tỷ đồng/năm. 

Nguồn: Báo cáo HTMT Tp. Hà Nội                    
giai đoạn 2011-2015

Khung 6.1.  Ảnh hưởng của                
ô nhiễm không khí tới sức khỏe 

con người

Bụi tích đọng trong xương và hồng 
cầu gây rối loạn tủy xương, đau 
khớp, viêm thận, cao huyết áp, tai 
biến não, gây nhiễm độc hệ thần 
kinh TW và ngoại biên, phá vỡ hồng 
cầu gây thiếu máu, làm rối loạn chức 
năng thận. Bụi khi thâm nhập vào 
phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa 
phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp: 
ho ra đờm, ho ra máu, khó thở,… 
Khí H2S gây thiếu oxy đột ngột, có 
thể dẫn đến tử vong do ngạt thở. 
Khí NH3 là khí gây độc có khả năng 
kích thích mạnh lên mũi, miệng, hệ 
hô hấp. Khí CO khi kết hợp với Hb 
trong máu thành HbCO làm cho 
máu giảm khả năng vận chuyển ôxy 
dẫn đến thiếu oxy trong máu,… Khí 
NO2 làm tổn thương niêm mạc phổi, 
tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô 
hấp. Khí SO2 là chất khí gây kích 
thích đường hô hấp mạnh. SO2 ảnh 
hưởng tới chức năng của phổi, gây 
viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, 
gây bệnh tim mạch, tăng mẫn cảm 
ở những người mắc bệnh hen,… 
Khi hít thở phải khí SO2 (thậm chí ở 
nồng độ thấp) có thể gây co thắt các 
cơ thẳng của phế quản. 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2015
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thẳng này thường do các doanh nghiệp 
gây ô nhiễm thuộc các lĩnh vực như nhiệt 
điện, sản xuất xi măng, chế biến thủy, hải 
sản hoặc các doanh nghiệp sản xuất sử 
dụng nhiều hóa chất độc hại. Những doanh 
nghiệp này có vị trí gần với các khu vực đô 
thị, thậm chí nằm ngay trong khu vực đô thị 
đã gây tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, 
ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường 
và sức khỏe của người dân. Từ đó, dẫn tới 
các xung đột gay gắt như tụ tập biểu tình, 
chặn không cho doanh nghiệp hoạt động 
(Khung 6.3).

6.2. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM NƯỚC 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm các kênh, 
sông, hồ nội thành không chỉ xảy ra ở các 
đô thị lớn mà còn ở cả các đô thị vừa và 
nhỏ. Ô nhiễm nước tại các sông, hồ, kênh 
mương trong khu vực nội thành thường 
gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới đời sống 
sinh hoạt của người dân sinh sống ở các 
khu vực lân cận, làm mất mỹ quan đô thị 
và ảnh hưởng tới chất lượng nước của các 
nguồn tiếp nhận (ngấm vào nguồn nước 
dưới đất hoặc các sông tiếp nhận...). 

Ô nhiễm mùi từ các sông hồ, kênh 
rạch nội thành đang là vấn đề nổi cộm tại 
nhiều khu vực nội thành, nội thị, gây bức 
xúc cho cộng đồng dân cư. Mùi hôi thối do 
chất hữu cơ phân hủy trên các kênh rạch, 
sông hồ phát tán vào không khí, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới tới đời sống sinh 
hoạt của người dân các khu vực lân cận.

Ô nhiễm các dòng kênh, sông hồ nội 
thành gây mất mỹ quan cũng đã và đang 
xảy ra không chỉ ở các đô thị lớn mà còn 

cả các đô thị vừa và nhỏ. Thêm vào đó, 
nước sông ô nhiễm, khi chảy vào các sông 
khác hoặc ngấm vào nguồn nước dưới đất 
cũng đã gây ô nhiễm tại nhiều khu vực. 
Điển hình như nước sông Nhuệ (Hà Nội), 
do tiếp nhận nước thải sinh hoạt của thành 
phố với hàm lượng các chất ô nhiễm cao, 
khi đổ vào sông Đáy cũng đã gây ô nhiễm 
môi trường nước, ảnh hưởng tới hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất của các khu vực dân 
cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Khung 6.3. Xung đột môi trường                            
từ hoạt động phát triển kinh tế với khu                 

dân cư liền kề

Nhà máy sơ chế và tách cọng thuốc lá của 
Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) nằm 
trong CCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương (thành 
phố Nha Trang) gây ô nhiễm môi trường về 
mùi, tiếng ồn và bụi đối với khu dân cư liền 
kề. Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận 
định: Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều 
khiếu nại của cử tri, thậm chí có thời điểm 
tạo thành xung đột căng thẳng giữa người 
dân và doanh nghiệp. Mặc dù tỉnh Khánh 
Hòa có chủ trương cho phép doanh nghiệp 
đầu tư kinh phí để di dời 26 hộ dân ra khỏi 
vùng giáp ranh với nhà máy, nhưng người 
dân vẫn không đồng tình vì khu dân cư đã 
tồn tại khá lâu trước khi nhà máy được xây 
dựng. Năm 2013, UBND Tp. Nha Trang đã 
đình chỉ hoạt động của nhà máy này(1). 

Tại Tp. Hồ Chí Minh, 96% người dân cho 
rằng có ô nhiễm mùi rất báo động; ở Thái 
Nguyên khói bụi từ nhà máy kẽm điện phân 
làm vàng lá; ở Đà Nẵng 56,63% người dân 
nói có bị ảnh hưởng của ô nhiễm mùi từ KCN 
thủy sản. Mặc dù, người dân đã có nhiều 
phản ánh nhưng các phương thức giải quyết 
tranh chấp của các cơ quan quản lý hầu như 
đều không được người dân chấp nhận(2). 

Nguồn: (1) UBND tỉnh Khánh Hòa, 2013;                           
    (2) Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách                    

Công nghiệp - Bộ Công thương, 2014
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Ô nhiễm môi trường gia tăng 
đồng nghĩa với chi phí đầu tư xử lý ô 
nhiễm cũng gia tăng, kéo theo là kinh 
phí phải chi trả để giải quyết những 
hậu quả do ô nhiễm gây nên trong 
nhiều lĩnh vực, đó là những thiệt hại 
đối với nền kinh tế. Trong những năm 
gần đây, một số đô thị lớn đã phải dành 
một phần ngân sách khá lớn hoặc huy 
động các nguồn đầu tư từ bên ngoài 
để triển khai các dự án nạo vét, khơi 
thông dòng chảy, làm sạch các kênh 
mương nội thành. Điển hình như các 
dự án cải tạo sông Tô Lịch và các hồ 
nội thành của Hà Nội, dự án cải tạo 
kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tân 
Hóa – Lò Gốm, kênh Đôi kênh Tẻ của 
Tp. Hồ Chí Minh… 

Khung 6.5. Ô nhiễm môi trường 
gây tác hại tới nền kinh tế

Theo ước tính của các chuyên gia 
kinh tế tại hội thảo “Các giải pháp 
tăng trưởng nhanh” do báo Nhân dân 
phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 
15/9/2015, nếu GDP Việt Nam tăng 
gấp đôi trong 10 năm tới mà không 
có các giải pháp BVMT hữu hiệu, thì 
ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 
lần, đến năm 2025 có thể gấp 4 lần 
mức độ ô nhiễm môi trường hiện nay. 
Số liệu thống kê của WB đã chỉ rõ, 
tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt 
Nam gây thiệt hại đến 5% GDP hằng 
năm. Trong đó, tỷ lệ chi trả để bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe của năm 2010 
khoảng 0,3% GDP, dự kiến sẽ tăng 
lên tới 1,2% GDP năm 2020. 

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp                
Việt Nam (VCCI), 2015Ô nhiễm nước và rác thải trên sông Tô Lịch

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Khung 6.4. Ô nhiễm mùi từ các kênh nội đô 
Tp. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 2.000km kênh 
thoát nước nhưng đang trong tình trạng ô nhiễm 
trầm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người 
dân thành phố. Nguồn ô nhiễm không chỉ từ các 
nhà máy, các khu công nghiệp mà còn từ sự xả 
rác vô ý thức của chính người dân. 

Nhiều năm nay, người dân khu phố 1, phường 
Hiệp Phú (Q.9) đã có phản ánh về mùi hôi thối từ 
rạch Bình Thọ, gây bất tiện cho cuộc sống hằng 
ngày. Dòng kênh Đôi chảy qua quận 7 và quận 8 
cũng bị ô nhiễm trầm trọng, dòng nước đen ngòm, 
đặc quánh gây mùi hôi thối khó chịu. 

Kênh Trần Quang Cơ, ranh giới giữa P. Hiệp Thành 
(Q.12) và xã Đông Thạnh (huyện Hoóc Môn) cũng 
đang bị ô nhiễm trầm trọng. Mùi hôi nồng nặc nhất 
nằm ở khu vực gần cầu Trần Quang Cơ, trên đoạn 
kênh này phía bờ thuộc phường Hiệp Thành có 
hàng chục dãy chuồng heo, gà và lò nấu rượu xả 
thẳng nước thải xuống lòng kênh. Phía bờ kênh 
thuộc tổ 6, xã Đông Thạnh, người dân tận dụng 
bờ kênh để phơi phân trâu bò bón cho hoa màu. 
Gặp trời mưa, nước cuốn luôn cả phân xuống lòng 
kênh gây mùi hôi thối cho cả một khu vực rộng.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016.
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6.3. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM DO 
CHẤT THẢI RẮN 

Tại các khu vực đô thị, mặc dù 

các báo cáo đều cho thấy, tỷ lệ thu gom 

CTR sinh hoạt khá cao, tuy nhiên, vấn đề 

ô nhiễm rác thải tại các bãi tập kết, trạm 

trung chuyển hay mùi hôi thối, nước rỉ rác 

từ các xe, phương tiện vận chuyển rác 

thải vẫn đang gây tác động không nhỏ tới 

hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra phổ biến 

ở nhiều khu vực dân cư.

Ô nhiễm do CTR không chỉ gây ảnh 
hưởng tới đời sống sinh hoạt của người 
dân mà còn gây tác động xấu tới cảnh 
quan, mất mỹ quan đô thị. Tại các khu 
vực đô thị có hoạt động du lịch phát triển, 
ô nhiễm môi trường do rác thải gây ấn 
tượng xấu tới du khách, làm giảm lượng 
khách du lịch tới thăm quan, nghỉ dưỡng.

Tại các khu đô thị ven biển, du lịch 
biển mang lại nguồn thu không nhỏ. Tuy 
nhiên, tại nhiều bãi biển, tình trạng rác thải 
vứt bừa bãi tạo ấn tượng không tốt cho du 
khách đến tham quan. 

Khung 6.6. Ô nhiễm từ bãi thu gom, tập kết rác thải gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư

Nằm trên đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, là bãi thu gom, tập kết rác 
thải của Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội. Bãi rác này nằm ngay giữa Khu 
đô thị Văn Khê, Khu đô thị Dương Nội và còn có rất nhiều hộ dân cư xung quanh. Mặc dù bãi rác 
có xây tường rào bao quanh và các hoạt động gom, đổ rác diễn ra bên trong tuy nhiên mỗi lần xe 
gom rác trở về là phế thải lại rơi đầy phía bên ngoài khuôn viên.

Theo phản ánh của người dân, những ngày trời mưa, từ khu vực bãi tập kết nước rác chảy tràn ra 
đường mà không có bất kỳ biện pháp xử lý, khắc phục nào. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khi các xe chở 
rác mang về đây lượng rác thải rất lớn. Từ sáng tới tối, thậm chí ngày thứ bảy, chủ nhật, khi bãi rác tạm 
“nghỉ” thì mùi hôi thối vẫn nồng nặc. Vào những ngày trời gió, mùi cứ theo đó bay thẳng vào nhà, ảnh 
hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe mọi người.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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Theo ước tính của WB, mỗi năm, 
nước ta đang mất đi ít nhất 69 triệu USD 
thu nhập từ ngành du lịch do hệ thống xử 
lý vệ sinh kém. Ô nhiễm môi trường cũng 
làm giảm đi sức thu hút khách của ngành 
du lịch.

Việc thu gom, xử lý CTR cũng đang 
là gánh nặng kinh tế cho ngân sách do 
hiện nay. Phần kinh phí chi trả cho hoạt 
động thu gom, xử lý chủ yếu vẫn do nhà 
nước bao cấp. Nguồn thu từ phí vệ sinh rất 
thấp, chỉ đủ hỗ trợ cho các hoạt động thu 
gom tại chỗ. Tại một số đô thị, việc thu phí 
vệ sinh chưa hiệu quả, mức thu về ngân 
sách đã thấp lại càng thấp hơn.

Hiện nay, các bãi chôn lấp, xử lý rác 
thải thường nằm ở khu vực ngoại thành 
của các đô thị, hầu hết đều trong tình trạng 
quá tải. Để xây dựng được 1 bãi chôn lấp, 
xử lý chất thải hợp vệ sinh, đầy đủ các 
bước từ san lấp, khử trùng, xử lý nước 
rỉ rác và các biện pháp kĩ thuật khác đạt 
yêu cầu khác đã làm gia tăng gánh nặng 
ngân sách của các địa phương. Trung 
bình, mức chi phí xử lý cho công nghệ xử 
lý CTR bằng biện pháp chôn lấp hợp vệ 
sinh là 115.000 - 286.000 đồng/tấn. Theo 
ước tính của WB, Việt Nam cần khoảng 
500 triệu USD để xây dựng các hệ thống 
xử lý chất thải y tế và cần hàng trăm tỷ 
đồng mỗi năm chi phí cho hoạt động xử lý 
chất thải y tế.

Khung 6.7. Ô nhiễm rác thải, nước 
thải tại các bãi biển gây mất mỹ quan                   
và ảnh hưởng tới hoạt động du lịch, 

nghỉ dưỡng

Tại các khu du lịch nghỉ dưởng ven biển, 
ngoại trừ các khu nghỉ dưỡng cao cấp có 
đầu tự hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 
hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch, các 
nhà hàng khách sạn đều chưa có hệ thống 
XLNT, nước thải xả thẳng ra môi trường. 
Thậm chí, cống xả nước thải nằm ngay 
trong khu vực bãi tắm, xả thẳng ra biển. 
Nhiều nơi, vẫn còn tình trạng du khách vứt 
rác tùy tiện; những người bán hàng rong 
không thu nhặt thức ăn thừa khách vứt trên 
bãi cát... ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, 
môi trường. Đây chính là các nguyên nhân 
gây ô nhiễm cục bộ tại một số khu, điểm du 
lịch biển.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
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Khung 6.9. Thu phí vệ sinh 
đô thị  và gánh nặng kinh tế                             

lên ngân sách

Đắk Lắk: Theo thống kê của Công 
ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường 
Đắk Lắk, hiện tại công ty đang triển 
khai phục vụ thu gom rác thải sinh 
hoạt cho gần 27.000 hộ dân trên địa 
bàn, song chỉ có khoảng 19.000 hộ 
đóng phí vệ sinh hằng tháng, đạt tỷ 
lệ 70%. Một số phường có tỷ lệ hộ 
dân đóng phí vệ sinh còn thấp như: 
phường Thành Nhất (57%), phường 
Tân Lập (49%)...; đơn vị có tỷ lệ hộ 
dân chấp hành việc đóng phí vệ sinh 
cao nhất là phường Thắng Lợi cũng 
mới chỉ đạt 83% số hộ trên địa bàn. 

Tp. Hồ Chí Minh: Theo thống kê 
của Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, 
số kinh phí ngân sách chi cho công 
tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác 
lên đến gần 1.900 tỷ đồng; trong khi 
đó, số thu phí vệ sinh và phí BVMT 
vào ngân sách toàn thành phố chỉ 
khoảng 60 tỷ đồng, chỉ đạt xấp xỉ 3% 
số kinh phí ngân sách chi cho công 
tác thu gom và xử lý rác.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Khung 6.8. Ô nhiễm nước, CTR                                  
ảnh hưởng tới du lịch

Rác đặt ngay lối vào hàng ăn tại Hà Nội

Hà Nội với những tour du lịch nội đô để khám phá văn 
hóa, ẩm thực thủ đô đã và đang thu hút rất nhiều du 
khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên rất nhiều 
tuyến phố, thường xuyên bắt gặp cảnh thức ăn thừa 
không được thu gom tập trung, giấy ăn, đũa dùng một 
lần, thức ăn thừa, nước thải bị đổ tràn xuống cả lòng 
đường gây mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, làm mất mỹ 
quan đô thị và ảnh hưởng tới du khách. Mặc dù, các 
lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc 
nhở, thậm chí thực hiện xử phạt nhưng tình trạng này 
vẫn kéo dài, không được giải quyết dứt điểm.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: tapchimoitruong.vn
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quản lý                                   
môi trường đô thị

Chương

7
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CHƯƠNG 7

 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

1. Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 
đô thị Việt Nam đến năm 2020
2. Quyết định số 445/2009/QĐ-TTg ngày 04/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

7.1. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
CÁC KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔ THỊ

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt định hướng quy hoạch 

tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 

20201 và năm 2009, phê duyệt điều chỉnh 

định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 20502. Một trong những quan 

điểm chính của quy hoạch là phát triển ổn 

định, bền vững trên cơ sở tổ chức không 

gian phù hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng, 

BVMT, cân bằng sinh thái.

Dựa trên quy hoạch tổng thể của 

quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quy định 

khu vực phát triển đô thị của 05 tỉnh, thành 

phố có đồ án quy hoạch chung ở cấp quốc 

gia, đó là Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 

Ở cấp địa phương, một số tỉnh, 

thành phố đã xây dựng và phê duyệt quy 

hoạch, chương trình phát triển đô thị của 

địa phương mình, như Bắc Giang, Hải 

Phòng, Bình Thuận… hoặc xây dựng lồng 

ghép trong các quy hoạch phát triển KT - 

XH của địa phương. Các quy hoạch phát 

triển này đều được gắn với quản lý và 

BVMT. Riêng Thủ đô Hà Nội, vấn đề quy 

hoạch phát triển đô thị gắn với quản lý và 

BVMT cũng đã được quy định rất rõ trong 

Luật Thủ đô (Khung 7.1).   

Cùng với nhiều đô thị khác, Hà Nội 

đã xây dựng và triển khai các đề án, quy 

hoạch phát triển Thủ đô và đang trong giai 

đoạn triển khai nâng cấp hạ tầng đô thị theo 

quy hoạch phát triển đô thị đã được phê 

duyệt. Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội cũng là 

Khung 7.1. Nội dung quy định quản lý            
và BVMT trong Chính sách xây dựng, 

phát triển và quản lý Thủ đô

1. Quản lý và BVMT Thủ đô được thực hiện 
theo nguyên tắc phát triển bền vững gắn với 
việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa và lịch 
sử ở Thủ đô; bảo đảm tỷ lệ không gian xanh 
theo quy hoạch.
2. Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, 
lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công 
viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá 
rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý 
ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, 
vườn hoa công cộng sai chức năng, mục 
đích.
Việc cải tạo sông, suối, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, 
cạn kiệt phải phù hợp với quy định về kiến trúc, 
cảnh quan, môi trường của Thủ đô.
3. Bộ TN&MT ban hành một số quy chuẩn 
môi trường về nước thải, khí thải và tiếng ồn 
trên địa bàn Thủ đô nghiêm ngặt hơn so với 
quy chuẩn môi trường quốc gia theo đề nghị 
của UBND Tp. Hà Nội.

Trích: Điều 14, Luật Thủ đô - số 25/2012/QH13 ngày 
25/11/2013 của Quốc hội
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một trong những điển hình của nhóm đô 

thị có lịch sử phát triển lâu đời nhưng khi 

triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nói 

chung, quy hoạch đô thị nói riêng còn gặp 

rất nhiều khó khăn, thách thức. Việc triển 

khai quy hoạch tổng thể, theo phân khu 

chức năng đô thị gặp rất nhiều khó khăn do 

áp lực từ dân số quá lớn, các khu vực dân 

cư tập trung với mật độ cao trên toàn thành 

phố, trong khi hạ tầng đô thị chưa đáp ứng 

yêu cầu phát triển; việc di dời các khu dân 

cư để xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị; 
sự đồng thuận của cộng đồng dân cư khi 
phải thay đổi điều kiện sinh hoạt, nếp sống; 
đặc biệt là vấn đề này gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến lợi ích trước mắt và sinh kế của 
người dân. 

Những năm gần đây, một vài đô 
thị cũng đã triển khai khá hiệu quả quy 
hoạch phát triển, đạt được những thành 
công đáng kể trong quy hoạch đô thị gắn 
với BVMT, điển hình là Tp. Đà Nẵng. Đây 
là một trong số ít những đô thị được đánh 
giá xanh, sạch, đẹp, có quy hoạch tốt và 
là “đô thị đáng sống nhất” Việt Nam. Trong 
đó, yếu tố quan trọng để Đà Nẵng có được 
thành công đó là quy hoạch đô thị đi trước 
một bước để đầu tư hạ tầng. Ngoài ra, việc 
quy hoạch các phân khu chức năng trong 
điều kiện mật độ dân số không cao cũng là 
điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai 
của thành phố này.

Nhìn chung, với định hướng chiến 
lược tiếp tục phát triển đất nước theo 
hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 
các đô thị của nước ta vẫn đang trong giai 

đoạn xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. 
Bên cạnh những thành công, kết quả đạt 
được, có thể thấy rằng, vấn đề quy hoạch 
và triển khai quy hoạch đô thị ở cấp quốc 
gia và cấp địa phương vẫn còn rất nhiều 
khó khăn thách thức để đáp ứng được mục 
tiêu đặt ra.

Một trong những thách thức lớn 
nhất là số lượng đô thị tăng lên nhưng chất 
lượng của các đô thị chưa được quan tâm 
đúng mức. Phát triển đô thị chưa được 
kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và kế 
hoạch. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội không đồng bộ và quá tải. Chất 
lượng kết cấu hạ tầng tại các đô thị vẫn còn 
thấp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng; hệ thống 
cấp nước sạch và thoát nước của nhiều đô 
thị đã xuống cấp và lạc hậu, tình trạng ngập 
úng cục bộ diễn ra nhiều nơi; tình trạng ô 
nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng 
do rác thải, nước thải chưa được xử lý. 
Quá trình xây dựng, phát triển đô thị còn 
sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, 
tiêu hao nhiều năng lượng và phát thải lớn, 
gây mất cân bằng sinh thái, suy thoái môi 
trường…

Bên cạnh đó, hệ thống đô thị Việt 
Nam cũng đang đối diện với những thách 
thức mới nảy sinh do tác động của BĐKH 
và nước biển dâng, đặc biệt là tại các đô thị 
ven biển. Đây là những thách thức lớn, làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đô thị, 
điều kiện, môi trường sống của dân cư và 
đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, đặt ra 
nhiều vấn đề mới trong công tác quy hoạch, 

xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.
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Trong Định hướng Chiến lược phát 

triển bền vững ở Việt Nam - Chương trình 

nghị sự 21 (năm 2004), Chiến lược BVMT 

quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

20303, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 

xanh4... cũng đã đặt ra yêu cầu xây dựng, 

phát triển công trình xanh, đô thị xanh, đô 

thị sinh thái. Để thực hiện các chiến lược, 

chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan 

đến phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, 

tiết kiệm năng lượng, Quốc hội và Chính 

phủ đã và đang từng bước hoàn thiện hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật về 

xây dựng và phát triển đô thị. Trong thời 

gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc 

gia đoạn 2012 - 20205, Đề án Phát triển Đô 

thị Việt Nam ứng phó với BĐKH6. Hiện nay, 

Chính phủ đang tổ chức xây dựng “Chiến 

lược phát triển công trình xanh ở Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. Mặc dù 

các chủ trương, chính sách về tăng trưởng 

xanh đã được thực hiện tại Việt Nam trong 

hơn 10 năm trở lại đây, nhưng thực tế cho 

thấy sự phát triển đô thị theo hướng tăng 

trưởng xanh tại Việt Nam mới đang ở giai 

đoạn đầu, kết quả thực tế vẫn còn chưa như 

mong muốn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực nhiều 

hơn của các cấp, các ngành trong xã hội.

3. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030
4. Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
5. Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai 
đoạn 2012 - 2020
6. Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng 
phó với BĐKH giai đoạn 2013 - 2020”

7.2. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC 
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ

7.2.1. Quy định pháp luật về bảo vệ 
môi trường nước khu vực đô thị

Từ nhiều năm trước, vấn đề quản 
lý môi trường nước nói chung, môi trường 
nước đô thị nói riêng đã được quy định khá 
cụ thể từ trong các luật liên quan đến môi 
trường và các văn bản dưới luật.

Luật BVMT năm 2014 đưa ra các quy 
định về quản lý môi trường LVS, chất lượng 
nước và nguồn thải ra môi trường, quản lý 
nước thải và các quy định về công cụ hỗ 
trợ quản lý ô nhiễm nước. Luật Tài nguyên 
nước năm 2012 quy định các nội dung về 
phòng chống ô nhiễm nước, suy thoái cạn 
kiệt nguồn nước, giám sát tài nguyên nước 
và hành lang bảo vệ nguồn nước. Các văn 
bản dưới luật cũng đã có những quy định 
chi tiết về thoát nước, quản lý nước thải, 
trong đó có các quy định về thoát nước, 
xử lý, quản lý nước thải đô thị, đánh giá 
tác động môi trường, kế hoạch BVMT và 
giấy phép tài nguyên nước (giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước) đối với dự án, 
cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm quản lý và 
kiểm soát nguồn thải vào môi trường nước 
(Khung 7.2). 
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Bên cạnh đó, hệ thống các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến môi 
trường nước đang tiếp tục được rà soát, điều 
chỉnh và ban hành mới. Hiện nay, Bộ TN&MT 
đã ban hành 07 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng nước, 13 quy chuẩn về nước 
thải, đặc biệt, có 03 quy chuẩn nước thải cho 
Thủ đô Hà Nội với các ngưỡng giới hạn cho 
phép thắt chặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia.

7.2.2. Quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường không khí khu vực đô thị

Trong hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành, từ luật cho đến các nghị 
định và văn bản hướng dẫn đều có những nội 
dung quy định về BVMT không khí, trong đó 
có môi trường không khí đô thị.

 Luật BVMT năm 2014 đã bổ sung các 
điều khoản quy định về BVMT không khí. Đặc 
biệt, đối với khu vực đô thị đã có các quy định 
về BVMT đối với những ngành có hoạt động 
gây ô nhiễm môi trường không khí cao như 
GTVT, xây dựng, công nghiệp...

Khung 7.2. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến môi trường nước

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải, trong đó 
đối tượng chịu phí nằm trong khu vực đô thị có nước thải công nghiệp (từ các cơ sở sản xuất, chế biến) 
và nước thải sinh hoạt (từ hộ gia đình, văn phòng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ…).

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và XLNT; trong đó đã quy 
định về “giá dịch vụ thoát nước” (bao gồm XLNT) và các quy định khác liên quan đến việc quy hoạch 
thoát nước đô thị (Điều 5); đầu tư phát triển hệ thống thoát nước (Chương II); quản lý, vận hành hệ 
thống thoát nước (Chương III).

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó 
tại Chương 4, Điều 36 đến 44 quy định về hệ thống thu gom nước mưa và thu gom, XLNT theo quy 
hoạch và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các KCN, cơ sở 
sản xuất kinh doanh và các khu đô thị, khu dân cư tập trung. 

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016

Nguồn: istockphoto.com
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 Năm 2016, Kế hoạch hành động 
quốc gia về quản lý chất lượng không khí 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20257 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo 
đó, vấn đề quản lý, kiểm soát, cải thiện chất 
lượng không khí khu vực đô thị đã được 
thể hiện thông qua các chương trình, dự án 
ưu tiên ban hành kèm theo quyết định. Từ 
các chương trình này, hệ thống chính sách 
pháp luật về quản lý chất lượng không khí 
đang dần được hoàn thiện.  

Song song với các văn bản quy phạm 
pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia liên quan đến không khí 
cũng đang tiếp tục được rà soát, bổ sung 
và ban hành mới, gồm có: quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường không khí xung quanh, 
khí thải phương tiện giao thông và các quy 
chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp. 
Riêng đối với Hà Nội, Bộ TN&MT đã ban 

7.  Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 
lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

hành 02 quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 
không khí nhằm thắt chặt quy định về xả 
thải khí thải công nghiệp trên địa bàn Thủ 
đô là quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ và quy chuẩn về 
khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. 

7.2.3. Quy định pháp luật về quản 
lý chất thải rắn khu vực đô thị

 Từ nhiều năm trước, công tác quản 
lý CTR nói chung, CTR khu vực đô thị nói 
riêng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, thể hiện trong các 
chính sách, pháp luật về quản lý CTR, được 
quy định trong Luật BVMT qua các thời kỳ; 
trong Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến 
lược quốc gia về quản lý tổng hợp CTR tới 
năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2050. Các 
mục tiêu đặt ra đều tập trung vào các vấn 
đề nâng cao hiệu quả quá trình thu gom, xử 

Khung 7.3. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý môi trường không khí 
trong lĩnh vực giao thông vận tải

Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử 
dụng xăng không pha chì và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2001 trên toàn Việt Nam.

Các Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với ô tô tải và ô tô chở người là cơ sở pháp 
lý cho việc loại bỏ các phương tiện không đủ điều kiện lưu hành (92/2001/NĐ-CP, 23/2004/NĐ-CP và 
110/2006/NĐ-CP).

Quyết định 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng Tiêu 
chuẩn khí thải với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quyết định số 909/2010/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố.

Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm 
soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động GTVT.

Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016
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lý CTR; vấn đề phân loại CTR tại nguồn; tái 
chế, tái sử dụng hiệu quả, sử dụng các sản 
phẩm dễ phân hủy khi bị thải bỏ; thân thiện 
với môi trường, giảm thiểu lượng chất thải 
khó phân hủy vào môi trường.

 Hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý, xử lý CTR cũng đã 
được ban hành từ cấp TW đến địa phương. 
Các quy định được điều chỉnh liên quan 
đến khu vực đô thị gồm các vấn đề về quản 
lý CTR, CTNH; tái chế; nhập khẩu phế liệu; 
cơ sở hạ tầng quản lý chất thải; quy hoạch 
quản lý CTR; phí và lệ phí quản lý CTR...

 Ở cấp địa phương, công tác quản lý 
CTR đã có nhiều bước tiến so với giai đoạn 
trước. Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố 
đều đã xây dựng và triển khai quy hoạch 
quản lý CTR của địa phương, quy hoạch 
tổng thể xây dựng bãi chôn lấp. Tại những 
địa phương có lượng phát thải CTR lớn, 
đặc biệt là những địa phương có lượng 
phát thải CTNH lớn cũng đã xây dựng và 
áp dụng quy định riêng về quản lý CTNH.

 Có thể thấy rằng, đã có những 
bước tiến lớn trong việc xây dựng và ban 
hành các chính sách, văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý môi trường nói chung, 
trong đó có những quy định cho môi trường 
đô thị; tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế. Đó là vẫn còn thiếu những văn bản quy 
định đặc thù đối với một số lĩnh vực. Điển 
hình như các văn bản có tính then chốt đối 
với công tác quản lý CTR như các vấn đề 
về nhân lực, bộ máy tổ chức, trình độ, các 
hướng dẫn kỹ thuật... vẫn còn thiếu dẫn 
đến các hoạt động quản lý CTR còn gặp 
khá nhiều hạn chế trong khiển khai thực tế.

Song song với đó, việc triển khai thực 
thi các văn bản, quy định pháp luật trong thực 
tế còn có một khoảng cách khá xa. Thực tế 
cho thấy, nhiều đơn vị, tổ chức chưa thực 
sự nghiêm túc và chủ động trong việc triển 
khai các quy định pháp luật về BVMT hiện 
hành. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng 
dẫn chưa đầy đủ hoặc chưa sát với tình hình 
thực tế dẫn đến việc triển khai không hiệu 
quả hoặc không thể đi vào thực tế. 

7.3. ĐẦU TƯ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 
TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Đối với khu vực đô thị, đặc biệt là 

các đô thị lớn, những khu vực trọng tâm, 

việc đầu tư nguồn lực tài chính cho công 

tác BVMT nhận được nhiều sự quan tâm 

của Đảng và Chính phủ. Tuy nhiên, nếu chỉ 

dựa vào nguồn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước thì không đủ để đáp ứng với những 

diễn biến ngày càng phức tạp của các vấn 

đề môi trường, chưa kể đến những hạn chế 

trong việc duy trì lâu dài cũng như huy động 

vai trò và trách nhiệm của các bên tham 

gia. Do đó, vấn đề huy động các nguồn lực 

trong xã hội cho công tác BVMT đặc biệt cho 

môi trường đô thị là một trong những định 

hướng phù hợp và khả thi trong giai đoạn 

này. Hiện nay, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng 

Chính phủ Đề án về cơ chế đột phá huy 

động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa 

BVMT, thực hiện đúng nguyên tắc “người 

được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ 

đóng góp tài chính cho BVMT; người gây ô 

nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải 
khắc phục, bồi thường thiệt hại”.
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7.3.1. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý môi trường nước đô thị

Giai đoạn 2012 - 2016, nguồn lực 
đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường 
nước các đô thị tiếp tục được tăng cường 
và đa dạng hóa. 

Ở cấp quốc gia, các chương trình, 
dự án liên quan đến quản lý môi trường 
nước, trong đó có khu vực đô thị được 
triển khai mở rộng tại nhiều khu vực. Năm 
2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục 
ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 
2012 - 20158. Một trong 3 nội dung chính 
của Chương trình là thu gom, XLNT từ các 
đô thị loại II trở lên, xả trực tiếp ra 3 LVS 
Cầu, Nhuệ - sông Đáy và Đồng Nai. Về kết 
quả thực hiện, Chương trình đã hỗ trợ triển 
khai 2 dự án ở Thái Nguyên và Đồng Nai, 
thực hiện phân bổ gần 1.067 tỷ đồng cho 2 
tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, kế hoạch và tiến độ triển 
khai thực hiện các dự án trên còn chậm và 
chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Phần 
lớn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường được triển khai trên địa bàn các 
tỉnh, thành phố có điều kiện KT - XH khó 
khăn, việc huy động nguồn lực của các địa 
phương và từ các nguồn vốn khác rất hạn 
chế. Việc chưa có cơ chế phù hợp để huy 
động nguồn vốn thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia cũng là bất cập lớn nên 
các dự án chủ yếu vẫn trông chờ vào nguồn 

8.  Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015
9.  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-
2020

ngân sách nhà nước. Một số địa phương sử 
dụng không đúng mục đích nguồn vốn của 
các chương trình mục tiêu quốc gia cũng 
làm cho các chương trình này không đạt 
được mục tiêu đề ra. 

Năm 2016, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 
các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 
- 20209. Theo phân công, Bộ TN&MT đang 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình mục tiêu về xử lý triệt để các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 
2020. Trong đó, một trong ba mục tiêu của 
chương trình là đầu tư xây dựng 3 dự án 
xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các 
đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu 
vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ 
thống sông Đồng Nai. 

Nguồn: istockphoto.com
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Cũng trong giai đoạn này, các 
chương trình, dự án, hoạt động kiểm soát 
nguồn thải vào môi trường nước cũng tiếp 
tục được đẩy mạnh triển khai, trên cơ sở 
các chương trình, hoạt động đã triển khai 
từ giai đoạn trước đó.

Đối với các nguồn thải là nguồn 
diện (nước thải, chất thải từ hoạt động sinh 
hoạt), nhiều dự án, chương trình đã được 
triển khai nhằm giảm thiểu, hạn chế và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tập 
trung chủ yếu tại các đô thị lớn. Theo số 
liệu thống kê năm 2015, có 42/787 đô thị 
có công trình xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 
quy định, chủ yếu tập trung ở các đô thị 
lớn với tổng công suất xử lý đạt 10 - 11%. 
Mặc dù con số này còn rất nhỏ so với yêu 
cầu thực tế nhưng so với giai đoạn trước, 
đã tăng khoảng 4 - 5%. Điều này cũng đã 
cho thấy những nỗ lực của cơ quan quản lý 
trong việc kiểm soát ô nhiễm nước thải tại 
khu vực đô thị. 

10. Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 
2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Đối với các nguồn thải điểm (công 
nghiệp, y tế) trong các khu đô thị, thông qua 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm, quan trắc giám sát nguồn thải, việc 
kiểm soát nước thải từ các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, cơ sở y tế trong khu vực đô thị 
cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực. 
Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 
2011 - 2015, định hướng đến năm 202010 
được triển khai cũng đã góp phần kiểm 
soát và giảm thiểu lượng chất thải, nước 
thải từ hoạt động y tế. 

Ở cấp địa phương, hàng năm, các 
chương trình, dự án nhiệm vụ về thoát 
nước, chống úng ngập và XLNT tại các đô 
thị đều được dành một phần kinh phí không 
nhỏ từ nguồn ngân sách nhà nước. Tại các 
đô thị lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, 
vấn đề đảm bảo thoát nước vào mùa mưa, 
chống úng ngập trong khu vực nội thành, 
nội thị luôn là nhiệm vụ phải thực hiện hàng 
năm với nguồn kinh phí chủ yếu từ nguồn 
ngân sách nhà nước.

Bảng 7.1. Dự kiến danh mục các dự án xử lý nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra LVS Cầu được đề 
xuất trong Chương trình mục tiêu về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng                   

thuộc đối tượng công ích năm 2016 - 2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT Tên dự án
Tỉnh/thành 

phố
Thời gian hoàn 

thành
Kinh phí dự 

kiến

Tiểu dự án 2. Đầu tư xây dựng triển khai XLNT sinh hoạt tại nguồn thuộc LVS Cầu 919

1 Đầu tư xây dựng triển khai dự án xử lý chất thải phân tán khu 
dân cư xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa Bắc Giang 2016 - 2020 250

2 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT làng nghề sản xuất 
bún Khắc Niệm Bắc Ninh 2016 - 2020 80

3 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT sinh hoạt tại nguồn của 
Tp. Thái Nguyên Thái Nguyên 2016 - 2020 439

4 Đầu tư xây dựng triển khai dự án XLNT sinh hoạt tập trung cụm 
dân cư thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2017 - 2018 150

Nguồn: Ủy ban BVMT LVS Cầu, 2016
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Bên cạnh nguồn chi từ ngân sách 
nhà nước, các dự án cho vay, tài trợ từ 
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
và một số doanh nghiệp tham gia chương 

trình xã hội hóa giảm thiểu ô nhiễm nước, 
cải thiện cảnh quan môi trường đô thị cũng 
đã đem lại những kết quả rất tích cực.

Khung 7.4. Đề án cải tạo, nâng cấp sông Tô Lịch đã được đưa vào một trong những nhiệm vụ 
cấp bách thuộc chương trình số 07/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2015

Phương án bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 - 7m3/s từ sông Nhuệ gắn liền với Dự án 
Cụm công trình đầu mối Liên Mạc đã nghiên cứu, triển khai và được Bộ NN&PTNT chuyển giao cho 
UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện với chiều dài toàn tuyến dẫn nước khoảng 10,5km.

Các dự án cải thiện hệ thống tiêu thoát nước đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư như: dự án bơm 
tiêu Yên Nghĩa, Hà Đông; dự án xây dựng cụ công trình đầu mối Liên Mạc; dự án cải tạo, nâng cấp hệ 
thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Để tăng cường công tác quản lý, BVMT sông Tô Lịch, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 
27/8/2013. Kể từ khi triển khai thực hiện đề án, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp tập trung dọc trên 
tuyến sông được nâng cao nhận thức về BVMT sông Tô Lịch, hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng, cây xanh, 
đường dạo, vỉa hè) đã được hoàn thiện, vấn đề vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể.

Nguồn: Sở TN&MT Hà Nội, 2015 

Khung 7.5. Dự án đầu tư cải thiện môi trường một số kênh mương nội thành Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2015, Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của nhiều dự án quan trọng như dự 
án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ…

 Dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 200 triệu 
USD, do WB cho vay vốn đã hoàn thành cách đây hơn hai năm. Dự án này đã giúp cải thiện đáng kể 
tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường cho 1,2 triệu dân ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, 
Bình Thạnh, Gò Vấp. 

Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ cũng được 
triển khai giai đoạn 2 với tổng kinh phí khoảng 11.282 tỷ đồng. Vốn đầu tư này được hình thành từ 
nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Dự án cải thiện 
môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 2 tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, góp phần giảm ngập cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và 
kênh Đôi - kênh Tẻ. Các hạng mục công trình của dự án như làm cống thoát nước, cống thu gom nước 
thải… sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn bảy quận, huyện của thành phố, gồm quận 4, 5, 6, 8, 
10, 11 và huyện Bình Chánh với tổng diện tích lên tới 2.150 ha. Bên cạnh đó, Tp. Hồ Chí Minh đang gấp 
rút hoàn thành các dự án cải thiện môi trường mới triển khai. Mới đây nhất, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã 
chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các mục dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm. 

Cùng với các dự án cải tạo môi trường kênh rạch, thành phố cũng tiến hành khảo sát thực địa để lập dự 
án đào hồ điều tiết ở khu vực Bàu Cát và Gò Dưa… Khi các dự án trên được thực hiện hoàn tất, môi 
trường, cảnh quan thành phố sẽ được cải thiện.

Nguồn: Sở TN&MT Tp. Hồ Chí Minh, 2016
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Bên cạnh những kết quả đã đạt 

được, nhiều hạn chế, tồn tại từ giai đoạn 

trước vẫn chưa có nhiều chuyển biến. 

Trong đó, hoạt động điều tra, thống kê 

nguồn thải, kiểm kê nguồn thải mới chỉ triển 

khai ở phạm vi hẹp, ở một số ngành, khu 

vực. Do nguồn nhân lực quá mỏng, công 

tác thanh tra, kiểm tra vẫn bị hạn chế nên 

tỷ lệ thanh kiểm tra đối với các cơ sở hàng 

năm vẫn còn rất thấp so với yêu cầu thực 

tế. Đối với hoạt động quan trắc giám sát 

chất lượng nước thải, theo quy định tại Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP11, các cơ sở sản 

xuất nằm ngoài KCN có quy mô xả nước 

thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải lắp 

đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, mới chỉ 

có một số cơ sở sản xuất kinh doanh triển 

khai thực hiện.

7.3.2. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý môi trường không khí 
đô thị

Trong giai đoạn vừa qua, nguồn đầu 

tư cho các dự án, chương trình về BVMT 

không khí ở các khu vực đô thị được duy 

trì tương đối ổn định. Đa phần các dự án, 

chương trình tập trung chủ yếu vào xây 

dựng các công trình xử lý môi trường (xây 

dựng các bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, 

hệ thống xử lý chất thải bệnh viện, lò đốt 

chất thải bệnh viện,...), hỗ trợ xử lý triệt để 

các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng (trong đó có các cơ sở nằm trong khu 

vực đô thị) theo Quyết định số 64/2003/

11. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

QĐ-TTg với nguồn kinh phí đầu tư khá lớn. 

Nhiều dự án, chương trình được triển khai 

với nguồn kinh phí thực hiện được huy 

động từ nguồn lực xã hội, thậm chí, nguồn 

đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân còn có 

xu hướng gia tăng.

Các hoạt động, chương trình, dự 

án kiểm soát ô nhiễm môi trường không 

khí tại các khu vực đô thị đã liên tục được 

đẩy mạnh trong những năm qua. Một số 

khu vực tập trung nhiều điểm, nguồn gây ô 

nhiễm, tác động xấu lên môi trường không 

khí đã được chú trọng kiểm soát, góp phần 

giảm mức độ tích tụ ô nhiễm.

Đối với các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm trong các khu đô thị, việc định 

kỳ triển khai thanh tra, kiểm tra công tác 

kiểm soát khí thải, một số cơ sở đã đầu tư 

lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục 

cũng đã góp phần kiểm soát ô nhiễm môi 

trường từ các đối tượng này. Trong giai 

đoạn 2012 - 2015, Bộ TN&MT cũng đã thực 

hiện đề tài nghiên cứu về kiểm kê khí thải 

của 3 ngành công nghiệp (xi măng, nhiệt 

điện, lò hơi) tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ 

Chí Minh nhằm xác định thải lượng, thành 

phần các chất ô nhiễm để từng bước kiểm 

soát ô nhiễm môi trường của các ngành 

công nghiệp này.

Những nguồn thải chính gây ô 

nhiễm môi trường không khí tại các đô 

thị là khí thải từ hoạt động GTVT (nguồn 

di động) và bụi phát tán từ các hoạt động 

xây dựng. Từ năm 2011, Thủ tướng Chính 
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phủ đã phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm 

môi trường trong hoạt động GTVT12. Thời 

gian vừa qua, các biện pháp kiểm soát ô 

nhiễm không khí trong hoạt động GTVT từ 

giai đoạn trước tiếp tục được thúc đẩy như: 

thắt chặt quy chuẩn khí thải từ phương tiện, 

tăng cường chất lượng phương tiện công 

cộng, thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sạch, 

phương tiện giao thông thân thiện với môi 

trường, các biện pháp quản lý giao thông…. 

Đồng thời, một số hoạt động khác cũng đã 

được tăng cường như xây dựng các trung 

tâm thử nghiệm phát thải, kiểm tra khí thải 

phương tiện định kỳ tại một số thành phố, 

xử lý, loại bỏ các phương tiện đã quá thời 

hạn sử dụng, tăng cường kiểm soát chất 

lượng nhiên liệu… Đối với các hoạt động 

xây dựng, các đô thị đều có những quy 

định về quản lý, vệ sinh môi trường trong 

hoạt động xây dựng, bao gồm cả những 

quy định trong việc vận chuyển vật liệu 

xây dựng. Tuy nhiên, việc giám sát thực 

thi các quy định này không được chặt chẽ, 

thường xuyên đã dẫn đến xung quanh các 

công trường xây dựng và trên các tuyến 

đường đô thị, hàm lượng bụi luôn luôn cao 

vào những ngày nắng và lầy lội vào những 

ngày mưa.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc 

gia về quản lý chất lượng không khí đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 202513 với 

mục tiêu tăng cường công tác quản lý 

12. Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt 
động GTVT
13. Quyết định 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất 
lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

chất lượng không khí thông qua kiểm soát 

nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất 

lượng không khí xung quanh, cải thiện chất 

lượng môi trường không khí và bảo đảm 

sức khỏe cộng đồng. Trong đó, các nhóm 

chương trình, nhiệm vụ ưu tiên có liên quan 

đến BVMT không khí đô thị bao gồm hoàn 

thiện chính sách pháp luật; kiểm kê, xây 

dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp 

và phổ biến thông tin về chất lượng không 

khí; tăng cường kiểm soát ô nhiễm trong 

hoạt động GTVT; nghiên cứu và phát triển 

khoa học công nghệ về quản lý chất lượng 

không khí. Trên cơ sở Kế hoạch hành động 

quốc gia đã được phê duyệt, một số địa 

phương đã xây dựng kế hoạch hành động 

quản lý chất lượng môi trường không khí 

trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Tuy nhiên, các hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm không khí cũng vẫn còn những 

hạn chế do nguồn lực chưa đáp ứng yêu 

cầu. Đối với hoạt động giao thông, hoạt 

động kiểm tra, giám sát chất lượng phương 

tiện tham gia giao thông vẫn chỉ tập trung 

chủ yếu cho các phương tiện giao thông 

mới đưa vào lưu hành; việc khuyến khích 

sử dụng nhiên liệu sạch, phương tiện giao 

thông thân thiện với môi trường chưa phát 

huy hiệu quả; vấn đề tăng cường và cải 

thiện chất lượng phương tiện giao thông 

công cộng chưa có nhiều thay đổi. Chính vì 

vậy, tại nhiều đô thị, chất lượng môi trường 

không khí chưa thấy rõ sự cải thiện.
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7.3.3. Đầu tư, huy động nguồn lực 
trong quản lý chất thải rắn đô thị

Các đô thị đã có các hoạt động đầu 
tư cho công tác quản lý CTR với mức độ 
khác nhau trong những năm qua. Một số đô 
thị đã có những dự án sử dụng nguồn vốn 
ngân sách, vốn ODA để thực hiện các dự 
án phân loại rác từ nguồn, thu gom, xử lý 
CTR. Nhà nước cũng khuyến khích các tổ 
chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia 
hoạt động thu gom, vận chuyển CTR; đầu 
tư, xây dựng các cơ sở xử lý CTR và công 
trình phụ trợ thông qua các chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ đầu tư... Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đạt được, việc triển khai 
thực hiện vẫn còn những hạn chế từ cơ chế 
chính sách.

Hiện nay, nguồn kinh phí cho hoạt 
động thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt 
đô thị chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách Nhà 
nước, một phần nhỏ được bù đắp từ nguồn 
thu phí vệ sinh từ các cơ sở sản xuất dịch 
vụ và hộ gia đình. Tuy nhiên, mức thu còn 
thấp và chỉ đủ bù đắp một phần công tác 
thu gom, vận chuyển CTR, chưa tính đến 
chi phí xử lý CTR (Mức thu phí vệ sinh hiện 
từ 4.000 - 6.000 đồng/người/tháng hoặc 
khoảng 20.000 đồng/hộ/tháng; mức thu tại 
các cơ sở sản xuất, dịch vụ chỉ từ 120.000 - 
200.000 đồng/cơ sở/tháng). Điển hình như 
tại Hà Nội, chi phí cho hoạt động thu gom, 
vận chuyển của Công ty môi trường đô thị 
vào khoảng 600 tỷ đồng/năm trong khi tổng 
nguồn thu từ phí vệ sinh chỉ khoảng 30 tỷ 
đồng, chiếm 5% tổng số chi.

Hàng năm, ngân sách các địa 
phương đều dành nguồn kinh phí cho công 

tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTR như: 
Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội dành khoảng 
1.200 - 1.500 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 
3,5% chi ngân sách thành phố; các địa 
phương khác trung bình khoảng từ 20 - 40 
tỷ đồng/năm, những địa phương còn lại chi 
thấp nhất khoảng 3 - 10 tỷ đồng/năm. Nhiều 
địa phương thiếu kinh phí để chi cho công 
tác xử lý và quản lý vận hành. 

Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước, Chính phủ đã huy động 
được nguồn đầu tư cho hoạt động xử lý 
CTR với xu hướng gia tăng từ thành phần 
kinh tế tư nhân. Tại nhiều địa phương, chính 
sách xã hội hóa công tác quản lý CTR đã 
được triển khai và ngày càng mở rộng, thể 
hiện ở số lượng các công ty, doanh nghiệp 
tư nhân tham gia vào hoạt động thu gom, 
vận chuyển và xử lý CTR đô thị ngày càng 
gia tăng.

Nhiều địa phương đã chủ động 
trong việc kêu gọi đầu tư, đầu tư xây dựng 
các cơ sở xử lý CTR và đưa vào vận hành. 
Điển hình như: Hà Nội có nhà máy đốt rác 
bằng công nghệ lò đốt Martin công suất 
300 tấn/ngày, vốn đầu tư 270 tỷ đồng; Bình 
Dương có nhà máy xử lý CTR thành phân 
compost, công suất 420 tấn/ngày (vốn ODA 
Phần Lan); Nhà máy xử lý rác thải tại quận 
Ô Môn (Tp. Cần Thơ), công suất 300 tấn/
ngày, sử dụng công nghệ đốt; Tp. Lào Cai 
có nhà máy xử lý và chế biến rác thải công 
suất 100 tấn/ngày (vốn AFD); Tp. Đà Nẵng 
có nhà máy xử lý rác thải Khánh Sơn công 
suất giai đoạn 1 là 200 tấn/ngày…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù 
đã có cơ chế chính sách ưu đãi về đầu tư 
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xử lý CTR nhưng việc triển khai áp dụng 
còn nhiều khó khăn do việc tiếp cận các 
nguồn vốn vay còn quá nhiều hạn chế, vì 
thế chưa thực sự khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực từ 
trong nước, việc huy động vốn hỗ trợ, vốn 
vay của các quốc gia, tổ chức quốc tế, giai 
đoạn 2012 - 2016 cũng được đánh dấu bởi 
những bước tiến đáng kể trong hoạt động 
đầu tư, xử lý chất thải. Các nguồn vốn huy 
động đã đóng góp một phần quan trọng cho 
đầu tư các công trình xử lý môi trường tập 
trung ở các địa phương (bãi chôn lấp CTR 
tập trung, lò đốt chất thải y tế…). Trong giai 
đoạn này, nguồn vốn ODA dành cho các dự 
án có liên quan về môi trường đạt khoảng 
3.769 triệu USD, trong đó, vốn vay là 3.514 
triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 255 
triệu USD.

7.4. QUAN TRẮC VÀ CÔNG BỐ THÔNG 
TIN

Khu vực đô thị là một trong những 
khu vực trọng điểm được thực hiện chương 
trình QTMT định kỳ. Hoạt động QTMT tại 
các khu vực đô thị đã được triển khai từ 
nhiều năm trước, qua đó cung cấp các 
thông tin cần thiết cho công tác quản lý môi 
trường, phục vụ giáo dục truyền thông, xây 
dựng các chương trình, dự án khắc phục ô 
nhiễm. 

Ở cấp TW, các chương trình QTMT 
được triển khai với phần lớn số điểm quan 
trắc tập trung ở các đô thị, các vùng KTTĐ, 
KCN, các nhà máy, cơ sở sản xuất... Các 
chương trình đều được duy trì thường 

xuyên, hàng năm với tần suất trung bình 
từ 3 - 6 đợt quan trắc/năm. Bên cạnh đó, 
mạng lưới khí tượng thủy văn cũng đang 
thực hiện chương trình QTMT phục vụ 
công tác giám sát của lĩnh vực khí tượng 
thủy văn; một số Bộ ngành khác cũng triển 
khai các chương trình QTMT trong phạm vi 
quản lý của ngành như Bộ Quốc phòng, Bộ 
GTVT...

Ở cấp địa phương, hoạt động QTMT 
cũng tập trung chủ yếu tại các khu vực đô 
thị, vùng trọng điểm và ngày càng phát 
triển, phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho 
công tác BVMT. Tính đến hết năm 2016, 
cả nước đã có 61 tỉnh/thành phố trong cả 
nước thành lập Trung tâm QTMT, thực 
hiện nhiệm vụ QTMT trên địa bàn tỉnh; đã 
có 50 tỉnh, thành phố phê duyệt chương 
trình QTMT tổng thể trên địa bàn tỉnh, tập 
trung vào theo dõi, đánh giá chất lượng môi 
trường không khí, đất, nước (nước mặt, 
nước biển, nước ngầm). So với giai đoạn 

Khung 7.6. Dự án hỗ trợ xử lý chất thải 
bệnh viện từ nguồn vốn vay của WB

Dự án gồm 3 hợp phần: tăng cường chính 
sách và năng lực thể chế; hỗ trợ đầu tư cải 
thiện xử lý chất thải bệnh viện và điều phối, 
hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 150 triệu 
USD. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn 1 
của dự án sẽ hỗ trợ 05 bệnh viện TW và 
20 bệnh viện địa phương thuộc các tỉnh 
Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, 
Đồng Tháp với thời gian thực hiện trong 6 
năm (2011 - 2017). Tuy nhiên, đến cuối năm 
2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án, gia 
hạn thời gian thực hiện thêm 02 năm (đến 
hết ngày 30/8/2019).

Nguồn: TCMT tổng hợp, 2016.
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trước, số địa phương đã đầu tư và lắp đặt 
các trạm QTMT nước và không khí tự động, 
liên tục cũng đã tăng lên đáng kể.

Song song với các chương trình 

quan trắc định kỳ, các trạm QTMT tự động, 

liên tục ở cấp quốc gia và địa phương tiếp 

tục được đầu tư xây dựng. Trong đó, hoạt 

động đầu tư cũng tiếp tục tập trung trong 

các khu vực đô thị.

Đối với môi trường không khí, Bộ 

TN&MT đã lắp đặt 17 trạm quan trắc tại 

các tỉnh, thành phố14. Một số địa phương 

cũng đã và đang triển khai lắp đặt và vận 

hành các trạm quan trắc không khí tự động 

tại địa phương, điển hình như Hà Nội, 

Đồng Nai, Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. Đối 

với môi trường nước, trong những năm 

qua, Bộ TN&MT cũng đã đầu tư, lắp đặt 

các Trạm quan trắc nước mặt tự động, 

liên tục tại Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, 

Thái Nguyên, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, 

Đồng Nai, An Giang, Bình Dương. Ở cấp 

địa phương, một số tỉnh thành phố cũng 

đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước tự 

động như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng 

Nai, Bình Dương, Cần Thơ…

Qua nhiều năm triển khai, các kết 

quả QTMT từ các chương trình quan trắc 

do TW, địa phương thực hiện và các kết 

quả quan trắc tự động, liên tục đã góp phần 

cung cấp bộ số liệu liên tục và đáng tin cậy. 

Các số liệu này đã góp phần hỗ trợ việc 

xác định và đánh giá các nguồn ô nhiễm, 

giúp các nhà quản lý đưa ra những chính 

14. Trong số 17 trạm quan trắc không khí tự động do Bộ TN&MT lắp đặt, có: 7 trạm đặt tại Việt Trì, Hạ Long, Hà Nội, Huế, Đà 
Nẵng, Nha Trang dp TCMT quản lý và 10 trạm đặt tại Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Tp. 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ

sách nhằm quản lý và giám sát chất lượng 

môi trường. Đây cũng là nguồn số liệu quan 

trọng cung cấp cho việc xây dựng các loại 

báo cáo môi trường phục vụ cho công tác 

quản lý.

Tuy nhiên, một hạn chế lớn đối với 

hệ thống QTMT đô thị nước ta hiện nay là 

số lượng trạm QTMT tự động liên tục còn 

quá ít, không đủ để đánh giá và công bố 

chất lượng môi trường như mục tiêu đã 

đề ra. Đây cũng là một trong những yếu tố 

khiến cho vấn đề dự báo xu hướng, diễn 

biến chất lượng môi trường, đặc biệt là môi 

Khung 7.7. Triển khai hoạt động                
quan trắc môi trường cấp quốc gia           

và địa phương

Chương trình quan trắc thuộc mạng lưới 
trạm QTMT quốc gia: hiện nay có 4/21 trạm 
quan trắc thực hiện chương trình quan trắc 
trong đó có khu vực đô thị hàng năm với tần 
suất 4 - 6 đợt/năm.

Chương trình quan trắc do TCMT chủ trì thực 
hiện: triển khai 10 chương trình quan trắc (3 
chương trình quan trắc 03 vùng KTTĐ, 7 
chương trình quan trắc LVS) với tần suất 4 
- 5 đợt/năm.

Chương trình quan trắc của địa phương: 
hàng năm, các tỉnh, thành phố đều có nguồn 
kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho 
hoạt động QTMT trên địa bàn tỉnh, trong đó 
bao gồm việc quan trắc tại khu vực đô thị với 
tần suất trung bình từ 4 - 6 đợt/năm. Theo số 
liệu thống kê, những địa phương có nguồn 
khi phí dành cho quan trắc khá cao và được 
duy trì ổn định như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng, 
Đồng Nai, Bình Dương… 

Nguồn: TCMT, 2016
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trường không khí đô thị để công bố thông 

tin cho cộng đồng chưa thể triển khai được.

Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí đầu 

tư cho hoạt động quan trắc môi trường cả 

ở cấp TW và địa phương còn thấp, chưa 

đáp ứng yêu cầu đặt ra, các chương trình 

quan trắc định kỳ hàng năm thực hiện cũng 

chỉ được duy trì giới hạn từ 4 - 6 đợt/năm, 

số lượng thông số quan trắc cũng hạn chế. 

Điều này đã dẫn đến việc theo dõi diễn biến 

chất lượng môi trường chưa được đầy đủ 

và toàn diện. Nhiều trạm quan trắc tự động 

do không đủ kinh phí bảo dưỡng, thay thế 

thiết bị định kỳ, dẫn đến vận hành không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, số liệu không 

đầy đủ hoặc không đảm bảo độ tin cậy. 

Thậm chí, có những trạm đã phải dừng vận 

hành một phần hoặc toàn bộ trạm.

Vấn đề công bố thông tin về môi 

trường đã và đang được triển khai dưới 

nhiều hình thức và tiếp tục được đa dạng 

hóa trong điều kiện công nghệ thông tin 

ngày càng phát triển như các hình thức 

công bố thông tin trực tuyến, bảng điện tử, 

các trang thông tin điện tử... Song song với 

đó là các hình thức truyền thống như công 

bố, công khai báo cáo HTMT quốc gia, chất 

lượng môi trường nước các LVS chính, 

chất lượng môi trường không khí tại một 

số tỉnh, thành phố... Trong thời gian qua, 

TCMT đã công bố trực tuyến chất lượng 

môi trường nước của Thái Nguyên, Bắc 

Ninh, Hà Nam, Huế và Bình Dương trên 

trang thông tin điện tử thông qua chỉ số chất 

lượng nước (WQI); chất lượng môi trường 

không khí của Tp. Hà Nội, Đà Nẵng và Nha 

Trang thông qua chỉ số chất lượng không khí 

(AQI) và có những khuyến cáo về mức độ 

ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

7.5. NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HUY 
ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG 
ĐỒNG 

7.5.1. Nâng cao nhận thức cộng đồng

Ở khu vực đô thị, do được tiếp cận 

với các nguồn thông tin đa dạng dưới nhiều 

hình thức, phần lớn cộng đồng dân cư có 

trình độ dân trí tốt. Chính vì vậy, vấn đề 

nhận thức của cộng đồng đối với công tác 

BVMT cũng tốt hơn rất nhiều các khu vực 

khác. Đồng thời, các đối tượng cộng đồng 

ở khu vực đô thị cũng có nhu cầu, yêu cầu 

về thông tin môi trường cao hơn các khu 

vực khác. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, các 

hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin, 

trong đó có thông tin về môi trường ở khu 

vực đô thị cũng được đa dạng hóa và ngày 

càng được tăng cường với các hình thức 

ứng dụng mới trong công nghệ thông tin, 

hiện đại hơn, đa dạng và thu hút hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những người 

dân có ý thức BVMT, vẫn còn một bộ phận 

không nhỏ chưa quan tâm đến vấn đề này 

và có những hành vi gây tác động xấu đến 

môi trường. Chính vì vậy, cần tiếp tục có 

những hình thức tiếp cận, phổ biến thông 

tin nhằm nâng cao nhận thức cũng như 

thay đổi hành vi của nhóm đối tượng này 

trong cộng đồng dân cư.
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7.5.2. Huy động sự tham gia của 
cộng đồng

Huy động sự tham gia của cộng 
đồng vào công tác BVMT có thể dưới nhiều 
hình thức: thông qua việc tham gia ý kiến, 

tham vấn đối với các vấn đề, nội dung về 

BVMT có liên quan trực tiếp đến đời sống 

sinh hoạt của người dân; thực hiện giám 

sát về hoạt động BVMT của các tổ chức, cá 

nhân ngay tại khu vực sinh sống. Đặc biệt, 

ở khu vực đô thị, việc huy động sự tham gia 

của các doanh nghiệp, công ty đầu tư tài 

chính cho các dự án, chương trình BVMT là 

một trong những vấn đề được ưu tiên thúc 

đẩy. Chính vì vậy, hành lang pháp lý thúc 

đẩy xã hội hóa công tác BVMT trong những 

năm gần đây tiếp tục được điều chỉnh, bổ 

sung và phát huy hiệu quả như chính sách 

về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT15 ban 

hành năm 2014. Đặc biệt, Luật BVMT năm 

2014 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật16 

đã có những quy định về khuyến khích xã 

hội hóa công tác BVMT, trong đó có những 

quy định phát triển dịch vụ môi trường 

thông qua hình thức đấu thầu và hợp tác 

công tư. Các văn bản được ban hành đã có 

nhiều quy định về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện công 

tác BVMT (về đất đai, thuế, phí, tài chính, 

15. Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP; 
Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT
16. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT năm 2014

quảng bá sản phẩm,…) phù hợp hơn với 

thực tiễn. 

Cho đến nay, nhiều loại hình đầu tư 

phát triển vào lĩnh vực môi trường từ nhiều 

nguồn vốn được các tổ chức và cá nhân 

tham gia, bước đầu hình thành hệ thống 

dịch vụ môi trường ngoài công ích. Một 

số loại hình dịch vụ môi trường phát triển 

mạnh như: thu gom, vận chuyển rác thải, 
cơ sở xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển 
CTR nguy hại (kể cả chất thải y tế); XLNT 
sinh hoạt tập trung; XLNT sinh hoạt quy 
mô nhỏ phân tán,… Hiện nay, Thủ tướng 
Chính phủ đang xem xét để ban hành 
Khung chính sách, pháp luật về phát triển 
dịch vụ môi trường ở Việt Nam, Đề án phát 
triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi 
trường đến năm 2020 và một số cơ chế, 
chính sách tài chính phát triển dịch vụ môi 
trường ở Việt Nam.

Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng vẫn 
chưa được phát huy một cách đầy đủ. Hoạt 
động BVMT của cộng đồng còn nhiều hạn 
chế, nhiều nơi mang tính hình thức, thường 
không được đánh giá đúng mức và không 
được sự ủng hộ rộng rãi, thường xuyên. 
Nhiều lĩnh vực mặc dù đã có chủ trương xã 
hội hóa, song sự tham gia của cộng đồng 
còn rất hạn chế.



những vấn đề môi trường                  
đô thị nổi cộm                         

và đề xuất giải pháp

Chương

8
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 NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NỔI CỘM                             
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

8.1. NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ 
THỊ NỔI CỘM

8.1.1. Ô nhiễm bụi tại các khu vực đô 
thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao

Tại các đô thị lớn, chất lượng không 
khí không có nhiều cải thiện so với giai đoạn 
trước. Ô nhiễm bụi tiếp tục có xu hướng 
duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt là các khu 
vực gần các trục giao thông hay các khu 
vực có hoạt động công nghiệp. Trong giai 
đoạn vừa qua, môi trường không khí đô thị 
còn chịu tác động bởi hoạt động cải tạo, 
xây dựng mới các tuyến quốc lộ, hệ thống 
đường giao thông nội thành, nội thị, việc 
xây dựng mới hàng loạt các khu đô thị... 
Các hoạt động này đã phát tán một lượng 
bụi lớn vào môi trường, gây ô nhiễm không 
khí các khu vực lân cận. Tại khu vực nội 
thành, nội thị của các đô thị lớn như Hà 
Nội, Tp. Hồ Chí Minh, số ngày trong năm có 
nồng độ bụi PM10, PM2,5 vượt ngưỡng cho 
phép của QCVN 05:2013/BTNMT chiếm tỷ 
lệ hơn 20% tổng số ngày trong năm. Đối 
với các đô thị khu vực miền Bắc, số ngày 
có nồng độ bụi cao thường tập trung vào 
các tháng mùa đông.

8.1.2. Ô nhiễm môi trường nước tại 
các sông hồ, kênh rạch nội thành, 
nội thị vẫn diễn biến phức tạp

Trong những năm gần đây, với 
những nỗ lực cố gắng cải thiện chất lượng 

nước và cảnh quan môi trường các tuyến 
kênh, rạch, hồ trong nội thành, nội thị của 
một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, chất lượng nước 
của một số khu vực đã được cải thiện. Tuy 
nhiên, ô nhiễm nước mặt tại các khu vực 
hồ, kênh, rạch trong nội thành, nội thị vẫn 
đang là vấn đề nổi cộm của một số tỉnh, 
thành phố. Nhiều sông nội thành vẫn là các 
kênh dẫn nước thải, các sông lớn chảy qua 
các khu vực nội đô chất lượng nước cũng 
bị suy giảm. Môi trường nước chủ yếu bị ô 
nhiễm các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và 
ô nhiễm vi sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do 
các khu vực này phải tiếp nhận một lượng 
lớn nước thải sinh hoạt đô thị chưa được 
xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu.

8.1.3. Vấn đề úng ngập tại các đô thị 
có xu hướng mở rộng và gia tăng

Trong thời gian qua, tình trạng úng 
ngập tại nhiều đô thị không những không 
được cải thiện mà còn có xu hướng mở 
rộng và gia tăng. Nguyên nhân chính là 
do các khu vực nội thị cũ đều được xây 
dựng thêm nhiều nhà cao tầng trên cơ sở 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ ngày càng 
xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, nâng 
cấp cải thiện tương xứng với yêu cầu phát 
triển; các khu vực đô thị mới, mở rộng với 
những quy hoạch không tính toán đầy đủ 
việc tiêu thoát nước tổng thể cho cả vùng, 
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dẫn đến các khu đô thị mới ngăn cản hoặc 
làm chậm tốc độ thoát nước của các khu 
đô thị cũ. Cùng với đó  những ảnh hưởng 
của BĐKH, diễn biến bất thường của thiên 
tai, thời tiết khiến tình trạng úng ngập tại 
các đô thị diễn ra thường xuyên hơn với 
mức độ ngày càng trầm trọng. Đặc biệt, tại 
các đô thị ven biển, do chịu thêm tác động 
của triều cường nên tình trạng úng ngập 
không chỉ phổ biến mà còn kéo dài hơn các 
đô thị khác. Điển hình như tại Tp. Hồ Chí 
Minh, trong thời gian gần đây, úng ngập do 
triều cường diễn ra nhiều hơn, phạm vi úng 
ngập cũng mở rộng hơn, mức độ nghiêm 
trọng có xu hướng tăng lên.

8.1.4. Suy giảm mực nước dưới đất 
tại các đô thị khu vực đồng bằng 
và xâm nhập mặn tại các đô thị ven 
biển đang trở nên phổ biến

Do khai thác sử dụng chưa hợp lý, 
tài nguyên nước dưới đất đang có xu hướng 
suy giảm về trữ lượng với mực nước xuống 
thấp. Vấn đề này tập trung tại các khu vực 
đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ 
(một số khu vực nội thành Hà Nội, thị trấn 
Thanh Miện - Hải Dương, Quận 12 - Tp. Hồ 
Chí Minh, Tp. Sóc Trăng - Sóc Trăng).

Tại các đô thị ven biển, do chịu tác 
động của diễn biến BĐKH, do vấn đề xâm 
nhập mặn diễn ra ngày càng phổ biến và 
mở rộng phạm vi vào sâu trong đất liền, môi 
trường nước (nước mặt, nước dưới đất), 
môi trường đất tại các đô thị ven biển đã bị 
nhiễm mặn tại nhiều khu vực, tập trung ở 
vùng DHMT, hạ lưu sông Đồng Nai và các 
đô thị ven biển vùng ĐBSCL.

8.1.5. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được 
xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh môi 
trường còn thấp, công nghệ xử lý còn 
lạc hậu và chưa phù hợp với điều 
kiện thực tế

Tại hầu hết các khu vực đô thị, tỷ 
lệ thu gom CTR luôn đạt khá cao và tăng 
hàng năm. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt 
đô thị trung bình là 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ 
CTR được xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh 
môi trường còn khá thấp. Công nghệ xử lý 
CTR đô thị hiện nay vẫn tập trung chủ yếu 
là chôn lấp và đốt. Phần lớn các bãi chôn 
lấp tiếp nhận CTR đô thị đều chưa đảm bảo 
điều kiện vệ sinh môi trường, rất nhiều trong 
số đó là bãi rác tạm, lộ thiên, thường trong 
tình trạng quá tải, không có hệ thống thu 
gom, xử lý nước rỉ rác... đang là nguồn gây 
ô nhiễm tới môi trường đất, nước, không 
khí khu vực lân cận, thậm chí ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống 
cộng đồng dân cư xung quanh. Một số địa 
phương đầu tư các lò đốt CTR công suất 
nhỏ, do chưa được kiểm soát chất lượng 
và yêu cầu kỹ thuật vận hành nên đây cũng 
là nguồn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
thứ cấp do khí thải độc hại trong quá trình 
đốt, vận hành lò.

8.1.6. Vấn đề quy hoạch phát triển đô 
thị theo hướng phát triển bền vững, 
gắn với bảo vệ môi trường vẫn đang 
đứng trước nhiều thách thức

Mặc dù ở cấp quốc gia và địa 
phương đều đã xây dựng và phê duyệt 
các quy hoạch phát triển đô thị; tuy nhiên, 
tại nhiều địa phương, phát triển đô thị còn 
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mang tính tự phát, chưa được kiểm soát 
chặt chẽ theo quy hoạch và kế hoạch. Thực 
tế hiện nay cho thấy, số lượng đô thị tăng 

lên nhưng chất lượng của các đô thị chưa 

được quan tâm đúng mức. Hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng 

bộ và bị quá tải. Chất lượng kết cấu hạ tầng 

tại các đô thị còn thấp. Chính vì vậy, việc 

cải thiện, nâng cấp hạ tầng đô thị, đặc biệt 

đối với các đô thị có mật độ dân số lớn như 

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh là những thách 

thức không nhỏ trong quy hoạch, phát triển 

đô thị.

Để hướng đến quy hoạch, xây dựng 

đô thị xanh theo các tiêu chí: không gian 

xanh, công trình xanh, giao thông xanh; 

công nghiệp xanh; chất lượng môi trường 

đô thị xanh; bảo tồn cảnh quan thiên nhiên... 

còn cần một lộ trình dài trong thời gian tới.

8.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

8.2.1. Các giải pháp ưu tiên giải 
quyết những vấn đề môi trường nổi 
cộm khu vực đô thị

Ô nhiễm môi trường đô thị đã và 

đang tiếp tục là vấn đề môi trường nổi cộm 

trong nhiều năm. Chính vì vậy, từng bước 

khắc phục ô nhiễm tại các khu vực trọng 

điểm, cải thiện chất lượng môi trường, kiểm 

soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm 

môi trường đô thị là những nội dung cần 

được ưu tiên giải quyết. Theo đó, những 

giải pháp ưu tiên được đề xuất bao gồm:

Kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu 
các nguồn phát tán bụi và khí thải

Tăng cường kiểm tra, giám sát các 
công trình xây dựng, đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường nhằm kiểm soát việc phát 
tán bụi tại các địa điểm thi công xây dựng, 
trên các tuyến đường vận tải vật liệu xây 
dựng và cả các phương tiện chuyên chở 
vật liệu xây dựng.

Quy hoạch hợp lý các tuyến giao 
thông trong các khu vực nội đô. Nâng cấp 
chất lượng đường giao thông đô thị.

Tăng cường phun nước, quét 
đường, kiểm tra chặt chẽ việc rửa sạch, vệ 
sinh các phương tiện trước khi đi vào khu 
vực nội đô.

Tiếp tục khuyến khích cộng đồng dân 
cư sử dụng nhiên liệu sạch trong sinh hoạt.

Đảm bảo duy trì diện tích cây xanh 
đô thị, đáp ứng tỷ lệ theo tiêu chuẩn đô thị 
tương ứng.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý 
loại bỏ các phương tiện giao thông đã hết 
niên hạn sử dụng (nhất là các xe tải, xe 
chở khách cũ). Đẩy mạnh các chương trình 
kiểm tra định kỳ khí thải từ các phương tiện 
giao thông.

Xử lý triệt để và di dời các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi 
khu dân cư. Có hệ thống giám sát, kiểm 
soát khí thải ống khói đối với các cơ sở 
công nghiệp tại các khu vực lân cận.

Giảm thiểu khí thải từ hoạt động xử 
lý CTR tại các bãi chôn lấp. Nghiên cứu 
ứng dụng trên diện rộng việc sản xuất các 
chế phẩm từ chất thải hoạt động trồng trọt 
(rơm rạ) nhằm giảm thiểu ô nhiễm khói mù.
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Nạo vét, khơi thông dòng chảy 
các sông, kênh mương nội thành; tăng 
cường xử lý nước thải đô thị

Từng bước cải tạo, khắc phục ô 
nhiễm tại các sông, hồ, kênh mương nội 
thành bằng các biện pháp như nạo vét, 
khơi thông, tăng khả năng lưu thông dòng 
chảy tại các sông, kênh mương nội thành.

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng 
và vận hành hiệu quả các công trình XLNT 
sinh hoạt đô thị; yêu cầu lắp đặt và kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống 
XLNT của các cơ sở sản xuất; xử lý triệt để 
các cơ sở có nguồn nước thải gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng.

Đối với các hồ nội thành, cần tiếp 
tục triển khai các biện pháp khắc phục, 
cải thiện tình trạng ô nhiễm như xây dựng 
hệ thống cống xung quanh hồ để thu gom 
nước thải sinh hoạt, dịch vụ; cải tạo, đảm 
bảo vệ sinh lòng hồ, tăng cường quá trình 
tự làm sạch trong hồ...

Cải thiện, nâng cấp hệ thống thoát 
nước tại các đô thị

Tháng 4 năm 2016, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh định 
hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN 
Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 20501. Theo đó, các giải pháp tổng thể 
và chi tiết đối với việc nâng cấp hệ thống 
thoát nước tại các đô thị như bổ sung công 
trình tách nước thải đối với các đô thị đã có 
hệ thống thoát nước chung, xây dựng hệ 
thống thoát nước riêng đối với các đô thị 

1. Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước 
đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2050

mới; nước mưa được thu gom, xử lý và tái 

sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu 
quả các ao hồ để điều hòa nước mưa, góp 
phần giảm úng ngập cục bộ cho các đô thị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh nghiên 
cứu, áp dụng mô hình quản lý thoát lũ đa 
chức năng và đề xuất các giải pháp phòng 
chống ngập úng đô thị khẩn cấp, phù hợp 
với các kịch bản BĐKH.

Tăng cường việc quản lý phối hợp 
giữa các ngành giao thông công chính, xây 
dựng và một số ngành có liên quan khác 
trong giải quyết các vấn đề về thoát nước 
đô thị. 

Hạn chế khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; điều chỉnh phương án sử dụng 
nước và xây dựng hệ thống dẫn nước 
ngọt nhằm hạn chế tác động của xâm 
nhập mặn tại các đô thị ven biển

Nâng cao hiệu quả khai thác và sử 
dụng nước dưới đất, trong đó, cần xem 
xét, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử 
dụng nước dưới đất tại các khu vực đô thị. 
Thường xuyên rà soát để xây dựng danh 
sách các vùng cấm và hạn chế khai thác 
sử dụng nước dưới đất nhằm tăng khả năng 
phục hồi trữ lượng nước dưới đất, giảm nguy 
cơ sụt lún. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả việc 
cấp phép khai thác và sử dụng nguồn nước 
dưới đất.

Đối với các khu vực đô thị ven biển, 
cần xây dựng các giải pháp thích nghi và 
ứng phó đối với vấn đề xâm nhập mặn như 
thay đổi phương án khai thác sử dụng nguồn 
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nước đã bị nhiễm mặn, sử dụng cho những 
mục đích phù hợp. Bên cạnh đó, tùy theo 
nguồn lực và khả năng đáp ứng thực tế, xây 
dựng hệ thống kênh dẫn nước ngọt, đê ngăn 
mặn đối với các khu vực trọng điểm nhằm 
hạn chế tác động của xâm nhập mặn.

Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý 
CTR; nghiên cứu, đầu tư các công nghệ 
xử lý CTR phù hợp với điều kiện nước ta 
cùng với khuyến khích sản xuất và tiêu 
dùng các sản phẩm sạch, thân thiện với 
môi trường

Tăng cường năng lực thu gom, xử 
lý CTR thông qua việc tiếp tục đa dạng hóa 
các hình thức thu gom, xử lý; đẩy mạnh 
việc huy động, khuyến khích sự tham gia 
của các đơn vị, tổ chức tư nhân tham gia. 
Tăng cường năng lực cho các cơ quan 
quản lý CTR, đặc biệt ở cấp cơ sở. Tiếp 
tục điều chỉnh các hình thức phân loại rác 
thải tại nguồn cho phù hợp với điều kiện, lối 
sống của dân cư để mở rộng việc triển khai 
trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao 
hiệu quả xử lý chất thải.

Tiếp tục nghiên cứu và sớm có 
những quy định, hướng dẫn đối với việc 
đầu tư, áp dụng và vận hành các công nghệ 
mới, phù hợp với điều kiện hiện nay trong 
xử lý CTR đô thị.

Khuyến khích, thay đổi hành vi, xây 
dựng lối sống thân thiện đối với môi trường 
của người dân. Thực hiện các chương trình 
thúc đẩy người dân mua các sản phẩm có ít 
bao bì, tái sử dụng các túi đựng nhiều lần, 
sử dụng các loại bao bì dễ phân hủy trong 
tự nhiên, nói không với túi nilon khó phân 

hủy. Cung cấp thông tin cho người tiêu dùng 

sử dụng các đồ dùng, vật dụng một cách 

hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần xây dựng 

chính sách yêu cầu, khuyến khích, ký kết 

các thỏa ước giữa cơ quan quản lý với các 

hiệp hội, các công ty sản xuất bao bì nhằm 

xây dựng và thực hiện theo lộ trình việc cắt 

giảm lượng sản phẩm không thân thiện với 

môi trường, đồng thời, nghiên cứu chế tạo 

những sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Nghiên cứu và tăng cường việc tái sử 
dụng CTR từ hoạt động xây dựng.

Từng bước triển khai quy hoạch 
phát triển đô thị đảm bảo tính đồng bộ 
và hiệu quả

Trước hết, phải nâng cao năng lực 

cho các đơn vị có liên quan để có thể đáp 

ứng nhanh kế hoạch triển khai quy hoạch 

phát triển đô thị. Cần đảm bảo việc thực 

hiện song song quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 

với việc nâng cao chất lượng môi trường 

sống cho dân cư đô thị. Trong thời gian 

trước mắt, cần xác định và thực hiện các 

dự án ưu tiên 5 -10 năm, tạo đà cho phát 

triển đô thị. Các mục tiêu lâu dài cần đảm 

bảo thực hiện theo đúng lộ trình.

Thiết lập cơ chế để các đơn vị có 

liên quan thường xuyên phối hợp, tránh tình 

trạng chồng lấn hay sự chia cắt giữa các 

ngành, các địa phương, vì việc triển khai quy 

hoạch cần sự phối hợp tham gia của toàn 

xã hội. 

Đối với vấn đề theo dõi, giám sát 

đánh giá, điều chỉnh quy hoạch, hàng năm 

cần có các cuộc họp giữa cơ quan quản lý 
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quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, chính 
quyền địa phương và các bên liên quan (nhà 
đầu tư, người dân trong khu quy hoạch) để 

đánh giá tiến độ thực hiện, các thành công, 

hạn chế và biện pháp bổ sung khắc phục.

8.2.2. Các giải pháp về bảo vệ môi 
trường đô thị

Để khắc phục những hạn chế, chủ 

động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu 

ô nhiễm, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 

số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về 

BVMT. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa 

phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm 

Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Chỉ thị xác định, 

BVMT là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình 

phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân 

dân; thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu 

cầu về BVMT; không cho phép đầu tư vào 

các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ 

lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 

trường. Các địa phương cần khẩn trương 

ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết 

chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành 

động về BVMT. Chủ tịch UBND các cấp 

phải chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn 

đề môi trường trên địa bàn. Bộ TN&MT có 

trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật 

về BVMT của các Bộ, ngành, địa phương. 

Trên tinh thần của Chỉ thị, những 

nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến BVMT khu 

vực đô thị cần triển khai thực hiện bao gồm:

Hoàn thiện các chính sách, pháp 
luật về bảo vệ môi trường đô thị và quy 
hoạch đô thị gắn với phát triển bền vững

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện 
các chính sách, văn bản, quy định về BVMT 
đô thị, trước mắt, tập trung rà soát, sửa đổi 
các quy định về BVMT đô thị trong các luật 
về môi trường, thuế, ngân sách, đầu tư, xây 
dựng, năng lượng... bảo đảm thống nhất, 
đáp ứng yêu cầu BVMT đô thị.

Rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật BVMT, khắc phục những bất cập 
hiện nay, trong đó bao gồm các quy định về 
công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện 
pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát các hoạt 
động xả thải. 

Quy định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư xử 
lý ô nhiễm môi trường đối với các loại hình 
dự án đầu tư; đề xuất giá dịch vụ trong xử 
lý chất thải, đặc biệt là CTR.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW ương cần sớm ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa 
phương, ưu tiên giải quyết tập trung vào 
các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao, 
các đô thị đông dân cư.

Rà soát và phê duyệt lại quy hoạch 
quản lý phát triển đô thị theo các tiêu chí  
xây dựng đô thị xanh, đặc biệt chú trọng 
đến việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 
đô thị (giao thông, thoát nước, XLNT sinh 
hoạt, xử lý CTR) phải đi trước và có tính 
toán đầy đủ đến các tác động tổng thể 
trong mối liên hệ với các khu vực xung 
quanh; quản lý chặt chẽ việc phát triển đô 
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thị đúng quy hoạch, hạn chế việc bổ sung 
quy hoạch; mỗi khi cần thiết bổ sung, thay 
đổi quy hoạch phải bắt buộc tính toán lại 
một cách tổng thể tất cả các tác động đến 
môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa, 
kiểm soát ô nhiễm

Rà soát, đánh giá tác động môi 
trường, công trình, biện pháp BVMT của 
các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm 
môi trường, đặc biệt các dự án ở gần các 
khu vực đô thị, tập trung đông dân cư hay 
có hệ sinh thái nhạy cảm. Tập trung thanh 
tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng 
nước thải từ 200 m3/ngày đêm.

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá, 
phân loại các nguồn thải, xây dựng hệ cơ 
sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải. 

Tiếp tục tăng cường hệ thống 
quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các 
vùng KTTĐ, các khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW tập trung xử lý triệt để, di dời 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng ra khỏi khu dân cư; xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung cho các khu 
đô thị, khu dân cư tập trung; hoàn thành 
việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo 
thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải 
rắn; tổ chức thực hiện ngay các quy hoạch 
đã được duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh 
vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô 
nhiễm tồn lưu trên địa bàn, đặc biệt là các 
khu vực gần hoặc nằm trong khu vực dân 
cư, đô thị.

Nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước và huy động nguồn lực cho bảo vệ 
môi trường đô thị

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức 
bộ máy quản lý nhà nước về BVMT nói 
chung, môi trường đô thị nói riêng từ TW 
đến địa phương, trọng tâm trước mắt là 
tại cấp chính quyền đô thị ở cơ sở (cấp 
phường, quận) để nâng cao hiệu lực thi 
hành của các văn bản pháp luật về vệ sinh, 
môi trường đô thị. Tăng cường đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ 
quản lý môi trường, phát huy hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp môi trường 
và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
BVMT.

Tăng cường huy động và sử dụng 
hiệu quả các nguồn đầu tư tài chính đối 
với công tác bảo vệ môi trường đô thị

Tăng cường và đa dạng hóa nguồn 
lực tài chính cho BVMT đô thị, có quy định 
cụ thể về ưu tiên bố trí chi từ nguồn đầu tư 
phát triển để tập trung đầu tư xây dựng các 
khu xử lý CTR tập trung, nước thải sinh hoạt 
tập trung; khắc phục, cải tạo hồ, ao, kênh, 
mương, sông chảy qua các đô thị, khu dân 
cư bị ô nhiễm, khu vực bị nhiễm độc hóa 
chất, thuốc BVTV, Dioxin trong chiến tranh. 
Trọng tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách 
huy động nguồn lực từ các thành phần kinh 
tế, xã hội hóa hoạt động BVMT. Quán triệt, 
vận dụng có hiệu quả và cụ thể hoá các 
nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi 
phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và 
phục hồi môi trường; người được hưởng 
lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa 
vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài 
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nguyên và BVMT. Thực hiện tốt chính sách 
khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp 
và người dân tham gia hoạt động BVMT. 

Phát huy vai trò của KH&CN và 
tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc 
tế, chính phủ các nước về BVMT. Thúc đẩy 
đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng 
thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng 
lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít 
chất thải và cácbon thấp; nghiên cứu phát 
triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
tiên tiến cho BVMT; trong đó, chú trọng đến 
các giải pháp phi công trình. Xây dựng và 
thực hiện chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước phục vụ thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 
về BVMT đô thị.

Đẩy mạnh huy động sự tham gia 
của cộng đồng trong bảo vệ môi trường 
đô thị

 Hoàn thiện các chính sách huy 
động cộng đồng tham gia công tác quản lý 
môi trường, giám sát thực thi pháp luật về 
BVMT, đặc biệt là vấn đề phát thải bụi từ 
các công trường xây dựng và xe vận tải. 
Có quy định cụ thể về thẩm quyền, quyền 
lợi và nghĩa vụ của cộng đồng, của các tổ 
chức xã hội ở cấp cơ sở.

 Đa dạng hóa hình thức truyền thông 
tại các đô thị, nhằm thu hút sự tham gia của 
cộng đồng dân cư đô thị, đặc biệt là kênh 
thông tin điện tử, sử dụng các công cụ ứng 
dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu 
quả truyền thông.

 Thiết lập các nhóm, mạng lưới 
truyền thông về môi trường, thiết lập cơ chế 
chia sẻ thông tin, nâng cao kỹ năng truyền 
thông cho những người tham gia. 

Nguồn: Vũ Đức Linh



kết luận và kiến nghị
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KẾT LUẬN 

Cùng với tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các đô thị nước ta đang tiếp tục gia tăng 
cả về số lượng và quy mô. Bên cạnh những thành tựu KT - XH đạt được, áp lực từ các hoạt 
động phát triển đã và đang tiếp tục gây sức ép lớn đối với công tác BVMT đô thị. Trong những 
năm qua, công tác quản lý môi trường đô thị luôn được đẩy mạnh. Các chính sách, quy định 
pháp luật về BVMT đô thị tiếp tục được hoàn thiện, vấn đề đầu tư, huy động các nguồn lực 
trong BVMT tiếp tục được tăng cường. Nhiều dự án, chương trình cải thiện chất lượng môi 
trường, khắc phục ô nhiễm đã được triển khai, chất lượng môi trường không khí, nước tại một 
số đô thị cũng đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 
tồn tại những hạn chế, thách thức trong công tác quy hoạch, kiểm soát ô nhiễm, đặc biệt là 
tại các đô thị lớn. 

Qua các phân tích, đánh giá cho thấy, giai đoạn 2012 – 2016, môi trường đô thị nổi cộm 
lên một số vấn đề gồm: ô nhiễm bụi tại các khu vực đô thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao; 
ô nhiễm môi trường nước tại các kênh rạch nội thành, nội thị, vấn đề úng ngập tại các đô thị 
có xu hướng mở rộng và gia tăng; tại các đô thị ven biển và vùng đồng bằng, suy giảm mực 
nước dưới đất cũng đang trở nên phổ biến; tỷ lệ CTR đô thị được xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ 
sinh môi trường còn thấp, công nghệ xử lý còn lạc hậu và chưa phù hợp với điều kiện thực tế; 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở đô thị với sự gia tăng diện tích đất phi nông nghiệp, gia 
tăng nhu cầu phát triển hạ tầng khiến cho vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát 
triển bền vững, gắn với BVMT vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Ô nhiễm môi trường đô 
thị bên cạnh những tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, còn dẫn đến những thiệt hại 
về kinh tế, cảnh quan môi trường và gây ra những xung đột về môi trường.

Để đáp ứng yêu cầu BVMT đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các Bộ ngành, đặc biệt là các địa phương trong 
công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị, xác định rõ, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi 
môi trường. Trên cơ sở các định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đã được Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng các 
nhóm giải pháp nhằm tăng cường các nguồn lực BVMT đô thị hướng tới mục tiêu phát triển 
đô thị xanh, sạch và bền vững.
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Từ các kết quả và nhận định của Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016, 

Bộ TN&MT kiến nghị:

Kiến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ:

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về BVMT nói chung, trong đó có BVMT đô 

thị một cách hệ thống và đồng bộ. Sửa đổi các quy định về BVMT trong các luật về môi trường, 

tài nguyên, đầu tư, xây dựng, thuế, ngân sách, khoa học và công nghệ, năng lượng… bảo 

đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu BVMT.

2. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường đô thị.

3. Định hướng các giải pháp ưu tiên đối với nhóm các đô thị lớn cũng như các đô thị 

đặc trưng như đô thị ven biển, đô thị vùng núi để có những quyết sách phù hợp.

4. Đẩy mạnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ trong công tác quản lý CTR đô thị và 

xử lý nước thải đô thị; cơ chế hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ môi trường đô thị. 

5. Tăng tỷ lệ chi cho sự nghiệp BVMT lên mức 1,5% tổng chi ngân sách để đảm bảo 

yêu cầu trong giai đoạn mới.

Kiến nghị đối với các Bộ ngành và địa phương:

1. Các bộ ngành và địa phương triển khai các chính sách, quy định pháp luật về BVMT 

đô thị một cách hiệu quả; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành các quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao 

và các đô thị đông dân cư.

2. Tập trung giải quyết từng bước các vấn đề môi trường nổi cộm tại các đô thị, khoanh 

vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Các bộ ngành và địa phương tập 

trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, 

chuyển vào các KCN. 

3. Tăng cường triển khai các hoạt động quản lý, kiểm soát và xử lý chất thải khu vực 

đô thị. Bộ Xây dựng sớm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, 

giá dịch vụ trong xử lý CTR sinh hoạt. Các địa phương hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê 

duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý CTR.

4. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; quy hoạch đô thị theo hướng phát 

triển đô thị xanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và BVMT. Xây dựng các mô hình 

điểm về quản lý và BVMT đô thị để phát huy và nhân rộng trên phạm vi cả nước.
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5. Các Bộ, ngành, địa phương khuyến khích, xây dựng quy chế quản lý nhằm huy động 

sự tham gia của cộng đồng trong BVMT đô thị; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân 

tham gia BVMT, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động BVMT; 

chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác BVMT.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án XLNT, 

CTR đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bộ Tài chính xây dựng phương án bảo đảm 

kinh phí cho BVMT nói chung, trọng tâm cho môi trường đô thị, đảm bảo tăng dần tỷ lệ chi 

ngân sách cho BVMT theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; tính đúng, tính đủ giá dịch vụ 

môi trường.



sự cố môi trường                 
nổi cộm trong năm 2016 và 
một số bài học kinh nghiệm

Phụ chương
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SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG NỔI CỘM TRONG NĂM 2016                        
VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN 
TRUNG DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
CỦA CÔNG TY FORMOSA HÀ TĨNH 

Ngày 6/4/2016, trên vùng biển cảng 

Vũng Áng thuộc địa phận thị xã Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh đã xảy ra hiện tượng một số loại 

thủy sản bị chết. Ngay sau đó, hiện tượng 

thuỷ sản chết lan trên diện rộng, bắt đầu 

từ vùng ven biển Hà Tĩnh, sau đó lan dọc 

ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị 

và Thừa Thiên Huế. Sự cố này đã gây ra 

những thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi 

trường. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng 

nhất là ngành thủy sản, tiếp đến là hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ, du lịch và đời 

sống sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi có thông tin về sự cố, 

dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ ngành có liên quan đã cùng tham 

gia phối hợp tìm hiểu nguyên nhân, đánh 

giá, xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm 

môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển 

trường tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung. Kết 

quả điều tra nguyên nhân và đánh giá chất 

lượng môi trường biển đã được công bố 

rộng rãi cho cộng đồng.

1.1. Nguyên nhân gây ra sự cố

Nguyên nhân gây ra sự cố môi 

trường làm hải sản chết hàng loạt tại ven 

biển 04 tỉnh miền Trung đã được công bố 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 là do Công ty 

TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa 

Hà Tĩnh (Công ty Formosa) thuộc khu kinh 
tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), trong quá trình thi 
công, vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà 
máy, đã có những vi phạm và để xảy ra sự 
cố, dẫn tới nước thải có chứa độc tố chưa 
được xử lý đạt quy chuẩn xả ra môi trường. 
Nước thải của Công ty Formosa có chứa 
độc tố như phenol, xyanua,… kết hợp với 
hydroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn 
hợp (mixel), có tỷ trọng lớn hơn nước biển, 
theo dòng hải lưu di chuyển theo hướng 
Bắc-Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế, 
là nguyên nhân làm hải sản chết hàng loạt.

Công ty Formosa đã nhận trách 
nhiệm là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi 
trường biển nghiêm trọng, làm hải sản tại 4 
tỉnh miền Trung chết bất thường, thực hiện 
công khai xin lỗi Chính phủ và Nhân dân 
Việt Nam, bồi thường thiệt hại cho người 
dân, khắc phục hậu quả môi trường, cam 
kết không tái phạm việc vi phạm pháp luật 
về môi trường.

Lãnh đạo Công ty Formosa xin lỗi 
nhân dân Việt Nam
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Đến cuối tháng 8/2016, Công ty 

Formosa đã thực hiện đúng cam kết, hoàn 

thành việc chuyển tiền bồi thường cho Việt 

Nam với tổng số tiền là 500.000.000 đô la 

Mỹ (tương đương trên 11.500 tỷ đồng Việt 

Nam); đồng thời nghiêm túc triển khai các 

biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm về bảo 

vệ môi trường.

1.2. Diễn biến môi trường biển sau khi 
xảy ra sự cố

Về việc đánh giá màng bám hệ keo 

sắt hấp phụ các độc tố Phenol, Xyanua,… 

được thực hiện tại 9 khu vực có rạn san 

hô và các dạng nền đáy khác trong vùng 

biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 

với tổng cộng 63 điểm khảo sát. Kết quả 

cho thấy, thời điểm tháng 7/2016 vẫn còn 

hiện tượng lớp màng màu vàng dưới đáy 

biển, tuy nhiên lớp màng bám này đã giảm 

đi nhiều so với thời điểm tháng 4 và 5/2016. 

Hàm lượng Phenol trong màng bám hệ keo 

sắt ở 9 khu vực được khảo sát đã giảm 

mạnh trong giai đoạn tháng 6 và 7/2016. 

Nhiều nơi hàm lượng Phenol đã giảm trên 

90% so với tháng 4 và 5/2016.

Về chất lượng môi trường nước 

biển và trầm tích biển: Thời điểm tháng 

6-7/2016, đối chiếu với QCVN 10-MT:2015/

BTNMT về chất lượng nước biển và QCVN 

43:2012/BTNMT về chất lượng trầm tích 

cho thấy, hầu hết các thông số đều nằm 

trong giới hạn cho phép. Chỉ còn một số 

khu vực như Sơn Dương - Hà Tĩnh (diện 

tích khoảng 300 km2), cửa Nhật Lệ - Quảng 

Bình (diện tích khoảng 330 km2), hòn Sơn 

Trà - Thừa Thiên Huế (diện tích khoảng 160 

km2) có một số thông số môi trường trong 

nước biển cao hơn so với các khu vực khác. 

Đến tháng 9/2016, kết quả quan trắc của 

cho thấy tất cả các thông số đều nằm trong 

giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/

BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng nuôi 

trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Về các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ 

biển và nguồn lợi hải sản: Sau sự cố, các 

hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn 

lợi hải sản đã có bắt đầu hồi phục. Trên rạn 

san hô đã thấy hiện tượng san hô phục hồi 

tự nhiên từ những tập đoàn đã bị chết từng 

phần và ấu trùng san hô bắt đầu định cư và 

phát triển trên nền đáy rạn. Cá kích thước 

nhỏ và các động vật đáy cỡ lớn khác trên 

các rạn san hô đã có mật độ cao hơn hẳn 

giai đoạn sau khi sự cố xảy ra.

Từ tháng 10/2016 đến thời điểm 

báo cáo (tháng 3/2017), định kỳ 2 tuần/

lần, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị và Thừa Thiên Huế đều thực hiện quan 

trắc chất lượng nước biển tại các bãi tắm 

trên địa bàn. Kết quả báo cáo cho thấy, các 

thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn 

quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, 

đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể 

thao dưới nước.

Như vậy, với sự kiểm soát chặt chẽ 

các nguồn phát thải lớn tại khu vực tỉnh Hà 

Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của 

môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm 

từ sự cố môi trường đã giảm theo thời gian. 

Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả 

các khu vực được quan trắc đã nằm trong 
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giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/

BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, 

thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và 

bảo tồn thủy sinh. Hệ sinh thái rạn san hô, 

cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau 

những tác động của sự cố môi trường bị 

suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và 

quy mô, nay đã từng bước được hồi phục.

1.3. Các hoạt động đang tiếp tục 
triển khai

Hiện nay, Bộ TN&MT tiếp tục phối 

hợp với các địa phương tiếp tục giám sát 

chất lượng môi trường biển, giám sát chặt 

chẽ hoạt động xả thải và việc thực hiện các 

biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm của 

Công ty Formosa. Bộ Y tế  tiếp tục  phối hợp 

với Bộ NN&PTNT thực hiện chương trình 

giám sát định kỳ đối với các hải sản được 

khai thác tại 4 tỉnh miền Trung nhằm đảm 

bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho 

nhân dân. Bộ NN&PTNT tiếp tục phối hợp 

với các địa phương tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn cho người dân trong các hoạt 

động: nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước 

lợ bình thường đối với tất cả các phương 

thức nuôi; khai thác hải sản trên các vùng 

biển; tuyên truyền, hướng dẫn diêm dân 

tham gia sản xuất muối bình thường và lấy 

mẫu giám sát an toàn thực phẩm theo định 

kỳ... Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, 

ngành và địa phương tiếp tục triển khai việc 

bồi thường thiệt hại, hỗ trợ cho người dân 

các khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố môi 
trường này. 

2. MỘT SỐ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG KHÁC 

Trong năm 2016, ở nhiều nơi trên cả 
nước, cũng đã xảy ra khá nhiều vụ việc, sự 
cố về môi trường mà nguyên nhân đều từ 
các hoạt động phát triển công nghiệp, do 
công tác bảo vệ môi trường của các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất còn kém.  

2.1. Ô nhiễm nước sông Bưởi (Thanh 
Hóa) do nước thải sản xuất chưa qua 
xử lý xả ra môi trường

Trong thời gian từ tháng 3 - 4/2016, 
Nhà máy Mía đường Hòa Bình (tỉnh Hòa 
Bình, thượng nguồn sông Bưởi) đã xả 
nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, 
gây ô nhiễm hạ lưu sông Bưởi và làm cá 
sông và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở 
huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Nước 
thải của Nhà máy đã làm nước sông bưởi 
bị ô nhiễm, đổi màu đục, nổi bọt và bốc 
mùi hôi thối. Nước sông ô nhiễm đã đe dọa 
đến nguồn nước sinh hoạt của người dân 
tại 15 xã của huyện Thạch Thành và nguy 
cơ lan đến 7 xã khác của huyện Vĩnh Lộc 
(Thanh Hóa). 

 Cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bưởi
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Kết quả kiểm tra đã xác định, trong 
thời gian từ ngày 15/3 đến ngày 25/4/2016, 
Nhà máy Mía đường Hòa Bình trong quá 
trình vận hành, chạy thử, do chưa có hệ 
thống xử lý nước thải nên đã đã xả thải 
nước thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi 
với lưu lượng khoảng 1.900 m3/ngày đêm. 
Công ty đã nhận trách nhiệm và thực hiện 
việc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho người dân 
chịu thiệt hại.

Trong quá trình kiểm tra các doanh 
nghiệp hoạt động dọc sông Bưởi, cơ quan 
quản lý môi trường tiếp tục phát hiện Nhà 
máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty 
TNHH MTV Tân Hữu Hưng có đường ống 
xả ngầm đường kính 16cm có thể xả nước 
thải trực tiếp ra môi trường. Mặc dù nhà 
máy đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, 
tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải chưa 
đạt yêu cầu, lượng nước thải xả ra sông 
Bưởi khoảng 1.500m3/ngày đêm. 

Theo kết luận của cơ quan quản lý 
môi trường địa phương, cả hai cơ sở này 
đã bị tạm thời đình chỉ hoạt động, cho tới 
khi hoàn thành việc đầu tư xây lắp hệ thống 
BVMT, hệ thống xử lý nước thải theo đúng 
thiết kế được thẩm định.

2.2. Ô nhiễm nước sông Cẩm Đàn 
(Bắc Giang) do nước thải khai thác 
khoáng sản chưa qua xử lý xả thải 
vào sông

Từ năm 2012, nước sông Cẩm Đàn 
- khu vực thôn Đồng Bưa, xã Cẩm Đàn, 
Sơn Động (Bắc Giang) đã bị ô nhiễm nặng, 
gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh 
hoạt của người dân trong khu vực. Nguyên 

nhân ô nhiễm được xác định là do nước 
thải trong quá trình tuyển luyện khoáng 
sản có chứa bùn thải và nhiều chất độc 
hại của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng 
sản Á Cường chưa được xử lý, xả trực tiếp 
ra sông. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong 
thành phần nước thải có nhiều chất độc hại 
vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Mặc dù 
đã nhiều lần, Công ty bị thanh tra, xử lý sai 
phạm và yêu cầu xử lý chất thải đạt quy 
chuẩn, tuy nhiên, đến tháng 6/2016, tình 
trạng xả thải không qua xử lý của Công ty 
vẫn diễn ra. 

Tháng 7/2016, Bộ TN&MT đã tổ chức 
kiểm tra toàn diện việc thực hiện, chấp 
hành pháp luật về BVMT và khoáng sản 
của Công ty Á Cường. Sau khi kiểm tra, 
Bộ đã yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang xử 
lý các vi phạm của Công ty Á Cường, theo 
đó, áp dụng các biện pháp: đình chỉ hoạt 
động; thu hồi giấy khép khai thác khoáng 
sản, giấy phép xả nước thải; buộc Công 
ty lắp đặt bổ sung các công trình BVMT, 
thực hiện đầy đủ các yêu cầu, quy định 
BVMT đối với hoạt động khai thác khoáng 
sản... và chỉ được phép hoạt động trở lại 
sau khi đã thực hiện xong các công việc nêu 
trên, được xác nhận hoàn thành công trình 
BVMT và khắc phục xong hậu quả vi phạm 
theo quy định.

2.3. Cá chết trên diện rộng tại Hồ Tây, 
Hà Nội

Trong những ngày cuối tháng 9 và 
sang đầu tháng 10 năm 2016, cá tại Hồ Tây 
chết hàng loạt với khối lượng cá chết ước 
tính khoảng 190 tấn. 
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 Kết quả điều tra, xác định của các 
cơ quan quản lý môi trường của địa phương 
cho thấy, nguyên dân dẫn đến cá chết là do 
nước hồ Tây bị ô nhiễm nặng chất hữu cơ. 
Quá trình oxy hoá mạnh diễn ra trong nước 
hồ đã dẫn tới sự thiếu hụt oxy, đồng thời 
sinh ra khí độc HN3 là những yếu tố gây ra 
hiện tượng chết cá. Kết quả kiểm tra cũng 
cho thấy, nước thải từ các khu vực lân cận 
vẫn xả thải trái phép vào hồ, việc nuôi thả cá 
không đúng quy định là những nguyên nhân 
gây ô nhiễm và làm chết cá trên diện rộng.

2.4. Ô nhiễm môi trường do vỡ bể 
chứa bùn thải chì tại thị trấn Pác 
Miều (Cao Bằng)

Vào tháng 1/2016, đã xảy ra sự cố 
vỡ cống thoát nước thải ngầm dưới đáy 
hồ chứa bùn thải từ Nhà máy tuyển nổi chì 
kẽm của Công ty TNHH CKC tại Lạng Cá, 
thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm (Cao 
Bằng). Sự cố đã làm khoảng 2.000 m3 bùn 
thải (ước tính theo kích thước khu vực bùn 
thải bị sụt lún) thoát ra ngoài môi trường, 
chảy vào khu vực canh tác và chảy ra sông 
Gâm qua suối Bản Khun. Khu vực bị sụt 
tạo thành một lòng chảo với đường kính 
khoảng 30m, chiều sâu khoảng 5 - 7m. 
Thành phần bùn thải bị thoát ra ngoài bao 
gồm bột đá, quặng chưa xử lý, ôxít của một 
số kim loại và hóa chất còn lại khi sử dụng 
các loại thuốc tuyển quặng. Sự cố đã gây ô 
nhiễm môi trường đất của khu vực sản xuất 
nông nghiệp lân cận và nước sông Gâm 
cũng đã bị ô nhiễm nặng, tạm thời không 
sử dụng được cho sinh hoạt và sản xuất; 
một số lượng lớn cá tự nhiên, cá lồng nuôi 

và gia cầm. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công 

ty TNHH CKC đã thực hiện ngay các biện 

pháp ứng phó, khắc phục sự cố như khoan, 

nhồi bùn thải và vật liệu để lấp kín cống thải 

nhằm hạn chế nguy cơ bùn thải tiếp tục 

thoát ra môi trường, đổ đất đá tại các khu 

vực sụt lún, thu gom khoảng 500m3 bùn 

thải ngoài môi trường đưa lại vào hồ chứa. 

Theo đánh giá của cơ quan kiểm tra, các 

biện pháp ứng phó đã ngăn được bùn thải, 

nước thải tiếp tục thoát ra môi trường, hạn 

chế được nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.

Các cơ quan quản lý môi trường của 

địa phương đã thực hiện việc kiểm tra, xác 

định vi phạm của Công ty CKC về BVMT, 

yêu cầu dừng mọi hoạt động sản xuất để 

đánh giá tác động môi trường và tiếp tục 

các hoạt động khắc phục sự cố. Đồng thời, 

yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp kỹ thuật phù hợp để thực hiện 

công tác khắc phục sự cố và BVMT, bao 

gồm việc lắp đặt và hoàn thiện các hệ thống 

thu gom, lưu giữ và XLNT, bùn thải từ hoạt 

động sản xuất. 

2.5. Ô nhiễm môi trường KCN Tằng 
Lỏong (Lào Cai)

Cũng tại khu vực miền núi phía Bắc, 

tình trạng ô nhiễm môi trường nước, không 

khí tại KCN Tằng Lỏong (Lào Cai) kéo dài 

trong nhiều năm (từ năm 2011 đến nay), 

gây nhiều bức xúc cho cộng đồng. Các 

khu vực xung quanh KCN đã chịu nhiều 

đợt thiệt hại do chất thải của các nhà máy 

trong KCN thải ra tác động như: tình trạng 

cây trồng, hoa màu của các hộ gia đình bị 
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héo táp, cháy lá trên diện tích rộng; cá nuôi 
trong ao của các hộ gia đình tại thôn Khe 
Khoang, thị trấn Tằng Lỏong bị chết hàng 
loạt do ảnh hưởng nước chảy tràn bề mặt 
bãi thải từ nhà máy. 

Kết quả kiểm tra cho thấy các nhà 
máy trong KCN đều có những sai phạm về 
BVMT trong hoạt động sản xuất công nghiệp 
như: thực hiện không đúng cam kết BVMT, 
đánh giá tác động môi trường đã được phê 
duyệt; xây dựng, vận hành không đúng hệ 
thống xử lý chất thải; không thực hiện chế 
độ báo cáo theo quy định... Đồng thời kết 
quả kiểm tra cho thấy KCN Tằng Loỏng hiện 
chưa có bãi chứa CTR nên khi có mưa nước 
thấm vào CTR gây ô nhiễm nguồn nước khu 
vực. Mặc dù chính quyền địa phương đã có 
nhiều biện pháp xử lý như bồi thường thiệt 
hại, di dời các hộ dân ra khỏi phạm vi tác 
động của KCN... tuy nhiên, vẫn chưa giải 
quyết được triệt để. Đến năm 2016, vẫn còn 
khoảng 1.500 hộ dân sinh sống trong phạm 
vi chịu tác động của ô nhiễm môi trường 
KCN (cây trồng, hoa màu của các hộ dân 
cư tiếp tục bị khô lá, cháy lá). 

Hiện nay, chính quyền địa phương 
vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch giải 
phóng mặt bằng di chuyển người dân ra khỏi 
vùng ô nhiễm thuộc KCN Tằng Lỏong với dự 
kiến hoàn thành việc di dời vào năm 2020.

2.6. Ô nhiễm môi trường do vỡ hồ 
chứa nước và bùn thải khai thác Titan 
tại Bình Thuận

Tháng 6/2016, hồ chứa nước và 
bùn thải từ khai thác Titan của Công ty 
Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện 

Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ 
khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài. 
Do lượng bùn đỏ quá lớn, dòng nước vỡ 
ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh 
lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư. 
Nước bùn đỏ theo các đường rãnh tràn vào 
nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven 
biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra 
biển, theo đó, khoảng 2 km dọc bờ biển xã 
Thuận Quý đã bị nước bùn đỏ tràn xuống 
tạo thành dòng nước đỏ ven bờ. Tại các khu 
vực có dân cư sinh sống, bùn đỏ tràn vào 
trong nhà, vườn, ao cá nhà dân. Các quán 
ăn nằm ven biển cũng bị bùn đỏ tràn vào. 

Nguyên nhân được xác định là do 
hồ chứa nước khai thác titan của Công ty 
Tân Quang Cường có sức chứa khoảng 
180.000 m3 nhưng bờ hồ chỉ đắp bằng đất 
cát, không kiên cố nên đã xả ra sự cố bị 
vỡ hồ chứa. Mặc dù bùn thải từ khai thác 
titan không chứa các chất chất độc hại cho 
môi trường nhưng cũng đã gây ra những 
thiệt hại khi ảnh hưởng đến cảnh quan môi 
trường, hoạt động giao thông, sinh hoạt 
của người dân. Qua kết quả kiểm tra cho 
thấy, dự án này có 11 vi phạm được phát 
hiện từ cuối năm 2015 nhưng đến nay vẫn 
chưa khắc phục, trong đó có việc xây dựng 
trái phép trạm bơm Suối Nhum, khai thác 
Titan trái phép ở nhiều khu vực với tổng 
diện tích tác động trên 10 ha; không có hệ 

thống XLNT đạt quy chuẩn; chưa được xác 

nhận hoàn thành kết quả thực hiện các 

công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận 

hành dự án... 

Đến nay, các cơ quan chức năng 

quản lý môi trường của địa phương đã  
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hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá về sự cố 

và yêu cầu Công ty Tân Quang Cường phải 

thực hiện việc khắc phục các lỗi vi phạm và 
bồi thường thiệt hại do dự cố gây ra.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong thời gian gần đây, đặc biệt 
trong năm 2016, đã xảy ra hàng loạt các 
sự cố ô nhiễm môi trường mà nguyên nhân 
chính là do công tác bảo vệ môi trường của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tốt. 
Thậm chí, có những vụ việc là hành vi cố 
tình xả thải các chất thải độc hại của các chủ 
doanh nghiệp. Số vụ việc, sự cố môi trường 
có xu hướng gia tăng cả về số lượng, phạm 
vi và mức độ ảnh hưởng. Trong số đó, tỷ lệ 
sự cố do hoạt động sản xuất công nghiệp 
chiếm khá cao. Thiệt hại từ những vụ việc, 
sự cố nêu trên không chỉ là những thiệt hại 
về mặt kinh tế, mà còn gây những tác động 
tiêu cực đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, 
các hoạt động phát triển du lịch, kinh tế của 
cộng đồng dân cư các khu vực lân cận, gây 
tâm lý bất ổn cho người dân nói chung. 

Môi trường phải thực sự được xác 
định là một trong ba trụ cột của phát triển 
bền vững (bên cạnh kinh tế, xã hội). Tuy 
nhiên, trong những năm vừa qua, nhiều 
địa phương đã quá coi trọng thu hút đầu 
tư, chưa quan tâm đúng mức tới công tác 
bảo vệ môi trường. Các vấn đề môi trường 
ngày càng lớn và phức tạp, trong khi các 
cơ quan quản lý chưa có đủ kinh nghiệm 
và chưa lường hết những nguy cơ tiềm 
ẩn về môi trường. Do đó, đầu tư cơ sở hạ 
tầng cho hoạt động bảo vệ môi trường cần 
phải được quan tâm và đầu tư ngay từ đầu 
với tỉ lệ tương xứng. Xây dựng cơ chế huy 

động hiệu quả nguồn lực trong xã hội, đa 
dạng hóa nguồn lực tài chính, kể cả việc 
tăng cường vay ODA để đầu tư cho công 
tác bảo vệ môi trường, bảo đảm hiệu quả, 
thực chất.

Việc phát triển mạnh mẽ các hoạt 
động công nghiệp, đặc biệt là việc hình 
thành các KCN, KKT tập trung ở các vùng 
dễ bị tổn thương như vùng duyên hải, ven 
biển trong những năm gần đây (KKT Nghi 
Sơn, Vũng Áng, Dung Quất, Chu Lai…), 
hay việc phê duyệt triển khai các dự án sản 
xuất lớn nhưng có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cao, bên cạnh việc góp phần tăng 
trưởng kinh tế, xã hội cho khu vực nhưng 
cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ không 
nhỏ về sự cố môi trường nếu như việc quản 
lý và xả thải chất thải của các đối tượng này 
không được thực hiện nghiêm túc và giám 
sát chặt chẽ, hay hệ thống cảnh báo cũng 
như năng lực ứng phó, khắc phục sự cố 
không được đầu tư đúng mức và kịp thời. 

Cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu 
quả các hoạt động bảo vệ môi trường trong 
quá trình xây dựng và triển khai dự án; thực 
hiện công khai, minh bạch, nâng cao trách 
nhiệm giải trình của các cấp ủy, cơ quan 
nhà nước đối với các dự án phát triển, nhất 
là các dự án có nguy cơ tác động xấu đến 
môi trường; nâng cao ý thức tự giác của 
doanh nghiệp và người dân trong công 
tác bảo vệ môi trường. Tăng cường trách 
nhiệm của cơ quan quản lý môi trường địa 
phương trong giám sát hoạt động của các 
dự án trên địa bàn. Huy động có hiệu quả 
cả hệ thống chính trị của địa phương trong 
giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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Tăng cường tiềm lực tài chính và 
nhân lực của các cơ quan quản lý để có thể 
kiểm soát và ứng phó kịp thời với các sự 
cố môi trường. Xây dựng cơ chế phối hợp 
thực chất, hiệu quả giữa các Bộ, ngành và 
địa phương, kể cả huy động các nguồn lực 
quốc tế trong công tác ứng phó với các sự 
cố môi trường có tính chất thảm họa như 
sự cố biển miền Trung vừa qua. 

Việt Nam đã ký kết, tham gia nhiều 
hiệp định thương mại tự do, cả song 
phương và đa phương. Việc tham gia các 

hiệp định thương mại tự do đem lại cơ hội 
cho phát triển nhưng đồng thời cũng mang 
tới nhiều thách thức cho môi trường, vì vậy 
việc tăng cường giám sát chất lượng đầu 
tư nước ngoài ở góc độ bảo vệ môi trường 
là rất cấp bách, tránh diễn ra tình trạng đầu 
tư nước ngoài thu được lợi nhuận nhưng 
tàn phá môi trường của Việt Nam và để lại 
hệ quả nặng nề cho người dân. Kiên quyết 
không chấp nhận đánh đổi các lợi ích về môi 
trường trong kêu gọi, thu hút dự án đầu tư.

PHỤ LỤC 1
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Phụ lục 1. Phân loại đô thị Việt Nam

STT
Loại 

đô thị
Số 

lượng
Quy mô dân số Mật độ dân số

Tỷ lệ lao động 
phi nông 
nghiệp

Tên đô thị Ghi chú

1 Đặc 
biệt 2 5.000.000 người 

trở lên
15.000 người/
km² trở lên Từ 90% trở lên Hà Nội, Tp  Hồ Chí Minh

2

I

3 1.000.000 người 
trở lên

12.000 người/
km² trở lên  từ 85% trở lên

Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần 
Thơ

Trực 
thuộc TW

3

14 500.000 người 
trở lên

Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha 
Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma 
Thuột, Thái Nguyên, Nam 
Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ 
Long, Thanh Hóa, Biên 
Hòa, Mỹ Tho.

Trực 
thuộc tỉnh

II 25 300.000 người 
trở lên

8.000 người/
km² trở lên. từ 80% trở lên

Pleiku, Long Xuyên, Hải 
Dương, Phan Thiết, Cà 
Mau, Tuy Hoà, Uông 
Bí, Thái Bình, Rạch Giá, Bạc 
Liêu, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thủ 
Dầu Một, Đồng Hới, Phú 
Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà 
Rịa, Bắc Giang, Phan Rang - 
Tháp Chàm, Châu Đốc, Cẩm 
Phả, Quảng Ngãi, Tam 
Kỳ và Trà Vinh

4 III 41 150.000 người 
trở lên

 6.000 người/
km² trở lên từ 75% trở lên

Trong đó 
có 12 thị 
xã

5 IV  84 50.000 người trở 
lên

4.000 người/
km² trở lên

tối thiểu đạt 
70%

Trong đó 
có 51 thị 
trấn

6 V 626 4.000 người trở 
lên

 2.000 người/
km² trở lên

tối thiểu đạt 
65% 

Nguồn: Nghị định số 42/2009 NĐ-CP, ban hành ngày 7/5/2009 và có hiệu lực từ 02/7/2009

PHỤ LỤC 1
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Phụ lục 2. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý bình quân 
một ngày năm 2014 - 2015 phân theo địa phương  

  

STT Năm

Tổng lượng CTR thông thường được 
thu gom

(tấn/ ngày)

Tổng lượng CTR thông thường thu 
gom được xử lý  đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

(tấn/ ngày)
2014 2015 2014 2015

TỔNG SỐ 31.599 32.415 23.933 24.328

I Đồng bằng sông Hồng 8.730 9.400 7.544 7.933

1 Hà Nội 4.980 5.400 4.980 5.300

2 Vĩnh Phúc 237 296 237 296

3 Bắc Ninh 300 300

4 Quảng Ninh 737 737 578 587

5 Hải Dương 243 243 180 180

6 Hải Phòng 1.380 1.408 998 998

7 Hưng Yên 94 257 77 77

8 Thái Bình 307 307 110 110

9 Hà Nam 105 105 100 100

10 Nam Định 219 219 212 212

11 Ninh Bình 128 128 72 73

II Trung du và miền núi phía 
Bắc 1.895 2.276 1.090 1.034

12 Hà Giang 127 147 70 70

13 Cao Bằng 63 63 32 40

14 Bắc Kạn 68 68 33 33

15 Tuyên Quang 103 134 75 91

16 Lào Cai 166 182 ..

17 Yên Bái 168 196 50 98

18 Thái  Nguyên 192 237 156 177

19 Lạng Sơn 218 200 109 100

20 Bắc Giang 122 231 101 134

21 Phú Thọ 257 257 227 152

22 Điện Biên 62 93 62 50

23 Lai Châu 68 68

24 Sơn La 159 277 80 80
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STT Năm

Tổng lượng CTR thông thường được 
thu gom

(tấn/ ngày)

Tổng lượng CTR thông thường thu 
gom được xử lý  đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

(tấn/ ngày)

2014 2015 2014 2015

25 Hòa Bình 122 123 95 9

III Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung 4.333 5.143 2.579 3.020

26 Thanh Hóa 407 762 16 127

27 Nghệ An 366 640 254 397

28 Hà Tĩnh 149 149 135 135

29 Quảng Bình 204 204 92

30 Quảng Trị 89 187 30 66

31 Thừa Thiên - Huế 292 289 200 244

32 Đà Nẵng 715 730 715 730

33 Quảng Nam 455 455 157 240

34 Quảng Ngãi 171 171 130 130

35 Bình Định 216 216 204 204

36 Phú Yên 209 209 151 150

37 Khánh Hòa 475 475 285 285

38 Ninh Thuận 177 177 177 177

39 Bình Thuận 408 479 125 43

IV Tây Nguyên 1.013 1.062 490 627

40 Kon Tum 94 145 75 104

41 Gia Lai 160 160 90 100

42 Đắk Lắk 327 363 295 193

43 Đắk Nông 91 91 30 30

44 Lâm Đồng 341 303 200

V Đông Nam Bộ 12.283 10.878 10.653 10.192

45 Bình Phước 206 206 70 70

46 Tây Ninh 110 131 5 15

47 Bình  Dương 1.198 1.074 1.198 1.074

48 Đồng Nai 2.469 1.365 1.105 1.019

49 Bà Rịa - Vũng Tàu 1300 602 1275 514

50 TP. Hồ Chí Minh 7.000 7.500 7.000 7.500
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STT Năm

Tổng lượng CTR thông thường được 
thu gom

(tấn/ ngày)

Tổng lượng CTR thông thường thu 
gom được xử lý  đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

(tấn/ ngày)

2014 2015 2014 2015

VI Đồng bằng sông Cửu Long 3.345 3.656 1.577 1.522

51 Long An 192 192 82 82

52 Tiền Giang 257 332 70 70

53 Bến Tre 134 147 99 110

54 Trà Vinh 297 297 33 30

55 Vĩnh Long 142 142 90 90

56 Đồng Tháp 368 368 149 165

57 An Giang 275 349 115 99

58 Kiên  Giang 357 396 309 250

59 Cần Thơ 650 650 69 281

60 Hậu Giang 162 212 128 111

61 Sóc Trăng 236 236 212

62 Bạc Liêu 128 188 100 128

63 Cà Mau 147 147 121 106

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2014, 2015
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