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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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Nguồn: Bộ TN&MT, 2015
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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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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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CHƯƠNG 4

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


